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      وزارة العدل ، مركز البحوث ، 1436 هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة العدل - مركز البحوث
مجموعة األحكام القضائية لعام 1434 هـ. / وزارة العدل - مركز
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: 34185703 تاريُخه: 1434/4/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 20177

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34230548 تاريخه: 1434/6/4هـ

زوجيــة - مطالبــة بصــداق مؤخــر - الدفــع بســداد املؤخــر وتســليمه 
لوالــد املدعيــة - إنــكار املدعيــة وحلفهــا ميــن النفــي - األصــل بقــاء 
احلــق يف الذمــة - احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع مؤخــر الصــداق.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب احلكــم .

املؤجــل ، صــادق  بالصــداق  املدعيــة بدعــوى تطالــب طليقهــا  ادعــت 
املدعــى عليــه علــى النــكاح والطــاق واملؤخــر ودفــع بــأن والــده ســلم 
والــد املدعيــة املؤخــر قبــل وفاتــه وال بينــة علــى ذلــك ، أنكــرت املدعيــة 
أنهــا اســتلمت مــن صداقهــا أي شــيء عــن طريــق والدهــا أو غيــره ، طلــب 
املدعــى عليــه ميــن املدعيــة علــى نفــي اســتام أي مبلــغ مــن املؤخــر ، بعــد 
ــة اليمــن حلفــت  ــاهلل مــن مغب ــا ب ــة وتخويفه ــى املدعي ــه اليمــن عل توجي
أنهــا لــم تســتلم مــن مؤخــر صداقهــا أي شــيء ، مــن املقــرر شــرعا أن 
البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن انكــر ، حكمــت احملكمــة 
بــه اعتــرض املدعــى عليــه ، صــدق  باســتحقاق املدعيــة مبــا تطالــب 

احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
.... املســاعد برقــم ).....( وتاريــخ 1431/04/21هـــ املقيــدة باحملكمــة 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي  1431/04/21هـــ  وتاريــخ   ).....( برقــم 
مبوجــب   ).....( حضــرت  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  1433/07/22هـــ 
الســجل املدنــي رقــم ).....( املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ).....( مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( وحضــر حلضورهــا ).....( مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ).....( وادعــت األولــى قائلــة : إن هــذا احلاضــر معــي كان 
لــي تزوجنــي يف تاريــخ 1426/1/4هـــ مبوجــب العقــد الصــادر  زوجــا 
مــن محكمــة الضمــان واألنكحــة بالريــاض بصــداق قــدره أربعــون 
ألــف ريــال عشــرة آالف مقبوضــة وثاثــون ألــف ريــال مؤجلــة ودخــل بــي 
يف تاريــخ 1426/6/9هـــ ولــي منــه بنتــان ).....( وعمرهــا ســت ســنوات 
و).....( وعمرهــا أربــع ســنوات وقــد طلقنــي يف شــهر صفــر مــن عــام 
ــه الصــداق  ــم أســتلم من ــا هــذا ل ــى وقتن ــه حت ــذ زواجــي من 1431هـــ ومن
املؤجــل وقــدره ثاثــون ألــف ريــال أطلــب إلزامــه بدفــع هــذا املبلــغ لــي 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه قــال مــا ذكرتــه املدعيــة مــن أنهــا 
كانــت زوجتــي مبوجــب عقــد النــكاح املذكــور يف التاريــخ املذكــور 
ووقــت الدخــول املذكــور بالصــداق املذكــور وأنهــا أجنبــت منــي بنتــن 
كل ذلــك صحيــح ومــا ذكرتــه مــن أننــي لــم أســلم لهــا مبلــغ الصــداق 
املؤجــل وقــدره ثاثــون ألــف ريــال غيــر صحيــح فــإن والــدي قــد ســلم 
املبلــغ لوالدهــا قبــل وفاتــه بقليــل هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
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املدعيــة قالــت مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح وبطلــب البينــة مــن 
ــى نفــي مــا  ــة عل ــب ميــن املدعي ــة واطل ــه قــال ليــس لــدي بين املدعــى علي
ذكــرت وبعــرض اليمــن علــى املدعيــة اســتعدت بهــا وتلفظــت قائلــة بعــد 
االذن لهــا وتخويفهــا مبغبــة اليمــن الكاذبــة واهلل العظيــم أننــي لم ســتلم 
باقــي صداقــي مــن املدعــى عليــه وقــدره ثاثــون ألــف ريــال ال عــن طريقــه 
ــى  ــاء عل وال عــن طريــق والــدي وال عــن طريــق أحــد هكــذا حلفــت فبن
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة إقــرار املدعــى عليــه مبــا جــاء 
يف دعــوى املدعيــة مــن املتبقــي مــن الصــداق ودفــع بأنــه ســلمه لهــا عــن 
طريــق والدهــا ولــم يثبــت ذلــك وطلــب ميــن املدعيــة وحلفــت لــه اليمــن 
التــي طلــب لــذا حكمــت علــى املدعــى عليــه بتســليم باقــي الصــداق 
وقــدره ثاثــون ألــف ريــال للمدعيــة وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف وأجيــب لطلبــه وافهــم 
بــان لــه مــدة االعتــراض ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اليــوم يســقط حقــه يف 
االســتئناف بعدهــا وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/4/13هـــ. ــه وصحب آل
1433/11/21هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
برفقــة  املدعيــة  حضــرت  وفيهــا  الواحــدة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
ــه ورفعــت اجللســة  ــه وال مــن ينــوب عن ــم يحضــر املدعــى علي شــقيقها ول
يــوم الســبت املوافــق 1434/4/13هـــ الســاعة  إلــى  إلحضــاره واجلــت 
00:9 ص وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

. حــرر يف 1433/11/21هـــ   . وســلم  وصحبــه 
1434/6/19هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اففتتحــت اجللســة بنــاء علــى مــا وردنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم ).....( يف 
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1434/5/12هـــ شــرحًا علــى خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف برقــم 
يف 1434/6/17هـــ وبرفقــه قــرار الدائــرة املختصــة يف 1434/6/4هـــ 
واملتضمن)لم يظهر ما يوجب االعتراض واهلل املوفق قاضي االستئناف 
).....( ختمــه وتوقيعــه ... وقاضــي االســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه رئيــس 
ــا  الدائــرة ).....( ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبين

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/19هـــ
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 .... 
بهــا الصــك  املســاعد برقــم 329470 وتاريــخ 1434/5/12هـــ املرفــق 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ).....( املســجل برقــم  الصــادر مــن فضيل
).....( وتاريــخ 1434/4/13هـــ اخلــاص بدعــوى ).....( ضــد).....( بشــأن 
طلــب املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه دفــع باقــي صداقهــا وقــد تضمــن 
الصــداق  باقــي  بتســليم  عليــه  املدعــى  علــى  الصــك حكــم فضيلتــه 
ــة . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه  ــال للمدعي وقــدره ثاثــون ألــف ري
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض . 

ــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل واهلل املوفــق وصل
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: 33482191 تاريُخه: 1434/12/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32348043

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34276756  تاريخه: 1434/7/23هـ

زوجيــة - مطالبــة بصــداق مؤخــر وتكاليــف احلفــل - اإلقــرار بصحــة 
الدعــوى مــا عــدا دفــع جــزء مــن املهــر - عــدم توافــر بينــه مــا دفــع بــه - 
الطــاق قبــل الدخــول بإقــرار املتداعيــن - احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 

بدفــع نصــف املهــر وتكاليــف احلفــل.

قولــه تعالــى: )وإن طلقتموهــن مــن قبــل أن متســوهن وقــد فرضتــم لهــن 
فريضــة فنصــف مــا فرضتم( .

ادعــت املدعيــة بدعــوى علــى مطلقهــا تطالبــه بتســليم املهــر وطالــب وليهــا 
بتكاليــف احلفــل ، اقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعيــة ووليهــا 
وادعــى انــه ســلم جــزء مــن املهــر ورفــض تســليم باقــي املهــر وادعــى انــه 
لــم يشــاهد املــرأة قبــل العقــد وملــا رآهــا لــم يتقبلهــا صــادق علــى ذلــك ولــي 
املــرأة قــال أننــي عرضــت علــى املدعــى عليــه أن يــرى ابنتــي قبــل العقــد 
فرفــض كمــا انــه لــم يســلم أي شــيء مــن املهــر فطلبــت احملكمــة البينــة 
ــى انــه ســلم أي شــيء مــن املهــر فوعــد بذلــك ولــم  مــن املدعــى عليــه عل
يســتطع إحضــار البينــة كمــا اســتعد بتســليم تكاليــف احلفــل ، اقــر 
الطرفــان بــأن الطــاق كان قبــل الدخــول وإلقــرار املدعيــة واملدعــى 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
.... وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
..... املســاعد برقــم ).....( وتاريــخ 1432/8/12هـــ املقيــدة باحملكمــة 
ضــد  دعــوى  بخصــوص  وذلــك  1432/8/12هـــ  وتاريــخ   ).....( برقــم 
).....( ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/1/4هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام 
الســاعة التاســعة والنصــف وفيهــا حضــر ).....( مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم).....( أصالــة عــن نفســه وبالوكالــة عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل واملتضمنــة حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار والصلــح 
وادعــى علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).....( قائــًا يف دعــواه تــزوج املدعــى عليــه موكلتــي يف شــهر صفــر عــام 
1432هـــ تقريبــًا وعنــد عقــد النــكاح ســأل املأذون هل جرى تســليم املهر 
وقــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال فقلــت أنــا وليــًا للمــرأة نعــم اســتلمته 
واحلقيقــة إنــي لــم اســتلمه وقــد قمــت كذلــك بالقيــام بتكاليــف احلفــل 
وقــدره ثاثــة االف ومائــة ريــال وقــد قــام املدعــى عليــه بطــاق ابنتــي 
وموكلتــي قبــل الدخــول بهــا يف 1432/7/17هـــ مبوجــب صــك الطــاق 
أطلــب  ).....( يف 1432/7/17هـــ  برقــم  هــذه احملكمــة  مــن  الصــادر 
إلزامــه بدفــع مبلــغ املهــر وقــدره خمســة وعشــرون الــف ريــال ملوكلتــي 
ومبلــغ وقــدره ثاثــة االف ومائــة ريــال لــي هــذه دعــواي وجــرى الكتابــة 

بإلــزام  الدخــول حكمــت احملكمــة  قبــل  الطــاق كان  بــأن  عليــه 
املدعــى عليــه بدفــع نصــف املهــر للمدعيــة ودفــع تكاليــف احلفــل لوليهــا 

، اعتــرض املدعــى عليــه ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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إلبــاغ املدعــى عليــه باحلضــور فوردنــا اجلــواب رقــم يف 1432/10/9هـــ 
واملتضمــن اســتام املدعــى عليــه للموعــد بنفســه وعليــه فقــد قــررت 
املضــي يف نظــر دعــوى املدعــي أصالــة ووكالــة وبســؤاله هــل لديــه 
بينــة فقــال نعــم وســأحضرها اجللســة القادمــة هكــذا قــرر ويف جلســة 
أخــرى حضــر فيهــا املدعــي أصالــة ووكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وبعــرض دعــوى املدعــي أصالــة 
ووكالــة علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا نعــم تزوجــت ابنــة املدعــي 
ــل الدخــول  ــا قب ــا وقــد طلقته ).....( يف شــهر صفــر عــام 1432هـــ تقريب
بهــا يف 1432/7/17هـــ ولــم اســلمها املهــر وقــدره خمســة وعشــرون ألــف 
ريــال بــل ســلمتها بعضــه وقــدره ســبعة االف ريــال وكذلــك قــام املدعــي 
أصالــة بتكاليــف حفــل النــكاح وأنــا مســتعد بدفــع هــذا املبلــغ وقــدره 
ــال للمدعــي وهــذا الــذي بذمتــي أمــا املهــر فليــس  ــة ري ــة االف ومائ ثاث
ملوكلتــه حــق يف ذمتــي لكونــي لــم ادخــل بهــا وســبب طاقــي لهــا أنــي 
لــم أرهــا قبــل العقــد فلمــا رأيتهــا لــم ارتــاح وال يوجــد بهــا عيــب هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أصالــة ووكالــة أجــاب قائــا نعــم مــا 
ذكــره املدعــى عليــه مــن عــدم رؤيتــه ملوكلتــي قبــل العقــد فصحيح وقد 
عرضنــا عليــه أن يراهــا فلــم يرغــب ومــا ذكــره مــن تســليمه مبلــغ وقــدره 
ســبعة االف ريــال ملوكلتــي وهــو جــزء مــن املهــر فغيــر صحيــح هكــذا 
قــرر وبســؤال املدعــي عليــه هــل لديــه بينــة علــى مــا ذكــر فأجــاب قائــا 
نعــم وســأحضره اجللســة القادمــة هكــذا قــرر ويف جلســة أخــرى حضــر 
فيهــا املدعــي أصالــة ووكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ثــم قــرر 
املدعــى عليــه بأنــي لــم أمتكــن مــن إحضــار الشــهود وقــد ســلمت املدعــي 
أصالــة ووكالــة مبلــغ ســبعة االف ريــال بتســليمه بطاقــة الضمــان وقــام 
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بســحب الرواتــب التــي تــودع بهــا شــهر ثمامنائــة وخمســون ريــال والشــهر 
الثانــي تســعمائة ريــال حتــى اســتكمل مبلــغ وقــدره ســبعة االف ريــال 
هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي أصالــة ووكالــة أجــاب قائــًا نعــم 
ســلمني املدعــى عليــه بطاقــة الضمــان ألجــل إكمــال الشــبكة ومبلــغ 
عشــرة االف ريــال لوالــدة موكلتــي وقــد اســتلمت مبلــغ وقــدره ثاثــة 
االف وأربعمائــة وخمســون ريــال فقــط هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا نعــم ســلمت املدعــي أصالــة بطاقــة الضمــان 
ألجــل املبلــغ اخلــاص بوالــدة املدعيــة والشــبكة وليــس للمهــر فوالــدة 
املدعيــة لهــا عشــرة االف ريــال والذهــب قــدره خمســة عشــر ألــف ريــال 

ومجموعــة خمســة وعشــرون ألــف ريــال.
ويف جلســة أخــرى حضــر فيهــا املدعــي أصالــة ووكالــة وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه وبســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانــه فأجــاب كل 
واحــد منهمــا قائــا ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت هكــذا قــررا ويف جلســة 
أخــرى حضــر فيهــا املدعــي أصالــة ووكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي أصالــة ووكالــة وإجابــة 
املدعــى عليــه وإلقــرار املدعــى عليــه أنــه لــم يســلم املدعيــة أصالــة مهرهــا 
املســمى وإلقــراره باســتعداده بتســليم املدعــي أصالــة مــا دفعــه مقابــل 
تكاليــف احلفــل وقــدره ثاثــة االف ومائــة ريال وإلقــرار املدعى عليه بأن 
مــا قــام املدعــي بســحبه مــن بطاقــة الضمــان إمنــا هــو إلكمــال الشــبكة 
وللمبلــغ اخلــاص بوالــدة املدعيــة وليــس للمهــر والقتصــار مطالبــة املدعــي 
أصالــة ووكالــة علــى مهــر موكلتــه ومــا دفعــه إلمتــام حفــل الــزواج وال 
قــرار املدعــى عليــه بأنــه عقــد علــى املدعيــة أصالــة وأنــه طلقهــا قبــل 
الدخــول بهــا ولقولــه تعالــى  )وإن طلقتموهــن مــن قبــل أن متســوهن وقــد 
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فرضتــم لهــن فريضــة فنصــف مــا فرضتــم ( فقــد حكمــت علــى املدعــى 
عليــه أن يســلم املدعيــة أصالــة نصــف مهرهــا وقــدره اثنــا عشــر ألــف 
وخمســمائة ريــال وأن يســلم املدعــي أصالــة مبلــغ وقــدره ثاثــة أالف 
ومائــة ريــال وبعرضــه علــى املدعــي أصالــة ووكالــة قنــع بــه وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه لــم يقنــع بــه ورغــب رفعــه لاســتئناف فأجيــب لطلبــه 
وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه خــل الثاثــن يومــًا 
ويف حــال مضــي املــدة دون تقدميــه الائحــة االعتراضيــة فــإن حقــه يف 
طلــب االســتئناف يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة وجــرى النطــق 
باحلكــم يف متــام الســاعة التاســعة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/12/29هـــ.
ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/02/16 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
الثامنــة والربــع وذلــك بخصــوص دعــوى).....( ضــد).....( وقــد وردتنــا 
الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــي واملقيــدة باحملكمــة برقــم 
يف 1433/3/2هـــ واملكونــة مــن ورقــة واحــدة وبعــد االطــاع عليهــا 
لــم أجــد مــا يوجــب الرجــوع أو يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه وســيجري 
ــة وبعثهــا حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم  إيــداع الائحــة باملعامل
ــة والنصــف  ــه فقــد رفعــت اجللســة يف متــام الســاعة الثامن ــع وعلي كاملتب
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/2/16هـــ.
يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/08/09هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  ويف 
التاســعة والربــع وذلــك بخصــوص دعــوى).....( ضــد).....( وقــد وردتنــا 
املعاملــة املقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم يف 1434/8/3هـــ مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية واملتضمنــة القــرار رقــم يف 1434/7/23ه 
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ورفعــت  إثباتــه  جــرى  وللعلــم  أجرينــاه  مــا  علــى  املصادقــة  واملتضمــن 
اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/8/9هـــ ــا محمــد وعل ــى نبين عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
املقيــدة  املعاملــة  علــى  االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى  الشــخصية 
باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/3/22هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   ).....( برقــم  املســاعد   ..... مبحافظــة   .... العامــة  احملكمــة 
1434/3/10ه املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي بهــا 
اخلــاص  1434/12/29هـــ  وتاريــخ   ).....( برقــم  املســجل  الشــيخ).....( 
بدعــوى).....( أصالــة ووكالــة ضــد ).....( يف قضيــة مطالبــة مببلــغ مالــي 
وبصــداق. وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة قررنــا املوافقــة علــى احلكــم. وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 3411279 تاريُخه: 1434/1/13هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32394902

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34238946 تاريخه: 1434/6/12هـ

زوجيــة - صــداق مؤخــر - مطالبــة أرملــة مبؤخــر صداقهــا مــن ورثــة 
زوجهــا - إنــكار العلــم مــن املدعــى عليهــم - البينــة علــى زيــادة الصــداق 
املؤخــر : وثيقــة رســمية بالزيــادة وشــهادة الشــاهد علــى الوثيقــة - ميــن 
املدعيــة - موافقــة املدعــى عليهــم مبــا تطالــب بــه - احلكــم بإلزامهــم 
رفــع احلكــم حملكمــة   - املتوفــى  مــن تركــه  املؤخــر  الصــداق  مببلــغ 

االســتئناف لوجــود قصــر ضمــن املدعــى عليهــم .

1- قوله تعالى )وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة( 
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) املسلمون على شروطهم (

3- ما قرره أهل العلم من كون الصداق بعد العقد يلحق به

ادعــت أرملــة ضــد ورثــة زوجهــا مبؤخــر صداقهــا ومــا أضيــف عليــه مــن 
زيــادة ، املدعــى عليهــم بعــض ورثــة املتوفــى انكــروا معرفتهــم مبــا جــاء 
يف دعــوى املدعيــة ورفضــوا مــا تطلبــه ، طلبــت احملكمــة مــن املدعيــة 
البينــة علــى مــا ذكرتــه ، أبــرزت املدعيــة حجــة زيــادة مهــر صــادره 
مــن دولــة ... مصدقــة مــن اجلهــات الرســمية وذكــرت أن لديهــا شــهودًا 
علــى صحــة دعواهــا ، وطالبــت باســتخاف للمحكمــة الشــرعية يف 



16

األردن لســماع البينــة - مت االســتخاف لســماع شــهادة الشــهود ، ورد 
بينــة  وأكملــت  بشــاهد  املدعيــة  دعــوى  صحــة  بإثبــات  االســتخاف 
املدعيــة بيمينهــا ، حكمــت احملكمــة بصحــة دعــوى املدعيــة والزمــت 
الورثــة بتســليم املؤخــر ومــا أضيــف عليــه مــن زيــادة مــن التركــة للمدعية 
، قنــع بــه املدعــى عليهــم ولوجــود قاصــر مــن بــن احملكــوم عليهــم 
قــررت احملكمــة رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف ، صــدق احلكــم . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
باحملكمــة  املقيــدة  1432/09/06ه  وتاريــخ  برقــم  باالحســاء  العامــة 
الســجل  مبوجــب   ).....( حضــر  1432/09/06هـــ  وتاريــخ   ).....( برقــم 
املدنــي رقــم ).....( الوكيــل عــن هويــة أحــوال مدنيــة رقــم ).....( أصالــة 
ــة رقــم ).....(  ــاء مبوجــب الوالي ــى أوالدهــا وأبن عــن نفســها وبواليتهــا عل
يف 1430/8/26هـــ الصــادرة مــن محكمــة ناعــور الشــرعية باململكــة 
مبوجــب  واملخاصمــة  املطالبــة  فيهــا  لــه  واملخــول  الهاشــمية  األردنيــة 
الرســمية  اجلهــات  مــن  واملصدقــة  1429/6/25هـــ  يف   ).....( وكالــة 
 ).....( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  معــه  احلاضريــن  علــى  وادعــى 
الوكيــل عــن واملخــول لــه فيهــا املدافعــة واملرافعــة والصلــح والتنــازل 
عــن  واليتهــا  وبحســب  نفســها  عــن  وأصالــة  عــن  والوكيــل  واإلقــرار 
واملخــول لــه فيهــا املدافعــة واملرافعــة واملخاصمــة وســماع الدعــوى والــرد 
الســجل  مبوجــب  وحضــر  عليــه  واالعتــراض  احلكــم  وقبــول  عليهــا 
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املدنــي رقــم ).....( واجلميــع ورثــة مبوجــب صــك حصــر اإلرث رقــم يف 
1428/11/3هـــ الصــادر مــن هــذه احملكمــة قائــا املدعــي يف حتريــر 
دعــواه إنــه بتاريــخ 1424/12/14هـــ اتفقــت موكلتــي مع زوجهــا املتوفى 
مــورث املدعــى عليهمــا ملدعــو علــى أن يكــون املهــر املؤخــر لهــا بــداًل مــن 
خمســة آالف دينــار أردنــي إلــى خمســة عشــر ألــف دينــار أردنــي وقــد 
صــدر بذلــك حجــة زيــادة مهــر صــادر مــن محكمــة عمــان الشميســاني 
الشــرعية باململكــة األردنيــة الهاشــمية برقــم ).....( يف 1424/12/14ه 
يتضمــن اصطاحهمــا علــى زيــادة مؤخــر الصــداق ومصــدق مــن اجلهــات 
الرســمية بالبلديــن وحيــث أن مــورث موكلتــي تــويف وهــذا املؤخــر حــق 
مــن حقوقهــا تســتحقه عنــد وفاتــه أطلــب إثبــات حــق موكلتــي يف هــذا 
املؤخــر هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي عليهمــا أجابــا بقولهمــا 
بأننــا ال نعلــم عــن ذلــك وغيــر موافقــن علــى إعطائهــا مــا تطلبــه وال 
نقــر لهــا علــى مــا ادعــت بــه هكــذا أجابــا وبســؤال املدعــي عــن بينتــه 
أجــاب بقولــه لــدي احلجــة التــي ذكــرت وكذلــك لــدي البينــة التــي 
شــهدت علــى ذلــك إال أنهــم مقيمــون يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية 
وأطلــب اســتخاف احملكمــة الشــرعية بــاألردن ألخــذ شــهادة الشــهود 
وقــد وردنــا خطــاب وكيــل الــوزارة للشــؤون القضائيــة املكلــف برقــم 
).....( يف 1433/12/26هـــ املعطــوف علــى خطــاب نائــب وكيــل الــوزارة 
للشــؤون القنصليــة برقــم 334161/2/8 يف 1433/11/26هـــ املتضمــن 
شــهادة الشــهود وأخــذ اليمــن املرفــق بــه ورقــة ضبــط محكمــة شــرعية 
املجلــس  ويف  املعــن  اليــوم  )يف  نصــه  مــا  املتضمــن  التوثيقــات  عمــان 
ــدي  ــا قاضــي التوثيقــات الشــرعي حضــرت ل ــدي أن الشــرعي املعقــود ل
املكلفــة شــرعا املدعيــة املعــرف عليهــا ببطاقتهــا الشــخصية وبنــاء علــى 
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كتــاب ســماحة قاضــي القضــاة أمــام احلضــرة الهاشــمية املكــرم رقــم 
تقــرر قبــول اإلنابــة  فــإن احملكمــة  تاريــخ 2012/7/10   6307/2/4
القضائيــة باالســتماع للشــهادة وحتليــف اليمــن الشــرعية علــى حجــة 
زيــادة املهــر رقــم 4/24/1 الصــادرة عــن محكمــة الشــرعية بتاريــخ 
2044/2/5م وأبــرزت للمحكمــة حجــة الزيــادة املذكــورة واحملكمــة 
لــدى احملكمــة يف  أنهــا مطابقــة للمحفوظــة  وبعــد تدقيقهــا وجــدت 
الســجات وأنهــا منظمــة وموقعــة حســب األصــول وفقــا ألحــكام قانــون 
األحــوال الشــخصية التــي جتيــز الزيــادة علــى املهــر باتفــاق الطرفــن 
وتلحــق الزيــادة بأصــل العقــد وبســؤال ).....( املذكــورة عــن الشــاهدين 
املذكوريــن يف احلجــة املذكــورة قالــت أن الشــاهد ).....( هــو والدي وقد 
توفــاه اهلل تعالــى وأبــرزت للمحكمــة شــهادة وفــاة لــه مصدقــة حســب 
األصــول أمــا الشــاهد ).....( فهــو موجــود يف ســاحة احملكمــة التمــس 
النــداء عليــه واالســتماع لشــهادته احملكمــة تقــرر ذلــك وبالنــداء حضــر 
الشــاهد املكلــف شــرعًا عــرف عليــه ببطاقتــه الشــخصية الصــادرة 
مــن مكتــب أحــوال مدنيــة بتاريــخ 2010/7/13 ورقمــه الوطنــي ).....( 
والــذي يــدل ظاهــر حالــه علــى الصــاح وبعــد أن أدى اليمــن الشــرعية 
واالستشــهاد منــه شــهد قائــا : أننــي أشــهد أننــي قــد شــهدت علــى زيــادة 
مهــر وأننــي ال أعــرف األطــراف وال أذكــر التاريــخ الــذي حضــرت فيــه 
ــة  إلــى احملكمــة وأنــا ال أذكــر احملكمــة التــي متــت فيهــا هــذه املعامل
حيــث أننــي أصبحــت اآلن طاعــن بالســن وعمــري يزيــد االن عــن ســبعن 
عــام إال أننــي أتذكــر أن الزيــادة كانــت عشــرة آالف ريــال بحيــث 
أصبــح املهــر املؤجــل خمســة عشــر ألــف دينــار وأننــي اشــهد علــى أنــه قــد 
مت تســجيل هــذه احلجــة واذكــر ذلــك إال أننــي ال اذكــر األطــراف نظــرا 
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للمــدة الطويلــة وإننــي أصــادق علــى صحــة التوقيــع واالســم املبــن يف 
حجــة زيــادة املهــر الصــادرة عــن محكمــة الشميســاني الشــرعية برقــم 
عليــه  الوثيقــة  هــذه  عــرض  ان مت  بعــد  تاريــخ 2004/2/5م   4/24/1
وهــذه شــهادتي وبهــا أشــهد ومكتــوب شــاهد وتوقيــع بنســب لـــ).....( 
احملكمــة تقــرر توجيــه ميــن االســتظهار للمدعيــة وفــق احلجــة املذكــورة 
وتقــرر تصويرهــا علــى الصــورة التاليــة )واهلل العظيــم أن املرحــوم زوجــي 
قــد قــام بزيــادة مهــري املؤجــل مبلــغ عشــرة آالف دينــار أردنــي ليصبــح 
باحلالــة  وهــو  الزيــادة  بعــد  دينــار  ألــف  عشــر  خمســة  املؤجــل  مهــري 
املعتبــرة شــرعًا وقانونــًا بكامــل قــواه العقليــة غيــر مكــره وال مجبــر 
وذلــك مبوجــب حجــة زيــادة املهــر رقــم 4/24/1 الصــادرة عــن محكمــة 
الشــرعية بتاريــخ 2004/2/5م وذلــك بحضــوري أنــا وإيــاه والشــاهدين 
املذكوريــن واهلل العظيــم اننــي لــم اســتوف مبلــغ خمســة عشــر ألــف 
دينــار مــن املرحــوم وهــو احلــق املدعــى بــه مهــري املؤجــل واملســجل لــي 
يف حجــة زيــادة املهــر رقــم 4/24/1 الصــادرة عــن محكمــة الشــرعية 
أو  بنفســي  أو أي مقــدار منــه قليــا أو كثيــرًا  بتاريــخ 2004/2/5م 
مــن  باالســتيفاء  األمــر  بطريــق  أو  الوكالــة  بطريــق  غيــري  بواســطة 
املرحــوم املذكــور وال أبرأتــه مــن كل ذلــك أو مــن بعضــه ولــم أحلــه بــه 
علــى أحــد وال قبلــت حوالــة علــى غيــره من كل الديــن أو بعضه وال أوفى 
لــي كلــه أو بعضــه مــن طــرف أحــد وليــس للمرحــوم ).....( يف مقابــل 
هــذا احلــق أو بعضــه رهــن علــي واهلل علــى مــا أقــول شــهيد( احملكمــة 
وبعــرض اليمــن الشــرعية املصــورة علــى املدعيــة ).....( املذكــورة قالــت 
ال اعتــراض لــي علــى صيغتهــا واننــي مســتعدة حللفهــا كمــا صورتهــا 
احملكمــة وبالفعــل حلفتهــا كمــا صورتهــا لهــا احملكمــة وحتــت ذلــك 
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ــع ينســب لهــا احملكمــة وحيــث  ــوب احلالفــة واســمها ).....( وتوقي مكت
اســتمعت ملــن امكــن االســتماع لشــهادته مــن شــهود حجــة زيــادة املهــر 
وحلفــت املدعيــة اليمــن الشــرعية وفــق حجــة الزيــادة وميــن االســتظهار 
وفــق مــا جــاء بكتــاب الســفارة الســعودية فتقــرر رفــع الضبــط لســماحة 
اجلهــات  ملخاطبــة  املكــرم  الهاشــمية  احلضــرة  أمــام  القضــاة  قاضــي 
املعنيــة حســب األصــول حتريــرًا يف 1433/9/10هـــ وفــق 2012/7/29م 
ومذيــل حتتــه الكاتــب ).....( وتوقيعــه والقاضــي ).....( وتوقيعــه واخلتــم 
الرســمي وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن أجــاب املدعــى عليهمــا أصالــة 
ووكالــة وواليــة بقولهمــا مــا دام أنهــا أحضــرت البينــة وحلفــت بــاهلل 
تعالــى حســب مــا ذكــر بعاليــه فنحــن موافقــن علــى ذلــك ومــا تطلبــه يف 
ذمتهــا وال مانــع لدينــا مــن أخــذ هــذا املبلــغ مــن تركــة مورثنــا هكــذا 
أجابــا وبــرده علــى املدعــي وكالــة أجــاب بقولــه أطلــب تســليم موكلتــي 
هــذا املؤخــر وقــدره خمســة عشــر ألــف دينــار أردنــي مــن تركتــه فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليهمــا 
علــى دعــوى املدعيــة بعــد إحضارهــا البينــة وبعــد أدائهــا اليمــن حســب 
االســتخاف الصــادر مــن محكمــة عمــان التوثيقــات الشــرعي وحيــث 
إن للزوجــن االتفــاق علــى تعجيــل املهــر أو تأجيلــه كلــه أو بعضــه وإذا 
لــم حتــدد مــدة التأجيــل تكــون املطالبــة بــه بحلــول أقــرب األجلــن املــوت 
أو البينونــة وحيــث أن الزوجــة متلــك صداقهــا بالعقــد وملــا قــرره أهــل 
العلــم مــن كــون الصــداق بعــد العقــد يلحــق بــه اســتنادا لقولــه تعالى )وال 
جنــاح عليكــم فيمــا تراضيتــم بــه مــن بعــد الفريضــة( وألن ما بعــد العقد 
زمــن لفــرض املهــر فــكان حالــه للزيــادة كحــال العقــد واســتنادا لقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) املســلمون علــى شــروطهم ( لــذا وجلميــع مــات 
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قــد ثبــت لــدي اســتحقاق املدعيــة أصالــة ملؤخــر صداقهــا وقــدره خمســة 
عشــر ألــف دينــار أردنــي يلــزم املدعــى عليهــم تســليمها هــذا املبلــغ أو مــا 
يعادلهــا بالريــال الســعودي مــن تركــة املتوفــى وبذلــك حكمــت فقنــع به 
اجلميــع وأفهمتهــم بــأن هــذا احلكــم ال يعــد نافــذا إال بعــد مصادقتــه مــن 
محكمــة االســتئناف ففهمــا ذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/12هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد حضــر الطرفــان وقــد عــادت املعاملــة مــن فضيلــة 
رئيــس محكمــة االســتئناف برقــم وتاريــخ 1434/4/14هـــ مرفقــا بهــا 
قرارهــا رقــم وتاريــخ 1434/4/9ه واملتضمــن )أواًل: أن املدعيــة أقامــت 
هــذه الدعــوى وحكــم فضيلتــه علــى املدعــى عليهــم بإلزامهــم بتســليم 
كامــل مؤخــر الصــداق فهــل هــذه الدعــوى ضــد املدعــى عليهــم فقــط أم 
مبواجهــة جميــع ورثــة ومــن ضمنهــم القاصريــن الذيــن هــم حتــت واليتهــا 
فــا بــد مــن التوضيــح والبيــان والتفصيــل. ثانيــًا: أن فضيلتــه حكــم 
علــى املدعــى عليهــم بتســليم املدعيــة مــا ادعــت بــه ولــم جنــد أن فضيلتــه 
قــد بــن أن احلكــم يف التركــة وال بــد مــن ذلــك كمــا يتعــن أن تتضمــن 
دعــوى املدعيــة وجــود تركــة ملورثهــم وتطالــب إعطائهــا منهــا. فعلــى 
فضيلتــه ماحظــة مــا أشــير إليــه وإحلــاق مــا يجــد يف الصــك وضبطــه 
ــى  ــك عل ــا. وبعــرض ذل ــة إلكمــال الزمه ــم إعــادة املعامل وســجله ومــن ث
الطرفــن أجــاب املدعــي وكالــة بقولــه إن دعــوى موكلتــي علــى جميــع 
الورثــة ومــن ضمنهــم القاصريــن الذيــن هــم حتــت واليتهــا والوكيــل 
عنهــم يف هــذه الدعــوى جدهــم ).....( مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
الهاشــمية  األردنيــة  باململكــة  الشــرعية  الغويربــة  الزرقــاء  محكمــة 
برقــم 928/69/45 يف 1429/12/30هـــ واملصــدق عليهــا مــن اجلهــات 
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احلكوميــة باململكــة األردنيــة واململكــة العربيــة الســعودية واملتضمنــة 
توكيــل ).....( جلــد أوالدهــا القاصريــن وهــم املدعــو يف املطالبة واملرافعة 
واإلقــرار واإلنــكار وقبــول األحــكام كمــا أن موكلتــي تطالــب أن 
ــه حيــث أن ملورثهــم تركــة  ــا مــن تركت يكــون تســليم مؤخــر صداقه
هكــذا أجــاب فيمــا أجــاب املدعــى عليهمــا بــأن مــا ذكــره املدعــي 
صحيــح هكــذا أجابــا وأمــا بالنســبة لذكــر أن احلكــم يف التركــة 
فقــد مت ذكــره يف احلكــم ســابقًا ونصــه ) يلــزم املدعــى عليهــم تســليم 
ــغ مــن تركــة املتوفــى ( هــذا وقــد مت االطــاع علــى الوكالــة  هــذا املبل
املذكــورة باملعاملــة لفــة )8 ( هــذا مــا أردت إيضاحــه ألصحــاب الفضيلــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/5/7هـــ
احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
عشــر  احلــادي  القضائــي  املكتــب  بعمــل  والقائــم  باالحســاء  العاّمــة 
الثاثــاء  يــوم  ففــي  1434/7/30هـــ  يف  رقــم  التكليــف  مبوجــب 
املوافق1434/08/23هـــ حضــرت املدعيــة أصالــة ).....( أردنيــة اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم ).....( املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ).....( مبوجــب 
اإلقامــة رقــم).....( وقــررت بقولهــا أقــرر وأنــا بكامــل قــواي العقليــة 
املعتبــرة شــرعًا بأنــي اســتلمت املبلــغ احملكــوم لــي وقــدره خمســة عشــر 
ألــف دينــار أردنــي وأننــي لــم يبــق لــي أي حــق أو مســتحق وال دعــوى 
وال طلــب قبــل املدعــى عليهــم وأن دعــواي بهــذا اإلقــرار منتهيــة هكــذا 
قــررت بحضــور وشــهادة املعــرف بهــا أخيهــا واملوظــف ).....( ســعودي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( فبنــاء عليــه ثبــت لــدي هــذا اإلقــرار 
وأمــرت بالتهميــش علــى صــك احلكــم وســجله حتــى ال يخفــى وبــاهلل 
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التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
1434/8/23هـــ يف  حــرر 

احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
1434/5/28هـــ  وتاريــخ  برقــم).....(  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  املعاملــة 
والــواردة مــن فضيلــة مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة برقــم 
وتاريــخ 1434/5/25هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
ــخ 1434/1/13هـــ اخلــاص  ــا الشــيخ ).....( املســجل برقــم ).....( وتاري به
بدعــوى ).....( أصالــة وواليــة ضــد).....( بقيــة ورثــة يف قضيــة مطالبــة 
ــة القاضــي وأحلقــه  مبؤخــر صــداق وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيل
قررنــا  1434/4/9هـــ  يف  رقــم  الســابق  قرارنــا  علــى  جوابــًا  بالصــك 
املصادقــة علــى حكــم فضيلتــه بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلى 
ــه وســلم حــرر يف 1434/6/11هـــ . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين اهلل عل
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: 3334696 تاريُخه: 1433/1/18هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32455761

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34325402 تاريخه: 1434/9/24هـ

زوجيــة - مطالبــة بتســليم مهــر - ســماع الدعــوى غيابيــًا لتعــذر تبليــغ 
املدعــى عليــه - بينــة املدعيــة اليمــن - احلكــم غيابيــًا بدفــع مبلــغ املهــر 
ــة  - قــدم املدعــى عليــه اعتراضــًا علــى احلكــم - الدفــع بشــكلية كتاب
املهــر بعقــد الــزواج - حلــف ميــن املدعيــة بصحة كتابــة املهر - تأكيد 

احلكــم بإلــزام املدعــي عليــه بتســليم املهــر للمدعيــة.

1- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم: )مــن حلــف علــى ميــن هــو فيــه 
فاجــر ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه غضبــان(.

2- قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  )ال ضرر وال ضرار(.
3- مــا قــرره أهــل العلــم : مــن جــواز احلكــم علــى املســتتر واملمتنــع ولــو 

كان يف البلــد للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب.
4- املــادة رقــم )34( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية الفقــرة العاشــرة مــن 

الائحــة التنفيذيــة.
5- املادتن )55( و )103( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــت املدعيــة بدعــوى تطالــب زوجهــا بدفــع املهــر املتفــق عليــه املدعــى 
عليــه لــم يحضــر لــدى احملكمــة وبنــاء علــى املــادة الرابعــة والثاثــن مــن 
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احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
املقيــدة  1432/10/16هـــ  وتاريــخ  برقــم  العامــة  احملكمــة  رئيــس 

نظــام املرافعــات والفقــرة العاشــرة مــن الئحتهــا التنفيذيــة التــي جتيــز 
باملســائل  تتعلــق  الدعــوى  إذا كانــت  بلدهــا  رفــع دعواهــا يف  للمــرأة 
الزوجيــة لــذا قــررت احملكمــة الســير يف نظــر هــذه الدعــوى ، فطلبــت 
احملكمــة مــن املدعيــة البينــة علــى دعواهــا فلــم تبــرز أي دليــل ســوى 
أنهــا ذكــرت اســم املــأذون الــذي أجــرى النــكاح ، فطلبــت احملكمــة 
وبعــد  النــكاح  عقــد  ضبــط  مــن  بصــورة  تزويدهــا  الســجات  مــن 
االطــاع عليــه وجــد كمــا ذكــرت املدعيــة وأن املهــر املســمى فيــه 
ــه اليمــن االســتظهار  ــذا قــررت احملكمــة توجي ــال - ل أربعــون ألــف ري
للمدعيــة فحلفــت علــى صحــة دعواهــا وأنهــا لــم تســتلم مــن املهــر شــيئًا 
فحكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه بدفــع املهــر للمدعيــة ، حضــر 
املدعــى عليــه ودفــع بــأن املهــر املســمى كتــب شــكا وأنــه أتفــق معهــا 
علــى إســقاطه ، أنكــرت املدعيــة مــا دفــع بــه املدعــى عليــه ، طلبــت ا 
ــى مــا ذكــره مــن إســقاط املهــر  ــة عل ــه البين حملكمــة مــن املدعــي علي
وكتابتــه شــكا فطلــب إحضــار املــأذون وبعــد إحضــاره انكــر علمــه 
بإســقاط املهــر وكتابتــه شــكا - وبعــد توجيــه اليمــن علــى املدعيــة 
حلفــت أنهــا لــم تســتلم املهــر وانــه لــم يكتــب شــكا ، فحكمــت 
احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املهــر للمدعيــة - اعتــرض املدعــى 

ــه ، صــدق احلكــم . علي
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باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1432/10/16هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق 
العاشــرة وفيهــا حضــرت  الســاعة  اجللســة  أفتتحــت  1433/01/17هـــ 
).....( مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( واملعــرف بهــا مــن قبــل التفتيــش 
النســائي بهــذه احملكمــة مبوجــب خطابنــا رقــم يف ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد جــرى طلبــه عــن طريــق إمــارة منطقــة 
وذلــك مبوجــب خطابنــا رقــم يف فوردنــا منهــم صــورة خطابهــم رقــم 
).....( واملوجــه إلــى مديــر شــرطة منطقــة وذلــك لتكليــف املدعــى عليــه 
املذكــور ملراجعتنــا كمــا وردنــا مــن مديــر شــعبة التحريــات مــن البحــث 
اجلنائــي خطابــه رقــم يف 1432/12/2هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا 
نصــه )نفيدكــم أنــه مت البحــث عــن املذكــور ولــم يعثــر عليــه وبالرجــوع 
ــه محافظــة ).....( حــي ).....( هاتــف  ــأن عنوان ــة اتضــح ب ــة الطرفي للنهاي
رقــم ).....( وباالستفســار عــن رقــم الســيارة املوضــح يف إقــرار املدعيــة 
اتضــح بأنهــا عائــدة لوالــده املتــويف وعنوانــه ).....( حــي ).....( هاتــف 
رقــم ).....( وحيــث األمــر كذلــك وبنــاء علــى املــادة 34/10هـــ مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية والتــي تنــص علــى أنــه للزوجــة يف املســائل الزوجيــة 
ــى القاضــي إذا  ــزوج ، وعل ــد ال ــار يف إقامــة دعواهــا يف بلدهــا أو بل اخلي
ســمع الدعــوى يف بلــد الزوجــة اســتخاف قاضــي بلــد الــزوج لإلجابــة 
عــن دعواهــا ، فــإذا توجهــت الدعــوى ألــزم الــزوج باحلضــور إلــى محــل 
إقامتهــا للســير فيهــا فــإذا امتنــع ســمعت غيابيــًا، وإذا لــم تتوجــه الدعوى 
ردهــا القاضــي دون إحضــاره أهـــ فقــد قــررت الســير يف الدعــوى فادعــت 
املدعيــة قائلــة يف دعواهــا إن املدعــى عليــه زوجــي تزوجنــي بواليــة ابنــي 
ــى مهــر وقــدره خمســة وأربعــون  ــي الدخــول الشــرعي عل ).....( ودخــل ب
ألــف ريــال وذلــك يف 1432/6/8هـــ ولــم أجنــب لــه أوالدًا وقــد بقيــت 
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معــه شــهر تقريبــًا ثــم انقطــع عنــي ولــم يســلمني املهــر وقــد ذكــر يف 
العقــد أن املهــر يســلم لــي عنــد الطلــب أطلــب احلكــم بإلــزام املدعــى 
عليــه بتســليمي املهــر وقــدره خمســة وأربعــون ألــف ريــال هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعيــة عــن عقــد الــزواج فأجابــت قائلــة إن العقــد موجــود 
لــدى املدعــى عليــه ولــم يســلمني إيــاه هكــذا أجابــت وبســؤالها أيــن مت 
ــة يف مكــة املكرمــة لــدى املــأذون الشــرعي  ــزواج أجابــت قائل عقــد ال
ــة لرئيــس قســم عقــود األنكحــة بهــذه  ــت فتمــت الكتاب هكــذا أجاب
احملكمــة بخطابنــا رقــم يف 1433/1/4هـــ لتزويدنــا بصــورة مــن ضبــط 
عقــد الــزواج فوردنــا منــه اخلطــاب رقــم يف 1433/1/8ه واملتضمــن أنه مت 
إرفــاق الصــورة املطلوبــة وباالطــاع عليهــا وجدتهــا مطابقــة ملــا ذكرتــه 
املدعيــة فجــرى إفهــام املدعيــة بأنــه يلزمهــا ميــن االســتظهار علــى صحــة 
دعواهــا لكــون خصمهــا غائبــًا فاســتعدت بذلــك فجــرى طلــب اليمــن 
منهــا بعــد تذكيرهــا بخطرهــا وبحرمــة الزمــان واملــكان وبقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )مــن حلــف علــى ميــن هــو فيهــا فاجــر ليقتطــع بهــا مــال 
أمــريء مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه غضبــان( رواه مســلم فحلفــت قائلــة 
الرحمــن  والشــهادة  الغيــب  عالــم  هــو  إال  إلــه  ال  الــذي  العظيــم  واهلل 
الرحيــم أننــي لــم اســتلم مهــري وقــدره خمســة وأربعــون ألــف ريــال مــن 
زوجــي ).....( حتــى تاريــخ اليــوم واهلل العظيــم هكــذا حلفــت فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن دعــوى املدعيــة وملــا ورد يف املادتــن اخلامســة واخلمســن 
ومائــة وثاثــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وبعــد االطــاع علــى ضبــط 
عقــد النــكاح وحيــث حلفــت املدعيــة أصالــة ميــن االســتظهار كمــا هــو 
مفصــل أعــاه ولتضــرر املدعيــة مــن عــدم حضــور املدعــى عليــه ولكــون 
الشــريعة جــاءت برفــع الضــرر كمــا يف قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال 
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ضــرر وال ضــرار ( رواه أحمــد ومبــا أن للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب 
وملــا قــرره أهــل العلــم مــن جــواز احلكــم عليــه وعلــى املســتتر واملمتنــع 
ولــو كان يف البلــد فلــذا ثبــت لــدي صحــة دعــوى املدعيــة وحكمــت 
علــى املدعــى عليــه ).....( غيابيــًا بــان يدفــع للمدعيــة مبلــغ وقــدره خمســة 
وأربعــون ألــف ريــال وهــو مهرهــا يف زواجهــا منــه وبعــد ذلــك يخلــي ســبيله 
يف هــذه الدعــوى علــى دعــواه متــى حضــر وبعرضــه علــى املدعيــة قنعــت 
باحلكــم وقــررت إكمــال مــا يلــزم حيــال إبــاغ املدعــى عليــه الغائــب 
باحلكــم حســب التعليمــات ثــم رفــع كامــل املعاملــة حــال االقتضــاء إلــى 
محكمــة االســتئناف لدراســة احلكــم وتدقيقــه حســب املتبــع وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/1/17هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم األحــد املوافــق 1433/10/29هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة التاســعة وفيهــا حضــرت املدعيــة ).....( واملعــرف بهــا مــن 
قبــل ابنهــا ).....( احلضــور املدعــى عليــه وقــد تقــدم املدعــى عليــه بائحــة 
اعتراضيــة وباالطــاع عليهــا وجدتهــا مقيــدة برقــم  يف 1433/3/19ه 
وقــد جــرى منــي االطــاع علــى الائحــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه ولــم 
أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه ســوى مــا ذكــر مــن أن املهــر 
املســمى يف العقــد قــد مت كتابتــه شــكًا وقــد مت االتفــاق بينــه وبينهــا 
علــى أن يقــوم بإرجاعهــا بعــد طاقــه لهــا وانتهــاء العــدة وقــد انتهــت 
بــدون مهــر  بينهمــا علــى أن يرجعــا لبعضهمــا  ثــم مت االتفــاق  عدتهــا 
وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قــررت قائلــة ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى 
ــه بــدون مهــر هكــذا قــررت  ــى أن أرجــع ل عليــه مــن أنــه مت االتفــاق عل
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر قائــًا الصحيــح مــا ذكــرت ولــدي 
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البينــة علــى ذلــك كمــا أن املهــر يف املــرة األولــى عشــرين ألــف ريــال 
فكيــف يكــون يف املــرة الثانيــة خمســة وأربعــن ألــف هكــذا قــرر 
وبطلــب البينــة مــن املدعــى عليــه قــرر قائــًا إن ابــن املدعيــة ).....( يشــهد 
علــى ذلــك هكــذا قــرر وبســؤال احلاضــر ).....( عمــا ذكــره املدعــى 
عليــه قــرر قائــًا ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى عليــه والصحيــح أن املدعــى 
عليــه ذلــك لوالدتــي أنــه ال يوجــد لديــه املهــر يف هــذا الوقــت ويطلــب 
مهلــة لذلــك فذكــرت لــه والدتــي بأنــه ال مانــع لديهــا علــى أن يدفــع 
املهــر عنــد طلبــه هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه هــل لديــك زيــادة 
بينــة فأجــاب قائــًا نعــم لــدي زيــادة بينــة وأطلــب مهلــة لذلــك هكــذا 
الثاثــاء  يــوم  ويف  اجللســة  رفعــت  فقــد  عليــه  املدعــى  ولطلــب  أجــاب 
املوافــق 1434/02/19هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وفيهــا 
حضــرت املدعيــة حــال حضــور املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عمــا 
ــذي قــام بإجــراء  ــأذون ال ــي هــي امل ــه أجــاب قائــًا بّينت ــب مهلــة ألجل طل
عقــد النــكاح وأطلــب إحضــاره ولطلــب املــأذون فقــد رفعــت اجللســة ويف 
يــوم الســبت املوافــق 1434/7/29هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة 
وفيهــا حضــرت املدعيــة حــال حضــور املدعــى عليــه كمــا حضــر املــأذون 
الشــرعي ).....( وبعــرض مــا ذكــره املدعــى عليــه علــى املــأذون ).....( 
قــرر قائــًا إن مــا جــاء يف العقــد هــو الصحيــح وال أذكــر عقــد إجــراء 
العقــد أن الطرفــان قــد ذكــرا لــي بــأن املهــر املســمى يف العقــد قــد متــت 
كتابتــه شــكًا هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه هــل لديــك زيــادة 
بينــة فأجــاب بالنفــي فجــرى إفهــام املدعــى عليــه بأن له ميــن املدعية على 
أن املهــر املســمى يف عقــد النــكاح صحيــح ولــم تتم كتابته شــكًا وأن 
املدعيــة لــم تتفــق معــه علــى أن يكــون الــزواج بــدون مهــر وأن املدعيــة لــم 
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تتفــق معــه علــى ذلــك فقــرر قائــًا أطلــب ميــن املدعيــة علــى ذلــك وبعــرض 
ذلــك علــى املدعيــة قــررت قائلــة أنــا مســتعدة بــأداء اليمــن فجــرى طلــب 
اليمــن منهــا بعــد تذكيرهــا بخطــر اليمــن وبحرمــة الزمــان واملــكان 
ــا فاجــر  ــى ميــن وهــو فيه ــف عل ــه وســلم )مــن حل ــى اهلل علي ــه صل وبقول
يقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه غضبــان( رواه مســلم 
ــم أن  ــه إال هــو الرحمــن الرحي ــذي ال إل ــم ال ــة واهلل العظي . فحلفــت قائل
املهــر املســمى يف عقــد النــكاح صحيــح ولــم تتــم كتابتــه شــكًا ولــم 
أتفــق مــع املدعــى عليــه علــى أن يكــون الــزواج بــدون مهــر واهلل العظيــم 
هكــذا حلفــت فبنــاء علــى مــا تقــدم وبعــد مناقشــة مــا جــاء يف الائحــة 
االعتراضيــة وألن املدعيــة حلفــت كمــا طلــب منهــا لذلــك فإنــه لــم يظهــر 
لــي خــاف مــا حكمــت بــه وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــررت املدعيــة 
القناعــة باحلكــم وأمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر عــدم القناعــة وأمــرت 
بضبــط ذلــك وإحلاقــه بصكــه وســجله ورفــع كامــل املعاملــة حملكمــة 
الســاعة  اجللســة  وانتهــت  املتبــع  حســب  احلكــم  لتدقيــق  االســتئناف 
الواحــدة والنصــف وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/7/29هـــ .
1434/10/22هـــ  املوافــق  اخلميــس  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة اخلاصــة بدعــوى ضــد املدعــى 
عليــه مــن محكمــة االســتئناف الدائــرة الثالثــة لألحــوال الشــخصية 
واألوقــاف والقصــار وبيــوت املــال احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا 
ــة الشــيخ  ــى هــذا الصــك رقــم  يف 1433/1/18ه الصــادر مــن فضيل عل
ــا القــرار رقــم يف  املتضمــن  ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة وأصدرن
املوافقــة علــى احلكــم أهـــ . عضو ).....( ختمه وتوقيعه عضو ).....( ختمه 
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وتوقيعــه رئيــس الدائــرة موقــع يف األصــل وموافــق علــى احلكــم ومجــاز 
).....( ختمــه وتوقيعــه عليــه فقــد أمــرت بضبــط ذلــك وإحلاقــه بصكــه 
وســجله حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/10/22هـــ. ــه وصحب ــى آل وعل
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 
االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
برقــم ).....( وتاريــخ 1434/9/14هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
املكرمــة  العامــة مبكــة  القاضــي باحملكمــة   ).....( الشــيخ  فضيلــة 
برقــم وتاريــخ 1433/1/18هـــ ، املتضمــن دعــوى املــرأة ).....( ضــد ).....( 
يف صــداق ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة ، 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى ال محمــد وعل
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: 34259071 تاريُخه: 1434/7/4هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33206618

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34259071  تاريخه: 1434/7/4هـ

زوجيــة - صــداق - لــزوم الهبــة املقبوضــة - عــدم العمــل بالعــرف والعــادة 
إذا خالــف الشــرع  - بينــة غيــر موصلــة - حكــم بــرد دعــوى لعــدم ثبوتهــا 

- حكــم بــرد دعــوى ملخالفتهــا أحــكام الشــريعة.

1- قــول صلــى اهلل عليــه وســلم » العائــد يف هبتــه كالكلــب يقــئ ثــم 
يعــود يف قيئــه« متفــق عليــه.

2- حديــث » أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن علــى 
املدعــى عليــه« رواه البخــاري.

3- » قــول النبــي صلــى اهلل عليــم وســلم » البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه« .

دعــوى املدعــي وكالــة وافــد ضــد املدعــى عليــه وكالــة وافــد ومضمــون 
الدعــوى ان املدعــى عليــه أصالــة تســلم مــن املدعــي أصالــة مبلغــا قــدرة 
تســعة وثاثون ألفا وخمســمائة دوالر أمريكي مقابل زواج ابنة املدعى 
اصالــة مــن ابــن املدعــى عليــة أصالــة حســب العــادات والتقاليــد لــدى 
بعــض القبائــل يف باكســتان وقــد حصــل الــزواج واإلجنــاب ثــم حصــل 
بينهمــا فــراق وبحســب العــادات والتقاليــد اذا حصــل بينهمــا فــراق يتــم 
إعــادة هــذا املبلــغ ألهــل البنــت املطلقــة ولــم يعــد املدعــى عليــة مــا اســتلمه 
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وطلــب املدعــي وكالــة احلكــم علــى املدعــى عليــه أصالــة بإعــادة املبلــغ 
ملوكلــه ، أجــاب املدعــى عليــه وكالــة باملصادقة على الــزواج واإلجناب 
والفــراق ، وأمــا مــا عــداه فغيــر صحيــح وقــرر أن املبلــغ ليــس لدينــا إمنــا 
هــو هديــة تقــدم مــن العائلتــن للزوجــن واملســتلم للمبلــغ هــو ابــن موكلــه 
وليــس موكلــه فــا تقــام الدعــوى علــى موكلــه ، قــدم املدعــى وكالــة 
مذكــرة مضمونهــا أن العــادات والتقاليــد املتعــارف عليهــا يؤخــذ بهــا 
طاملــا أنهــا ال تتعــارض مــع الشــريعة اإلســامية وان علــى اليــد مــا أخــذت 
حتــى تؤديــه ، أنكــر املدعــي وكالــة أن املبلــغ املدفــوع هديــة وقــرر أن 
املبلــغ متفــق عليــه بــن الطرفــن يــرد عنــد الطــاق وأضــاف بــأن املدعــى 
عليــه أصالــة هــو املســتلم للمبلــغ وانــه عنــد طــاق ابنــة موكلــه اقــر 
املدعــى عليــة أصالــة باملبلــغ املدعــى بــه وأنــه مســتعد بســداده للمدعــي 

أصالــة .
احضــر املدعــى وكالــة بينــة غيــر موصلــة يف التــزام املدعــى عليــه بدفــع 

املبلــغ املدعــى بــه .
مت عــرض اليمــن علــى املدعــى عليــه فاســتعد وحلــف بــاهلل العظيــم بأنــه 

لــم يســتعد ولــم يعــد املدعــي أصالــة بدفــع املبلــغ املدعــى بــه.
أنهــا هبــة  قــرر ناظــر القضيــة أن العطيــة يف الدعــوى تكيــف علــى 

تعــاد متــى قبضــت  أنهــا ال  الهبــة  الشــرعي يف  واحلكــم 
والعــادات واألعــراف إمنــا تكــون يف أمــر ليــس فيــه نــص شــرعي يخالفــه 

 .
صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي لعــدم ثبوتهــا يف جــزء ولعــدم جوازهــا 
يف اجلــزء اآلخــر ، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة 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 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33206618 وتاري
وتــاريــــخ   33548837 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/03/22
1433/03/22هـــ  ففــي يـــوم األربعــاء املوافـــق 1433/04/21هـــ افتتحت 
ــة 00 : 11  وفيهــا حضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب   اجللســة الـساعـ
الســجل املدنــي رقــم  بصفتــه وكيــًا عــن ...... باكســتاني اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانية بجدة 
بالرقــم 9776 تاريــخ 1433/3/1هـــ جلــد 3733 ، وادعــى علــى احلاضــر 
معــه ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل املدنــي رقــم بصفته وكيًا 
عــن ...... أمريكــي مبوجــب اإلقامــة رقــم بالوكالــة الصــادرة من كتابة 
عــدل الثانيــة شــمال جــدة بالرقــم تاريــخ 1433/1/4هـــ جلــد 11299 
وادعــى قائــا :إن مــوكل املدعــى عليــه تســلم مــن موكلــي مبلــغ وقــدره 
39500 دوالر مقابــل زواج بنــت موكلــي مــن ابــن املدعــى عليــه بحســب 
العــادات والتقاليــد لــدى بعــض القبائــل يف باكســتان ، وقــد حصــل 
الــزواج و اجنبــت ابنــة موكلــي مــن ابــن املدعــى عليــه ابنــة ، وقــد حصــل 
بينهــم فــراق ، وبحســب العــادات والتقاليــد يف حــال الفــراق يتــم إعــادة 
هــذا املبلــغ ألهــل البنــت املطلقــة ، ولــم يعــد املدعــى عليــه مــا اســتلمه 
ملوكلــي ، أطلــب احلكــم بإعــادة هــذا املبلــغ ملوكلــي . هــذه دعــواي. 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : إن مــا ذكــره املدعــي وكالــة 
مــن الــزواج واإلجنــاب والفــراق بــن ابــن موكلــي وابنــة مــوكل املدعــي 
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فصحيــح ، ومــا عــداه فغيــر صحيــح ، ونحــن مســلمون وموكلــي مســلم 
ونعيــش يف بلــد إســامي نطبــق الشــريعة اإلســامية ونرضــى مبــا أمرنــا 
اهلل يف تطبيــق الشــرع يف كل جوانبــه يف الــزواج أو الطــاق أمــا مــا 
يدعيــه املدعــي وكالــة مــن عــادات وتقاليــد فموكلــي ليــس ملزمــا إال 
ــد إذا  بالشــريعة اإلســامية وتعاليمهــا ، واألجــدر بــه أن يقيمهــا يف البل
كانــت عاداتهــا وتقاليدهــا تعلــو علــى الشــريعة وجوابــي علــى مــا ادعــى 
بــه املدعــي أن املبلــغ ليــس دينــا علــى اإلطــاق ، إمنــا هــو هديــة تقــدم مــن 
العائلتــن للزوجــن ، كمــا أضيــف أن الهدايــا تقــدم للــزوج والزوجــة 
فــا عاقــة للوالديــن بهــا ، فمــن اســتلم الهديــة هــو ابــن موكلــي واســمه 
....... ، وال تقــام علــى موكلــي . وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال 
يــوم الثاثــاء  ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف   . : أطلــب اإلمهــال للــرد 
وفيهــا    12 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/05/11 
حضــر املدعــي وكالــة وحضــر ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
ــة الصــادرة مــن  ــه وكيــا عــن ...... مبوجــب الوكال املدنــي رقــم بصفت
كتابــة عــدل الثانيــة شــمال جــدة بالرقــم 1577 تاريــخ 1433/1/4هـــ 
تعــذر  واحــدة  مــن صفحــة  املدعــي وكالــة مذكــرة مكونــة  وقــدم 
ضبطهــا وأفهــم املدعــي وكالــة بــأن يقدمهــا يف وعــاء إلكترونــي ، 
فوعد بذلك يف اجللســة القادمة ، ومت تزويد أوراق املعاملة بنســخة منها 
، ونســخة للمدعــى عليــه وكالــة ، وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وكالــة 
قــال : أطلــب اإلمهــال للــرد . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم الســبت 
املوافق1433/06/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12 وفيهــا حضــر 
....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم بصفتــه وكيــا عــن 
املدعــي مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب 
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جــدة رقــم وتاريــخ 1433/3/1هـــ جلــد 3733 وحضــر املدعــى عليــه ، 
وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا طلــب منــه إحضــاره قــال : لــم أمتكــن 
مــن إحضارهــا هــذا اليــوم ، وقــدم املدعــى عليــه مذكــرة مكونــة مــن 
ــد أوراق بهــا ،  صفحتــن تعــذر ضبطهــا ، جــرى االطــاع عليهــا وتزوي
وجــرى تزويــد املدعــي وكالــة بنســخة منهــا ، وقــرر املدعــي وكالــة 
قائــا : أطلــب اإلمهــال للــرد . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم االثنــن 
املوافق1433/06/30هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 01 وفيهــا حضــر 
الطرفــان ، وقــدم املدعــي وكالــة مذكــرة هــذا نصهــا : باإلشــارة إلــى 
املذكــرة اجلوابيــة التــي قدمهــا وكيــل املدعــي عليــه والــذي ذكــر فيهــا 
أننــا مســلمون وموكلــه مســلم ونعيــش يف بلــد إســامي تطبــق الشــريعة 
اإلســامية ونرضــي مبــا أمرنــا اهلل يف تطبيــق الشــرع يف كل جوانبــه 
يف الــزواج والطــاق أمــا مــا يدعيــه املدعــي وكالــة مــن عــادات وتقاليــد 
فموكلــي ليــس ملزمــا إال بالشــريعة اإلســامية وتعاليمهــا فنحــن ال 
نعتــرض علــى أننــا كلنــا مســلمون ونعيــش يف بلــد إســامي ونطبــق 
العــادات  بــأن  املدعــي  وكيــل  نذكــر  ولكــن  اإلســامية  الشــريعة 
والتقاليــد املتعــارف عليهــا نأخــذ بهــا طاملــا أنهــا ال تتعــارض مــع الشــريعة 

اإلســامية
 الســيما إذا مت التعــارف عليهــا يف بلــد إســامي وشــعب مســلم مثــل 
باكســتان بلــد املدعــي واملدعــى عليــه علمــًا أن املدعــى عليــه قبــل املبلــغ 
وأســتلمه مــع علمــه بــأن هــذا املبلــغ يعــاد إذا مت الطــاق فكيــف يســتلم 
املبلــغ إذا كان مخالــف للشــريعة اإلســامية كمــا نوضــح لوكيــل 

املدعــى عليــه بــأن علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه 0
 كمــا ذكــر مــوكل املدعــي عليــه بــأن نقيــم الدعــوى يف بلــد املدعــي 
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عليــه فهــل يعقــل بأنــه مت اســتام املبلغ والزواج واإلجنــاب والطاق داخل 
اململكــة العربيــة الســعودية وعندمــا طالبنــاه بالديــن الــذي بذمتــه يدعــي 
بإقامــة الدعــوى يف بلــد املدعــي عليــه فهنــا نســأل ملــاذا أقــام املدعــى 
عليــه دعــوى زيــارة داخــل اململكــة ولــم يقيمهــا يف بلــد املدعــي فهــذه 
أقــوال زج بهــا املدعــي عليــه لكــي يضيــع حــق موكلنــا 0 كمــا ذكــر 
وكيــل املدعــي عليــه يف مذكرتــه بأننــا ذكرنــا بــأن املبلــغ عبــارة عــن 
هديــة تقــدم بــن العائلتــن للزوجــن فهــذا غيــر صحيــح ونحــن لــم نذكــر 
كلمــة هديــة كمــا يدعــى وكيــل املدعــى عليــه بــل هــو مبلــغ متفــق عليه 
بينهــم يــرد عنــد الطــاق كمــا ذكــر وكيــل املدعــى عليــه يف مذكرتــه 
أن نقيــم الدعــوى علــى أبــن املدعــي عليــه وليــس املدعــى فهنــا نوضــح 
لوكيــل املدعــى عليــه بــأن موكلــه هــو  مــن اســتلم املبلــغ مــن موكلنــا 
وعندمــا قامــوا بتطليــق ابنــة موكلنــا أقــر املدعــي عليــه بأنــه يوجــد يف 
ذمتــه هــذا املبلــغ واســتعد بســداده ملوكلنــا وفــق شــهادة الشــهود الذيــن 
يشــهدون بذلــك ومســتعدين بإحضــاره متــى طلــب منــا ذلــك الســيما 
ــا مــن أبــن املدعــى عليــه  ــة موكلن ــى زواج ابن أن أحــد الشــهود شــهد عل
وأمــا مــا ذكــره مــن أنهــا هديــة فهــذا مــردود بشــهادة الشــهود . وقــد 
أجــاب املدعــى عليــه وكالــة علــى هــذه املذكــرة مبذكــرة هــذا نصهــا 

: نركــز ردنــا علــى اآلتــي :
التقاليــد  بــأن  املدعــى  وكيــل  ذكــره  فيمــا  الواضــح  التناقــض   )1(
ــا نأخــذ منهــا مــا ال يخالــف  ــل الشــريعة اإلســامية وإمن واألعــراف ال متث
الشــرع وهــو مــا نتفــق عليــه جميعــا - ذكــر املدعــى يف دعواه بــان املدعى 
عليــه تســلم املبلــغ مقابــل زواج ابنــه مــن  بنــت املدعــى كهديــة وفــق 
األعــراف والتقاليــد الســائدة يف باكســتان ومعــه تنتفــى مطالبــة املدعــى 



38

عليــه باملبلــغ كديــن أو قــرض إمنــا عبــارة عــن هديــة أهداهــا املدعــى 
إلــى زوج ابنتــه للمســاعدة يف احليــاة الزوجيــة  كمــا هــو متبــع يف بعــض 
القبائــل ، وكمــا ذكــر يف بــاب الهدايــا عــن املصطفــى صلــى اهلل عليــه 
وســلم حــن ) َلــو ُأهــِدَي ِإَلــيَّ ِذَراٌع َلَقِبلــُت َوَلــو ُدِعيــُت ِإَلــى ُكــَراٍع أَلَجبــُت 
ــة وعــدم  ــى قبــول الهدي ــا الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم حــث عل ( فهن
ردهــا فللهديــة عظيــم األثــر يف اســتجاب احملبــة وإثبــات املــودة وإذهــاب 
الضغائــن وتأليــف القلــوب مــن حديــث عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت 
: كان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يقبــل الهديــة ويثيــب عليهــا . 
)2( وشــيء ســيئ أن تهــدي ثــم تعــود يف هديتــك وترجــع يف هبتــك فأولــى 
لــك أن ال تهــدي أصــا أفضــل مــن أن تهــدي وترجــع يف هديتــك فقــد 
قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم:) العائــد يف هبتــه كالكلــب يرجــع 
يف قيئــه( البخــاري:2589 و مســلم  :1622 و إن اهلل ســبحانه وتعالــى 
يقــول يف كتابــه الكــرمي » قــول ومعــروف ومغفــرة خيــر مــن صدقــة 
يتبعهــا أذى واهلل غنــي حليــم يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تبطلــوا صدقتكــم 
باملــن واألذى » فــا تعطــي األعطيــات وتهــب الهبــات وتقــدم الصدقــات 
ــه  ــه وســلم أن ــى اهلل علي ــك باملــن. وصــح عــن رســول اهلل صل ــع ذل ــم تتب ث
قــال : ) مــن عــرض عليــه ريحــان فــا يــرده فإنــه خفيــف احملمــل طيــب 
الريــح ( . أخرجــه مســلم األمــر الــذي يوضــح فضــل قبــول الهديــة وعــدم 
ردهــا . وكان النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم- يقبــل الهديــة ويثيــب 
عليهــا مــع أن أهلهــا ال يشــترطون ثوابا.)3(نفيــد فضيلتكــم علمــا بــان 
القيمــة احلاليــة للهدايــا التــي قــام املدعــى عليــه بأدائهــا الــى ابنــة املدعــى 
تفــوق مــا أداه املدعــى إلــى ابــن املدعــى عليــه بخــاف مــا مت تقدميــه مــن 
ــى الزوجــة . )4(  ــا أخــرى إل ــة ومــا مت تقدميــه مــن هداي مجوهــرات ذهبي
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مــا الســبب واملبــرر لرفــع الدعــوى بعــد مضــى اكثــر مــن ســبع ســنوات 
علــى انتهــاء العاقــة الزوجيــة بــن الطرفــن األمــر الــذي يثيــر العديــد من 
الشــبهات والشــكوك حــول ســبب الدعــوى بعــد زواج ابنــة املدعــى مــن 
آخــر وإجنابهــا منــه مولوديــن  يتضــح لفضيلتكــم أن الغــرض مــن إقامــة 
الدعــوى هــو عــدم الســماح للمدعــى عليــه بزيــارة حفيدتــه . أقــام املدعــى 
دعــواه ضــد املدعــى عليــه للمطالبــة باملبالــغ التــي قــد قــام بأدائهــا علــى 
ســبيل الهديــة إلــى زوج ابنتــه  فمــن بــاب أولــى إقامــة الدعــوى علــى الــزوج 
وليــس علــى املدعــى عليــه احلاضــر واملاثــل بــن أيــدى فضيلتكــم وذلــك 
اســتنادا إلــى نــص املــادة )72( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية التــي قــررت 
اآلتــي »الدفــع بعــدم اختصــاص احملكمــة النوعــي ، أو الدفــع بــه بعــدم 
قبــول الدعــوى النعــدام الصفــة أو األهليــة أو املصلحــة أو ألي ســبب آخــر 
، وكــذا الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى حتكــم بــه احملكمــة مــن تلقــاء 

نفســها ويجــوز الدفــع بــه يف أي مرحلــة تكــون فيهــا الدعــوى«
 فإننــا ندفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة . 
وعليــه نطلــب مــن فضيلتكــم رد الدعــوى واحلكــم بعــدم جــواز نظــر 

الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة .
ــأن  ــزم ب ــه الت ــة قــال : إن املدعــى علي ــى املدعــي وكال وبعــرض ذلــك عل
يعيــد املبلــغ محــل الدعــوى ملوكلــي يف إحــدى مجالــس الصلــح وبحضــرة 
صديــق لهــم اســمه ....... وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال 
: إن مــا ذكــره غيــر صحيــح . وبطلــب البينــة مــن املدعــي وكالــة قــال 
: لــدي شــاهد وهــو .......، وســأحضره يف اجللســة القادمــة . ثــم رفعــت 
افتتحــت  1434/03/14هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ويف   . لذلــك  اجللســة 
ــه  ــة واملدعــى علي اجللســة الســاعة 30 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي وكال
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وكالــة ، وأحضــر املدعــي وكالــة للشــهادة وأدائهــا ....... باكســتاني 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم وهــو مــن مواليــد 1954م ، ويعمــل يف 
شــركة......، ويســكن يف حــي العزيزيــة مبحافظــة جــدة ، وليــس بينــه 
وبــن أطــراف الدعــوى قرابــة ، وشــهد عــن طريــق املترجــم باكســتاني 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم قائــا : أشــهد بــاهلل العظيــم بأننــي كنــت 
وســيط صلــح بــن املدعــي واملدعــى عليــه ، وكان املدعــي واملدعى عليه 
يتفاوضــان علــى أن يدفــع املدعــى عليــه للمدعــي مبلغــا قــدره ثاثــون 
ألــف دوالر ، وأن ميكــن املدعــي املدعــى عليــه مــن زيــارة حفيدتــه ، ولــم 
يتفقــا علــى شــيء يف ذلــك الصلــح ، ولــم يلتــزم أحــد بشــيء جتــاه اآلخــر. 
هكــذا شــهد . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : ليــس يف 
شــهادة الشــاهد مــا يثبــت دعــوى املدعــي ، وأكتفــي مبا ســبق مــن إجابة 
. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال : ليــس لــدي إضافــة . وبســؤال 
الطرفــن هــل لديكمــا مــا تضيفانــه قــاال : ال . ثــم رفعــت اجللســة للتأمــل 
. ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/03/16هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 02 وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وحضــر املدعــى عليــه ..... أمريكــي 
املدعــي  وقــرر   ، املترجــم  وحضــر   ، رقــم  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية 
وكالــة قائــا : أطلــب فتــح بــاب املرافعــة ومتكــن موكلــي مــن إحضــار 
بينتــه علــى صحــة العــادات والتقاليــد ، وســيحضرها غــدا . وبعــرض 
ذلــك عــن طريــق املترجــم علــى املدعــى عليــه قــال : ال مانــع مــن ذلــك 
ليحضــر وكيلــي الشــرعي . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم الثاثــاء 
املوافق1434/03/17هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 02 وفيهــا حضــر 
واملترجــم  ووكالــة  عليــه  واملدعــى  عليــه   واملدعــى  وكالــة  املدعــي 
مــن باكســتاني  وأدائهــا كا  للشــهادة  املدعــي وكالــة  ، وأحضــر 
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اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم يعمــل بشــركة...... ومــن مواليــد 1954م 
، ويســكن يف حــي العزيزيــة ، وليــس بينــه وبــن أطــراف الدعــوى 
قرابــة، وشــهد قائــا : أشــهد بــاهلل العظيــم بأننــي مــن أهــل كراتشــي 
بباكســتان ، وتقاليدنــا بعــد الطــاق أن يتــم إرجــاع كل مــا يخــص 
الطرفــن مــن هدايــا ، وأنــا ال أعلــم فيمــا يخــص العــادات والتقاليــد 
للهدايا التي ســلمت ألب الزوج أهي له أم للزوج . هكذا شــهد . وحضر 
هنــدي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ويعمــل يف شــركة ...... وهــو مــن 
مواليــد عــام 1958م ، ويســكن يف حــي البغداديــة ، وليــس بينــه وبــن 
أطــراف الدعــوى قرابــة ، وشــهد قائــا : أشــهد بــاهلل العظيــم بأننــي 
مــن أهــل بالهنــد ، وتقاليدنــا وتقاليــد الطرفــن متقاربــة ، وتقاليدنــا 
بعــد الطــاق أن يتــم إرجــاع كل مــا يخــص الطرفــن مــن هدايــا، ومــا 
يخــص العــادات والتقاليــد للهدايــا التــي ســلمت ألب الــزوج فهــي للــزوج 
. هكــذا شــهد . ومبــن هنــدي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم يعمــل 
بشــركة ....... ومــن مواليــد 1966م ، ويســكن بحــي الصفــا ، وليــس 
بينــه وبــن أطــرف الدعــوى قرابــة ، وشــهد قائــا : أشــهد بــاهلل العظيــم 
بأننــي مــن أهــل غوجــرات بالهنــد ، وتقاليدنــا وتقاليــد الطرفــن متقاربــة 
، وتقاليدنــا بعــد الطــاق أن يتــم إرجــاع كل مــا يخــص الطرفــن مــن 
هدايــا ، ومــا يخــص العــادات والتقاليــد للهدايــا التــي ســلمت ألب الــزوج 

فهــي للــزوج . هكــذا شــهد .
 وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة : شــهادة الشــهود فيهــا تناقــض 
فتتســاقط . وبعــرض اليمــن علــى املدعــى عليــه علــى إنــكار اســتعداده 
بدفــع مبلــغ وقــدره ثاثــون ألــف دوالر للمدعــي ، أســتعد لذلــك ثــم حلــف 
قائــا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو بأننــي لــم أســتعد ولــم أعــد 
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املدعــي بدفــع مبلــغ وقــدره ثاثــون ألــف دوالر . هكــذا حلــف . وبعــد 
التأمــل ، وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، وبنــاء علــى ادعــاء 
املدعــي تســليم املدعــى عليــه ملبلــغ قــدره تســعة وثاثــون ألفــًا وخمســمائة 
دوالر مقابــل زواج ابنــة املدعــي بابــن املدعــى عليــه ، وأنهــا مــن قبيــل 
األعــراف والعــادات والتقاليــد لــدى بعــض القبائــل الباكســتانية ، وأن 
هــذا املبلــغ يــرد للمدعــي يف حــال الفــراق بناء على تلــك األعراف وأنكر 
ذلــك املدعــى عليــه ، وبنــاء علــى أن تلــك األعطيــات تكيــف بأنهــا هبــه 
واحلكــم الشــرعي يف الهبــة أنهــا ال تعــاد متــى قبضــت ، حلديــث ) العائــد 
يف هبتــه كالكلــب يقــيء ثــم يعــود يف قيئــه( متفــق عليــه ، ومبــا أن 
العمــل باألعــراف والعــادات والتقاليــد أمنــا يكــون يف أمــر ليــس فيــه 
نــص شــرعي يخالفــه ، وهــذه األعــراف أن ســلمنا صحتهــا تخالــف نصــا 
شــرعيا فــا يجــوز العمــل بهــا ، وبنــاء علــى أن املدعــي ادعــى يف دعــواه 
بــأن املدعــى عليــه اســتعد بدفــع مبلــغ وقــدره ثاثــون ألــف دوالر للمدعــي 
، وأن هــذا املبلــغ يف ذمتــه وأنكــر ذلــك املدعــى عليــه ، ولم يقيم املدعي 
البينــة علــى ذلــك وحلــف املدعــى عليــه علــى إنــكار ذلــك . وحلديــث )أن 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن علــى املدعــى عليــه( 
رواه البخــاري ، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى 
عليــه( رواه الترمــذي لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي 
لعــدم ثبــوت صحتهــا يف جــزء وعــدم جوازهــا يف اجلــزء اآلخــر ملخالفتهــا 
أحــكام الشــريعة . وبــه حكمــت . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
وكالــة القناعــة وقــرر املدعــي عــدم القناعــة ، وجــرى تســليمه نســخة 
مــن احلكــم وإفهامــه بــأن لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــال ثاثــن 
يومــا ، وإال ســقط حقــه يف االعتــراض ، واكتســب احلكــم القطعيــة 



43

. وأقفلــت اجللســة الســاعة  30 : 03. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/03/17هـــ

احلمــد هلل وحــــده وبعــد فلــدي أنــا ................ القاضــي يف احملكمــة 
 1434/08/29 املـوافـــق  اإلثنــن  يـــوم  ففــي  جـــدة  مبحافظــة  الـعامـــة 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10 وفيهــا قــد عــادت املعاملــة مــن 
وتاريــخ   33548837 رقــم  رئيســها  بخطــاب  االســتئناف  محكمــة 
1434/8/16هـــ وبالقــرار رقــم 34259071 وتاريخ 1434/7/4هـ ونصه 
مــا يلــي وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم وحتــى ال يخفــى جــرى أثباتــه وأقفلــت 
اجللســة الســاعة 55 : 10 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/29 هـــ
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 
االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ القاضــي باحملكمــة 
العامــة بجــدة برقــم34165424 وتاريــخ 1434/3/17هـــ املتضمــن دعــوى 
االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة   / ضــد   /
تقــررت باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .



44

: 33468935  تاريُخه: 1433/11/29هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32421469

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3434910  تاريخه: 1434/2/11هـ

مطالبــة بــرد ذهــب أخــذه الــزوج - انــكار الدعــوى - عــدم وجــود البينــة 
مــن املدعيــة - البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر - رفــض 

املدعيــة ميــن املدعــى عليــه - احلكــم بــرد دعــوى املدعيــة.

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
مــن أنكــر ( .

2- املادة ) 166 ( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت املدعيــة بأنهــا كانــت زوجــة للمدعى عليه وقــام بطاقها مبوجب 
صــك الطــاق وقــد أخــذ ذهبهــا وتطلــب احلكــم لهــا بإعطائــه ذهبهــا 
،بعــرض دعــوى املدعيــة علــى املدعــى عليــه أنكــر مــا جــاء فيهــا وأنــه لــم 
يأخــذ منهــا شــيئًا والــذي حصــل أنــه رأى زوجتــه تلبــس الذهــب يف اليــوم 
الســابع مــن زواجهــا وال يــدري أيــن وضعتــه بعــد ذلــك وبعــد رجوعهــم 
مــن الســفر لــم يشــاهد الذهــب ، بطلــب البينــة مــن املدعيــة قالــت ال 
بينــة لهــا ، قــررت املدعيــة أنهــا ال تطلــب ميــن املدعــى عليــه ، بنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه دعــوى املدعيــة 
، ونظــرًا لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن 
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علــى مــن أنكــر ( وألنــه ال بينــة للمدعيــة علــى دعواهــا ، صــدر احلكــم 
بــرد دعــوى املدعيــة لعــدم ثبوتهــا ، قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم 
وقــررت املدعيــة اعتراضهــا علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة فأفهمــت 

بتعليمــات االســتئناف ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32421469 وتاري
وتاريــخ   321217633 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/09/21
1432/09/21هـــ  ففــي يــوم األربعــاء املوافق1432/10/30هـــ افتتحــت 
مبوجــب  اجلنســية  ارتيريــة  حضــرت  وفيهــا   01  :  51 الســاعة  اجللســة 
اإلقامــة رقــم وادعــت علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم قائلــه أن املدعــى 
عليــه كان زوجــي وطلقنــي مبوجــب صــك الطــاق رقــم 2/42/2 وتاريخ 
1431/11/23هـــ وقــد أخــذ ذهبــي وهــو عبــاره عــن طقم حبشــي وخمس 
بناجــر وســت خــوامت وطقــم ذهــب ومغــش ذهــب أطلــب احلكــم عليــه 
بإعطائــي ذهبــي هــذه دعــواي وإلحضــار املدعــى وعليــه تأجلــت اجللســة 
ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظة جدة 
خلــف فضيلــة الشــيخ عليــه ففــي يــوم األحــد املوافق1433/11/28هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــرت املدعيــة ..... أريتيريــة 
اجلنســية باإلقامــة رقــم... وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ..... اثيوبــي 
اجلنســية باإلقامــة رقــم... وبنــاء علــى املــادة 166 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية جــرى تــاوة مــا مت ضبطــه ســابقا فصادقــت عليــه املدعيــة 
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وبعــرض مــا جــاء يف الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكرتــه املدعيــة 
مــن الطــاق فصحيــح وأمــا مــا ذكرتــه مــن الذهــب فليــس بصحيــح وأنــا 
لــم أخــذ منهــا شــيئا والــذي حصــل أنــي رأيــت زوجتــي يف ســابع يــوم مــن 
ــا  زواجــي  تلبــس الذهــب وال أدري أيــن وضعتــه بعــد ذلــك وبعــد رجوعن
مــن الســفر لــم أشــاهد الذهــب أبــدا هكــذا قــال وبطلــب البينــة مــن 
املدعيــة قالــت ال بينــة لــدي هكــذا قالــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه دعــوى املدعيــة ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم : ) البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر ( 
احلديــث وألنــه ال بينــة للمدعيــة علــى دعواهــا فقــد حكمــت بــرد دعــوى 
املدعيــة لعــدم ثبوتهــا وأفهمتهــا بــأن لهــا ميــن املدعــى عليــه فقالــت ال 
أطلــب ميينــه هكــذا قالــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة 
وبعرضــه علــى املدعيــة قــررت عــدم القناعــة وطلبــت االســتئناف فأجيــب 
إلــى طلبهــا وجــرى تســليمها نســخة مــن احلكــم لاعتــراض عليــه خــال 
ــم  ثاثــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ احلكــم وإذا انتهــت مــدة االعتــراض ول
االســتئناف  طلــب  يف  حقهــا  فيســقط  االعتراضيــة  بالائحــة  تتقــدم 
ــة وأغلقــت اجللســة الســاعة 30 : 11 وبــاهلل  ويكتســب احلكــم القطعي
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1433/11/28هـــ .
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ نحــن قضــاَة 
االســتئناف  محكمــة  يف  اخلامســة  احلقوقيــة  بالدائــرة  االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــاُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة املســجل بعــدد 
33468935 وتاريــخ 1433/11/29هـــ املتضمــن دعــوى ضــد احملكــوم 
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فيـــه مبا دون باطن الصك ، وبدراســة احلكم وصـــورة ضبطـــه والئحته 
االعتراضيــة تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم  وبــاهلل التوفيــق وصلـــى اهلل 

علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 3436764 تاريُخه: 1434/2/13هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33583387

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34202537  تاريخه: 1434/4/30هـ

الزوجــة بتســليم  والــد  الطــاق- قيــام  املهــر مقابــل  إعــادة  زوجيــة - 
زوج ابنتــه قيمــة املهــر مقابــل الطــاق - إقــرار املدعــى عليــه )الــزوج( 
باســتام املهــر مــن والــد زوجتــه هبــة - ثبــوت وقــوع الطــاق بــدون عــوض 
قبــل قبــض املهــر - مطالبــة والــد الزوجــة إعــادة قيمــة املهــر - مصادقــة 
املدعــى عليــه علــى حــدوث الطــاق بغيــر عــوض - إلــزام املدعــى عليــه 

بإعــادة املبلــغ للمدعــي .

1. قاعدة: األصل أن على القابض ملال غيره الضمان
2. قاعدة: األصل عدم الهبة

3. املادة 49 و 176 من نظام املرافعات الشرعية

بإعــادة مبلــغ  امــرأة دعــوى يطالــب فيهــا املدعــى عليــه  أقــام وكيــل 
اســتلمه مــن وليهــا مقابــل طاقهــا ألنــه تبــن أن الطــاق أثبــت مبوجــب 
صــك شــرعي قبــل اســتام العــوض وذكــر فيــه أنــه بــا مقابــل فــا حــق 
للمدعــى عليــه باســتام العــوض ، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي مــن أنــه اســتلم املبلــغ مــن ولــي مطلقتــه وذكــر أنــه هبــة ، عــدل 
املدعــي وكالــة دعــواه فجعــل املدعــي ولــي املــرأة ألن املبلــغ صــرف مــن 
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حســابه للمدعــى عليــه ، طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليــه البينــة علــى 
مــا ذكــره مــن الهبــة فقــال ال بينــة لــي فأفهمتــه احملكمــة بــأن لــه ميــن 
ــغ بأنــه لــم يســلمه لــه هبــة وإمنــا مقابــل طــاق  املدعــي الــذي ســلمه املبل
ابنتــه وأنــه لــم يعلــم بطاقهــا قبــل تســليم املبلــغ ، فطلــب املدعــى عليــه 
ميــن املدعــي فحلفهــا ألن مــن املقــرر شــرعا أن األصــل عــدم الهبــة وأن 
القابــض ملــال غيــره عليــه الضمــان وألن اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى 
املتداعيــن وحيــث حلــف املدعــي أنــه لــم يســلم املــال للمدعــى عليــه هبــة 
وإمنــا مقابــل الطــاق ، لــذا حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه بدفــع 

املبلــغ للمدعــي ، 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 برقــم 
وتاريخ 1433/9/20هـ املقيدة باحملكمة برقم وتاريخ 1433/09/20هـ 
حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... بصفتــه وكيا 
عن مبوجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل برقم يف 1433/9/13هـ 
وادعــى علــى احلاضــر معــه ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
.... بصفتــه وكيــا عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل  
برقــم .... يف 1433/11/2هـــ قائــا يف دعــواه كان املدعــى عليــه أصالــة 
زوجــا ملوكلتــي ثــم طلقهــا بتاريــخ 1433/6/10هـــ بقولــه لهــا طالــق ثــم 
طالــق ثــم طالــق بعــد الدخــول دون عــوض قاصــدا إيقــاع ثــاث طلقــات 
وذلــك مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة يف 1433/6/14هـــ 
ولــم يخبــر موكلتــي بهــذا الطــاق حــن إصــدار صكــه وبعــد حصــول 
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الطــاق حضــر املدعــى عليــه وكالــة وهــو والــد املدعــى عليــه أصالــة 
إلــى والــد موكلتــي وتفــاوض معــه علــى أمــر موكلتــي واملدعــى عليــه 
أصالــة وانتهــى هــذا التفــاوض علــى أن يقــوم والــد موكلتــي بإرجــاع 
ــه بتطليــق  ــى أن يقــوم املدعــى علي ــال عل مهرهــا وقــدره أربعــون ألــف ري
ــي بتســليم املهــر  ــد موكلت ــغ املهــر فقــام وال ــي بعــد اســتام مبل موكلت
للمدعــى عليــه أصالــة وقــدره أربعــون ألــف ريــال وذلــك مبوجــب الشــيك 
رقــم 117 يف 1433/8/14هـــ علــى مصــرف الراجحــي مــن حســاب والــد 
موكلتــي ألمــر املدعــى عليــه أصالــة مببلــغ أربعــن ألــف ريــال 40000 ثــم 
ســلم املدعــى عليــه ورقــة مراجعــة حملكمــة الســتام صــك الطــاق 
وعنــد اســتام والــد موكلتــي لصــك الطــاق املذكــور تبــن أن املدعــى 
عليــه أصالــة طلــق موكلتــي ثــاث طلقــات بــدون عــوض قبــل تفــاوض 
والــده مــع والــد موكلتــي وقــد خرجــت موكلتــي مــن العــدة ولكــون 
املدعــى عليــه أصالــة اســترجع املهــر مــع أنــه طلــق قبــل اســترجاع املهــر 
بــدون عــوض فإنــي أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه أصالــة بــأن يعيــد 
إلــى موكلتــي مــا اســتلمه مــن والدهــا وقــدره أربعــون ألــف ريــال وذلــك 
ألن والــد موكلتــي أعــاد املهــر مــن حســاب موكلتــي نيابــة عنهــا هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن دعــوى املدعــي وكالــة أجــاب 
طلــق  موكلــي  أن  مــن  دعــواه  املدعــي وكالــة يف  مــا ذكــره  بقولــه 
موكلتــه بــدون عــوض باللفــظ املذكــور بعــد الدخــول بهــا وأن موكلــي 
اســتلم مــن حســاب والــد موكلــة املدعيــة بعــد الطــاق أربعــن ألــف ريــال 
بالشــيك املذكــور فهــذا صحيــح ولكــن والــد املدعيــة هــو الــذي ســلمني 
الشــيك املذكــور باملبلــغ املذكــور وذكــر أنــه هبــة البنــي املدعــى عليــه 
أصالــة فقمــت أنــا بتســليم ابنــي املدعــى عليــه أصالــة الشــيك املذكــور 
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فصرفــه موكلــي ولــم نطلــب ال أنــا وال موكلــي إعــادة شــيء مــن مهــر 
موكلــة املدعــي ولــم نفــاوض والدهــا علــى ذلــك هكــذا أجــاب املدعــى 
عليــه وكالــة ونظــرا إلــى أن املهــر ســلم مــن والــد املدعية أصالــة بتصادق 
الطرفــن وهــو غيــر ممثــل يف هــذه الدعــوى فقــد قــررت إدخالــه لســماع 
مــا لديــه ووافــق الطرفــان علــى ذلــك ويف جلســة أخــرى حضــر ســعودي 
بالســجل رقــم وقــرر بقولــه إن املبلــغ املدعــى بــه دفعتــه أنــا مــن حســابي 
اخلــاص للمدعــى عليــه أصالــه وقــدره أربعــون ألــف ريــال وأنــا وبنتي شــيء 
واحــد ولذلــك قدمــت الدعــوى هــي وكل مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
وكالــة صحيــح وأطلــب إدخالــي يف الدعــوى واحلكــم لــي باملبلــغ املدعى 
بــه وإنــي أوكل املدعــي وكالــة يف النيابــة عنــي يف هــذه الدعــوى لــه حــق 
املرافعــة واملدافعــة والصلــح واإلقــرار والقناعــة باألحــكام واالعتــراض 
ــه ويف جلســة  ــى إدخال عليهــا هكــذا قــرر احلاضــر ووافــق الطرفــان عل
أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة وقــد قــرر املدعــي 
ــغ املدعــى بــه ألنــه  ــة بقولــه إن موكلتــي ليــس لهــا دعــوى يف املبل وكال
لوالدهــا وإننــي أعــدل الطلــب يف دعــواي وأطلــب احلكــم باملبلــغ املدعــى 
بــه لوالــد موكلتــي املذكــور الــذي وكلنــي باملطالبة يف اجللســة املاضية 
هكــذا قــرر املدعــي وكالــة وقــد ســألت املدعــى عليــه وكالــة عــن 
الشــيك هــل ســلمه والــد املدعيــة بعــد علمــه بالطــاق أو قبلــه فأجــاب إن 
والــد املدعيــة ســلمني الشــيك هبــة باختيــاره بعــد صــدور الطــاق بــدون 
قــرر  بــدون عــوض هكــذا  الطــاق حصــل  بــأن  وبعــد علمــه  عــوض 
والــد  إن  قــال  املدعــي وكالــة  علــى  وبعرضــه  عليــه وكالــة  املدعــى 
موكلتــي ســلم املدعــى عليــه شــيكا بأربعــن ألــف ريــال لصرفــه بأمــره 
هــو ال بأمــر ابنــه املدعــى عليــه أصالــة وذلــك بعــد شــهرين مــن حصــول 
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ــى أنــه هبــة وإمنــا  الطــاق وقبــل علمــه بحصــول الطــاق ولــم يســلمه عل
علــى أنــه عــوض للطــاق قبــل علمــه بحصولــه فلمــا ســلمه هــذا الشــيك 
قــام املدعــى عليــه وكالــة بتســليم والــد موكلتــي تذكــرة مراجعــة 
ملراجعــة احملكمــة الســتام صــك الطــاق فاتصــل علــي والــد موكلتــي 
وأخبرنــي بذلــك فقلــت مــا دام أن الطــاق حصــل فإنه ال يســتحق العوض 
فاســحب الشــيك فقــال إننــي ال أســتطيع ســحبه خشــية حــدوث مشــكلة 
فقلــت لــه أصــدر شــيكا أخــر بنفــس املبلــغ باســم املدعــى عليــه أصالــة 
وبأمــره شــخصيا حتــى نســتطيع اســترجاعه بعــد االطــاع علــى صــك 
الطــاق فقــام والــد موكلتــي بســحب الشــيك األول وإبدالــه بالشــيك 
محــل الدعــوى ألمــر املدعــى عليــه أصالــة هكــذا قــرر املدعــي وكالــة 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال صحيــح أن والــد املدعيــة 
ــه األول باســمي  ــغ املدعــى ب ســلمني شــيكن يف وقتــن مختلفــن باملبل
ــي وكاهمــا ســلم بعــد علمــه بحصــول الطــاق  ــي باســم موكل والثان
وقــد ســلمني الشــيك األول الــذي باســمي عصــرا وطلــب منــي أن أذهــب 
إلــى احملكمــة لتســجيله بصــك الطــاق ثــم حضــر إلــي بعــد العشــاء مــن 
نفــس اليــوم واســترجع الشــيك األول وســلمني الشــيك الثانــي وقــال إن 
ذلــك أســهل عنــد الشــيخ حتــى يســجل أنكــم أخــذمت حقكــم فذهبــت 
إلــى الشــيخ الــذي أصــدر الطــاق فقــال إن الطــاق حصــل بــدون عــوض 
هكــذا قــرر املدعــى عليــه وكالــة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة وقــد أحضــر الطرفــان ردا مفصــا حلالــة 
الفــراق وقــد أرفــق صــورة مــن تفصيــل  العقــد وحتــى  الزوجــن منــذ 
املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه علــى الدعــوى يف املعاملــة وقــد ســألت 
الطرفــن هــل لديهمــا زيــادة بينــة وإيضــاح علــى مــا تقــدم فأجابــا بالنفــي 
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ــة وقــد  ــه وكال ــة واملدعــى علي ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكال
وقــد  ردود مطولــة  وهــي  باملعاملــة  وأرفقــت  الطرفــان ردودهمــا  قــدم 
ســألت املدعــى عليــه وكالــة هــل قــام والــد املدعيــة بتســليم الشــيك بعــد 
تذكــرة  املدعيــة  لوالــد  ســلمت  إننــي  فقــال  قبلــه  أم  للصــك  تســلمه 
املراجعــة وأخبرتــه أن الطــاق حصــل مــن دون عــوض وأن صــك الطــاق 
يف احملكمــة فســلمني الشــيك وال أعلــم هــل كان قــد اســتلم الصــك أم 
ال هكــذا قــرر وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــرر بقولــه إن موكلــي 
ســلم الشــيك قبــل أن يعلــم أن الطــاق بــدون عــوض هكــذا قــرر املدعــي 
وكالــة فســألت املدعــى عليــه وكالــة هــل لديــه بينــة علــى أن والــد 
املدعيــة ســلم الشــيك بعــد علمــه بــأن الطــاق حصــل بــدون عــوض فقــال 
ــة إلحضارهــا ويف جلســة أخــرى  ــى ذلــك وأطلــب املهل ــة عل نعــم لــدي بين
حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة وقــد قــرر املدعــى عليــه 
وكالــة بقولــه إننــي ال أســتطيع إحضــار الشــاهد الــذي وعــدت بإحضاره 
يف اجللســة الســابقة وال أســتطيع إحضــار زيــادة بينــة علــى أن املبلــغ هبــة 
أو زيــادة بينــة علــى ســائر مــا قدمتــه وقــد قــرر املدعــي وكالــة بقولــه إننــا 
ال نعلــم لنــا بينــة غيــر مــا قدمنــاه وقــد جــرى االطــاع علــى صــورة الشــيك 
التــي قدمهــا املدعــى عليــه وكالــة وذكــر أنهــا صــورة طبــق األصــل 
ــه  ــة وقيمت فوجــد أن رقــم الشــيك وتاريخــه كمــا ذكــر املدعــي وكال
وقــد ذكــــر فيــــه أن املبلــــغ اســترجاع كـامـــل املهــر كمـــا اطلعــت علــى 
يف  برقـــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصـــادر  املذكــور  طــاق  صــــك 
1433/6/14هـــ املتضمــن طــاق .......... لزوجتــه املدخــول بهــا .......... يف 
1433/6/10هـــ بلفــظ طالــق ثــم طالــق ثــم طالــق بقصــد إيقــاع ثــاث 
طلقــات بــدون عــوض فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي وكالــة 
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ــه وقــدره  ــة اســترجع مهــر بنــت موكل ــه أصال ــة أن املدعــى علي املتضمن
أربعــون ألــف ريــال مــع أنــه طلــق قبــل اســترجاع املهــر بــدون عــوض وطلبــه 
احلكــم علــى املدعــى عليــه أصالــة بــأن يعيد إلــى والد موكلتــه املتداخل 
يف هــذه الدعــوى مــا اســتلمه منــه وقــدره أربعــون ألــف ريــال وملصادقــة 
أصالــة  املدعــي  بنــت  طلــق  موكلــه  أن  علــى  وكالــة  عليــه  املدعــى 
املتداخــل يف هــذه الدعــوى بــدون عــوض باللفــظ املذكــور بعــد الدخــول 
ــت بعــد الطــاق أربعــن  ــد البن ــه اســتلم مــن حســاب وال ــا وأن موكل به
ألــف ريــال بالشــيك املذكــور ودفعــه بــأن هــذا املبلــغ ســلم هبــة ملوكلــه 
دون طلــب أو تفــاوض علــى إعــادة املهــر ونظــرا إلــى أن صــك الطــاق 
ــى الصفــة املذكــورة ونظــرا إلــى أن  أثبــت أن الطــاق بــدون عــوض عل
األصــل يف القابــض ملــال غيــره الضمــان واألصــل عــدم الهبــة خاصــة أنــه 
ذكــر يف الشــيك أنــه اســترجاع لكامــل املهــر ممــا يقــوي جانــب املدعــي 
املتداخــل أنــه إمنــا دفــع عوضــا مــن أجــل التطليــق ال هبــة ونظــرا إلــى أنــه 
تبــن أن الطــاق حصــل بــدون عــوض قبــل دفــع املبلــغ ولــم يحضــر املدعى 
عليــه وكالــة بينــة علــى أن املبلــغ دفــع بعــد العلــم أن الطــاق حصــل 
بــدون عــوض واألصــل عــدم العلــم بذلــك وألن اليمــن تشــرع يف حــق مــن 
ظهــر صدقــه وقــوي جانبــه تقويــة لقولــه واســتظهارا فقــد أفهمــت املدعى 
ــه ميــن املتداخــل أصالــة والــد البنــت بأنــه إمنــا  ــة بــأن ملوكل عليــه وكال
دفــع املبلــغ املذكــور عوضــا للطــاق ال هبــة وأنــه دفعــه قبــل علمــه بــأن 
ــه  ــب ميين ــة نطل ــه وكال ــدون عــوض فقــال املدعــى علي الطــاق حصــل ب
علــى ذلــك وبســؤال املدعــي وكالــة عــن اســتعداد موكلــه باليمــن قــال 
إن لــدى موكلــي بينــة علــى أن املبلــغ دفــع عوضــا للطــاق ال هبــة وأطلــب 
ســماعها ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليه وكالة 



55

إننــي ال  املتداخــل أصالــة  وقــرر بقولــه  وقــد حضــر يف هــذه اجللســة 
أســتطيع إحضــار الشــاهد ومســتعد بــأداء اليمــن املطلوبــة وقــرر املدعــى 
عليــه وكالــة طلبــه ميــن املتداخــل املذكــور وبطلــب اليمن مــن املتداخل 
فهــد العامــر حلــف قائــا واهلل العظيــم إننــي إمنــا دفعــت املبلــغ املذكــور 
وقــدره أربعــون ألــف ريــال عوضــا للطــاق ال هبــة وإننــي دفعتــه قبــل 
علمــي بــأن الطــاق حصــل بــدون عــوض هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن دعــوى املدعــي وألداء اليمــن املطلوبــة فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليــه أصالــة بــأن يعيــد للمتداخــل املبلــغ املذكــور الــذي اســتلمه 
منــه وقــدره أربعــون ألــف ريــال وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه 
وكالــة قــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف بائحــة اعتراضيــة فأفهــم 
بــأن صــك احلكــم يصــدر غــدا وأن عليــه احلضــور غــدا الســتام صــورة 
ــوم غــد  ــخ ي صــك احلكــم وتقــدمي الائحــة خــال ثاثــن يومــا مــن تاري
ــم يقــدم الائحــة خالهــا ســقط حقــه يف االســتئناف واكتســب  فــإن ل
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــة وبــاهلل التوفيــق وصل احلكــم القطعي

آله وصحبه وسلم . حرر يف 1434/2/12هـ.
ــاء  ــا القاضــي يف احملكمــة العامــة وبن ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة برقــم 
وتاريــخ 1433/9/20هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم وتاريخ 1433/09/20 
وقــد  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/04/22هـــ  اإلثنــن  يــوم  ففــي  هـــ 
وبرفقهــا  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  إلينــا  عــادت 
قــرار محكمــة االســتئناف رقــم يف 1434/4/6هـــ املتضمــن مــا نصــه 
بعــد املقدمــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة لوحــظ اآلتــي أوال أن املدعــى عليــه وكالــة أقــر باســتام 



56

موكلــه للمبلــغ املدعــى بــه بالشــيك املذكــور ورضــي بيمــن املتداخــل 
املدعــي أصالــة ولــم جنــد أن فضيلتــه حتقــق مــن أن املدعــى عليــه وكالــة 
مخــول لــه يف الوكالــة حــق اإلقــرار وقبــول اليمــن وذلــك وفــق املــادة 
49 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ثانيــا لــم يــدون فضيلتــه يف الضبــط 
اســتام املدعــى عليــه وكالــة لنســخة احلكــم لاعتــراض عليــه وأخــذ 
توقيعــه يف دفتــر الضبــط وهــذا مخالــف ملقتضــى املــادة )176( مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإحلــاق مــا يجريه 
بالضبــط والصــك وســجله ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا انتهــى 
قــرار االســتئناف ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه وكالــة وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه أصالــه ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم وجــرى ســؤال املدعــى عليــه أصالــه هــل خــول موكلــة باإلقــرار 
وطلــب اليمــن وقبولهــا فأجــاب املدعــى عليــه أصالــه بقولــه إننــي ذهبــت 
لكاتــب عــدل ووكلــت والــدي بالوكالــة املذكــورة وطلبــت أن أوكلــه 
املذكــورة  الوكالــة  لــي  فأصــدر  القضيــة  هــذه  يخــص  مــا  يف كل 
وبالنســبة لإلقــرار الــذي أقــر بــه موكلــي عنــي فإنــي أنــا الــذي خولــت 
اليمــن  وطلــب  القضيــة  هــذه  يف  عنــي  باإلقــرار  املذكــور  موكلــي 
وقبولهــا والرضــى بهــا وجميــع مــا قالــه موكلــي وأقــر بــه نيابــة عنــي 
يف اجللســات الســابقة فإنــه صحيــح وقــد مت بعــد الرجــوع إلــي وموافقتــي 
وقــد أجــزت جميــع مــا قــام بــه نيابــة عنــي يف كل اجللســات الســابقة مــن 
إقــرار وطلــب ميــن وقبولهــا ورضــا بهــا وغيــر ذلــك هكــذا قــرر املدعــى 
عليــه أصالــه وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة عــن املاحظــة االولــى 
ــه اليمــن  ــه وقبول ــه عن ــه قــد أجــاز إقــرار موكل ــه أصال أن املدعــى علي
عنــه وذكــر أنــه مت بعــد الرجــوع إليــه وموافقتــه وأجيــب عــن املاحظــة 
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الثانيــة بــأن املدعــى عليــه وكالــة ســلم نســخة مــن الصــك يف تاريــخ 
1434/2/13هـــ وقــدم الائحــة االعتراضيــة قبــل انتهــاء املــدة ولــم يتــم 
أخــذ توقيعــه علــى الضبــط ســهوا مــن الكاتــب وقــد قــرر املدعــى عليــه 
ــي اســتلمت صــورة صــك احلكــم يف  ــه إنن ــة يف هــذه اجللســة بقول وكال
تاريخ1434/2/13هـــ هكــذا قــرر هــذا مــا أجيــب بــه أصحــاب الفضيلــة 
ولــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/4/22هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة العامــة وبنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا من فضيلة رئيس احملكمة العامة برقم وتاريخ 
1433/9/20ه املقيــدة باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1433/09/20هـــ ففــي 
يــــوم الســبت املوافــق 1434/05/11هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة 
ــة مــن محكمــة  ــا املعامل عشــر وخمســة عشــرة دقيقــة وقــد عــادت إلين
االســتئناف بالقصيــم برقــم يف 1434/5/11هـــ وبرفقهــا قــرار محكمــة 
االســتئناف بالقصيــم رقــم يف 1434/4/30هـــ املتضمــن املصادقــة علــى 
آلــه  احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/11هـــ. 
بعمــل  والقائــم  احملكمــة  رئيــس  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  الســادس  القضائــي  املكتــب 
1433/09/20هـــ  وتاريــخ  برقــم  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1433/09/20هـــ ففــي يــوم اإلثنــن 
املوافق1434/06/12هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
ســعودي بالســجل رقــم بصفتــه وكيــا عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل برقــم يف 1433/9/13ه وقــرر بقولــه إننــي اســتلمت 
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املبلــغ احملكــوم بــه وقــدره أربعــون ألــف ريــال مبوجــب الشــيك املســحوب 
علــى مصــرف الراجحــي فــرع الريــان برقــم يف 2013/4/10م وقــرر أنــه 
ــى ذلــك جــرت منــي  ــغ املطالــب بــه هكــذا قــرر وعل هــذا هــو آخــر املبل
املصادقــة وبذلــك تكــون القضيــة منتهيــة وجــرى إحلاقــه حتــى ال يخفــى 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/6/12هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة املختصــة 
بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
مبنطقــة القصيــم علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة عنيــزة برقــم ) .... ( وتاريــخ 1434/4/24هـــ؛ املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم ) .... ( وتاريــخ 1434/4/28هـــ؛ اخلاصــة بدعــوى 
.... الوكيــل عــن .... ضــد .... الوكيــل عــن .... ؛ بشــأن مطالبتــه بــأن 
يعيــد املدعــى عليــه أصالــة إلــى موكلتــه املهــر الــذي اســتلمه مــن والدهــا 
وقــدره أربعــون ألــف ريــال؛ املنتهيــة بالصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
.... القاضــي باحملكمــة؛ املســجل برقــم ) .... ( وتاريــخ 1434/2/13هـــ 
؛ املتضمــن حكــم فضيلتــه علــى املدعــى عليــه أصالــة بــأن يعيــد املبلــغ 
املذكــور إلــى والــد املدعيــة أصالــة ؛ علــى النحــو املفصــل فيــه؛ وقــد 
ســبق منــا دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة. وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط والصك 
بنــاًء علــى قرارنــا رقــم ) .... ( وتاريــخ 1434/4/6هـــ قررنــا املصادقة على 
مــا حكــم بــه فضيلتــه بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34201385 تاريُخه: 1434/4/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33659139

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34251262 تاريخه: 1434/6/25هـ

زوجيــة - مطالبــة زوج إمتــام النــكاح أو رد املهــر والشــبكة - صــادق املدعى 
عليــه وقــرر أن الزوجــة رفضــت إمتــام النــكاح لغيــر ســبب ظاهــر- قصــر 
الطلبــات علــى رد املهــر والشــبكة واملبالــغ التــي ســلمها املدعــى - ال ضــرر 
وال ضــرار - احلكــم بإلــزام املدعــى عليهــا إرجــاع املبالــغ املدعــى بهــا - 

إفهــام املدعــى بعــدم اســتام املبلــغ إال عنــد املخالعــة.

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

العدالــة يف  القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد  إليــه  اســتند  مــا   .3
 . احلكــم  تســبيب 

أقــام املدعــي دعــوى يطالــب والــد زوجتــه بإمتــام الــزواج ومتكينــه مــن 
زوجتــه أو إرجــاع املهــر والشــبكة ، اقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي وقــرر أن ابنتــه هــي التــي رفضــت إمتــام النــكاح فجــرى 
إحضارهــا وســؤالها فقــررت انــه ال رغبــة لهــا يف إمتــام النــكاح مــن غيــر 
ســبب ظاهــر فقــرر املدعــي انــه ال مانــع لديــه مــن مخالعــة املدعــى عليهــا 
مقابــل إعــادة املبالــغ التــي دفعهــا لهــا مــن املهــر والشــبكة كمــا قــررت 
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املــرأة ووليهــا املوافقــة علــى املخالعــة بعــد خصــم قيمــة احلفــل الــذي أقيــم 
بعــد كتابــة العقــد ، وعظــت احملكمــة املــرأة للرجــوع إلــى زوجهــا إال 
أنهــا أصــرت علــى مفارقتــه وألن املانــع مــن إمتــام النــكاح كان مــن قبــل 
ــه وســلم  ــى اهلل علي ــزال ولقــول الرســول صل املــرأة ونظــرًا الن الضــرر ي
) ال ضــرر وال ضــرار ( وألن مــا يطالــب بــه املدعــى عليــه مــن خصــم 
قيمــة وليمــة العقــد غيــر وجيــه ألنــه قــام بهــا مــن تلقــاء نفســه ولــم تكــن 
مشــروطه يف العقــد لــذا حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه وابنتــه 
بإعــادة املهــر كامــًا وقيمــة الشــبكة وثبــت لــدى احملكمــة مخالعــة 

املدعــى للمدعــى عليهــا ، اعتــرض املدعــى عليــه ، صــدق احلكــم .

احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط برقــم 33659139 وتاريــخ 
وتاريــخ   332040183 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/16هـــ 
1433/11/16هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/01/27هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة )9:00( وفيهــا حضــر ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( وادعــى علــى احلاضــر معــه ).....( ســعودي 
اجلنســية قائــًا يف دعــواه إنــه يف شــهر شــعبان لعــام 1433هـــ قمت بخطبة 
ابنــة هــذا احلاضــر املســماة ).....( وقــد قــام املدعــى عليــه بالترحيــب بــي 
وقمــت بتســليمه يــوم اخلطبــة مبلغــًا ثــم بعــد ذلــك ويف تاريــخ كتابــة 
العقــد الشــرعي 1433/9/9هـــ طلــب مهــرًا وشــبكة ذهــب وبالفعــل 
 ).....( علــى مصــرف  مبلغــًا مبوجــب شــيك مســحوب  بتســليمه  قمــت 
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برقــم ).....( إضافــة إلــى خمســة االف ريــال الســابقة التــي ســلمتها لــه 
يــوم اخلطبــة وشــبكة ذهــب مببلــغ كمــا أننــي قــد ســلمت ابنتــه مبلغــًا 
بعــد أن طلبــت هــذا املبلــغ لشــراء جــوال ودبلــة يــوم كتابــة العقــد كمــا 
أننــي قــد حولــت لهــا مبلغــا يف تاريــخ 1433/9/23هـــ بعــد أن طلبــت ذلــك 
منــي لشــراء أغــراض للعيــد وبعــد ذلــك طلبــت منــه حتديــد موعــد للــزواج 
ولكــن املدعــى عليــه ماطــل بــي بشــكل كبيــر ولــذا فإنــي أطالبــه 
اآلن بتزويجــي عاجــًا أو إرجــاع املبلــغ الــذي ســلمته لــه والبنتــه وإرجــاع 
الشــبكة هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن ذلــك أجــاب قائــا 
مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن خطبتــه البنتــي ).....( يف شــهر شــعبان 
واســتامي منــه مبلغــًا مبوجــب الشــيك الــذي ذكــره يــوم كتابــة العقــد 
صحيــح وأيضــًا مــا ذكــره مــن أنــه ســلم شــبكة ذهــب البنتــي صحيــح 
وقــد قمــت أنــا باالتصــال عليــه وطلبــت ذلــك منــه إال أننــي ال أعلــم عــن 
قيمتهــا وأمــا مــا ذكــره مــن أنــه ســلم مبلغــًا البنتــي بعــد أن طلبــت منــه 
هــذا املبلــغ لشــراء جــوال ودبلــة يــوم كتابــة العقــد وأنــه حــول لهــا مبلغــًا 
يف تاريــخ 1433/9/23هـــ بعــد أن طلبــت ذلــك منــه لشــراء أغــراض للعيد 
فــا أعلــم عــن ذلــك شــيئا وأمــا مــا ذكــره مــن أنــه طلــب منــي حتديــد 
موعــد الــزواج ولكنــي ماطلــت بــه فــا صحــة لذلــك وأمــا طلبــه اآلن 
تزويجــه فأنــا ال مانــع لــدي إال أن البنــت رفضــت ذلــك ولــم تعــد ترغــب يف 
الــزواج منــه وأنــا مســتعد بتســليمه فقــط نظــرًا ألننــي قمــت بعمــل حفــل 
يــوم كتابــة العقــد وقــد كلفنــي ذلــك مبلغــًا هكذا أجــاب وبعرض ذلك 
علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرتــه وأمــا مــا ذكــره مــن أنــه أقــام 
حفلــة عشــاء يــوم كتابــة العقــد وكلفتــه املبلــغ الــذي ذكــره فلــم أطلــب 
ذلــك منــه وال عاقــة لــي بذلــك أبــدًا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
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املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره مــن أنــه لــم يطلــب ذلــك فصحيــح ولكنهــا 
عــادة معروفــة بــن النــاس هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه 
عــن ابنتــه املذكــورة فقــال لــم أحضرهــا يف هــذا اليــوم فجــرى إفهامــه 
بضــرورة إحضارهــا يف اجللســة القادمــة فقــال أنــا مســتعد بذلــك وألجــل 
ذلــك فقــد رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي واملدعــى عليــه 
ــه زوجــة املدعــي املســماة ).....( ســعودية اجلنســية  وقــد أحضــر معــه ابنت
الســابقة  اجللســة  يف  إفهامــه  جــرى  أن  بعــد   ).....( رقــم  مدنــي  ســجل 
بإحضارهــا وقــد جــرى ســؤال ابنتــه يف هــذه اجللســة عــن رغبتهــا يف إمتــام 
الــزواج مــن املدعــي مــن عــدم ذلــك فأجابــت قائلــة ليــس لــي أي رغبــة 
يف الــزواج منــه أبــدا هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال 
إننــي أحصــر مطالبتــي اآلن يف إرجــاع املبلــغ الــذي مت اســتامه مــن قبــل 
املدعــى عليــه وابنتــه كمــا أننــي مســتعد مبخالعــة ابنتــه بعــد اســتامي 
لهــذا املبلــغ هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤالها عــن اســتامها يف يــوم كتابــة 
العقد ملبلغ وعن اســتامها ملبلغ يف تاريخ 1433/9/23هـ فأجابت قائلة 
نعــم لقــد اســتلمت هذيــن املبلغــن املذكوريــن كمــا جــرى ســؤالها عــن 
اســتامها لشــبكة الذهــب يف يــوم كتابــة العقــد مــن عدمــه فصادقــت 
علــى صحــة ذلــك فجــرى ســؤالها هــل تعلمــن قيمتهــا قالــت ال أعلــم عــن 
قيمتهــا أي شــيء هكــذا أجابــت ثــم جــرى ســؤال املدعــي عــن إثبــات 
قيمــة شــبكة الذهــب فقــال ليــس لــدي اآلن أي إثبــات لقيمتهــا نظــرًا 
لكونــي اشــتريتها مبوجــب فاتــورة ووضعتهــا مــع نفــس شــبكة الذهــب 
عنــد تســليمي لزوجتــي هــذه احلاضــرة وبعــرض ذلــك عليهــا قالــت نعــم 
رأيــت الفاتــورة مــع شــبكة الذهــب ولكننــي ال أعلــم عــن قيمتهــا شــيئًا 
لكننــي مســتعدة بإرجــاع قيمتهــا التــي ذكرهــا هكــذا أقــرت ثــم جــرى 
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طلــب وثيقــة عقــد النــكاح فأبرزهــا املدعــى عليــه فوجدتهــا صــادرة مــن 
املــأذون الشــرعي ).....( بــدون رقــم وبــدون تاريــخ وغيــر مصــادق عليهــا 
مــن قبــل احملكمــة متضمنــة أن قــدر الصــداق أربعــون ألــف ريــال فقــط 
انتهــى وقــد جــرى وعــظ الزوجــة وإفهامهــا بانقيادهــا لبيــت زوجهــا إال 
أنهــا رفضــت ذلــك فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن 
املدعــي قــد طالــب زوجتــه املدعــى عليهــا بانقيادهــا إلــى بيــت الزوجيــة 
أو إرجــاع املبلــغ الــذي ســلمه لهــا ولوالدهــا ومبــا أنهــا رفضــت انقيادهــا 
لبيــت زوجهــا وذكــرت عــدم رغبتهــا فيــه ونظــرًا ألن املدعــي قــد حصــر 
دعــواه يف مطالبتــه بإرجــاع املبالــغ املســتلمة مــن قبــل زوجتــه ووالدهــا 
ونظــرا ملصادقــة املدعــى عليــه علــى اســتامه مــن املدعــي ملبلــغ ونظــرًا 
ملصادقــة زوجــة املدعــي علــى اســتامها منــه ملبلــغ نقــدي واســتامها منــه 
شــبكة ذهــب ونظــرًا الســتعدادها بإرجــاع قيمتهــا ونظــرا ألن املنــع مــن 
إمتــام عقــد الــزواج ليــس مــن قبــل املدعــي وإمنــا مــن قبــل زوجتــه ونظــرًا 
ألن الضــرر يــزال ونظــرًا ألن الضــرر يف الشــريعة اإلســامية مدفــوع 
قبــل وقوعــه ومرفــوع بعــد وقوعــه ونظــرًا لقــول الرســول صلــى اهلل عليــه 
وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار( ونظــرا لكــون مــا دفــع بــه املدعــى عليــه 
مــن تســليم املدعــي مبلغــًا فقــط مــع إقــراره باســتامه منــه مبلغــًا بحجــة 
أنــه قــد عمــل وليمــة ليلــة كتابــة العقــد غيــر وجيــه وذلــك لكونــه غيــر 
مشــروط عليــه مــن قبــل املدعــي وإمنــا قــام بــه املدعــى عليــه مــن تلقــاء 
نفســه ولهــذا كلــه وملــا تقــدم فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل: ألزمــت املدعــى 
عليــه املســمى ).....( والــد زوجــة املدعــي بإرجــاع املبلــغ الــذي اســتلمه مــن 
املدعــي حــااًل ثانيــًا: ألزمــت املدعــى عليهــا املســماة ).....( زوجــة املدعــي 
بإرجــاع املبلــغ النقــدي الــذي اســتلمته مــن املدعــي وإرجــاع قيمــة شــبكة 
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ــا وبــكل مــا ســبق حكمــت وبعــرض  ــي اســتعدت ســلفا به الذهــب الت
احلكــم علــى املدعــى عليهمــا قــررا معارضتهمــا عليــه واســتعدا بتقــدمي 
الئحتهمــا االعتراضيــة ويف نفــس اجللســة جــرى تســليمهما صــورة مــن 
صــك احلكــم لتقــدمي مــا لديهمــا مــن اعتــراض عنــد رغبتهمــا يف ذلــك 
خــال املــدة احملــددة نظامــًا وقدرهــا ثاثــون يومــًا ابتــداء مــن تاريــخ هــذا 
ــا  ــم يتقدمــا باملعارضــة خاله ــأن املــدة إذا انتهــت ول ــوم وإفهامهمــا ب الي
فــإن حقهمــا يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة 
ففهمــا ذلــك كمــا جــرى إفهــام املدعــي بأنــه لــن يتــم تســليمه املبلــغ 
احملكــوم لهبــه إال بعــد قيامــه مبخالعــة زوجتــه فقــال ال مانــع لــدي مــن 
ذلــك واختتمــت اجللســة عنــد الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/4/2هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/08/01هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة وقــد عــادت املعاملــة بخطــاب رئيــس 
وتاريــخ   341142868 برقــم  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
1434/07/04هـــ مشــفوعًا بهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة 
والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية  األحــوال  قضايــا  بتدقيــق  املختصــة 
والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف بعســير رقــم 34251262 
يف 1434/06/25هـــ املتضمــن إنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
قاضــي  باألكثريــة  احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  املعاملــة  وأوراق 
اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه 
رئيــس الدائــرة ).....( ختمــه وتوقيعــه ولــذا فقــد جــرى إحلاقــه حتــى ال 
يخفــى وأمــرت بالتهميــش بذلــك علــى ســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم وحــرر يف 1434/08/01هـ .
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: 34311727 تاريُخه: 1434/9/3هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34186643

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34322007  تاريخه: 1434/9/17هـ

صــداق - مطالبــة مطلقــة بالصــداق املؤخــر - عــدم الســداد والدفــع أن 
الطــاق ســببه الزوجــة - الســند الشــرعي للحكــم )عقــد النكاح - صك 
الطــاق ومصادقــة املدعــى عليــه  علــى املؤخــر وعــدم دفعــه( - احلكــم 

بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املؤخــر .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب احلكــم.

ادعــت املدعيــة بدعــوى تطالــب مطلقهــا مبؤخــر صداقهــا ، اقــر املدعــى 
ــم يســلمه لهــا ورفــض تســليم  ــه ل ــه بالنــكاح والطــاق واملؤخــر وأن علي
وذكــر  بســببها  كان  الطــاق  الن  وذلــك  الصــداق  مؤخــر  املدعيــة 
للمحكمــة أســبابًا دعتــه لطاقهــا وطالــب بــرد دعــوى املدعيــة وتوبيخها 
وأخــذ التعهــد عليهــا بعــدم التعــرض لــه ، أنكــرت املدعيــة مــا قالــه 
املدعــى عليــه واطلعــت احملكمــة علــى عقــد النــكاح ومــا أثبــت فيــه مــن 
مؤخــر وصــك الطــاق املثبــت لطــاق املدعــى عليــه للمدعيــة ، إلقــرار 
الطرفــن بالنــكاح والطــاق واملؤخــر لــذا حكمــت احملكمــة علــى 
املدعــى عليــه بدفــع املؤخــر للمدعيــة ، اعتــرض املدعــى عليــه ، صــدق 

احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض وتاريــخ 1434/04/23هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 
1434/04/23هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/09/02هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــرت ).....( ســورية اجلنســية مســلمة الديانــة حتمــل 
اإلقامــة رقــم ).....( املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ).....( ســوري اجلنســية 
مســلم الديانــة يحمــل رخصــة اإلقامــة رقــم ).....( وادعــت ضــد احلاضــر 
معهــا باملجلــس ).....( حامــل بطاقــة هويــة رقــم ).....( قائلــة يف دعواهــا إن 
هــذا احلاضــر كان زوجــي تزوجنــي ودخــل بــي علــى مهــر قــدره أربعــون 
ألــف ريــال مقــدم واملؤخــر قــدره ثاثــون ألــف ريــال وقــد طلقنــي بتاريــخ 
1434/2/11هـــ وأنــا أطلــب احلكــم عليــه بتســليمي مؤخــر صداقــي 
وقــدره ثاثــون ألــف ريــال هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه قــال 
مــا ذكرتــه املدعيــة فهــو صحيــح ولكــن ال أوافــق علــى تســليمها املؤخــر 

ألنهــا مــن دفعنــي لطاقهــا لألســباب التاليــة :
إطعامهــم  أمــور  وإســناد  بتربيتهــم  االهتمــام  وعــدم  األوالد  إهمــال   .1
والعنايــة بهــم وتوصيلهــم إلــى املــدارس إلــى عامــات املنــزل مــع علمهــا 
برفضــي التــام لذلــك ومنعــي لهــا مــن تكــرار هــذا الفعــل وشــرح خطــورة 

االعتمــاد والثقــة بعامــات املنــزل ولكــن دون جــدوى.
2. اخلــروج إلــى األســواق واملطاعــم بــدون علمــي أو أذنــي والعــودة الــى 
املنــزل بأوقــات متأخــرة مــن الليــل وذلــك أثنــاء ســفري أو عنــد املبيــت 
لــدى الزوجــة الثانيــة مــع العلــم مبنعــي لهــا مــرارًا وتكــرارًا ويوجــد 
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رســائل جــوال تؤكــد ذلــك وتفيــد عصيانهــا لــي حيــث قامــت أيضــًا 
بقطــع نظــام التتبــع للســيارة بنفســها إلخفــاء أماكــن تواجدهــا وأوقــات 

عودتهــا مــع الســائق . ويشــهد الســائق املســلم مكفولــي بذلــك 
األوالد  وإيــداع  املنــزل  مــن  تخــرج  حيــث  الكــذب،  األوالد  تعليــم   .3
الصغــار عنــد أهلهــا ومــن ثــم اخلــروج إلــى منــزل صديقتهــا ).....( التــي 
منعتهــا مــن االتصــال بهــا مــرارا ) مفصــا يف الضبــط ( وجتبــر األوالد 

الكــذب العمــد وتكــراره الدائــم علــى أنــا والدهــم.
اهلل  القــرآن كتــاب  علــى  الكــذب  احللــف  أســلوب  األوالد  تعليــم   .4

.... العظيــم 
5. تعليــم األوالد اخلــداع حيــث كان تلبــس نقابهــا أمامــي وتخلعــه عنــد 

اخلــروج بدونــي وهــذا عصيــان هلل ثــم ألوامــري.
6. إرســال البنــات للمبيــت يف بيــت أهلهــا وعصيانهــا ألوامــري بعــدم 

مبيــت األوالد يف بيــت أي أحــد حتــى ولــو كان بيــت أهلــي.
7. رفع الصوت بشكل عالي جدًا.

أمــام عائلتــي وعائــات أصدقائــي حيــث كانــت  8. إســاءة ســمعتي 
تتســلف منهــم املــال بــدون علمــي علــى أســاس أننــي ال أصــرف علــى 
املنــزل وأن أوالدي جوعــى وكانــت دائمــًا تهــدد بتنفيــذ ذلــك يف حــال 

الشــخصي(. املــال )مصروفهــا  إعطائهــا  رفضــت 
ولكــن حســبي اهلل ونعــم الوكيــل. ويف النهايــة ونظــرًا لألســباب أعــاه 
فقــد هددتهــا بالطــاق إن لــم متتنــع عــن هــذه األفعــال محاولــه منــي 
إلصاحهــا وتقوميهــا ولكنهــا توجــت تصرفاتهــا الســابقة وقامــت بتقــدمي 
شــكوى كيديــه وكاذبــه ضــدي بضربهــا يف شــرطة العليــا بعــد أن 
ــزل بوجــود نواقــص هامــه لــألوالد )حيــث كنــت  ــى املن اســتدرجتني إل
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غضبــان منهــا بســبب اإلهانــات وعصيانهــا لــي وخرجــت مــن املنــزل مــده 
طويلــه( وهــذا مثبــت برســائل جــوال بينــي وبينهــا وعنــد حضــوري للمنــزل 
وتأمــن النواقــص املطلوبــة قامــت بافتعــال وخلــق مشــكلة كالعــادة 
باســتدعاء  وفوجئــت  املشــاكل  لتفــادي  املنــزل  مــن  هاربــًا  وخرجــت 
الشــرطة لــي واتهامــي بضربهــا وهنــا مت طاقــي لهــا الطلقــة الثالثــة 
القضيــة  حتولــت  وبعدهــا  وأخيهــا  والدهــا  وبحضــور  شــهود  بشــهادة 
إلــى هيئــه التحقيــق واالدعــاء العــام وحفظــت القضيــة ، كمــا أحــب 
أن أضيــف لفضيلتكــم للعلــم وهــذا مثبــت مبحاضــر الشــرطة بأنهــا 
بلغــت عنــي الدوريــات والشــرطة قبــل ســنوات بنفــس األســلوب واتهمتنــي 
بشــكل كيــدي بتواجــد أســلحة يف بيتــي وأنــي أحــاول قتلهــا علــى 
الرغــم مــن تواجــد أمهــا وأخواتهــا الصغــار يف منزلــي يف هــذا اليــوم 
وفعــًا حضــرت الدوريــات إلــى منزلــي صبــاح يــوم جمعــة ولــم يجــدوا 
شــيئًا مــن مــا ذكــر وكتــب تقريــر بذلــك بأنهــا قضيــة عائليــة وتنازلــت 
يف احملضــر عــن قضيــة كيديــه ضدهــا وهنــا وقعــت طلقتهــا الثانيــة 
وبعــد اعتذارهــا عمــا حــدث وعلمــي أيضــًا مبرضهــا النفســي ورغبــة 
منــي يف إصــاح ذات البــن ومــن أجــل احملافظــة علــى بيتــي وأوالدي مت 
قبــول رجعتهــا علــى الرغــم مــن الفضيحــة التــي ســببتها لــي مــع اجليــران 
واإلهانــة أمــام عائلتــي. الطلبــات: أواًل: رد دعــوى املدعيــة).....( طلبهــا 
توبيــخ  ثانيــًا:  أعــاه.  املذكــورة  لألســباب  اســتنادًا  الصــداق  مؤخــر 
املدعيــة وزجرهــا علــى أفعالهــا وعصيانهــا ألوامــر زوجهــا واإلهمــال يف 
حــق أوالدهــا وحقــوق بيــت الزوجيــة. ثالثــًا: أخــذ التعهــد علــى مطلقتــي 
واألفعــال  باأللفــاظ  لــي  واإلســاءة  ســمعتي  وتشــويه  الكــذب  بعــدم 
واالبتعــاد عــن عائلتــي والكــف عــن نشــر حياتــي الشــخصية واحلميميــة 
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عنــد اآلخريــن فمــا زلــت وســأبقي أب أوالدهــا.( أ.هـــ . هكــذا أجــاب 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليهــا قالــت مــا ذكــره املدعــى عليــه إجابتــه 
فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــا والصحيــح أنــه كان هنــاك مشــاكل 
بينــي وبينــه ولــم أدفعــه إلــى طاقــي ولكــن الطــاق كان علــى لســانه 
بشــكل دائــم وأنــا علــى مطالبتــي مبؤخــر الصــداق هكــذا أجابــت 
ــى صــك الطــاق الصــادر مــن محكمــة  وهــذا وقــد جــرى االطــاع عل
1434/2/11هـــ  يف   38/61/5 برقــم  بالريــاض  الشــخصية  األحــوال 
واملتضمــن طــاق ).....( لزوجتــه ).....( بعــد الدخــول علــى غيــر عــوض 
وهــي الطلقــة الثالثــة ، كمــا جــرى االطــاع علــى صــورة مــن وثيقــة عقــد 
النــكاح املبــرزة مــن املدعيــة الصــادرة مــن محكمة األحوال الشــخصية 
ــه  ــة بعقــد املدعــى علي بالريــاض برقــم 175 يف 1421/9/16ه واملتضمن
علــى املدعيــة بصــداق قــدرة أربعــون ألــف ريــال مقدمــة مقبوضــة املؤخــر 
ثاثــون ألــف ريــال ســعودي حلــن فرقــة الطــاق ، الشــروط ال يوجــد 
شــروط بينهمــا وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه صــادق علــى مــا ورد فيهــا 
وأنــه لــم يســلم لهــا مــن املؤخــر شــيء ، وهــذا قــد مت عــرض الصلــح علــى 
الطرفــن ورفضــه املدعــى عليــه، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى الطــاق البائــن للمدعيــة وعلــى 
املؤخــر املدعــى بــه ولذلــك كلــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بــأن يســلم 
للمدعيــة املؤخــر وقــدره ثاثــون ألــف ريــال وبــه حكمــت وبعــد إعــان 
احلكــم لــم يقنــع بــه املدعــى عليــه وطلــب متييــزه وقــرر بأنــه مكتفــي مبــا 
قدمــه بإجابتــه ويطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
نبينــا  علــى  التوفيــق، وصلــى اهلل  وبــاهلل  لطلبــه.  وأجيــب  اعتراضيــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/9/2هـــ .   ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
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احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم األحد املوافق 1434/10/25 هـ افتتحت 
اجللســة، هــذا و قــد وردتنــا املعاملــة مــن رئيــس محكمــة االســتئناف 
ــه القــرار الصــادر مــن  ــه ذي الرقــم يف 1434/9/23هـــ املرفــق ب بكتاب
دائــرة األحــوال الشــخصية الثانيــة برقــم  يف 1434/9/17هـــ واملتضمــن 
ــا  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــى احلكــم ، واهلل املوفــق ، وصل املصادقــة عل

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/10/25هـــ.
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 
برقــم وتاريــخ 1434/9/6هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
وتاريــخ   ).....( برقــم  املســجل   ).....( الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي 
1434/9/3هـــ اخلــاص بدعــوى ).....( اجلنســية حتمــل إقامــة رقــم ).....( 
ضــد ).....( يحمــل الســجل املدنــي رقــم ).....( بشــأن مطالبتهــا مبؤخــر 
الصــداق . وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة 
املصادقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل عل
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عضــل - واليــة - مطالــب أم بإثبــات عضــل األب لبنتــه ونقــل الواليــة 
إلــى األخــوة - أنكــر املدعــى عليــه العضــل - لــم تثبــت املدعيــة مــا تدعيــه 
مــن العضــل - ألن األصــل بــراءة الذمــة والبينــة علــى املدعــي أخلــت 
احملكمــة ســبيل املدعــى عليــه - أفهمــت احملكمــة املدعيــة أنــه متــى تقــدم 

الكــفء للنــكاح ورفضــه املدعــى عليــه فلهــا التقــدم بدعــوى العضــل.

1-قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى مــن أنكــر( .

2-قاعدة: األصل براءة الذمة .

ادعــت امــرأة بوكالتهــا عــن ابنتهــا دعــوى علــى والــد ابنتهــا تطالــب 
بإثبــات عضلــه لهــا وفســخ واليتــه عنهــا وعــن بقيــة بناتهــا منــه وجعــل 
الواليــة إلخــوة البنــات وذكــرت أن املدعيــة أصالــة وبقيــة بناتهــا يســكن 
معهــا الن املدعــى عليــه ســيئ العشــرة - أنكــر  املدعــى عليــه العضــل 
وادعــى أنــه لــم يتقــدم لبناتــه املدعيــات الكــفء الصالــح وأنــه ال مانــع 
لديــه مــن تزويجهــن إذا تقــدم لهــم الكــفء - حاولــت احملكمــة الصلــح 
بــن الطرفــن فلــم يحصــل ذلــك- ســألت احملكمــة املدعيــة البينــة علــى 
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ــأن لهــا ميــن املدعــى  ــة لهــا فأفهمتهــا احملكمــة ب العضــل فقالــت ال بين
عليــه - لقولــه عليــه الصــاة والســام )البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى 
ــراءة الذمــة ردت احملكمــة  ــه وألن األصــل ب مــن أنكــر( فرفضــت ميين
دعــوى املدعيــة وأفهمتهــا بــأن لهــا ميــن املدعــى عليــه متــى طلبتهــا وبعــد 
مخابــرة مــع محكمــة االســتئناف أفهمــت احملكمــة املدعيــة أنــه متــى 
مــا تقــدم الكــفء ورفضــه املدعــى عليــه فــإن عليهــا مراجعــة احملكمــة 

للنظــر يف ذلــك - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
احملكمــة العامــة وتاريــخ 1433/01/18هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
33125089 وتاريــخ 1433/1/18هـــ ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق: 
وفيهــا حضــرت  العاشــرة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1433/02/02هـــ 
).....( ســعودية الوكيلــة عــن مبوجــب الوكالــة يف 1433/01/29هـــ 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة واملعــرف عليهــا 
مــن قبــل ).....( ســعودي مبوجــب رقــم الســجل املدنــي ).....( ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وقــد وردنــا خطــاب رئيــس قســم محضــري اخلصــوم املــؤرخ 
 ).....( الذهــاب برفقــة احملضــر  بأنــه مت  يف 1433/01/18هـــ ومفــاده 
ووجــد البــاب مغلــق مــن اخلــارج عــدة مــرات أ.هـــ ورفعــت اجللســة إلحضــار 
إثبــات املدعيــة وكالــة وبعثهــا لقســم الصلــح إلــى يــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/03/08هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف وأقفلــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
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آلــه وصحبــه أجمعــن.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
ــب الشــيخ ).....( القاضــي يف احملكمــة  ).....( املــازم القضائــي مبكت
رئيــس  فضيلــة  مــن  لفضيلتــه  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  العامــة 
باحملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1433/01/18ه  برقــم  العامــة  احملكمــة 
1433/3/14هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ففــي  1433/01/18ه  وتاريــخ 
حضــرت ).....( ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( الوكيلــة 
عــن مبوجــب الوكالــة يف 1433/01/29هـــ الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة باملدينــة املنــورة واملعــرف عليهــا مــن قبــل ).....( ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( وادعــت علــى احلاضــر معهــا قائلــة إن املدعــى 
عليــه عاضــل لبنتــه البالغــة مــن العمــر ثمانيــة وعشــرين ســنه فقــد تقــدم 
لهــا الكــفء ولــم يزوجهــا أطلــب إثبــات عضلــه ملوكلتــي وفســخ واليتــه 
عنهــا وعــن أبنتــي منــه وجعــل الواليــة إلخــوة البنــات علمــًا أن البنــات 
يســكن عنــدي ألنــه ســيء العشــرة ويضربهــن وهــذا تقريــرًا طبيــًا بذلــك 
عــن بنتــن هكــذا ادعــت وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بأنــه لــم يتقــدم 
لهــن الكــفء الصالــح وإذا تقــدم لهــن الكــفء فــا مانــع لــدي مــن 
تزويجهــن وأنــه تقــدم لهــا رجــل صالــح طيــب ولكنــه طلــب أن يكــون 
الدخــول بعــد ســنة ليهيــأ نفســه فرفضــت ذلــك وقلــت لــك شــهر وإال فــا 
أوافــق ولــم أشــاور البنــت ولــم أعــرف رأيهــا هكــذا أجــاب ومبداولــة 
ــح  ــم يصطلحــا فرفعــت اجللســة إلحالتهــم القســم الصل ــح بينهمــا ل الصل
حضــرت   ).....( أنــا  لــدي  أخــرى  جلســة  ويف  بينهمــا  الصلــح  حملاولــة 
املدعيــة وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردتنــا افادة رئيس قســم 
الصلــح يف1433/4/24هـــ ونــص احلاجــة منهــا اســتعد ولــي أمــر املدعيــة 
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ــة هــل لديهــا  ــاه الرجــل الكــفء أ.هـــ ثــم ســألت املدعي بتزويجهــا اذا أت
ــه قالــت  ــى دعواهــا قالــت ال فأفهمتهــا أن لهــا ميــن املدعــى علي ــة عل بين
ال اطلــب ميينــه ويف جلســة اخــرى حضــرت املدعيــة وكالــة ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ولقولــه صلــى 
ِعــي والَيِمــُن علــى َمــْن أنَكــر(( ومبــا  َنــُة َعَلــى امُلدَّ اهلل عليــه وســلم ))الَبيِّ
أنــه ال بينــة للمدعيــة وكالــة واألصــل بــراءة املدعــى عليــه ممــا نســب إليه 
لذلــك فقــد رددت دعــوى املدعيــة وكالــة وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه 
وبــه حكمــت وأفهمــت املدعيــة وكالــة بــأن لهــا ميــن املدعــى عليــه متــى 
مــا طلبتهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة وكالــة لــم تقنــع بــه فأفهمــت 
مبقتضــى تعليمــات االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
ويف هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1433/10/17هـــ الســاعة الثانيــة عشــر 
ــة مــن محكمــة االســتئناف يف 1433/09/09هـــ مرفقــا  ــا املعامل وردتن
والوصايــا  الشــخصية واألوقــاف  األولــى لألحــوال  الدائــرة  قــرار  بهــا 
والقصــار وبيــوت املــال  يف 1433/9/4هـــ ونــص احلاجــة منــه ))وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة 
حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي : 1- فضيلتــه قــام بتحويــل طــريف الدعــوى 
إلــى جلنــة الصلــح قبــل أن يــدون دعــوى املدعيــة علــى وجــه التفصيل بشــأن 
عضــل املدعــى عليــه البنتــه فلــم يذكــر تاريــخ بــدء العضــل وكــم عــدد 
الذيــن تقدمــوا خلطبــة ابنتــه مــع ذكــر أســماء اخلاطبــن ممــا يؤيــد دعــوى 
املدعيــة 2- جــاء يف الائحــة االعتراضيــة مــا يشــير إلــى ســبق عضــل 
املدعــى عليــه البنتــه ).....( وأنهــا لــم تتــزوج إال بعــد إقامــة دعــوى ضــد 
والدهــا ولــم جنــد فضيلتــه ناقــش ذلــك كمــا جــاء فيهــا أيضــا أن والــد 
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ــه ناقشــه عــن ســبب  ــم جنــد فضيلت ــم يخبرهــا باخلاطــب لهــا ول البنــت ل
ذلــك 3- كان علــى فضيلتــه لتمحيــص هــذه الدعــوى إحضــار ابنــة 
املدعــى عليــه بحضــور الطرفــن ومناقشــة اجلميــع حيــال هــذه الدعــوى إذ 
أن صــرف النظــر عــن هــذه الدعــوى وإفهــام املدعيــة بــأن لهــا ميــن املدعــى 
عليــه علــى نفــي هــذه الدعــوى واحلــال مــا ذكــر هــو محــل نظــر ((أ.هـــ 
قاضــي اســتئناف موافــق علــى املاحظــة الثانيــة ، قاضــي اســتئناف، 
رئيــس الدائــرة أختامهــم وتواقيعهــم وعليــه أجــاب أصحــاب الفضيلــة 
بأنــه جــرى ســؤال املدعيــة وكالــة عــن بــدء عضلــه موكلتهــا قالــت قبــل 
ســنتن تقريبــًا وتقــدم ثاثــة مــن اخلطــاب وهــم فســألتها هــل تســتطيع 
إحضارهــم قالــت ال ؛ ثــم ســألتها عــن دعــوى ابنتهــا األخــرى علــى والدهــا 
بالعضــل هــل حكــم بهــا قالــت ال وقــد قــال لــه القاضــي إذا لــم تزوجهــا 
تزويجــه  علــى  وافــق  خطيــب  حضــر  وعندمــا  ســتزوجها  فاحملكمــة 
بعدمــا ذكــر لــه ابنــه أنــه إذا لــم يزوجهــا فســيتقدم للمحكمــة ، كمــا 
حضــرت املدعيــة أصالــة ).....( ســعودية مبوجــب املعــرف عليهــا مــن قبــل 
املعــرف باملدعيــة وكالــة وقالــت بأننــي ال أســتطيع التواصــل مــع والــدي 
ألنــه ال يســتقبلني بــدون ســبب ثــم ســألتها هــل لديهــا بينــة قالــت ســوف 
).....( ســعودي  أحــاول ويف جلســة أخــرى أحضــرت املدعيــة للشــهادة 
قائــًا إننــي كنــت إمامــًا للمســجد القريــب مــن منــزل ).....( وتركتــه يف 
شــهر ربيــع األول املاضــي وقــد طرقــت بــاب منــزل أربــع مــرات األســبوع 
املاضــي ولــم يفتــح البــاب كمــا أنــه لــم يكــن يصلــي معنــا مــع قــرب 
منزلــه للمســجد ويوجــد مســجدًا أخــر يبعــد عنــه كمــا يبعــد مســجدنا 
وال اعلــم هــل يصلــي بــه أم ال واســمع مــن جماعــة املســجد أنــه دائمــًا 
يف مشــاكل مــع أوالده كمــا شــاهدته األســبوع املاضــي وهــو ميشــي 



78

مــع زوجتــه بالقــرب مــن املنــزل كمــا أحضــرت للشــهادة ).....( وشــهد 
قائــًا اشــهد إننــي قــد ذهبــت إلــى منــزل ).....( وطرقــت البــاب وردت 
زوجتــه فســألتها عــن شــقة ابــن ).....( الــذي يســكن معــه فقالــت بالــدور 
الرابــع وكثيــر مــن جماعتنــا يتجنبونــه لكثــرة مشــاكله مــع أوالده 
ــم ســألت  ــزوره مــع كبــر ســنه إال القليــل لهــذا الســبب ث وغيرهــم وال ي
املدعيــة وكالــة عــن ســبب رد اخلاطــب الــذي وصــل لوالــد ابنتهــا قالــت 
أنــه قــال لــه معــك شــهر إلمتــام الــزواج فقــال ال أســتطيع ألننــي أحتــاج 
إلــى اســتئجار شــقة وتأثيثهــا وذلــك يحتــاج إلــى وقــت فقــال ليــس لــك 
إال شــهر، وليــس لــدي بينــة علــى ذلــك، كمــا أجيــب عمــا ذكــر ثانيــًا 
حــول رد اخلاطــب فقــد ذكــره املدعــى عليــه وهــو أن اخلاطــب طلــب إمتــام 
الــزواج بعــد ســنة وذلــك ضــرر يعــود تقديــره للولــي وقــد طلــب مــن املتقــدم 
للخطبــة مــا هــو خــاف العضــل وهــو تعجيــل النــكاح ومبــا أن العضــل 
منــع الولــي الكــفء مــن زواج موليتــه ولــم يثبــت ذلــك لــدي لــذا فقــد 
بقيــت علــى مــا حكمــت بــه وأفهمــت املدعيــة وكالــة أنــه متــى مــا تقــدم 
الكــفء ورفضــه املدعــى عليــه فــإن عليهــا مراجعــة احملكمــة للنظــر يف 
ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن.
اجللســة  افتتحــت  1434/02/23هـــ  املوافــق  الســبت  اليــوم  هــذا  ويف 
مــن محكمــة االســتئناف يف  املعاملــة  وقــد وردتنــا  التاســعة  الســاعة 
يف  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  قــرار  بهــا  مرفقــًا  1434/01/27هـــ 
1434/01/20هـــ ونــص احلاجــة منــه ))وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعد اإلجــراء األخير 
مــع التنبيــه املرفــق(( أ.هـــ قاضــي اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
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وتوقيعــه  الدائــرة).....( ختمــه  رئيــس  وتوقيعــه  ).....( ختمــه  اســتئناف 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه أجمعن
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
ــا  نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي
والقصــار وبيــوت املــال يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكة املكرمة 
جــرى منــا االطــاع علــى الصــك ).....( وتاريــخ 1433/7/28هـــ الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة الشــيخ).....( 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  عضــل  دعــوى  املتضمــن 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر مــع 
التنبيــه املرفــق، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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: 34179396 تاريُخه: 1434/4/6هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 3424479

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34250278 تاريخه: 1434/6/25هـ

عضــل - واليــة - رفــع واليــة األب لتغيبــه وجلعهــا لــأخ الشــقيق - 
البينــة علــى تغّيــب األب شــهادة الشــهود العــدول - الضــرر يــزال - رفــع 

احلكــم حملكمــة االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه.

قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار( .

ادعــت ابنــة تطالــب بإثبــات غيبــة والدهــا ورفــع واليــة تزويجهــا عنــه 
علــى خطابــات صــادرة  اطلعــت احملكمــة   ، الشــقيق  لــألخ  وجعلهــا 
مــن اجلهــات الرســمية تفيــد بــأن والــد  املدعيــة غــادر اململكــة نهائيــًا 
منــذ اكثــر مــن تســع ســنوات ، ســألت احملكمــة املدعيــة عــن بينتهــا 
اململكــة منــذ  املدعيــة غــادر  والــد  بــأن  فأحضــرت شــاهدين شــهدا 
أكثــر مــن تســع ســنوات ولــم يــروه بعــد ذلــك وال يعــرف لــه خبــر وأن 
املدعيــة  مــن  احملكمــة  فطلبــت  الشــقيق،  أخوهــا  لهــا  ولــي  أقــرب 
إحضــار أخيهــا الشــقيق فأحضرتــه وقــرر موافقتــه علــى تزويــج املدعيــة 
ممــن يتقــدم لهــا كمــا جــرى تزكيــة الشــاهدين، بنــاء علــى اإلفــادات 
الرســمية ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( ولشــهادة 
الشــاهدين املعدلــن شــرعًا ثبــت لــدى احملكمــة تغيــب والــد املدعيــة 
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وأن واليتــه علــى ابنتــه قــد ارتفعــت كمــا ثبــت صاحيــة شــقيق املدعيــة 
للواليــة وإقامتــه وليــا عليهــا، صــدق احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
وتاريــخ 1434/01/14هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 1434/01/14هـــ 
الثاثــاء املوافق1434/04/02هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  يــوم  ففــي 
15:09 وفيهــا حضــرت ).....( مينيــة اجلنســية باإلقامــة رقــم ).....( برفــق 
شــقيقها املعــرف بهــا وأدعــى علــى الغائــب عــن املجلــس الشــرعي املعــرف 
بــه مــن قبلهــا ).....( مينــي اجلنســية باإلقامــة رقــم ).....( قائلــة يف دعواهــا 
عليــه إن املدعــى عليــه هــو والــدي وقــد هجرنــي وذهــب إلــى اليمــن منــذ 
أكثــر مــن تســع ســنوات وبقيــت مــع والدتــي وقــد تقــدم خلطبتــي أحــد 
االشــخاص وحيــث أن والــدي متغيــب أطلــب أثبــات ذلــك ورفــع واليــة 
وباالطــاع  هــذا  األكبــر  الشــقيق  أخــي  يف  وجعلهــا  عنــه  تزويجــي 
يف  برقــم  منطقــة  جــوازات  مديــر  خطــاب  ظهــر  املعاملــة  أوراق  علــى 
1434/2/9هـــ املتضمــن أن املدعــى عليــه باإلقامــة املذكــورة قــد غــادر 
اململكــة بتأشــيرة خــروج نهائــي وذلــك يف 1423/6/21ه هــذا وبســؤال 
املدعــي عــن بينتهــا أحضــرت للشــهادة وأدائهــا كل مــن  اجلنســية ).....( 
مينــي اجلنســية حيــث قــرر االول قائــا  : إننــي خــال املدعيــة كمــا ان 
والدهــا مــن أقاربنــا وأســكن يف مدينــة ).....( كمــا قــرر الثانــي قائــا 
: إن املدعيــة أبنــة خالتــي كمــا أن والدهــا مــن األقــارب وأســكن يف 
مدينــة ).....( ثــم شــهد كل واحــد منهمــا قائــا : أشــهد هلل تعالــى بــأن 
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ــى اليمــن  ــة ).....( وقــد غــادر اململكــة إل ــد املدعي ــه هــو وال املدعــى علي
ــي أي  ــم يصلن ــم أعــد أره بعــد ذلــك ول ــر مــن تســع ســنوات ول ــذ أكث من
خبــر عنــه ولــم يحضــر للمملكــة بعــد ذلــك كمــا أن جــد املدعيــة ألب 
متــويف منــذ زمــن بعيــد واقــرب ولــي هــو أخوهــا الشــقيق ).....( وهــو 
عــدل صالــح لتزويــج املدعيــة هــذا مــا لــدي مــن شــهاده هــذا وبســؤال 
ــب  ــة عــن أخيهــا املذكــور وعــن املزكــن للشــاهدين قالــت أطل املدعي
امهالــي وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســه اخــرى حضــرت املدعيــة برفــق 
شــقيقها املذكــور ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد حضــر شــقيق املدعيــة 
أننــي   : قــرر قائــا  ).....( حيــث  ).....( اجلنســية باإلقامــة رقــم  املدعــو 
شــقيق املدعيــة وابلــغ مــن العمــر اثنــن وعشــرين عامــًا وأنــا موافــق علــى 
تزويجهــا ممــن يتقــدم لهــا حيــث ان هنــاك أحــد االشــخاص يريــد التقــدم 
خلطبتهــا أمــا والــدي فقــد غــادر إلــى اليمــن قبــل حوالــي تســع ســنوات 
ولــم أره بعــد ذلــك كمــا أنــي ذهبــت إلــى اليمــن للبحــث عنــه ولــم أجــده 
كمــا أنــي أكبــر أشــقاء أختــي املذكــورة هــذا وبســؤال املدعيــة عــن 
املزكــن للشــاهدين املذكوريــن أحضــرت كا مــن ).....( ســعودي 
اجلنســية و).....( مينــي اجلنســية باإلقامــة رقــم ).....( حيــث شــهدا كل 
واحــد منهمــا بعدالــة الشــاهدين املذكوريــن فبنــاء علــى الدعــوى والبينــة 
املعدلــة شــرعًا وخطــاب اجلــوازات املشــار إليــه أعــاه ولقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم »ال ضــرر وال ضــرار« لــذا ثبــت لــدى تغيــب والــد املدعيــة 
وليهــا الشــرعي يف عقــد النــكاح وان الواليــة بذلــك ارتفعــت عنــه كمــا 
ثبــت لــدى صاحيــة شــقيق املدعيــة املذكــور للواليــة علــى اختــه املدعيــة 
فيعقــد النــكاح وأنــه الولــي األقــرب وأقمتــه وليــًا علــى شــقيقته املدعيــة 
).....( يتولــى تزويجهــا بالكــفء وبذلــك حكمــت وأفهمــت املدعيــة بأنــه 
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ســيتم ابــاغ املدعــى عليــه بصــوره مــن صــك احلكــم لتقــدمي اعتراضــه 
ــم  ــن يومــا مــن اســتام صــورة صــك احلكــم وأمــرت بتنظي خــال ثاث
ــا محمــد  ــى نبين صــك بذلــك وتســجيله وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل عل

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/4/3هـــ
يف  شــرطة  مديــر  خطــاب  وردنــا  حيــث  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
1434/5/8هـــ املتضمــن أنــه مت االستفســار عــن املذكــور مــن احلاســب 
ــا واتضــح أنــه غــادر بتأشــيرة خــروج نهائــي وذلــك حســبما  اآللــي طرفن
يتضــح مــن البرنــت وإقــرار املدعيــة املرفــق أ.هـــ وعليــه ولتعــذر ابــاغ 
وصــوره ضبطــه  احلكــم  وصــك  املعاملــة  برفــع  أمــرت  عليــه  املدعــى 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي حملكمــة االســتئناف وب

. حــرر يف 1434/5/27هـــ آلــه وصحبــه وســلم  وعلــى 
احلمــد هلل وحــده وبعــد حيــث عــادت إلينــا املعاملــة بخطــاب فضيلــة رئيس 
ــف رقــم 34118545 يف  محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة املكل
1434/6/4هـــ املتضمــن أنــه جــرى تدقيــق احلكــم مــن الدائــرة الثانيــة 
وصــدر بحقــه القــرار رقــم 34250278 يف 1434/6/25هـــ املــدون علــى 
ظهــر الصــك واملتضمــن أنــه باالطــاع علــى الصك وتاريــخ 1434/4/6هـ 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة 
املتضمــن دعــوى وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم قاضــي اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ).....( 
ختمــه وتوقيعــه ورئيــس الدائــرة ).....( ختمــه وتوقيعــه .وعليــه أمــرت 
بإحلــاق ذلــك يف ضبطــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/7/11هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد : فقــد جــرى منــا 
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ــا  ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
املــال مبحكمــة االســتئناف االطــاع علــى الصــك  والقصــار وبيــوت 
ــخ  ــة الشــيخ ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة وتاري الصــادر مــن فضيل
1434/4/6هـــ املتضمــن دعــوى، يف دعــوى عضــل، وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مــع التنبيــه املرفــق واهلل 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
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: 34277095 تاريُخه: 1434/3/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3459246

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34389501 تاريخه: 1434/12/26هـ

عضــل - واليــة - مطالبــة األخ عــن اخواتــه برفــع واليــة والــده للعضــل 
والغيبــة والضــرر - تعــذر تبليــغ املدعــى عليــه بالدعــوى وباحلكــم - 
قيــام البينــة علــى الدعــوى بالشــاهدين املعدلــن - احلكــم برفــع واليــة 
األب الغائــب وجعلهــا لــأخ الشــقيق - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم .

1. قوله تعالى )فا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن(
2. قــال ابــن قدامــة )فــإن رغبــت يف كــفء وأراد تزويجهــا لغيــره مــن 

أكفائهــا وامتنــع ...الــخ( املغنــى )384/9( 
3. قال يف الشرح الكبير)وإن عضل األقرب زوج األبعد( 184/20

ج األبعــد هــذا الصحيــح مــن  4. قــال يف األنصــاف )وإن عضــل األقــرب زوَّ
املذهب...إلخ(184/20

أقــام ابــن املدعــى عليــه بصفتــه وكيــًا عــن أخواتــه دعــوى علــى والــده 
وطالــب بنقــل واليــة النــكاح منــه إلــى مــن بعــده مــن األوليــاء، وذكــر 
يف  فأكبرهــن  الســن  بهــن  وتقــدم  الــزواج  ســن  بلغــن  موكاتــه  أن 
األربعــن وأصغرهــن يف الثاثــن مــن عمرهــا وقــد تقــدم عــدة خطــاب 
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يصلحــون ملثلهــن وأن املدعــى عليــه رد اخلطــاب ألســباب غيــر مبــرره، لــم 
يحضــر املدعــى عليــه ولــم يــرد إلــى احملكمــة مــا يفيــد تبلغــه فأجــرت 
احملكمــة اتصــاال هاتفيــا علــى املدعــى عليــه فأفــاد بعلمــه بالدعــوى 
وأنــه ســوف يحضــر إذا فــرغ ، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي البينــة علــى 
مــا ذكــره فأحضــر شــاهدين شــهدا بأنــه تقــدم ملــوكات املدعــى عــدة 
خطــاب ولكــن والدهــن يــرد اخلطــاب وإن بعــض اخلطــاب تقدمــوا عــن 
َل الشــاهدين، أحضــر املدعــي معــه الراغبــن  طريــق الشــاهدين، ُعــدِّ
بالنــكاح وأفــادا بأنهمــا تقدمــا لوالــد املدعيــات ورفــض تزويجهــم، 
وألنــه ظهــر للمحكمــة أن املدعــى عليــه ممتنــع عــن تزويــج املدعيــات 
أصالــة بنــاء علــى شــهادة الشــهود ومبــا أن الضــرر ظاهــر يف عــدم تزويــج 
املدعيــات الســيما وقــد تقــدم بهــن العمــر ومبــا أن منــع املــرأة مــن الــزواج 
بكــفء إذا طلبــت الــزواج بــدون مبــرر شــرعي هــو عضــل لهــا وملــا يترتــب 
علــى العضــل مــن أضــرار ولقولــه تعالــى )فــا تعضلوهــن أن ينكحــن 
أزواجهــن( لــذا فقــد ثبــت لــدى احملكمــة عضــل املدعــى عليــه لبناتــه 
وقــررت نقــل واليــة النــكاح إلــى مــن بعــده وهــم اإلخــوة األشــقاء واعتبــر 

هــذا احلكــم غيابيــا وبرفعــه حملكمــة االســتئناف جــرى تصديقــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة العامة وبناء 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة وتاريــخ  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل عل
1434/02/05هـــ املقيــدة باحملـكـمـــة برقــم وتـاريـــخ 1434/01/18هـــ 
يف يـــوم الثـاثـــاء الـموافـــق1434/03/10هـ افـتتـحـــت اجللـســـة السـاعــــة 
30 : 08وفيهــا وفيهــا حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب وكيــا عــن أوالد 
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مبوجــب الوكالــة وتاريــخ 1433/9/12ه الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بالطائــف ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه ولــم يردنــا 
مــا يفيــد بتبليغــه وادعــى املدعــي وكالــة قائــا فيدعــواه إن املدعــى عليه 
ولــي التزويــج ملوكاتــي حيــث إنــه والدهــن وقــد بلغــن املدعيــات مبلــغ 
ــاب يصلحــون ملثلهــن إال أن  النســاء يف ســن الــزواج وتقــدم لهــن عــدة ُخطَّ
ــة  ــب نقــل الوالي ــررة أطل ــر مب ــه قــد رد اخلطــاب ألســباب غي املدعــى علي
منــه إلــى مــن بعــده مــن األوليــاء هــذه دعــواي وألجــل حضــور املدعــى عليه 
قــررت رفــع اجللســة ثــم يف يــوم اإلثنــن املوافــق1434/04/08 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال مــن ينــوب عنــه ولــم يردنامــا يفيــد تبلغــه وقــد جــرى االتصــال عليــه 
علــى جوالــه رقــم ... فأجــاب قائــا لــدي علــم بالدعــوى والتوفيــق بيــد 
اهلل وســوف أحضــر وقــت فراغــي وأنــا متواجــد يف الســعودية كمــا 
أضــاف املدعــي وكالــة أننــي مســتعد بإحضــار الكــفء الــذي تقــدم 
ــم يف  ــه قــررت رفــع اجللســة ث ــذا وألجــل حضــور املدعــى علي ــي ل ملوكلت
يوماألربعــاء املوافــق1434/04/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعةاحلادية 
عشــر والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال مــن ينــوب ولــم يردنــا مــا يفيــد عــن ســبب تغيبــه ثــم أردف املدعــي 
وكالــة قائــا لقــد أحضــرت ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم و ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  وهمــا رجــان 
عــدالن تقدمــا خلطبــة اخواتــي ولكــن أبــي يرفــض وبســؤالهما أجــاب 
احلاضــر األول ... لقــد تقدمــت ألحــد أخــوات احلاضــر )(  ولكــن والــده 
وعدنــي وقــال لــي خيــر ان شــاء اهلل ولــم يــرد علــي وقــد تزوجــت وهلل 
ــم أفــاد احلاضــر ... لقــد تقدمــت ألحــدى أخــوات احلاضــر )    ( احلمــد ث
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قبــل ســنتن ولكــن املدعــى عليــه يرفــض حيــث ذهبــت لــه أربــع مــرات 
احلــد  هــذا  عنــد  القضيــة  وصــول  وعنــد  يرَفــض  ولكنــه  أكثــر  أو 
قــررت رفــع اجللســة ألجــل حضــور املدعــى عليــه ثــم يف يــوم األربعــاء 
املوافــق1434/05/22 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف 
صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن 
ينــوب عنــه وقــد وردتنــا إفــادة محضراخلصــوم باحملكمــة ... شــرحًا علــى 
الطلــب يف 1434/4/17هـــ واملتضمنــة أنــه لــم نســتدل إلــى منــزل املدعــى 
عليــه وفجــرى الوصــول إلــى عمــدة ..... وأفــاد بأنــه غيــر معــروف لديهــم 

أ.هـــ وألجــل تبليــغ املدعــى عليــه قــررت رفــع اجللســة.
ــن املوافــق1434/04/08 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  ــوم اإلثن ــم يف ي ث
وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب 
ــا مــا يفيــد تبلغــه وقــد جــرى االتصــال عليــه علــى جوالــه  عنــه ولــم يردن
بيــد اهلل وســوف  والتوفيــق  بالدعــوى  علــم  لــدي  قائــا  فأجــاب  رقــم 
أحضــر وقــت فراغــي وأنــا متواجــد يف الســعودية كمــا أضــاف املدعــي 
وكالــة أننــي مســتعد بإحضــار الكــفء الــذي تقــدم ملوكلتــي لــذا 

وألجــل حضــور املدعــى عليــه قــررت رفــع اجللســة.
ثــم يف يــوم األربعــاء املوافــق1434/04/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
يحضــر  ولــم  وكالــة  املدعــي  حضــر  وفيهــا  والنصــف  عشــر  احلاديــة 
املدعــى عليــه وال مــن ينــوب ولــم يردنــا مــا يفيــد عــن ســبب تغيبــه ثــم 
ــة قائــا لقــد أحضــرت ســعودي اجلنســية مبوجــب  أردف املدعــي وكال
الســجل املدنــي رقــم و ســعودي اجلنســية مبوجــب وهمــا رجــان عــدالن 
تقدمــا خلطبــة اخواتــي ولكــن أبــي يرفــض وبســؤالهما أجــاب احلاضــر 
األول ... لقــد تقدمــت ألحــد أخــوات احلاضــر )...(  ولكــن والــده وعدنــي 
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وقــال لــي خيــر إن شــاء اهلل ولــم يــرد علــي وقــد تزوجــت وهلل احلمــد ثــم 
أفــاد احلاضــر ... لقــد تقدمــت ألحــدى أخــوات احلاضــر )... (قبــل ســنتن 
ولكــن املدعــى عليــه يرفــض حيــث ذهبــت لــه أربــع مــرات أو أكثــر 
ولكنــه يرَفــض وعنــد وصــول القضيــة عنــد هــذا احلــد قــررت رفــع 

اجللســة ألجــل حضــور املدعــى عليــه.
ثــم يف يــوم األربعــاء املوافــق1434/05/22 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
التاســعة والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد وردتنــا إفــادة محضــر اخلصــوم 
باحملكمــة ... شــرحًا علــى الطلــب رقــم 34953346 يف 1434/4/17هـــ 
واملتضمنــة أنــه لــم نســتدل إلــى منــزل املدعــى عليــه وفجــرى الوصــول إلى 
عمــدة ........ وأفــاد بأنــه غيــر معــروف لديهــم أ.هـــ وألجــل تبليــغ املدعــى 

عليــه قــررت رفــع اجللســة.
ثــم يف يــوم األربعــاء املوافق1434/07/19هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
احلاديــة عشــر وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال مــن ينــوب عنــه ولــم يردنــا مــا يفيــد عــن ســبب تغيبــه لــذا قررت الســير 
ــه أجــاب  ــة عمــا اســتمهل ألجل يف هــذه القضيــة وبســؤال املدعــي وكال
قائــا لقــدا حضــرت للشــهادة وأدائهــا شــاهدين فأذنــت للشــاهد األول 
بالدخــول فدخــل املدعــو ...... والبالــغ مــن العمــر 54 عامــا ويســكن يف 
ــه وشــهد  ــاء عمت ــه باملدعيــات أنهــن أبن حــي ...... مبكــة ويعمــل وعاقت
بناتــه  تزويــج  رفــض  قــد  عليــه  املدعــى  أن  تعالــى  بــاهلل  اشــهد  قائــا 
هكــذا شــهد ثــم أذنــت للشــاهد اآلخــر بالدخــول فدخــل ...... والبالــغ من 
العمــر 33 عامــا ويســكن يف ...... ويعمــل يف ...... وعاقتــه باملدعيــات 
أنــه جــار لهــم منــذ ثمانيــة ســنوات وشــهد قائــا اشــهد بــاهلل تعالــى بأنــه 
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تقــدم عــدة خطــاب ملــوكات احلاضــر ولكــن والدهــن يــرد اخلطــاب 
ولقــد تقــدم أحدهــم مــن طــريف ولكــن والــد املدعــي رفــض اخلاطــب 
هكــذا شــهد ثــم حضــر ......ســعودي اجلنســية مبوجــب ......و......ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم.....  وعــدال الشــاهدين وذكــر 
ــة  ــي الشــهادة لهمــا وعليهمــا وقــرر املدعــي وكال بأنهمــا عدلــن مقبول
بــأن أقــرب عاصــب للمدعيــات هــو أخواتهــم األشــقاء ).... ( وموكاتــي 
ليــس لديهــم مانــع مــن نقــل الواليــة لهــم ليتمكنــوا مــن تزويجهــن وقــد 
تضــررن موكلتــي مــن عضــل والــدي لهــن وأكبــر موكاتــي بلغــت ســن 
األربعــن والصغــرى منهــن بلغــت ســن الثاثــن هكــذا أضــاف فجــرى 
ــا مــن حــال  ــة والتأمــل وملــا ظهــر لن ــاب املرافعــة وبدراســة القضي قفــل ب
املدعــى عليــه مــن امتناعــه عــن تزويــج املدعيــات وبنــاء علــى شــهادة 
الشــهود املعدلــة شــرعا ومبــا أن الضــرر ظاهــر يف عــدم تزويــج املدعيــات 
رد  إذا  بــأن األب  الفقهــاء  قــرر  وملــا  العمــر  بهــن  تقــدم  وقــد  ال ســيما 
الكــفء يعــد عاضــا قــال ابــن قدامــة يف املغنــي )384/9( فــإن رغبــت 
يف كــفء وأراد تزويجهــا لغيــره مــن أكفائهــا وامتنــع مــن تزويجهــا مــن 
الــذي إرادتــه كان عاضــا لهــن ومبــا أن منــع املــرأة مــن الــزواج بكــفء 
إذا طلبــت الــزواج بــدون مبــرر شــرعي هــو عاضــل لهــا وملــا يترتــب علــى 
العضــل مــن أضــرار منهــي عنهــا ولقولــه ســبحانه وتعالــى) فــا تعضلوهن 
أن ينكحــن أزواجهــن ( وإذا ثبــت عضــل والــد املدعيــات لهــن فــأن ذلــك 
ينقــل الواليــة إلــى األبعــد قــال يف الشــرح الكبيــر )184/20( ) وإن 
عضــل األقــرب زوج األبعــد ( قــال يف اإلنصــاف يف طبعتــه مــع الشــرح 
الكبيــر واملقنــع )184/20( ) وإن عضــل األقــرب زوج ...... وقــررت مــا 
يلــي نقلــت واليــة النــكاح إلــى مــن بعــده وهــم األخــوة األشــقاء للمدعيــات 
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وهــم وبذلــك حكمــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة احلاضــر قــررا 
القناعــة ويعــد هــذا احلكــم حكمــا غيابيــا يف املدعــى عليــه وســوف 
وبــاهلل  عدمــه  مــن  قناعتــه  إلبــداء  احلكــم  مــن  نســخه  بعــث  يجــري 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/7/19هـــ. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف أعيــد 
برقــم  الشــخصية  لألحــوال  األولــى  الدائــرة  مــن  الصــادر  بالقــرار 
الصــك  وبدراســة  املتضمــن  هـــ   1434/12/26 وتاريــخ   34389501
وصــورة ضبطــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم أ.هـــ وحتــى ال يخفــى جــرى 
إحلاقــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلى آله وصحبه 

وســلم . حــرر يف 1435/1/11هـــ. 
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا 
شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة وتاريــخ 1434/11/26ه 
فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/7/23هـــ  وتاريــخ  الصــك  علــى  املشــتملة 
الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة املتضمــن دعــوى 
يف عضــل وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33366895 تاريُخه: 1434/8/5هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32541131

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3456883 تاريخه:1434/3/7هـ

عضــل - واليــة - طلــب نقــل واليــة - أخ منــع أخواتــه مــن الــزواج - عــدم 
ورفــع  واملماطلــة  اللــدد  - قطــع  إلــى احملكمــة  املدعــى عليــه  حضــور 
الضــرر مــن فقــه املرافعــات - البينــة بشــهادة الشــهود العــدول - عضــل 
املدعــى عليــه ألخواتــه مــن النــكاح - انتقــال واليــة النــكاح إلــى احلاكــم 
الشــرعي إذا ثبــت عضــل الولــي - احلكــم بثبــوت عضــل الولي للمدعتن 
ونقــل الواليــة للحاكــم الشــرعي- رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه . 

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) إذا أتاكــم مــن ترضــون دينــه وخلقه . 1
فزوجــوه إال تفعلــوا تكــن فتنــة يف األرض وفســاد كبير ( .

قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( . . 2
مذهــب جمهــور الفقهــاء األربعــة أن الواليــة تنتقــل مــن العاضــل . 3

إلــى احلاكــم الشــرعي .
الثالــث . 4 : » احلكــم  ابــن قدامــه يف املغنــي ) 382/9 - 383 (  قــال 

إذا عضلهــا وليهــا األقــرب انتقلــت الواليــة إلــى األبعــد نــص عليــه 
أحمــد وعنــه روايــة أخــرى تنتقــل إلــى الســلطان ، وهــو اختيــار أبــي 
بكــر وذكــر ذلــك عــن عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عنــه وشــريح، وبه 
قــال الشــافعي، لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) فــإن اشــتجروا 
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الشــقيق  وهــو أخوهمــا  املدعــى عليــه عضلهمــا  أن  املدعيتــان  ادعــت 
األكبــر ووالدهــم متوفــى كمــا ثبــت يف صــك حصــر الورثــة وقــد بلغــن 
مبلــغ النســاء وقــد تقــدم لهــن خطــاب وأخوهــم املدعــى عليــه يرفــض دون 
ســبب وبقيــة إخوتهمــا أصحــاب ســوابق وقامــوا بطردهمــا مــن البيــت 
وضربهمــا ويســكنان دار الرعايــة وإحــدى املدعيتــن لــم يســبق لهــا 
ــة مــن أخيهــن  ــان نقــل الوالي ــويف عنهــا زوجهــا وتطلب ــزواج واألخــرى ت ال
املدعــى عليــه إلــى احلاكــم الشــرعي ، لــم يحضر املدعــى عليه ولم يقدم 
عــذرًا وقــد مت تبليغــه عــن طريــق وحــدة التحريــات والبحــث اجلنائــي ، 
علمــًا بــأن املدعــى عليــه مــن خــال جمــع املعلومــات لــدى اجلهــة املختصــة 
متهــرب عــن األنظــار ومت فصلــه مــن عملــه ومت طرده هــو وزوجته من بيت 
والدهــم وبقيــة أشــقائه مــن أربــاب الســوابق واملشــبوهن ولديهــم قضايــا 
ــى بيتهــم للقبــض عليهــم،  ــة دائمــة عل ــار وتوجــد لديهــم مراقب إطــاق ن
قــرر ناظــر القضيــة ســماع الدعــوى غيابيــًا نظــرًا لتضــرر املدعيتــن مــن 
عــدم حضــور املدعــى عليــه رغــم طلبــه عــدة مــرات بشــتى الطــرق ألن 
قطــع اللــدد واملماطلــة ودفــع الضــرر مــن فقــه املرافعــات،مت طلــب البينــة 
مــن املدعيتــن علــى صحــة دعواهمــا فشــهدت البينــة الشــرعية علــى 
أن املدعــى عليــه قــد عضــل املدعيتــن مــن الــزواج وبقيــة إخوانهمــا مــن 
أصحــاب املشــاكل ومــن أربــاب الســوابق وقــد جــرى تعديــل الشــاهدين 
ــر نكــواًل  ــه يعتب حســب األصــول الشــرعية، عــدم حضــور املدعــى علي

فالســلطان ولــي مــن ال ولــي لــه ( .
القاعدة الفقهية ) الضرر يزال ( . . 5
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بتبــوك وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1432/11/19هـــ   وتاريــخ   32541131 برقــم  املســاعد  بتبــوك  العامــة 
املـقـيـدة باحملكـمـة برقم 321478079 وتاريخ 1432/11/19هـ  فـفـي 
يــوم الـثـاثـــاء الـمــوافـــق 1433/06/17هـــ افـتـتـحـــت اجلــلـســـة الـسـاعـــة 
40 : 12 وفيهــا حضــرت ........ ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........كمــا حضــرت ........ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ ولــم يحضــر املدعــى عليــه ........وال مــن ينــوب عنــه ولــم يقــدم 
عــذرًا عــن عــدم احلضــور وباالطــاع علــى املعاملــة وجــد فيهــا مــا يلــي  أواًل 
إفــادة وحــدة اإلحضــار بشــأن تبليــغ املدعــى عليــه مبوعــد اجللســة احملــدد 
بتاريــخ 1432/12/18هـــ املتضمــن بأنــه مت اخلروج إلــى مقر عمل املدعى 

إلــى القضــاء وجــب عليــه أن يجيــب،  عــن اخلصومــة، ألن مــن دعــي 
ــة  ــه فتن ــه للخطــاب األكفــاء في دل الدليــل الشــرعي أن رد املدعــى علي
وفســاد كبيــر، والضــرر يــزال يف الشــريعة، ذهــب جمهــور الفقهــاء 
األربعــة إلــى أن الواليــة تنتقــل مــن العاضــل إلــى احلاكــم الشــرعي، فمــن 
امتنــع عــن حــق قــام احلاكــم مقامــه، مثــل مــا لــو كان عليــه ديــن فامتنــع 
مــن قضائــه، احلكــم بثبــوت عضــل املدعــى عليــه للمدعيتــن، احلكــم 
بنقــل الواليــة مــن املدعــى عليــه إلــى احلاكــم الشــرعي، مت بعــث نســخة 
مــن احلكــم إلــى املدعــى عليــه ليقــدم اعتراضــه يف املــدة النظاميــة فــإن 
تعــذر فســوف يتــم رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .



95

عليــه ولــم يكــن متواجــدًا ومت تســليم مديــر املدرســة ورقــة التبليــغ وأخــذ 
توقيعــه عليــه وتعهــد بتبليــغ املدعــى عليــه . ثانيــًا : وردنــا خطــاب مديــر 
إدارة التحريــات والبحــث اجلنائــي ذي الرقــم ........يف 1433/5/26هـــ 
اجلــواب علــى خطابنــا ذي الرقــم 3356451 يف 1433/1/9هـــ وهذا نصه 
ــأن املذكــور كان يعمــل مســتخدم ب........بحــي  ــد فضيلتكــم ب » نفي
........وقــد مت االنتقــال إلــى موقــع عملــه واتضــح أنــه غيــر موجــود وبعــد 
علمــه بحضورنــا تغيــب عــن احلضــور إلــى عملــه حتــى مت طــي قيــده نهائيــًا 
ــة ........ ــن بحــي ........بالقــرب مــن صال ــه الكائ ــى منزل . مت االنتقــال إل
لألفــراح عــدة مــرات يف أوقــات متفاوتــه وطــرق البــاب إال أنــه لــم يجيــب 
أحــد نهائيــًا . مت متابعــة منزلــه مــن قبلنــا بطريقــة ســرية ولــم ناحــظ 
ــة أمــام  ــرة طويل ــزل واتضــح أن ســيارته متوقفــة مــن فت خروجــه مــن املن
املنــزل ولــم تتحــرك . اتضــح لدينــا أن املذكــور قــام بتــرك أبنائــه باملنــزل 
وجعلهــم يتغيبــون عــن احلضــور للمدرســة  . مت التوجــه إلــى املذكــور 
رفــق عمــدة احلــي عــدة مــرات إلــى منــزل املذكــور ولــم جنــد أحــد ويف 
ــزل  ــاب املن ــح ب ــاء املوافــق 1433/5/25هـــ قــام املذكــور بفت ــوم الثاث ي
وأفــاد مــن داخــل منزلــه بأنــه ســوف يحضــر لنــا يــوم الســبت املوافــق 
1433/5/29هـــ . بجمــع املعلومــات عــن املذكــور اتضــح أنــه ســبق أن 
مت طــرده هــو وزوجتــه وأبنائــه مــن منــزل والدهــم والــذي كان يســكن 
فيــه مــن قبــل أشــقائه . بقيــة أشــقائه مــن أربــاب  الســوابق واملشــبوهن 
ولديهــم قضايــا إطــاق نــار وحاليــًا توجــد مراقبــة دائمــة علــى منزلهــم من 
اجــل القبــض عليهــم . كمــا أن املعلومــات تفيــد يقومــون بإســاءة معاملــة 
والدتهــم وقامــوا بطردهــا وهــي تقيــم حاليــًا لــدى شــقيقها وســوف يتــم 
بعــث املذكــور لكــم عنــد إحضــاره . أ هـــ فبنــاًء علــى مــا ســبق ونظــرًا 
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لتضــرر املدعيتــن مــن عــدم حضــور املدعــى عليــه رغــم طلبــه عــدة مــرات 
بشــتى الطــرق وحيــث إن قطــع اللــدد واملماطلــة ودفــع الضــرر مــن فقــه 
املرافعــات املعتــد بــه لــذا فقــد قــررت نظــر الدعــوى غيابيــًا وبســؤال 
املدعيتــن عــن دعواهمــا قالتــا إن املدعــى عليــه هــو أخونــا الشــقيق 
األكبــر حيــث إن والــدي متــويف حســب صــك حصــر الورثــة الصــادر 
بلغنــا  وقــد  1421/2/24هـــ  ........بتاريــخ  برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن 
مبلــغ النســاء وقــد تقــدم لنــا خطــاب إال أن أخــي يرفضهــم بــدون ســبب 
علمــًا بــأن بقيــة أخواننــا أصحــاب ســوابق وقــد ســبق أن طردونــا مــن 
ــا وهــم معروفــون باجلرميــة لــدى اجلهــات املختصــه  البيــت وقامــوا بضربن
ونحــن اآلن نســكن يف دار الرعايــة علمــًا بأننــي أنــا املدعيــة ........لــم 
يســبق لــي الــزواج وأنــا املدعيــة الثانيــة تزوجــت مــن املدعــو ........وتــويف 
بتاريــخ 1430/5/17هـــ حســب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه 
ــب  ــد رقــم 1 ،  نطل احملكمــة برقــم ........بتاريــخ 1430/8/13هـــ املجل
نقــل الواليــة مــن أخينــا املدعــى عليــه إلــى احلاكــم الشــرعي هــذه دعوانــا 
هكــذا ادعتــا وبســؤالهما عــن البينــة التــي تؤيــد صحــة دعواهمــا قالتــا 
ســنحضرها اجللســة القادمــة إن شــاء اهلل وبنــاًء عليــه رفعــت اجللســة ثــم 
يف يــوم اإلثنــن املوافــق1433/06/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 17 : 
01  وفيهــا حضــرت املدعيتــان ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد جــرى منــي 
ســؤال املدعيتــن عــن البينــة التــي وعدتــا باحضارهــا فأحضرتا للشــهادة 
وأدائهــا كًا مــن ........ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
........و........ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقم ........ وبســؤال 
الشــاهد األول ........عمــا لديــه مــن شــهادة قــال بأننــي ليــس بينــي وبــن 
املدعيتــن صلــة قرابــة وأنــا مــن مواليــد عــام 1397هـــ وأشــهد هلل تعالــى 
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بأننــي أعــرف املرأتــن ........و........ أبنتــي ........حيــث إنهمــا مــن جيراننــا 
وأشــهد بــأن أخاهمــا ........قــد عضلهمــا عــن الــزواج رغــم تقــدم اخلطــاب 
أربــاب  بقيــة أخوانهمــا أصحــاب مشــاكل ومــن  لهمــا وأن  األكفــاء 
........دار احلمايــة بســبب مشــاكل  الســوابق وســبق أن أودعــت املــرأة 
أخوانهــا هــذا مــا لــدي من شــهادة كما شــهد الشــاهد الثانــي ........بقوله 
بأننــي جــار املدعيتــن وليــس بينــي وبينهمــا صلــة قرابــة وأنــا مــن مواليــد 
عــام 1408هـــ وأشــهد هلل تعالــى بــأن أخ املدعيتــن ........يرفــض تزويجهن 
ومياطــل فيهــن رغــم تقــدم اخلطــاب األكفــاء لهــن وأمــا بقيــة أخوانهمــا 
فهــم أصحــاب مشــاكل ومــن أربــاب الســوابق هــذا مــا لــدي مــن شــهادة 
وبســؤال املدعيتــن عــن املزكيــن للشــاهدين قالتــا أننــا ســنحضرهما 
يف اجللســة القادمــة إن شــاء اهلل تعالــى وبنــاًء عليــه رفعــت اجللســة ثــم 
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/30  اإلثنــن  يــوم  يف 
ــه وبســؤال  ــم يحضــر املدعــى علي ــان ول 00: 12 وفيهــا حضــرت املدعيت
املدعيتــن عــن املزكيــن الذيــن وعدتــا بإحضارهمــا أحضرتــا للشــهادة 
وأدائهــا كًا مــن ........ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
........و........ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ........فشــهدا 
جميعــًا بعدالــة الشــاهدين ........و........وأنهمــا مرضيــا الشــهادة فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وحيــث إن املدعيتــن طلبتــا نقــل الواليــة 
مــن املدعــى عليــه إلــى احلاكــم الشــرعي لألســباب املوضحــة بدعواهــا 
وحيــث إن املدعــى عليــه قــد أمتنــع عــن احلضــور رغــم طلبــه عــدة مــرات 
وبطــرق شــتى وحيــث إن عــدم حضــور املدعــى عليــه يعتبــر نكــواًل عــن 
اخلصومــة ألن مــن دعــي إلــى القضــاء وجــب عليه أن يجيــب وحيث أقامت 
املدعيتــان البينــة املعدلــة شــرعًا علــى عضــل املدعــى عليــه لهمــا وأن بقيــة 
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إخوتهمــا مــن أربــاب الســوابق وحيــث إن يف رد املدعــى عليــه للخطــاب 
األكفــاء فيــه فتنــة وفســاد كبيــر لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » إذا 
ــة يف  ــوه تكــن فتن ــه وخلقــه فزوجــوه وإال تفعل أتاكــم مــن ترضــون دين
األرض وفســاد كبيــر وحيــث إن يف الــزواج مــن إعفــاف الزوجــن ودفــع 
الضــرر مــا ال يخفــى ال ســيما يف هــذا الزمــن الــذي كثــرت فيــه الفــن 
وألن الضــرر يــزال لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » ال ضــرر وال ضــرار 
»وحيــث إن نقــل الواليــة مــن الولــي املدعــى عليــه إلــى غيــره مــن أقــارب 
ــزاع واخلصــام وقطيعــة الرحــم ال ســيما  ــى الن املدعيتــن رمبــا أفضــى إل
وأن إخــوان املدعيتــن مــن أصحــاب املشــاكل وأربــاب الســوابق كمــا 
شــهدت بذلــك البينــة وكمــا جــاء يف احملضــر املعــد مــن البحــث اجلنائــي 
وألن الشــريعة تتطلــع إلــى قطــع النــزاع وعــدم التقاطــع والتدابــر وحيــث 
إن مذهــب جمهــور الفقهــاء األربعــة أن الواليــة تنتقــل مــن العاضــل إلــى 
احلاكــم الشــرعي قــال أبــن قدامــه يف املغنــي )382/9-383( مــا نصــه 
» احلكــم الثالــث إذا عضلهــا وليهــا األقــرب أنتقلــت الواليــة إلــى األبعــد 
نــص عليــه أحمــد وعنــه روايــة أخــرى تنتقــل إلــى الســلطان وهــو أختيــار 
أبــي بكــر وذكــر ذلــك عــن عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عنــه وشــريح 
ــه وســلم فــإن اشــتجروا  ــى اهلل علي ــه النبــي صل ــه قــال الشــافعي لقول وب
فالســلطان ولــي مــن ال ولــي لــه » وألن ذلــك حــق امتنــع مــن أدائــه فقــام 
احلاكــم مقامــه كمــا لــو كان عليــه ديــن فأمتنــع مــن قضائــه وعليــه وملا 
تقــدم كلــه فقــد ثبــت لــدي عضــل املدعــى عليــه للمدعيتــن وقــررت نقــل 
الواليــة منــه إلــى احلاكــم الشــرعي وبــه حكمــت وقــررت بعــث نســخة 
مــن احلكــم للمدعــى عليــه ليقــدم اعتراضــه عليــه إن رغــب خــال مــدة 
االعتــراض وقدرهــا ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ اســتام احلكــم وإن تعــذر 
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ــة حملكمــة االســتئناف  ــم رفــع كامــل أوراق املعامل تســليمه فســوف يت
حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/06/30هـــ
هـــ  املوافــق1434/04/03  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة تبــوك برقــم  34353958 وتاريــخ  1434/3/21هـــ 
وبرفقهــا قــرار تصديــق األحــوال الشــخصية رقــم 3456883 وتاريــخ  
1434/3/7هـــ ) املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم ( أ . هـ  وباهلل التوفيق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/04/03هـــ
األحــوال  دائــرة  قـضـــاة  نحــن  اطلعنـــا  فقــد  وبعــد:  وحــده  هلل  احلمــد 
الشــخصية يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى املعاملــة الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة بتبوك املكلــف برقم 321478079 
وتاريــخ 1434/2/3هـــ  املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
اخلــاص  1434/8/5هـــ  وتاريــخ   33366895 برقــم/  اهلل  وفقــه   ........
بدعــوى عضــل مقدمــه مــن ........ضــد ........وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه  وبدارســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة جــرت املصادقــة علــى احلكــم باألكثريــة .واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.                                                                       
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: 3462992 تاريُخه: 1434/3/15هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33564272

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34207876  تاريخه:1434/11/24هـ

عضــل - واليــة - مطالبــة بنتــن بإثبــات عضــل والدهمــا ورفــع واليتــه 
عنهمــا وجعلهــا ألخيهمــا أنكــر املدعــى عليــه العضــل وقــرر موافقتــه 
علــى التزويــج ثــم ماطــل واشــترط شــروطا - طالبــت أم املدعيتــن برفــع 
واليــة األب عــن بقيــة بناتهــا- شــهادة الشــاهدين بعضــل املدعــى عليــه 
وإفــادات اخلطــاب - احلكــم بثبــوت عضــل األب ورفــع واليتــه وجعلهــا 

لــأخ .

1-قــال اهلل تعالــى )وأنكحــوا األيامــى منكــم والصاحلــن مــن عبادكــم 
وإمائكــم(.

2-قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ) إذا أتاكــم مــن ترضــون دينــه 
كبيــر(  وفســاد  األرض  يف  فتنــة  تكــن  تفعلــوا  إال  فأنكحــوه  وخلقــه 

الترمــذي. أخرجــه 
3-قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )السلطان ولي من ال ولي له(.

4- قــال ابــن قدامــة )ومعنــى العضــل منــع املــرأة مــن التزويــج  بكفئهــا 
إذا طلبــت ذلــك ....إلــخ( املغنــي.

5-قــال املباركفــوري )فســاد عريــض أي ذو عــرض أي كبيــر وذلــك 
ألنكــم إن لــم تزوجوهــا إال مــن ذي مــال أو جــاه .... إلــخ( حتفة األحوذي
6-قــال ابــن رشــد رحمــه اهلل )واتفقــوا علــى أنــه ليــس للولــي أن يعضــل 
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لعضلــه  واليتــه  بفســخ  يطالبــان  والدهمــا  علــى  دعــوى  بنتــان  ادعــت 
ــه مــا جــاء يف دعــوى  وإعطائهــا ألخيهمــا الشــقيق، أنكــر املدعــى علي
العضــل واســتعد بتزويــج الفتيــات متــى تقــدم الرجــل املناســب ، ذكــرت 
الوقــت احلاضــر خاطــب وطلبــت  لهــا يف  أنــه تقــدم  إحــدى املدعيتــن 
تزويجهــا بــه وطلــب املدعــى عليــه مهلــة للســؤال عنــه،ويف جلســة أخــرى 
ذكــر املدعــى عليــه أنــه اليــزال يســأل عــن اخلاطــب وأحوالــه ثــم تخلــف 
املدعــى عليــه عــن جلســة أخــرى وحضــرت فيهــا أم البنتــن وذكــرت أنــه 
تقــدم خطــاب لبناتهــا للمدعــى عليــه وأنه رفض تزويجهمــا وطالبت برفع 
واليــة املدعــى عليــه عــن بقيــة بناتهــا حتــى ال يتضــررن ،كمــا حضر لدى 
ــه  ــه ذهــب للمدعــى عليــه وطلــب من احملكمــة أحــد اخلطــاب وذكــر أن
تزويجــه بإحــدى املدعيــات إال أنــه ماطــل ولــم يــرد عليــه وأحضــر اخلاطــب 
ــأداء الصــاة كمــا أحضــر  مشــهدا مــن إمــام املســجد يثبــت التزامــه ب
شــاهدين شــهدا بأنــه كــفء وصالــح للــزواج كمــا شــهد الشــاهدان 
بأنــه تقــدم للمدعيــات عــدة خطــاب وأن املدعــى عليــه رفــض تزويجهمــا، 
وقــد جــرى تزكيــة الشــاهدين، ثــم ســألت احملكمــة املدعــى عليــه عــن 
اخلاطــب الــذي تقــدم ألحــد بناتــه أثنــاء نظــر القضيــة وطلــب الســؤال عنــه 

موليتــه إلــخ ...(
7-قــال ابــن تيميــة رحمــه اهلل يف مجمــوع الفتــاوى) فليــس للولــي أن 

يجبرهــا علــى نــكاح مــن ال ترضــاه ......الــخ(
8-قــال البهوتــي )لــو عضــل األقــرب زّوج األبعــد يعنــي مــن يلــي األقــرب 

مــن األوليــاء ...... الــخ( كشــاف القنــاع
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... املــازم القضائــي لــدى فضيلــة 
ــة  ــة احملال ــى املعامل ــاء عل الشــيخ ...... القاضــي يف احملكمــة العامــة وبن
1433/09/06هـــ  وتاريــخ  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
الســبت  يــوم  يف  1433/09/06هـــ  وتاريــخ  باحملكمــة  املقيــدة 
املوافق1434/02/02هـ حضرت ...... ســعودية اجلنســية مبوجب الســجل 

ــه مــن تزويجــه بشــروط منهــا أن يكــون املؤخــر  ــع لدي ــه ال مان فقــرر ان
خمســن ألــف ريــال وعارضــت املدعيــة علــى هــذا الشــرط ألنــه ينفــر 
ريــال  ألــف  بثاثــن  تزوجــت  الكبــرى  أختهــا  أن  وذكــرت  اخلاطــب 
ــم  ــي ث ــى املدعــى قــال هــذا أمــر يخصن وبــدون مؤخــر وبعــرض ذلــك عل
قــام بســب أوالده ودعــا عليهــم - بنــاء علــى شــهادة الشــاهدين املعدلــن 
املتضمنــة عضــل املدعــى عليــه البنتيــه املدعيتــن ومبــا أن النــكاح حــق 
للمــرأة ال يجــوز لوليهــا منعــه منــه )ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم إذا 
أتاكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فأنكحــوه إال تفعلــوا تكــن فتنــة 
يف األرض وفســاد كبيــر( وألن الضــرر يــزال يف الشــريعة والعاضــل 
تــزول واليتــه بامتناعــه، وألن والــدة املدعيتــن وبقيــة بنــات املدعــى عليــه 
تقدمــن بطلــب شــمول بقيــة البنــات برفــع واليــة األب وألنــه ثبــت لــدى 
احملكمــة عضــل املدعــى عليــه البنتيــه املدعيتــن فيقــاس عليهــن بقيــة 
بناتــه وألن إقامــة الدعــوى مــرة أخــرى لرفــع واليــة األب عــن بقيــة البنــات 
ــدى احملكمــة عضــل املدعــى  ــذا ثبــت ل قــد تنفــر اخلاطــب مســتقبا؛ ل
ــات ألخيهــن  ــع البن ــج جلمي ــة التزوي ــت والي ــن وجعل ــه املدعيت ــه البنتي علي

الشــقيق ،اعتــرض املدعــى عليــه، صــدق احلكــم.
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ــي رقــم  ــي رقــم ......  و...... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدن املدن
...... ســعودي اجلنســية مبوجــب  ...... واملعــرف بهمــا مــن قبــل أخيهمــا 
اجلنســية  ســعودي   ...... ...... وحضــر حلضورهمــا  رقــم  املدنــي  الســجل 
مبوجــب الســجل املدنــي ........ وادعتــا املدعيتــان بقولهمــا أن املدعــى 
عليــه هــو والدنــا وقــد عضلنــا عــن الــزواج ويقــوم بــرد اخلطــاب بغيــر ســبب 
وقــد فعــل هــذا مــع أكثــر مــن خاطــب نطلــب رفــع الواليــة عنــه وإعطائهــا 
ألخينــا احلاضــر معنــا هــذه دعوانــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
ــرد اخلطــاب غيــر  ــي أقــوم ب ــان مــن أن ــه املدعيت أجــاب قائــا مــن ذكرت
صحيــح وأنــا ال مانــع عنــدي مــن تزويجهمــا متــى ما تقدم الرجل املناســب 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعيتــن قالــت املدعيــة ... أنــه تقــدم 
لــي يف هــذه الفتــرة وأطلــب تزويجــي منــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال ال مانــع عنــدي مــن تزويجهــا بعــد الســؤال عنــه وأطلــب مهلــة 
أســبوعن لذلــك وعليــه قــررت رفــع اجللســة احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
وتاريــخ  /املســاعد  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
1433/09/06هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 1433/09/06هـــ يف يــوم 
ــا  ــة برفقــة املعــرف به األحــد املوافــق 1434/02/17هـــ حضــرت املدعي
أخيهــا وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ولــم حتضــر املدعيــة وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن اخلاطــب قــال اتصــل علــي وواعدتــه قبــل يومــن ولــم 
يحضــر وأنــا مــا زلــت أســأل عنــه هكــذا ذكــر بعــد ذلــك جــرى االتصال 
بأنــه اتصــل باملدعــى عليــه  بالهاتــف مــن قبلنــا فأفــاد  علــى اخلاطــب 
وأخبــره بأنــه سيســأل عنــه ثــم يــرد لــه اخلبــر وانــه لــم يتصــل بــه مــرة 
أخــرى أو يواعــده وقــد مت االتفــاق علــى أن يحضــر اخلاطــب ملنــزل املدعــى 
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عليــه هــذا اليــوم بعــد صــاة العصــر ووافــق املدعــى عليــه علــى ذلــك 
والنتهاء وقت اجللسة جرى رفعها ويف يوم السبت املوافق1434/02/23هـ 
حضــرت املدعيتــان املعــرف بهمــا مــن قبــل أخيهمــا ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه رغــم تبلغــه باملوعــد وبســؤالهما عمــا مت قالــت املدعيــة لقــد أخبرنــا 
اخلاطــب بأنــه ذهــب لوالــدي وتقــدم بخطبتــي وأن والــدي قــام مبحاولــة 
ثنيــه عــن اخلطبــة وأســاء إلــى ســمعتنا وأننــا هاربــات مــن منزلــه مــن اجــل 
تركــه للــزواج  ولكــن اخلاطــب أصــر علــى اخلطبــة لعلمــه مبــا جــرى 
واخلاطــب يطلــب أن يتــم النــكاح عنــد طريــق احملكمــة ملــا الحظــه مــن 
ــة والــدي هكــذا ذكــرت بعــد ذلــك قالــت املدعيــة ... أنــا ســبق  مماطل
وأن تقــدم لــي خطــاب ورفضهــم والــدي بــا ســبب وأطلــب رفــع الواليــة 
عنــه وجعلهــا ألخــي احلاضــر هكــذا ذكــرت وبســؤال املدعيــة ... ألديــك 
بينــة علــى ذلــك فقالــت نعــم ومســتعدة بإحضارهــا اجللســة القادمــة بعــد 
ذلــك أفهمــت املدعيــة ... بإحضــار اخلاطــب ومعــه مشــهد من إمام املســجد 
يــوم  رفعهــا ويف  جــرى  اجللســة  وقــت  والنتهــاء  يعدلونــه  شــاهدين  مــع 
ــان وكمــا حضــرت  األربعــاء املوافق1434/03/04هـــ حضــرت املدعيت
........ســعودية اجلنســية املعــرف بهــن مــن قبــل ........ ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه رغــم تبلغــه باملوعــد مبوجــب ورقــة التبليــغ املرفقــة باملعاملــة وقالــت 
احلاضــرة ........ إن والــد بناتــي قــد رفــض تزويجهــن مــن عــدة خطــاب 
تقدمــوا خلطبتهــن بــدون ســبب بــل ذكــر لــي أنــه ال يريــد تزويجهــن وقــال 
لــي ال عاقــة لــك بذلــك دون الســؤال عــن اخلطــاب ومــن اخلطــاب وهــو 
ابــن عمــي وقــد تقــدم البنتــي واآلخــر اســمه ........وقــد تقــدم وأيضــا تقــدم 
البنتــي ابــن عمهــا وغيرهــم ممــن ال نعرفهــم وتقدمــوا لوالدهــن مباشــرة 
وأنــا أطلــب رفــع واليــة التزويــج مــن املدعــى عليــه علــى جميــع بناتــي منــه 
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وهــن التــي تبلــغ مــن العمــر 17عامــا و 16 عامــا و 12عامــا لئــا يتضــررن 
هكــذا ذكــرت وحضــر يف هــذه اجللســة اخلاطب ........ ســعودي اجلنســية 
وقــال باننــي قمــت باالتصــال علــى والــد املدعيــة قبــل شــهر ونصــف 
تقريبــا مــن أجــل خطبــة وقــال ســوف أتصــل بــك إال أنــه لــم يقــم باالتصــال 
بــي فذهبــت إلــى بيــت والــد املدعيــة مــع والــدي وقــد ســأل بعــض األســئلة 
وذكــر لــي بعــض األمــور التــي وقعــت وقــال ســأرد عليكــم إال أنــه لــم 
يتصــل بنــا ولــم يــرد علينــا بشــيء وأبــرز مشــهدا مــن إمــام مســجد واســمه 
........ يف 1434/3/3هـــ يتضمــن مــا نصــه )نفيدكــم أن األخ يصلــي معنا 
يف حــي ويســكن قــرب مســجدنا( وبطلــب تزكيتــه حضــر للشــهادة 
الشــاهد ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم والشــاهد 
ــي رقــم ........ وبســؤالهما  ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
عــن عمرهمــا وعملهمــا ومقــر ســكنهما وعاقتهمــا بأطــراف الدعــوى 
ومــا لديهمــا مــن شــهادة أجــاب األول قائــًا عمــري 22 ســنة وأعمــل يف 
والــدي  عليــه  واملدعــى  أختــي  واملدعيــة  حــي........   ........ وأســكن يف 
وأشــهد بأنــه بعــد الســؤال عــن اخلاطــب للتحــري عنــه اتضــح أنــه عــدل 
ثقــة صالــح للــزواج مــن أختــي ومماثــل لهــا وأجــاب الثانــي عمــري 34ســنة 
وأعمــل يف ........ وأســكن يف حــي ........ واخلاطــب ابــن أخــي وأشــهد بــأن 
اخلاطــب عــدل ثقــة صالــح للــزواج ومحافــظ علــى الصــاة هكــذا شــهدا 
وبســؤال املدعيــة عــن بينتهــا قالــت لــدي شــاهدين همــا أخــي احلاضــر 
وأخــي اآلخــر ســعودي اجلنســية هكــذا ذكــرت وبســؤال الشــاهد عمــا 
لديــه أجــاب قائــا أشــهد بأنــه تقــدم ألختــي وعــدة خطــاب مت رفضهــم 
ــاء العمومــة هكــذا شــهد  مــن قبــل والــدي بــا ســبب وبعضهــم مــن أبن
ــه ومقــر ســكنه وعاقتــه بأطــراف  وبســؤال الشــاهد عــن عمــره وعمل
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الدعــوى ومــا لديــه مــن شــهادة أجــاب قائــا عمــري 27 ســنة وأعمــل يف 
........ وأســكن يف حــي ........ واملدعيــة أختــي واملدعــى عليــه والــدي 
وأشــهد بأنــه تقــدم ألختــي عــدة خطــاب مت رفضهــم مــن قبــل والــدي بــا 
ســبب وبعضهــم مــن أبنــاء العمومــة هكــذا شــهد وبســؤال املعــرف عــن 
مراعــاة  ذلــك  علــى  أوافــق  أنــا  فقــال  التزويــج  واليــة  علــى  موافقتــه 
للمصلحــة نظــرا لتعــذر اخلطــاب عنــد عقــد النــكاح يف احملكمــة وقبــل 
إقفــال اجللســة حضــر احملامــي ........ ســعودي اجلنســية  مبوجــب الســجل 
ــه وكيــا  ــي رقــم  ........ موجــب بطاقــة احملامــاة رقــم ........ بصفت املدن
عــن مبوجــب الوكالــة رقــم ........  يف 1434/2/3هـــ الصادرة من كتابة 
ــخ  ــة واملرافعــة ال ــه حــق املطالب ــي تخول ــوب ........ والت ــة بجن العــدل الثاني
وبســؤاله عمــا لديــه أجــاب قائــا أنــا لــم أطلــع علــى املعاملــة وأطلــب 
تزويــدي بصــورة مــن الضبــط كمــا أطلــب تزويــدي برقــم الســجل املدني 
للخاطــب ومهلــة لكــي يتمكــن موكلــي مــن الســؤال عنــه هكــذا 
ــة  ــم بالدعــوى واخلاطــب منــذ بداي ــى عل ــه عل فجــرى إفهامــه بــأن موكل
الدعــوى واتصــال اخلاطــب بــه قبــل شــهر ونصــف تقريبــا وحضــوره لبيتــه 
ــه  ــد املدعــى علي فقــال االتصــال ال يكفــي هكــذا ذكــر وجــرى تزوي
وكالــة بصــورة مــن الضبــط وبعــرض شــهادة الشــاهدين علــى املدعــى 
عليــه وكالــة قــال ال أعرفهــم وســأعرض الشــهادة علــى موكلي هكذا 
األحــد  يــوم  ويف  رفعهــا  جــرى  اجللســة  وقــت  والنتهــاء  ذكــر 
قبــل  مــن  بهمــا  املعــرف  املدعيتــان  حضــرت  املوافق1434/03/08هـــ 
ــى الرغــم مــن  ــه عل ــوب عن ــه أو مــن ين ــم يحضــر املدعــى علي أخيهمــا ول
تبلــغ وكيلــه مبوعــد هــذه اجللســة كمــا هــو مثبــت يف ضبــط اجللســة 
الســابقة وبســؤال املدعيــن عــن عمريهمــا فقالــت ........ عمــري اثنــان 
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أفــاد  وقــد  وثاثــون ســنة  اثنــان  ........ عمــري  وقالــت  وعشــرون ســنة 
املدعــى عليــه وكالــة يف اجللســة الســابقة عنــد ســؤاله عــن موكلــه فقــال 
بــأن موكلــه خــارج اململكــة يف هــذا الوقــت بعــد ذلــك أفهمــت املدعيتن 
الــذي  وإحضــار مزكيــن ألخيهمــا  للشــاهدين   بإحضــار مزكيــن 
يرغبــان يف إقامتــه وليــا عليهمــا ولــذا جــرى رفــع اجللســة و يف يــوم األربعاء 
املوافق1434/03/11هـــ حضــرت املدعيتــان برفقــة املعرف بهما أخيهما 
... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد حضــر يــوم االثنــن 1434/3/9هـــ 
وجــرى إفهامــه شــفهيا مبوعــد هــذه اجللســة وبســؤال املدعيتــن عــن 
املزكــن للشــاهدين وأخيهــن احلاضــر الــذي يرغبــان إقامتــه وليــا فقالتــا 
الشــهود حضــروا ونطلــب ســماع شــهادتهم وأحضــرن للشــهادة كا مــن 
........ ســعودي اجلنســية و........ ســعودي اجلنســية  مبوجب الســجل املدني 
رقــم........  وبســؤال الشــاهدين عــن عمرهمــا وعملهمــا ومقــر ســكنهما 
وعاقتهمــا بأطــراف الدعــوى ومــا لديهمــا مــن شــهادة أجــاب األول قائا 
عمــري 43ســنة وأعمــل يف........  وأســكن يف حــي........  واملدعيتــان هــم 
أوالد عمومــه مــن بعيــد وأجــاب الثانــي عمــري 38ســنة وأعمــل يف........ 
وأســكن يف حــي........ واملدعيتــان هــم أوالد عمومــه مــن بعيــد وشــهد 
كل واحــد منهمــا مبفــرده بعدالــة وثقــة كا مــن احلاضر هكذا شــهدا 
وقــال املزكــي أنــا ســبق أن عرضــت علــى والــد املدعيتــن أحــد اخلطــاب 
يعمــل مــدرس ومشــهود لــه بالعدالــة خلطبــة ابنتــه ... ولكنــه رفــض ذلــك 
دون ســبب واضــح وقــال لــي أنــه لــن يــزوج اآلن وكان ذلــك قبــل ثــاث 
ســنوات تقريبــًا هكــذا ذكــر وملزيــد تأمــل جــرى رفــع اجللســة ويف يــوم 
املعــرف  برفقــة  املدعيتــان  املوافــق 1434/03/15هـــ حضــرت  األحــد 
بهمــا احلاضــر يف اجللســات الســابقة واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه 
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ــزواج مــن ابنتــي وال  عــن اخلاطــب فقــال لقــد ســألت عنــه وهــو صالــح لل
مانــع لــدي مــن تزويجــه بالشــروط التاليــة إحضــار تعريــف بالراتــب مــع 
جتهيــز بيــت كامــل مســتقل يليــق بهــا وذلــك قبــل العقــد وإحضار شــهادة 
مــن إمــام مســجد و يدفــع مهــر قــدره خمســون ألــف ريــال و مؤخــر قــدره 
خمســون ألــف ريــال بشــيك مصــدق وإال يكــون عليــه التزامــات ماليــة 
شــروطي  هــذه  مســتقبا  ســلبا  األســرية  احليــاة  علــى  ينعكــس  لئــا 
وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت املهــر مت االتفــاق مــع اخلاطــب علــى ان 
يكــون قــدره أربعــون ألــف ريــال بــدون مؤخــر ولــن يقبــل اخلاطــب بهــذا 
املبلــغ وكذلــك ال حاجــة للمؤخــر وأمــا املنــزل فلديــه دور مســتقل يف 
منــزل والــده هكــذا ذكــرت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه فقــال أنــا 
لــن أوافــق إال بشــروطي هكــذا ذكــر بعــد ذلــك قالــت املدعيــة أختــي 
الكبــرى تزوجــت علــى مهــر قــدره ثاثــون ألــف ريــال بــدون مؤخــر 
هكــذا ذكــرت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال هــذا يخصنــي 
كمــا أن ابنتــي كانــت كبيــرة يف الســن إذ كان عمرهــا عنــد الــزواج 
35 ســنة هكــذا ذكــر بعــد ذلــك قــام املدعــى عليــه بالدعــاء علــى أوالده 
وســبهم فجــرى نهــره عــن ذلــك فبنــاء علــى مــا تقــدم وملــا جــاء يف شــهادة 
الشــاهدين  املعدلــن حســب األصــول الشــرعية املتضمنــة عضــل املدعــى 
عليــه البنتيــه ومبــا أن النــكاح حــق للمــرأة وال يجــوز لوليهــا منعهــا منــه 
ــَن ِمــْن ِعَباِدُكــْم  احِلِ َياَمــى ِمْنُكــْم َوالصَّ قــال اهلل تعالى:))َوَأْنِكُحــوا اأْلَ
َوِإَماِئُكــْم(( النــور:32، جــاء يف املغنــي البــن قدامــة )ومعنــى العضــل منــع 
املــرأة مــن التزويــج بكفئهــا إذا طلبــت ذلــك ورغــب كل واحــد منهمــا يف 
صاحبه،وســواء طلبــت التزويــج مبهــر مثلهــا أو دونه وبهذا قال الشــافعي 
و ،وقــال أبــو حنيفــة لهــم منعهــا مــن التزويــج بــدون مهــر مثلهــا ألن عليهــم 
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يف ذلــك عــارا وفيــه ضــررا علــى نســائها لنقــص مهــر مثلهــن ولنــا أن املهــر 
خالــص حقهــا وعــوض يختــص بهــا فلــم يكــن لهــم االعتــراض عليهــا 
فيــه كثمــن عبدهــا وأجــرة دارهــا وألنهــا لــو أســقطته بعــد وجوبــه ســقط 
كلــه فبعضــه أولى،فــإن رغبــت يف كــفء بعينــه وأرادت زويجهــا لغيــره 
مــن أكفائهــا وامتنــع مــن تزويجهــا مــن الــذي أرادتــه كان عاضــا لهــا 
فأمــا إن طلبــت التزويــج بغيــر كفئهــا فلــه منعهــا مــن ذلــك وال يكــون 
عاضــا لهــا بهــذا(، الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم حيــث قــال : ) إذا 
أتاكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فأنكحــوه إال تفعلــوا تكــن فتنــة يف 
األرض وفســاد كبيــر(. أخرجــه الترمــذي يف ســننه ، كتــاب النــكاح، 
بــاب مــا جــاء إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه فزوجــوه وذكــره األلبانــي 
يف إرواء الغليــل وحســنه وملــا يف العضــل مــن أضــرار جليــة وظاهــرة قــال 
املباركفــوري صاحــب حتفــة األحــوذي  » فســاد عريــض : أي ذو عــرض 
ــم تزوجوهــا إال مــن ذي مــال أو جــاه ،  ، أي كبير؛وذلــك ألنكــم إن ل
رمبــا يبقــى أكثــر نســائكم بــا زواج ، وأكثــر رجالكــم بــا نســاء ، 
الفــن  فتهيــج  عــار  األوليــاء  يلحــق  ورمبــا  بالزنــا،  االفتتــان  فيثكــر 
والفســاد ، ويترتــب عليــه قطــع النســب ، وقلــة الصــاح والعفــة« و منــع 
الولــي موليتــه مــن النــكاح بكــفء رغبتــه ضــرر بــن ، وإضــرار بحــق 
املــرأة املشــروع مــن العفــاف بالنــكاح ، والضــرر جــاءت الشــريعة مبنعــه 
ورفعــه، والعاضــل تــزول واليتــه بامتناعــه لرفــع الضــرر عــن موليتــه و قــد 
ذكــر جمــع مــن العلمــاء إجمــاع أهــل العلــم واتفاقهــم علــى حتــرمي العضــل 
يف النــكاح . وقــال ابــن رشــد - رحمــه اهلل - :  واتفقــوا علــى أنــه ليــس 
للولــي أن يعضــل موليتــه إذا دعــت إلــى كــفء، وبصــداق مثلهــا«  وقــال:  
ال ضرر وال ضرار وقال ابن تيمية - رحمه اهلل - : يف مجموع الفتاوى، 
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فليــس للولــي أن يجبرهــا علــى نــكاح مــن ال ترضــاه ، وال يعضلهــا عــن 
نــكاح مــن ترضــاه ، إذا كان كفئــًا باتفــاق األئمــة، وإمنــا يجبرهــا 
ويعضلهــا أهــل اجلاهليــة ، والظلمــة ؟ ومبــا أن املتقــدم خلطبــة املدعيــة... 
عــدل مكافــئ بإقــرار املدعــى عليــه وامتنــع املدعــى عليــه مــن تزويجهــا 
بســبب شــروطه التــي ال حــق لــه فيهــا ممــا يســتدل منــه علــى عضلــه .ومبــا 
أن انتقــال الواليــة للحاكــم الشــرعي أو الولــي األقــرب فيهــا خــاف بــن 
أهــل العلــم واملذهــب عنــد احلنابلــة أنــه إذا عضــل الولــي األقــرب انتقلــت 
الواليــة إلــى الولــي األبعــد ، نــص عليــه أحمــد ، ألنــه تعــذر التزويــج مــن 
جهــة األقــرب فملكــه األبعــد كمــا لوُجــّن ، وألنــه يفســق بالعضــل 
فتنتقــل الواليــة عنــه ، فــإن عضــل األوليــاء كلهــم زوج احلاكــم ، وردوا 
علــى االســتدالل بقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : » الســلطان ولــي 
مــن ال ولــي لــه« أنــه يحمــل علــى مــا إذا عضــل الــكل ، ألن قولــه : »فــإن 
اشــتجروا ...«  ضميــر جمــع يتنــاول الكلجــاء يف كشــاف القنــاع )أو 
عضــل األقــرب زوج األبعــد يعنــي مــن يلــي األقــرب من األوليــاء ألن الوالية 
ولتعــذر  تقــدم فوجــوده كعدمــه  اتصافــه مبــا  مــع  تثبــت لألقــرب  ال 
التزويــج مــن جهــة األقــرب بالعضــل جعــل كالعــدم كمــا لوجــن فــإن 
عضــل األبعــد أيضــا زوجهــا احلاكــم لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم فــإن 
اشــتجروا فالســلطان ولــي مــن ال ولــي لهــا والعضــل منعهــا أن تتــزوج 
بكــفء إذا طلبــت ذلــك ورغــب كل منهمــا يف صاحبــه مبــا صــح مهــرا 
ولــوكان بــدون مهــر مثلهــا قالــه الشــيخ ومــن صــور العضــل املســقط 
لواليتــه إذا امتنــع اخلطــاب لشــدة الولــي( ومبــا أن املصلحــة والسياســة 
الشــرعية تقتضــي توليــة األقــرب يف هــذه القضيــة نظــر التعــدد املدعيــات 
وعــدم وجــود اخلطــاب حاليــا ألغلبهــن وامتنــاع اخلطــاب مــن التــزوج عــن 
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طريــق احملاكــم يف الغالــب ومبــا ان والــدة املدعيتــن وبقيــة بنات املدعى 
عليــه قــد تقدمــت بطلــب شــمول بقيــة البنــات برفــع واليــة األب ومبــا أنــه 
قــد ثبــت عضــل املدعــى البنتيــه املدعيتــن فيقــاس عليهــن بقيــة بناتــه 
وهــن الشــقيقات للمدعيتــن وهــن ... و... و... وقــد ذكــر الفقهــاء مــن 
صــور العضــل إذا امتنــع اخلطــاب مــن خطبــة املــرأة لشــدة الولــي واخلــوف 
منــه ، فإنــه يعتبــر عاضــًا حينئــذ وآثمًا، ويرفع أمــره للحاكم ويزوجها 
إذا ثبــت عضــل وليهــا لهــا وال شــك أن عضــل األب بنتيــه مدعــاة المتنــاع 
اخلطــاب مــن اخلطبــة مســتقبا لبقيــة البنــات بســبب تعنــت األب وامتناعــه 
بــا ســبب كمــا أن املصلحــة الشــرعية والسياســة الشــرعية تقتضــي 
رفــع واليــة التزويــج مــن املدعــى عليــه لبناتــه حتقيقــا ملصلحتهــن مــن 
امتنــاع املدعــى عليــه مــن تزويجهــن مســتقبا أســوة بأخواتهــن وال يخفــى 
اخلطــاب  تنفــر  قــد  إجــراءات  مــن  القضايــا  هــذه  مثــل  تســتدعيه  مــا 
مســتقبا وقــد نــص الفقهــاء علــى فســق الولــي العاضــل علــى خــاف 
بينهــم يف اشــتراط عــدد مــرات العضــل جلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي 
عضــل املدعــى عليــه البنتيــه وجعلــت واليــة التزويــج جلميــع البنــات وهــن 
ألخيهــن وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم 
الئحــة  بتقــدمي  واســتعد  احلكــم  بتدقيــق  وطالــب  باحلكــم  قناعتــه 
اعتراضيــة وأفهــم بأنــه لــه مــدة قدرهــا ثاثــون يــوم لتقــدمي اعتراضــه 
اعتبــارا مــن تاريــخ اســتام صــورة مــن نســخة احلكــم وإذا مضــت املــدة 
احملــددة لاعتــراض ولــم يقــدم الئحتــه فيهــا ســقط حقــه يف االســتئناف 
واكتســب احلكــم القطعيــة وحــدد موعــد تســليم صــورة نســخة احلكــم 
هــذا اليــوم الســاعة الثانيــة ظهــرا ومت إقفــال اجللســة الســاعة التاســعة 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق ،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبه وسلم . حرر يف  1434/03/15 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا  القاضــي يف احملكمــة العامــة وبنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة/املســاعد 
وتاريــخ 1433/09/06هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 1433/09/06هـــ 
املعاملــة  عــادت  حيــث  هـــ   1434/05/28 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي 
مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار املــدون علــى ظهــر الصــك 
قاضــي  املوفــق  واهلل  احلكــم  علــى  )املصادقــة  نصــه  مــا  واملتضمــن 
رئيــس  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف 
الدائــرة ختمــه وتوقيعــه( وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/28هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ املازم القضائي لدى الشــيخ........ 
ــا مــن  ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل القاضــي يف احملكمــة العامــة........ بن
املقيــدة  1433/09/06هـــ  وتاريــخ  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي  1433/09/06هـــ  وتاريــخ  باحملكمــة 
وتاريــخ  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  1434/09/15هـــ 
1434/8/14هـــ املرفــق بهــا قــرار االلتمــاس رقــم وتاريــخ 1434/8/2هـــ 
واملتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة: »بنــاء علــى االلتمــاس املقــدم لفضيلــة 
ــد يف باحملكمــة  ــاض املســاعد املقي رئيــس محكمــة االســتئناف بالري
يف  النظــر  إعــادة  بطلبــه  املتعلــق  1434/7/25هـــ  وتاريــخ  برقــم........ 
احلكــم الصــادر بــه الصــك وتاريــخ 1434/3/15هـــ مــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة العامــة بالريــاض الشــيخ....... وبنــاء علــى املادتــن رقــم 192 
و194 مــن نظــام املرافعــات فقــد مت االطــاع علــى االلتمــاس املذكــور 
وعلــى كافــة األوراق املرفقــة وتقــرر الدائــرة عــدم قبــول االلتمــاس لعــدم 
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انطبــاق التعليمــات بحقــه، قاضــي اســتئناف ... توقيــع وختــم ، قاضــي 
اســتئناف ... توقيــع وختــم، رئيــس الدائــرة ... توقيــع وختــم« أ.هـــ وحتــى 
ال يخفــى جــرى حتريــره وإحلاقــه. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/15هـــ. محمــد وعل
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحكمــة  واإلنهــاءات  الشــخصية  األحــوال  قضايــا  بنظــر  املختصــة 
االســتئناف  علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد وتاريــخ 1434/4/14هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ........ وتاريــخ 1434/3/15هـــ 
اخلــاص بدعــوى... ضــد والدهــا...... ضــد........ والدهمــا بشــأن عضــل 
ولــي 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 

ــه وصحبــه وســلم.  ــى آل محمــد وعل
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: 34282151 تاريُخه: 1434/7/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34260520

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34368518 تاريخه:1434/11/24هـ

عضــل - واليــة - مطالبــة بنــت بإلــزام والدهــا بتزويجهــا أو احلكــم 
دار  تقيــم يف  املدعيــة   - الشــرعي  للحاكــم  واليتهــا  وجعــل  بعضلــه 
الرعايــة االجتماعيــة لتعرضهــا للعنــف األســري - أنكــر املدعــى عليــه 
العضــل وطلــب الســؤال عــن اخلاطــب - ماطــل املدعــى عليــه وقــدح 
بــأن اخلاطــب أجنبــي - البينــة بشــهادة الشــهود بصاحيــة وكــفء 
اخلاطــب - ثبــت لــدى احملكمــة صاحيــة اخلاطــب ورفعــا للضــرر عــن 
املدعيــة وخوفــا مــن تنــازع األوليــاء رفعــت احملكمــة واليــة األب وجعلتهــا 

للحاكــم الشــرعي.

1. قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(
2. قــول العلمــاء )إن الولــي األقــرب إذا عضــل موليتــه انتقلــت الواليــة 

إلــى الســلطان(
3. مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 

يف احلكــم.

أدعــت بنــت علــى والدهــا تطلــب إلزامــه بتزويجهــا أو احلكــم بعضلــه 
وتزويــج احملكمــة لهــا باملتقــدم خلطبتهــا وذكــرت أنهــا تقيــم يف دار 
األســري  والعنــف  لإلســاءة  لتعرضهــا   ........ يف  االجتماعيــة  الرعايــة 
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مــن والديهــا، أنكــر املدعــى عليــه العضــل وطلــب مهلــة للســؤال عــن 
اخلاطــب وكان اخلاطــب حاضــرًا يف اجللســة واســتعد بتزويــد املدعــى 
ــه ومقــر  ــد وقــدم ورقــة تتضمــن معلومــات عــن عمل ــه بــكل مــا يري علي
ســكنه وهاتــف بعــض أقاربــه وأصحابــه، طلــب املدعــى عليه مهلة شــهر 
للبحــث والتحــري، ثــم حضــر املدعــى عليــه وقــرر أنــه لــم يجــد أحــدًا 
يعــرف اخلاطــب وأنــه رجــل أجنبــي فهــو مينــي اجلنســية، وقالــت املدعيــة 
إن مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن ســوء أخــاق اخلاطــب غيــر صحيــح وال 
دليــل عليــه وأنــي قــد رضيتــه وهــو مناســب لــي وال يوجــد مــا مينــع مــن 
زواجــي بــه ولــم يتقــدم لــي ســواه وذكــرت أنــه قــد صــدرت موافقــة 
وزارة الداخليــة علــى زواجهــا باألجنبــي مبوجــب خطــاب رســمي كمــا 
أثبــت التقريــر الطبــي ســامة املدعيــة واخلاطــب مــن األمــراض املعديــة 
جــرى اطــاع احملكمــة عليهــا وإثباتهــا، كمــا أن املدعيــة ذكــرت أن 
والدهــا تــزوج بامــرأة أجنبيــة وصــادق املدعــى عليــه علــى ذلــك وألنــه ال 
يوجــد مــا مينــع مــن تزويــج املــرأة باخلاطــب وحاجــة املــرأة للــزواج وألن 
الــزواج مــن األجانــب يف أســرتها موجــود وملوافقــة وزارة الداخليــة علــى 
الــزواج بــن املدعيــة وخاطبهــا وألن العضــل هــو أن مينــع الولــي موليتــه مــن 
الــزواج بالكــفء الــذي ترضــاه واختــاف اجلنســية ال يكــون مانعــًا، 
ــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال  ــه صل ــة لقول ورفعــًا للضــرر عــن املدعي
ضــرار( وألن القــول املختــار أن الولــي إذا عضــل موليتــه انتقلــت الواليــة 
ــاء واختافهــم  ــازع األولي ــدرء املفســدة الناشــئة مــن تن ــى الســلطان ول إل
أثبتــت احملكمــة عضــل املدعــى عليــه البنتــه وفســخت واليتــه عنهــا 
وجعلــت واليــة التزويــج للحاكــم الشــرعي، اعتــرض املدعــى عليــه وبعــد 
مخابــرة مــع محكمــة االســتئناف لطلــب البينــة علــى أن اخلاطــب كــفء 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( مســاعد رئيــس احملكمــة العاّمــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العاَمــة 
وتاريــخ 1434/06/06هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 1434/06/06ه 
ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق1434/06/20 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 30 
: 09وفيهــا حضــرت ).....( ســعودية اجلنســية برفقــه املشــرفة االجتماعيــة 
بــدار احلمايــة االجتماعيــة باملنطقــة الشــرقية ).....( ســعودية اجلنســية 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه رغــم تبلغــه مبوعــد اجللســة 
شــخصيًا حســب ورقــة التبليــغ الــواردة لنــا مــن قســم محضــري اخلصــوم 
باحملكمــة يف 1434/6/13هـــ وعليــه رفعــت اجللســة إلــى يــوم األحــد 
وبــاهلل  صباحــًا  والنصــف  التاســعة  الســاعة  1434/6/25هـــ  املوافــق 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف 1434/06/20هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( مســاعد رئيــس احملكمــة العاّمــة 
ــة رئيــس  مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيل
باحملكمــة  املقيــدة  1434/06/06ه  وتاريــخ  العاَمــة........  احملكمــة 
وتاريــخ 1434/06/06 هـــ ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/06/25هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة وفيهــا حضــرت ).....( ســعودية اجلنســية برفقــه 
املشــرفة االجتماعيــة بــدار احلمايــة االجتماعيــة باملنطقــة الشــرقية ).....( 

للمحكمــة  املدعيــة  أحضــرت  واخللــق  الديــن  يف  املخطوبــة  للمدعيــة 
شــاهدين شــهدا بــأن اخلاطــب كــفء للمدعيــة يف الديــن واخللــق وجــرى 

تعديــل الشــاهدين، صــدق احلكــم 
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ســعودية اجلنســية وادعــت علــى احلاضــر معهــا ).....( ســعودي الوكيــل 
ــة عــدل يف  ــة الصــادرة مــن كتاب الشــرعي عــن ).....( ســعودي بالوكال
1432/10/9ه قائلــًة يف دعواهــا عليــه تقــدم خلطبتــي املدعــو ).....( مينــي 
اجلنســية ويقيــم يف اململكــة العربيــة الســعودية وقــد رضيــت بــه وهــو 
مكافــئ ومناســب لــي إال أن والــدي يرفــض تزويجــي منــه أطلــب إلــزام 
والــدي بعقــد نكاحــي عليــه أو احلكــم بعضلــه لــي وتزويجــي باملتقــدم 
خلطبتــي عــن طريــق احملكمــة علمــًا أن والــدي قــد امتنــع مــن تزويــج 
بـــ........  احلمايــة  دار  يف  أقيــم  اآلن  وأنــا  و).....(  و).....(   ).....( أخواتــي 
لتعرضــي لإلســاءة والعنــف مــن والــدي ووالدتــي هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة قــال أطلــب مهلــة ملراجعــة موكلــي وســماع مــا لديه 
فطلبــت مــن املدعــى عليــه وكالــة إحضــار موكلــه شــخصيًا يف اجللســة 
القادمــة ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة برفقــة املشــرفة االجتماعيــة 
املــدون هويتهــا يف اجللســة املاضيــة وحضــر حلضورها املدعــى عليه أصالة 
والدهــا ).....( ســعودي اجلنســية بالســجل رقــم ).....( كمــا حضــر يف 
اجللســة املدعــو).....( مينــي اجلنســية  خاطــب املــرأة املدعيــة وجــرى عــرض 
دعــوى املدعيــة علــى والدهــا املدعــى عليــه فقــال إننــي لــم اعضــل ابنتــي 
املدعيــة عــن الــزواج ولكننــي اشــترط يف اخلاطــب أن يكــون كفئــًا 
وبالنســبة للمتقــدم خلطبــة ابنتــي فإننــي اطلــب مهلــة للســؤال عنــه وعــن 
وظيفتــه وأخاقــه ومتــى مــا كان مناســبًا البنتــي فــا مانــع عنــدي مــن 
تزويجهــا بــه وقــال اخلاطــب اننــي مســتعد بتزويــد والــد املدعيــة بــكل مــا 
يريــد عنــي مــن معلومــات هكــذا قــرر وقــد جــرى تزويــد املدعــى عليــه 
بورقــة تتضمــن معلومــات عــن اخلاطــب وعملــة ومقــر ســكنه وهاتــف 
بعــض اقاربــه واصحابــه ورقــم جوالــه وقــال املدعــى عليــه اطلــب مهلة ملدة 
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شــهر للبحــث والتحــري عــن اخلاطــب ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة 
واملشــرفة االجتماعيــة وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه أصالــة والــد 
املدعيــة ووكيلــه ).....( وقــال املدعــى عليــه لقــد ســألت عــن اخلاطــب ولــم 
أجــد أحــدًا يعرفــه كمــا لــم أجد أي معلومات للمؤسســة التي يعمل فيها 
ولــم يعطينــي رقــم املؤسســة الثابــت وقــد حضــر يف اجللســة اخلاطــب ).....( 
املــدون هويتــه يف اجللســة املاضيــة وقــال لقــد زودت املدعــى عليــه بأرقــام 
أقــارب لــي وأرقــام مديــري يف العمــل ولــم يحصــل مــن املدعــى عليــه أي 
اتصــال أو ســؤال ومــا ذكــره غيــر صحيــح فجــرى ســؤال املدعــى عليــه 
هــل لديــك أســباب وجيهــة يف االمتنــاع عــن التزويــج فقــال إننــي أرفــض 
تزويــج املدعيــة مــن خاطبهــا لســوء أخاقــه وعــدم مراعاتــه للعــادات 
ــي  ــي من ــم يخطــب ابنت ــوت مــن أبوابهــا ول ــأت البي ــم ي ــد حيــث ل والتقالي
ــي وهــي ســعودية  ــة فهــو أجنب ــرة للمدعي ــه املعتب وكذلــك عــدم كفاءت
واملدعيــة لــم يتقــدم خلطبتهــا أحــد قبــل هــذا اخلاطــب لصغــر ســنها فــا 
يوجــد عضــل منــي كمــا أن زواج املدعيــة باخلاطــب ســبب لقطــع الرحــم 
بينهــا وبينــي وبينهــا وأهلهــا لــذا فإننــي أطلــب رد دعــوى العضــل املقدمــة 
مــن إبنتــي املدعيــة هــذا مــا لــدي وبعرضــه علــى املدعيــة قالــت مــا ذكــره 
مــن ســوء خلــق اخلاطــب فهــذا غيــر صحيــح وال دليــل للمدعــى عليــه علــى 
ذلــك وأمــا عــدم تقدمــه لــي يف منــزل والــدي فهــو بســبب أننــي أقيــم يف 
ــة منــذ ســنتن وأمــا عــدم الكفــاءة بينــي وبــن اخلاطــب فهــو  دار احلماي
غيــر صحيــح واجلنســية ال عاقــة لهــا بالكفــاءة وهــو كفــؤ لي ومناســب 
لــي يف الديــن واخللــق وقــد رضيتــه وال يوجــد مــا مينــع مــن زواجــي بــه وأمــا 
أنــه لــم يتقــدم لــي خاطــب قبــل اخلاطــب احلالــي فهــذا صحيــح وأنــا لســت 
صغيــرة بــل عمــري اآلن ســتة وعشــرون عامــًا وأمــا القطيعــة فأســرتنا مــع 
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األســف فيهــا تفــكك وقطيعــة فأنــا ال أرى عماتــي منــذ صغــري ســوى 
مــرة أو مرتــن فقــط وكذلــك خاالتــي ووالــدي يعلــم بذلــك كمــا أن 
أخواتــي املتزوجــات ال يوجــد تواصــل بينهــم وبــن والــدي ووالدتــي فأنــا 
لــم أكــن الســبب يف القطيعــة التــي ذكــر بــل هــي موجــودة مــن قبــل 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكرتــه املدعيــة مــن عــدم التواصــل 
بينهــا وبــن عماتهــا وخاالتهــا فهــو صحيــح ثــم قالــت املدعيــة لقــد صدرت 
موافقــة وزارة الداخليــة علــى زواجــي مــن اخلاطــب لــي باخلطــاب الــوارد 
إلمــارة الشــرقية مــن وكيــل وزارة الداخليــة لشــؤن احلقــوق برقــم 40801 
يف 1434/4/8هـــ كمــا ورد التقريــر الطبــي رقــم 41/516/1147 يف 
املعديــة  األمــراض  مــن  الطرفــن  ســامة  املتضمــن  1434/1/19هـــ 
وعــدم وجــود مانــع مــن اســتكمال إجــراءات الــزواج فســألت الطرفــن 
ألديكمــا زيــادة علــى مــا مت ذكــره مــن قبــل فقــال املتداعيــان ال زيــادة 
لنــا علــى مــا ســبق ذكــره إال أن املدعيــة قالــت أن والــدي قــد تــزوج بامرأة 
مصريــة اجلنســية وأبــن عمتــي متــزوج بلبنانيــة اجلنســية وعليــه فــإن الــزواج 
مــن األجانــب ليــس مبســتغرب يف أســرتنا وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
قــال مــا ذكرتــه املدعيــة صحيــح وقــد تزوجــت بامــرأة مصريــة ولكننــي 
طلقتهــا فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث طالبــت 
املدعيــة بتزويجهــا مــن اخلاطــب لهــا احلاضــر يف هــذه اجللســة املدعــو ).....( 
وأجــاب املدعــى عليــه بأنــه ال مانــع مــن تزويجهــا لــه بعــد الســؤال عنــه ومت 
اعطــاؤه مهلــة شــهر بنــاًء علــى طلبــه لذلــك ولــم يقــدم جوابــًا ماقيــًا ثــم 
يف هــذه اجللســة قــرر امتناعــه عــن التزويــج لألســباب التــي أوردهــا أعــاه 
وقــد مت مناقشــة املدعيــة عنهــا وأجابــت بــأن اخلاطــب لهــا ال يوجــد فيــه 
مــا مينــع مــن تزويجــه بهــا وذكــرت أنهــا تقيــم يف دار احلمايــة منــذ ســنتن 
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وذكــرت تقدمهــا يف الســن وحاجتهــا للــزواج كمــا ذكــرت أن اخلــاف 
والتقاطــع يف االســرة موجــود قبــل اخلــاف الواقــع بينهــا وبــن والدهــا 
وقــد صادقهــا والدهــا املدعــى عليــه علــى ذلــك كمــا ذكــرت وجــود 
الــزواج مــن االجانــب يف أســرتها وقــد مت االطــاع علــى موافقــة وزارة 
الداخليــة علــى الــزواج بــن املدعيــة وخاطبهــا واملذكــورة أعــاه واملرفقة 
يف املعاملــة كمــا مت االطــاع علــى التقاريــر الطبيــة للخاطــب واملدعيــة 
وحيــث ان العضــل هــو أن مينــع الولــي موليتــه مــن الــزواج بالكــفء الــذي 
ترضــاه ولعــدم تقــدمي املدعــى عليــه مــا مينــع مــن قبــول اخلاطــب إلبنتــه 
املدعيــة واختــاف اجلنســية ال يكــون مانعــًا واحلــال بــن الطرفــن كمــا 
هــو مــدون أعــاه ومــع وجــود الكفــاءة يف الديــن واخللــق وألن يف عضــل 
املدعيــة مــن الــزواج مــن الكــفء الــذي رضيتــه أضــرار بهــا والضــرر 
يــزال ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( وحيــث 
ان الولــي االقــرب إذا عضــل موليتــه انتقلــت الواليــة إلــى الســلطان وهــو 
احلاكــم الشــرعي علــى القــول املختــار ولــدرء املفســدة الناشــئة مــن تنــازع 
األوليــاء واختافهــم وحيــث مت عــرض الصلــح بــن الطرفــن ولــم نتوصــل 
إلــى نتيجــة كمــا مت إقنــاع األب بتوكيــل غيــره يف التزويــج ليذهــب مــا 
يف نفســه مــن احلــرج بســبب اخلــاف الواقــع بينــه وبــن ابنتــه فلــم يوافــق 
وعليــه وجلميــع مــا ســبق فقــد ثبــت لــدي عضــل املدعــى عليــه البنتــه 
الشــرعي  احلاكــم  تزويجهــا  ويتولــى  عنهــا  واليتــه  وفســخت  املدعيــة 
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املتداعيــن قنعــت املدعيــة ولــم 
يقنــع املدعــى عليــه وطالــب بإســتئناف احلكــم واســتعد بتقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة وافهــم بالتعليمــات وســيتم تســليمه نســخة مــن احلكــم يف 
هــذا اليــوم بــإذن اهلل وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
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وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/29هـــ.
املوافق1434/11/12هـــ  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية باخلطــاب  ــا املعامل وردتن
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/11/5هـــ  يف   34/2021865 رقــم 
مــن دائــرة األحــوال الشــخصية األولــى يف 1434/10/27هـــ واملتضمــن 
ماحظــة أصحــاب الفضيلــة بقولهــم )لــم جنــد أن فضيلــة القاضــي طلــب 
البينــة علــى أن اخلاطــب كــفء للمدعيــة املخطوبــة يف الديــن واخللــق وال 
بــد مــن طلــب البينــة وتعديلهــا التعديــل الشــرعي ( وقــد حضــر للشــهادة 
وأدائهــا كًا مــن ).....( ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ).....( 
ســعودي اجلنســية وبســؤالهما عمــا لديهــم مــن شــهادة شــهد كل واحــد 
منهمــا مبفــرده قائــًا أشــهد بــأن اخلاطــب كفــوء للمدعيــة املخطوبــة يف 
الديــن واخللــق وجــرى تعديلهــم مــن قبــل ).....( ســعودي اجلنســية و).....(
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وعليــه فــإن مــا 
صــدر منــي علــى حالــه وأمــرت بإعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية مــع الشــكر والتقديــر ألصحــاب الفضيلــة وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

1434/11/12هـــ يف 
احملكمــة  رئيــس  مســاعد   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العاّمــة بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العاَمــة مبحافظــة القطيــف برقــم 34260520 وتاريــخ 1434/06/06هـــ 
املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 1434/06/06هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق 
1434/12/02ه قــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الشــرقية باخلطــاب رقــم 34/2638532 يف 1434/11/26هـــ املرفــق بــه 
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قــرار الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية يف 1434/11/24هـ املتضمن 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/12/2هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية األولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
الــواردة  باحملكمة/ش1وتاريخ1434/11/20هـــ  املقيــدة  املعاملــة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة  ).....( وتاريــخ 1434/11/12هـــ 
ــة مســاعد رئيســها الشــيخ ).....(  املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلـ
ولــي  عضــل  قضيــة  يف  بدعــوى).....(  اخلــاص  وتاريخ1434/7/29هــــ 
املاحــظ عليــه بقــرار الدائــرة وتاريــخ 1434/10/27هـــ وباالطــاع علــى 
مــا أجــره فضيلتــه جوابــًا علــى قــرار الدائــرة املشــار إليــه قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/23هـــ.



123



124



125

كِّ : 3432937 تاريُخه: 1434/2/9هـ  َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 32255222

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34201156  تاريخه : 1434/4/29هـ 

َعــى عليــِه باختاِئــه  إثبــاُت نســٍب - طلــُب إثبــاِت نســِب بنــٍت - إقــراُر املدَّ
َعــى عليــِه جمــاَع زوجِتــه - الولــُد للِفــراِش - إجمــاُع  بزوجِتــه - إنــكاُر املدَّ
احُلْكــُم   - الِفــراِش  بصاحــِب  وإحلاِقــه  ســِب  النَّ ثبــوِت  علــى  الُعلمــاِء 

َعــى عليــِه. بإثبــاِت نســِب البنــِت مــَن املدَّ

م: )الولُد للِفراِش وللَعاِهِر احلجُر(.  - قوُله صلَّى اهلُل عليِه وسلَّ
- قــاَل ابــُن دقيــِق الِعيــد: )هــَذا احلديــُث أصــٌل يف إحلــاِق الولــِد بصاحــِب 

ٌم(. الِفــراِش وإْن طــرَأ عليــِه وطٌء محــرَّ
ــوكاني: )مهَمــا كاَن الِفــراُش ثابًتــا شــرًعا كاَن الولــُد  - قــاَل الشَّ

الحًقــا قطًعــا(. 
 DNA ــُه ال يجــوُز إجــراُء الَبصمــِة الوراثيــِة وحتليــِل َر العلمــاُء أنَّ - قــرَّ
أقــَوى حَســَب  ســَب بالِفــراِش  إَذا ثبــَت نســُب مولــوِد الفــراِش؛ ألنَّ النَّ

ــرعيِة. ــةِ الشَّ األدلَّ
ــَن قــراراِت املجمــِع الِفقهــيِّ اإلســاميِّ يف الــدورِة السادســَة  - جــاَء ِضْم
ــه )ال يجــوُز االعتمــاُد علــى البصمــِة الوراثيــِة يف نفــِي  عشــرَة َمــا نصُّ

ســِب(. النســِب، وال يجــوُز تقدمُيهــا يف نفــِي النَّ
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َج شــقيقَته بواليــِة  َعــى عليــِه ...... ابــُن عمِتــه وَقــد تــزوَّ ِعــي أنَّ املدَّ َعــى املدَّ ادَّ
ــذي  ــا يف بيــِت والــِده الَّ ُد عليَه والِدهــا يف 1418/1/1هـــ ، ثــمَّ ظــلَّ يتــردَّ
تســكُن فيــِه شــقيقُته ملــدِة ســنٍة تقريًبــا وكاَن يختِلــي بهــا، ثــمَّ زاَرْت 
َعــى عليَهــا ويف  تــي هــَي والــدُة املدَّ شــقيقُته مــَع بقيــِة أخوِتــه بيــَت عمِتهــا الَّ
ِعــي أْن جتلــَس مــَع  َعــى عليــِه ِمــن ُأخــِت املدَّ أثنــاِء الزيــارِة طلَبــْت والــدُة املدَّ
َعــى عليــِه علــى انفــراٍد فجلَســْت مَعــه ثــمَّ جامَعهــا وأجنَبــْت  زوِجهــا املدَّ
َعــى عليــِه هــذِه البنــَت ، وطلــَب  إثــَر ذلــَك اجلمــاِع بنًتــا، وَقــد أنَكــَر املدَّ
َعــى عليــِه علًمــا بــأنَّ أخَتــه  ِعــي إثبــاَت نســِب هــذِه البنــِت مــَن املدَّ املدَّ
َعــى عليــِه صــاَدَق  ِعــي علــى املدَّ ــا ، وبعــرِض دعــَوى املدَّ َي ووالــَده َقــد ُتوفِّ
ــه حــدَث بيَنــه وبــَن زوجِتــه ِجمــاٌع  ِعــي ومــا ذكــَرُه أنَّ عَلــى مــا ذكــَرُه املدَّ
ــُه اختَلــى بَهــا وحــاَوَل ِجماَعهــا  حيــُح أنَّ َعــى عليــِه ؛ فالصَّ يف بيــِت والــدِة املدَّ
َة مــراٍت يف أثنــاِء زيارِتــه ألهِلها  ــه اختَلــى باملــرأِة عــدَّ فامتنَعــْت ، وذَكــَر أنَّ
ــه  ــه ؛ لكوِن ــُت فليَســْت بنَت ــا البن ــْم يجاِمْعهــا ، وأمَّ ــراِن ول ــِد الَق بعــَد َعْق
ِعــي  لــْم يجاِمــْع زوجَتــه إطاًقــا ورفــَض إثبــاَت نســِبها ِمنــه . وبُســؤاِل املدَّ
ِعــي عــن  ــاَل 1422/9/28هـــ ، ومتَّ ســؤاُل املدَّ َعــن تاريــِخ والدِة البنــِت َق
ِعــي ......  ــَن وفــاَة والــِد املدَّ َصــكِّ َحصــِر الِورثــِة لوالــِده فأبــرَزُه وَقــد تضمَّ
ــْن  ــُه لــْم يتمكَّ وبُســؤاِله َعــن َصــكِّ َحصــِر الِورثــِة أُلخِتــه الشــقيقِة ذَكــَر أنَّ
ــذي  ــِت الَّ ــِخ والدِة البن ــِه َعــن تاري َعــى علي ــن إحضــاِره ، ومتَّ ســؤاُل املدَّ ِم
ِعــي أنَّ َمــا ذكــَرُه يف أنَّ  ِعــي فصــاَدَق عليــِه ، وذَكــَر املدَّ ذكــَرُه املدَّ
ِة ســنٍة  ــكاِح علــى شــقيقِته ملــدَّ ــِد النِّ ُد بعــَد َعْق َعــى عليــِه كاَن يتــردَّ املدَّ
ِة أربــِع ســنواٍت تقريًبــا  ُد عليَهــا ملــدَّ ــُه َظــلَّ يتــردَّ حيــُح أنَّ غيــُر َصحيــٍح، والصَّ
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وَقــد كاَنــْت حادثــُة اجِلمــاِع ، يف أواخــِر هــذِه الســنواِت األربــِع وليــَس 
ــكاِح بســنٍة  َعــى عليــِه أنَّ احلادثــَة وقَعــْت بعــَد َعْقــِد النِّ كَمــا ذكــَرُه املدَّ

ِعــي مــن ِخــاِل ُســؤاِله لوالدِتــه . واحــدٍة ، ويتبــُن ذلــَك للمدَّ
ِة  حيــُح أنَّ ذلــَك كاَن ملــدَّ َعــى عليــِه أنكــَرُه، والصَّ بعــرِض ذلــَك علــى املدَّ
ــه ولــْم يُعــْد يزوُرهــا ،  ــه وبــَن زوجِت ســنٍة واحــدٍة ، ثــمَّ حــَدَث ِخصــاٌم بيَن
ــا حادثــُة زيــارِة زوجِتــه إلــى بيــِت والدِتــه واختاِئــه بهــا فكاَنــْت بعــَد  وأمَّ
ــكاِح وال يذكــُر حتديــَد الوقــِت  ثــاِث ســنواٍت أْو أربــٍع ِمــن َعْقــِد النِّ
ــلِّ اخلــاِف  ــِة َح ــن أجــِل محاول ــد كاَن اختــاُؤُه بهــا ِم ِة ، وَق ــوِل املــدَّ لُط
ــن  ــِه َع ــى علي َع ــْم يســتِطْع . وجــَرى ســؤاُل املدَّ ــد حــاوَل ِجماَعهــا ول ، وَق
ــرعيَّ  ــكَّ الشَّ َعــى عليــِه فأبــرَز الصَّ َصــكِّ َحصــِر الِورثــِة لشــقيقِة َزوجــِة املدَّ
َعــى عليــِه ، ويف  ــنَ َوفــاَة املــرأِة وانحصــاَر إرِثهــا يف زوِجهــا املدَّ املتضمِّ
شــقيقَة  أنَّ  عليــِه  َعــى  املدَّ َر  قــرَّ وقــد   . ووالدِتهــا  والِدهــا  ، ويف  بنِتهــا 
َعــى  ــْت يف ِعصمِتــه إلــى حــِن َوفاِتهــا ، وبنــاًء علــى إقــراِر املدَّ ِعــي ظلَّ املدَّ
هــا ُولــدْت وهــَي علــى  َة مــراٍت باملــرأِة، وإقــراِرِه بأنَّ عليــِه باختاِئــه عــدَّ
ــوِت النَّســِب  ــى ثب ــِم عل ــد أجمــَع أهــُل الِعل ــَة ، وَق فل ــِت الطِّ ــه وأجنب ِفراِش
وإحلاِقــه بصاحــِب الِفــراِش ، ولَقوِلــه صلَّــى اهلُل عليــِه وســلَّم: )الولــُد 
َف إلــى اتصــاِل األنســاِب  ــارُع تشــوَّ للِفــراِش وللَعاِهــِر احلجــُر( ، وألنَّ الشَّ
ــُه ال يجــوُز االعِتمــاُد علــى  أنَّ الُفقهــاُء  َر  قــرَّ وعــدِم انقطاِعهــا ؛ حيــُث 
ــِة يف نفــِي النَّســِب ، وال يجــوُز تقدمُيهــا يف نفــِي النَّســِب  الَبصمــِة الوراثيَّ
هــا  ــِه ، وأنَّ َعــى علي ــِة مــَن املدَّ فل ، فقــد صــدَر احلكــُم بثبــوِت َنســِب الطِّ
َعــى عليــِه عــدَم القناعــِة  َر املدَّ ِعــي الَقناعــَة ، وقــرَّ َر املدَّ ابنــٌة َلــه ، عليــه قــرَّ
بائحــٍة اعتراضيــٍة فُأفهــم بتعليمــاِت االســتئناِف ، ثــم صــدَق احلكــُم 

مــن محكمــِة االســتئناِف .
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد، فلــديَّ 
أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاًء علــى املعاملــة 
احملالــة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة/
املســاعد برقــم 32255222 وتاريــخ 1432/06/28هـ املقيدة باحملكمة 
برقــم 32626434 وتاريــخ 1432/05/28هـــ  حضــر ... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم... وحضــر حلضــوره... ســعودي بالســجل املدني رقــم ... فادعى 
علــيَّ قائــًا يف دعــواه أنــه بتاريــخ 1418/01/01هـــ تــزوج املدعــى عليــه 
ــة والــدي مبوجــب عقــد النــكاح  - وهــو ابــن عمتــي - شــقيقتي... بوالي
العامــة  احملكمــة  عــن  الصــادر  1418/01/01هـــ  يف   07/01 رقــم 
مبحافظــة جــدة، ثــم ظــل املدعــى عليــه يتــردد علــى بيــت والــدي الــذي 
تســكن فيــه شــقيقتي املذكــورة ملــدة ســنة تقريًبــا، وكان يختِلــي بهــا 
ــي هــي  ت ــي الَّ ــي بيــت عمت ــة أخوات ــمَّ زارت شــقيقتي املذكــورة مــع بقي ث
تــي مــن شــقيقتي أن  َعــى عليــه ويف أثنــاء الزيــارة طلبــت عمَّ والــدة املدَّ
َعــى عليــه علــى انفــراد فجلســت معــه ثــمَّ جامعهــا  جتلــس مــع زوجهــا املدَّ
وأجنبــت شــقيقتي إثــر ذلــك اجلمــاع بنًتــا ُســميْت فيمــا بعــد... وقــد أنكــر 
َعــى عليــه أن هــذه البنــت ابنتــه؛ لــَذا أطلــب إثبــات نســبها منــه علًمــا  املدَّ
بــأن شــقيقتي ووالــدي قــد توفيــا؛ هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى علــى 
ــه صحيــح ســوى  املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه، كل
مــا ذكــره مــن أنــه حــدث بينــي وبــن زوجتــي جمــاع يف بيــت والدتــي 
التــي هــي عمــة املدعــي يف أثنــاء زيارتهــم لنــا، فالصحيــح أننــي اختليــت 
بهــا يف ذلــك اليــوم وحاولــت جماعهــا فامتنعــت علًمــا بأننــي اختليــت بهــا 
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عــدة مــرات يف أثنــاء زياراتــي ألهلهــا بعــد عقــد قرانــي عليهــا وكنــا 
نغلــق البــاب علينــا وأداعبهــا أثنــاء هــذه الزيــارات دون إنــزال أو جمــاع، 
وكنــت أزورهــا يف الشــهر مرتــن تقريًبــا.. أمــا البنــت فليســت ابنتــي 
لكونــي لــم أجامــع زوجتــي إطاًقــا وأرفــض إثبــات نســبها.. هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي عــن تاريــخ والدة البنــت التــي يريــد إثبــات 
نســبها وصــك حصــر ورثــة والــده، وصــك حصــر ورثــة شــقيقته... فقــال: 
أطلــب إمهالــي لذلــك.. ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان ثــم جــرى 
ســؤاله عمــا اســتمهل ألجلــه فقــال إن تاريــخ ميــاد البنــت... املــراد إثبــات 
نســبها بتاريــخ 1422/09/28هـــ ثــم أبــرز صــك حصــر الورثــة رقــم ..... يف 
1432/02/19هـــ الصــادر عــن هــذه احملكمــة املتضمــن وفــاة... بتاريــخ 
1431/12/19هـــ وانحصــار إرثــه يف زوجتــه... وأوالده البالغــن... و... و... 
و... و... و... و... و...  ال وارث لــه ســواهم، ثــم جــرى ســؤال املدعــي عــن 
صــك حصــر ورثــة شــقيقته... فقــال إننــي لــم أمتكــن مــن إحضــاره يف 
هــذه اجللســة، وأطلــب إمهالــي إلحضــاره.. هكــذا أجــاب، ثــم جــرى 
ــت ...  ــخ والدة البن ــه عمــا ذكــره املدعــي بشــأن تاري ســؤال املدعــى علي
املــراد إثبــات نســبها فقــال مــا ذكــره املدعــي مــن أن تاريــخ والدة البنــت 
... املــراد إثبــات نســبها هــو 1422/09/28هـــ فهــو صحيــح، ثــم أضــاف 
املدعــي قائــًا إن مــا ذكرتــه يف دعــواي يف اجللســة الســابقة مــن أن 
املدعــى عليــه كان يتــردد بعــد عقــد النــكاح علــى شــقيقتي... ملــدة ســنة 
تقريًبــا غيــر صحيــح، والصحيــح أنــه ظــل يتــردد عليهــا ملــدة أربــع ســنوات 
تقريًبــا وقــد كانــت حادثــة اجلمــاع التــي ذكرتهــا يف دعــواي يف أواخــر 
هــذه الســنوات األربــع وليــس كمــا ذكــرت لكــم ســابًقا مــن أن احلادثــة 
وقعــت بعــد عقــد النــكاح بســنة واحــدة، وقــد تبــن لــي هــذا بعدمــا 
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تأكــدت مــن والدتــي.. هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
قــال مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي كنــت أتــردد علــى شــقيقته... يف بيــت 
أهلهــا لزيارتهــا ملــدة أربــع ســنوات غيــر صحيــح، والصحيــح أن ذلــك 
كان ملــدة ســنة واحــدة فقــط، ثــم حــدث بيننــا خصــام ولــم أعــد أزورهــا 
بعــده.. أمــا حادثــة زيارتهــا إلــى بيــت والدتــي واختائــي بهــا فكانــت بعــد 
ثــاث أو أربــع ســنوات مــن عقــد النــكاح، وال أتذكــر ذلــك حتديــًدا؛ 
ملــرور وقــت طويــل وكان اختائــي بهــا مــن أجــل محاولــة حــل اخلــاف.. 
وقــد حاولــت جماعهــا ولــم أســتطع كمــا ذكــرت ذلــك لفضيلتكــم 
ســابًقا.. هكــذا أجــاب.. ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان، ثــم جــرى 
ســؤال املدعــي عمــا اســتمهل ألجلــه فأبــرز الصــك رقــم 344086 يف 
املكرمــة   مبكــة  العامــة  احملكمــة  عــن  الصــادر  1434/01/06هـــ 
املتضمــن وفــاة ... بتاريــخ 1423/11/04هـــ، وانحصــار إرثهــا يف والدهــا 
ــم قــرر  ــه... ال وارث لهــا ســواهم، ث ... ووالدتهــا ... وزوجهــا... وابنتهــا من
املدعــى عليــه بقولــه إن شــقيقة املدعــي... قــد ظلــت يف عصمتــي إلــى حن 
وفاتهــا.. هكــذا قــرر..  فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، 
ــة املســماة... املــراد  ــدة الطفل ــى بوال ــه قــد اختل ــه بأن وإقــرار املدعــى علي
إثبــات نســبها عــدة مــرات بعــد عقــد قرانــه عليهــا وإقــراره بأنهــا ولــدت 
وهــي علــى فراشــه وأجنبــت الطفلــة املســماة... ونظــًرا إلجمــاع  العلمــاء 
علــى ثبــوت النســب وإحلاقــه بصاحــب الفــراش؛ لقــول املصطفــى صلــى 
اهلل عليــه وســلم: »الولــد للفــراش وللعاهــر احلجــر«.. قــال ابــن دقيــق 
العيــد: )هــذا احلديــث أصــل يف إحلــاق الولــد بصاحــب الفــراش وإن طــرأ 
عليــه وطء محــرم(، كمــا دل احلديــث علــى أن صاحــب الفــراش مقــدم 
علــى أي عــوارض أخــرى؛ قــال الشــوكاني: )مهمــا كان الفــراش ثابًتــا 
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شــرًعا كان الولــد الحًقــا قطًعــا(، وقــد قــرر العلمــاء )أنــه ال يجــوز 
مولــود  نســب  ثبــت  إذا    DNA الـــ  الوراثيــة وحتليــل  البصمــة  إجــراء 
الفــراش؛ ألن النســب بالفــراش أقــوى حســب األدلــة الشــرعية(، وقــد 
جــاء ضمــن قــرارات املجمــع الفقهــي اإلســامي يف الــدورة  السادســة 
عشــرة مــا نصــه )ال يجــوز االعتمــاد علــى البصمــة الوراثيــة يف نفــي 
النســب وال يجــوز تقدميهــا يف نفــي النســب(، ومبــا أن الشــارع  احلكيــم 
ــديَّ  ــذا فقــد ثبــت ل ــى اتصــال األنســاب وعــدم انقطاعهــا؛ ل ف إل متشــوِّ
نســب الطفلــة مــن املدعــى عليــه، وأنهــا ابنــة للمدعــى عليــه؛ وبذلــك 
وقــرر  القناعــة،  املدعــي  قــرر  الطرفــن،  علــى  وبعرضــه  حكمــت.. 
املدعــى عليــه عــدم القناعــة، وطلــب التمييــز فأجيــب لطلبــه، وقــررت 
إفهامــه  مــن صــك احلكــم يف هــذه اجللســة، وجــرى  تســليمه نســخة 
بتعليمــات االعتــراض.. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف  1434/02/09هـــ ـ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد، ففــي 
يــوم األربعــاء املوافــق 1434/06/07هـــ افتتحــت اجللســة بعــد أن عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34201156 
وتاريــخ 1434/04/29هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقة علــى احلكم واهلل املوفق( 
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  1434/06/07هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد، فقــد 
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ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
مكــة املكرمــة ، االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة املســاعد مبحافظــة جــدة برقــم 32/626434 وتاريــخ 
الشــيخ...  فضيلــة  عــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/4/20هـــ 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 3432937 وتاريــخ 
1434/2/9هـــ ، املتضمــن دعــوى... ضــد... يف إثبــات نســب ابنــة أختــه... 
مــن زوجهــا املدعــى عليــه، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة، تقــررت املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل 

ــه وصحبــه وســلم . ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
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: 34234804 تاريُخه: 1434/6/7هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32593184

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34289476 تاريخه : 1434/8/7هـ

َعى  إثبــاُت َنَســِب َمولــوٍدـ  َطلــُب إَضافــِة بنــٍت يف »دفتــر« الَعائلــِةـ  إقراُر املدَّ
ــاٍل  ــى احتَم ــُت بأْدَن َســُب ُيثَب ــراِش ـ النَّ وجيــِة ـ الولــُد للِف عليــِه بَعقــِد الزَّ
ــُه بإضافِتهــا يف دفتــر  َعــى عليــِه وإفهاُم ــُم بثبــوِت أنَّ البنــَت للمدَّ ـ احُلْك

»كارت« الَعائلــِة.

الُبخــاري  أخرَجــُه  للِفــراِش«.  »الولــُد  م:  وســلَّ عليــِه  اهلُل  ــى  َقوُلــه صلَّ
أِبــي ُهريــرَة  رِضــي اهلُل عنــُه.  وُمســلم ِمــن حديــِث 

ــُه قــاَل: )َمــا بــاُل رجــاٍل  َمــا رَوى ابــُن ُعمــَر َعــن أِبيــه رِضــي اهلُل عْنُهمــا أنَّ
ــه  يطَئــوَن والئَدهــن ثــمَّ يعزلوَنهــن - ال تأتيِنــي وليــدٌة يعتــِرُف ســيُدها أنَّ

ألــمَّ بَهــا إالَّ أحلقــُت بــِه َولَدهــا - فاعِزلــوا بعــَد ذلــَك أِو اترُكــوا(. 
ســَب يثَبــْت بأْدَنــى احتَمــاٍل،  َمــا ذكــَرُه صاحــُب املغِنــي )374/8(: )أنَّ النَّ

َســِب(.  ُف إلــى ثبــوِت النَّ ــاِرُع يتشــوَّ والشَّ

َعــى عليــِه كاَن زوَجها وأجنَبْت  َل املدَّ عــْت أنَّ ُمــوكِّ َحضــرِت املدعيــُة وادَّ
َعــى عليــِه  وجيــِة بنًتــا عمُرهــا َســنٌة ، وتطلــُب مــَن املدَّ منــُه عَلــى ِفــراِش الزَّ
َعــى عليــِه وكالــًة عَلــى  إَضافــَة البنــِت يف »دفتــر« الَعائلــِة.. صــاَدَق املدَّ
َعــى عليــِه وكالــًة بــأنَّ  ــا البنــُت فَقــْد ذَكــَر املدَّ ــاِق ، أمَّ واِج ثــمَّ الطَّ الــزَّ
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ــذي طلَقها قبــَل زواِجها  وِج الَّ هــا أجنَبــِت البنــَت مــَن الــزَّ املدعيــَة ذكــَرْت أنَّ
هــا ِمنــه فــَا مانــَع لديــِه ِمــن  َر أنَّ البنــَت إَذا ثُبــَت أنَّ َعــى عليــِه، وقــرَّ مــَن املدَّ
هــا كانــْت تراِجــُع  إضافِتهــا يف »دفتــر« الَعائلــِة ، وقــد ذكــَرِت املدعيــُة أنَّ
َعــى عليــِه وتدخــُل املستشــَفى باســِم ابنِتــه ....  املستشــَفى ويذهــُب بَهــا املدَّ
ــْت ُمخاطبــُة املستشــَفى إلفادِتنــا  ــى ذلــَك ، ومتَّ َعــى عليــِه عَل وصــاَدَق املدَّ
َحمِلهــا ، وكانــْت  أثنــاِء  تراِجــُع املستشــَفى يف  املدعيــُة  َهــْل كانــِت 
َعــى عليــِه ، وورَدِت اإلفــادُة بــأنَّ املدعيــَة كانــْت  تدخــُل باســِم بنــِت املدَّ
تراِجــُع املستشــَفى يف موضــوِع ُمتابعــِة َحمــٍل ، ولــْم تذُكــِر الطبيبــُة هــْل 

َعــى عليــِه موجــوًدا أْم اَل . كاَن املدَّ
َعــى  ومت احُلكــمُ بثبــوِت أنَّ البنــَت املولــودَة بتاريــِخ 1432/5/7هـــ ابنــُة املدَّ
عليــِه ِمــن زوجِتــه املدعيــِة ، وإفهاُمــه بإضافِتهــا يف »دفتــر« الَعائلــِة ، 
االعتــراَض بائحــٍة  َعــى عليــِه  املدَّ َر  وقــرَّ باحُلكــِم ،  املدعيــُة  وقنعــِت 

َق علــى احُلكــِم محكمــُة االســتئناِف . اعتراضيــٍة ، ثــم صــدَّ

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32593184 وتاريــخ 
وتاريــخ   321600521 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/12/20هـــ 
1432/12/20هـــ..  ففــي يــوم  األحــد املوافق1433/02/07هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف لســماع الدعــوى املقامــة مــن ..... ضــد 
اجلنســية  موريتانيــة   ...... املدعيــة  حضــرت  وفيهــا   ...... عليــه  املدعــى 
مبوجــب جــواز الســفر رقــم ...... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب 
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عنــه، وجــرى طلبــه عــن طريــق محضــري اخلصــوم مبوجــب اخلطــاب رقــم 
321600521 يف 1432/12/20هـــ فوردنــا اجلــواب بأنــه لــم يســتدل علــى 
عنوان املذكور، ومت االتصال عليه إلجراء مقابلته إال أن الرقم مقفل ؛ 
لذلــك نرغــب مــن املدعيــة الداللــة علــى العنــوان ليتــم الوصــول للمذكــور 
، ومذيــل احملضــر بتوقيــع احملضــر ورئيــس قســم احملضريــن ولطلبــه 
مــرة أخــرى فقــد ُرفعــت اجللســة.. ويف يــوم األحــد 1433/6/8هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف صباًحــا وفيهــا حضــرت املدعيــة ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه، وقــد جــرى طلبــه عــن طريــق 
ــا  ــا رقــم 33928559 يف 1433/5/17هـــ فوردن اإلمــارة مبوجــب خطابن
منهــم صــورة اخلطــاب رقــم  66102/م خ  يف 1433/5/23هـــ واملوجــه 
ملديــر شــرطة منطقــة مكــة املكرمــة واملتضمــن طلبهــم إبــاغ  املدعــى 
عليــه مبوعــد اجللســة ولــم يردنــا مــن الشــرطة أي إفادة، والنتظــار اإلفادة 
فقــد ُرفعــت اجللســة.. ويف يــوم االثنــن املوافــق 1433/07/28هـــ افتتحــت 
ــى  ــًة وادعــت عل ــة أصال اجللســة الســاعة التاســعة وفيهــا حضــرت املدعي
احلاضــر معهــا ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...... 
عــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة  ...... مبوجــب  عــن  وبصفتــه وكيــًا 
العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة برقــم 33109096 يف 1433/6/9هـــ 
ولــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا... إلــخ.
 قالــت يف دعواهــا إن املدعــى عليــه أصالــًة زوٌج لــي، تزوجنــي بوالية أخي 
الشــقيق يف موريتانيــا ودخــل بــي الدخــول الشــرعي يف  1431/4/20هـــ 
علــى مهــر قــدره عشــرة آالف ريــال مقبوضــة ومتســلمة، وقــد أجنبــت لــه 
علــى فــراش الزوجيــة بنًتــا اســمها.... وعمرهــا ســنة، ولــم يقــم بإثبــات 
ــب إلزامــه بإضافــة البنــت  ــة وأطل هويتهــا وإضافتهــا يف »كــرت« العائل
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يف »كــرت« العائلــة وإثبــات هويتهــا.. هــذه دعــواي.. وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه وكالــًة أجــاب قائــًا: مــا ذكرتــه املدعيــة عــن الزواج 
والدخــول وتاريخــه واملهــر وقــدره، هــذا صحيــح.. وقــد ظلــت املدعيــة مــع 
موكلــي قرابــة الســنة ثــم طلقهــا يف شــهر ذي احلجــة مــن عــام 1432هـــ، 
أمــا البنــت املذكــورة فــإن املدعيــة قــد ذكــرت ملوكلــي أنهــا مــن زوج 
آخــر تزوجهــا قبــل موكلــي وُيدعــى... وإذا ثبــت أن البنــت املذكــورة هــي 
ــه؛ هكــذا  ــه مــن إثبــات ذلــك وإضافتهــا ل ــع لدي ــي فــا مان بنــت موكل
أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قــررت قائلــة: الصحيــح مــا ذكــرت، 
وهــو أن البنــت هــي بنــت للمدعــى عليــه وقــد أجنبتهــا علــى ِفراشــه، وقــد 
ظلــت مــع املدعــى عليــه أكثــر مــن ســنة وكنــت أراجــع مستشــفى... مــع 
املدعــى عليــه باســم ابنتــه، ويوجــد لــدى املستشــفى ملــف بهــذا؛ هكــذا 
قــررت.. وبســؤال املدعــى عليــه وكالــًة: هــل بنــت موكلــك متزوجــة؟ 
فأجــاب قائــًا: نعــم، تزوجت قبل ســنة تقريًبا؛ هكذا أجاب. وبســؤاله: 
هــل لديهــا أوالد فأجــاب قائــًا: ال علــم لــي بذلــك، وأطلــب مهلــة لســؤال 
موكلــي واإلفــادة يف اجللســة القادمــة؛ هكــذا أجــاب. فجــرى إفهــام 
ــه يف اجللســة القادمــة،  ــزم حضــور موكل ــه يل ــًة بأن املدعــى عليــه وكال
فأبــدى تفهمــه لذلــك وللكتابــة ملستشــفى... فقــد ُرفعــت اجللســة. ويف 
يــوم الســبت املوافق1433/11/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة 
والنصــف، وفيهــا حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن ِقبــل املدعــى عليــه 
أصالــًة، كمــا حضــر املدعــى عليــه أصالــًة... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم... وبعــرض مــا جــاء يف إجابــة املدعــى عليــه وكالــًة 
علــى املدعــى عليــه أصالــًة، قــرر قائــًا مــا ذكــره موكلــي يف اإلجابــة 
ــه، إال مــا ذكــره مــن تاريــخ الطــاق فــإن  ــى الدعــوى فصحيــح كل عل
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صحــة تاريــخ الطــاق هــو 1432/8/20هـــ، أمــا ابنتــي فمتزوجــة ولديهــا 
بنــت اســمها... وعمرهــا ســبعة أشــهر، ومــا ذكرتــه املدعيــة مــن أنهــا 
تراجــع مستشــفى... فهــذا صحيــح، وقــد كنــت أذهــب بهــا للمستشــفى 
وال أنــزل معهــا وقــد ذكــرت لــي أنهــا تطلــب ملــف ابنتــي... وتدخــل إلــى 
العيــادة باســمها، وقــد كانــت املدعيــة معــي تلــك املــدة، وآخــر مــرة 
ــل شــهر رمضــان مــن عــام 1432ه؛ هكــذا أجــاب  جامعتهــا كانــت قب
ــى املستشــفى؟  ــة إل ــاذا تذهــب باملدعي ــه: مل وقــرر.. وبســؤال املدعــى علي
فأجــاب قائــًا: أذهــب بهــا ألنهــا مريضــة؛ فمــرة كان لديهــا ُكحــة 
ومــرة ســخونة؛ هكــذا أجــاب. وبســؤال املدعيــة عــن تاريــخ ميــاد البنــت 
ــة: إن تاريــخ ميــاد البنــت هــو 1432/5/7هـــ؛  املذكــورة فأجابــت قائل
هكــذا أجابــت. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أصالــًة فأجــاب قائــًا: 
ليــس لــديَّ علــم مبــا ذكرتــه املدعيــة؛ هكــذا أجــاب. وبســؤاله: هــل 
تتهــم املدعيــة بشــيء أو تطعــن فيهــا؟ فأجــاب بالنفــي؛ هكــذا أجــاب 
وقــرر، وقــد ســبقت الكتابــة منــا ملستشــفى... مبوجــب خطابنــا رقــم 
331633432 يف 1433/9/2هـ لإلفادة عما ذكرته املدعية، ولم تردنا 
أي إفــادة حتــى تاريــخ اليــوم، والنتظــار اإلفــادة فقــد ُرفعــت اجللســة.. ويف 
يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/06/06هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة 
ــًة،   صباًحــا، وفيهــا حضــرت املدعيــة حــال حضــور املدعــى عليــه أصال
خ يف 1434/5/11هـــ واملتضمــن  املــؤرَّ وقــد وردنــا خطــاب املستشــفى 
نصــه مــا يلــي: إشــارًة إلــى اخلطــاب الــوارد منكــم  بخصــوص الســيدة، 
ــا وجــود ملــف  نفيــد فضيلتكــم بأنــه بالرجــوع إلــى احلاســب اآللــي تبينَّ
للمذكــورة برقــم 17740، وكذلــك مراجعــات لهــا لــدى طبيبــة النســاء 
والــوالدة خــال الفتــرة مــن 2010/3/25م حتى تاريخ 2011/4/3م.. أما 
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بالنســبة لوالدهــا هــل كان يراجــع معهــا لدينــا أم ال؛ فنفيــد فضيلتكــم 
بأنــه بســؤال الدكتــورة  أفــادت بأنهــا ال تذكــر شــيًئا عــن املذكــورة؛  
ــا، وال علــم لهــا  حيــث إنــه منــذ زمــن بعيــد ويراجــع عندهــا العشــرات يومّيً
مبــن كان يراجــع معهــا أ. هـــ، وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر قائــًا: 
لقــد ذكــرت ســابًقا أننــي أذهــب باملدعيــة للمستشــفى وال أنــزل معهــا؛ 
وذلــك ألنهــا مريضــة.. فمــرة يكــون لديهــا كحــة ومــرة ســخونة؛ هكذا 
اِن إضافتــه؟ فأجــاب  قــرر. وبســؤال الطرفــن: هــل لديكمــا مــا تــودَّ
بالنفــي.. وبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، ومبــا أن املدعــى 
عليــه أصالــًة قــد صــادق علــى دعــوى املدعيــة مــن وجــود الــزواج والدخــول 
بالتاريــخ واملهــر املذكورْيــن يف الدعــوى والطــاق وتاريخــه وهــو بحالتــه 
املعتبــرة شــرًعا؛ فقــد ثبــت لــديَّ هــذا اإلقــرار.. وإلقــرار املدعــى عليــه بــأن  
آخــر جمــاع كان قبــل شــهر رمضــان مــن عــام 1432هـــ، وأنــه ال يطعــن 
باملدعيــة يف شــيء، ومبــا أن املدعيــة ذكــرت أن تاريــخ ميــاد البنــت 
املذكــورة يف 1432/5/7هـــ ولــم ينكــر املدعــى عليــه ذلــك، وتاريــخ 
الــوالدة ســابق آلخــر جمــاع، وإلقــرار املدعــى عليــه بأنــه يراجــع باملدعيــة 
للمستشــفى، وأن لديــه ابنــة متزوجــة واســمها... وأن ابنتــه املذكــورة 
اجللســة  بتاريــخ  وذلــك  أشــهر،  ســبعة  وعمرهــا  ُتدعــى...  بنــٌت  لديهــا 
املقــررة يف 1433/11/27هـــ فيكــون عمرهــا اآلن ســنة وشــهًرا.. وبنــاًء 
ــة  ــى مــا جــاء يف خطــاب املستشــفى مــن وجــود مراجعــات لــدى طبيب عل
النســاء والــوالدة خــال الفتــرة مــن 2010/3/25م حتــى 2011/4/3م 
ــا، وعمــر ابنــة  وألن عمــر الطفــل املولــود يف 2011/4/3م ســنتان تقريًب
املدعــى عليــه اآلن ســنة وشــهر، وذلــك بنــاًء علــى مــا ذكــره املدعــى 
عليــه يف اجللســة املاضيــة، ولوجــود فــارق كبيــر بــن مــا ذكــره  املدعــى 
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عليــه وبــن خطــاب املستشــفى، وألن النســب يثبــت بأدنــى احتمــال وألن 
ف إلــى ثبــوت النســب )انظــر املغنــي 374/8(، ولقولــه  الشــارع يتشــوَّ
صلــى اهلل عليــه وســلم: »الولــد للفــراش« أخرجــه البخــاري ومســلم، مــن 
حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه، وملــا روى ابــن عمــر عــن أبيــه رضــي 
اهلل عنهمــا أنــه قال:)مــا بــال رجــال يطئــون والئدهــن ثــم يعزلونهــن، ال 
تأتينــي وليــدة يعتــرف ســيدها أنــه ألــمَّ بهــا إال أحلقــُت بــه ولدهــا فاعزلــوا 
بعــد ذلــك أو اتركــوا(؛ لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــديَّ أن املولــودة يف 
1432/5/7هـــ ابنــة املدعــى عليــه مــن زوجتــه املدعيــة، وأفهمــت املدعــى 
عليــه بإثبــات هويتهــا وإضافتهــا يف ســجل العائلــة اخلــاص بــه؛ وبذلــك 
القناعــة  قــررت املدعيــة  حكمــت.. وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
بذلــك، أمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف 
يــوم  مراجعــة احملكمــة يف  عليــه  أن  وأفهمتــه  اعتراضيــة،   بائحــة 
األربعــاء 1434/6/14هـــ لتســلُّم نســخة مــن احلكــم، وإبــداء معارضتــه 
عليــه كمــا أفهمتــه أن مــدة االعتــراض ثاثــون يوًمــا مــن هــذا التاريــخ، 
وأنــه إن لــم يعــده خالهــا فــإن حقــه يف االعتــراض يكــون ســاقًطا، 
ويكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك.. وانتهــت اجللســة يف الســاعة 
نبينــا محمــد  التوفيــق، وصلــى اهلل علــى  التاســعة والنصــف.. وبــاهلل 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . ُحــرر يف  1434/06/06هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد.. يف يــوم  اخلميــس املوافــق 1434/9/3هـ  افتتحت 
ــه مــن  ــة اخلاصــة بدعــوى ضــد املدعــى علي ــا املعامل اجللســة، وقــد وردتن
لألحــوال  األولــى  الدائــرة  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة 
احلمــد هلل  واملتضمنــة:  املــال  وبيــوت  والقصــار  واألوقــاف  الشــخصية 
رقــم  34234804 يف  الصــك  هــذا  علــى  اطلعنــا  فقــد  وبعــد،  وحــده 
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1434/6/7هـــ الصــادر عــن فضيلــة الشــيخ/ ... القاضــي باحملكمــة 
يف   34289476 رقــم  القــرار  وأصدرنــا  املكرمــة،  مبكــة  العامــة 
1434/8/7هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكم اهـــ . عضو ختمه ووقعه، 
وختمــه ووقعــه رئيــس الدائــرة.. فقــد أمــرت بضبط ذلــك وإحلاقه بصكه 
وســجله حتــى ال يخفــى، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــرر يف 1434/9/3هـــ. ــه وســلم. ُح ــه وصحب ــى آل وعل
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد.. 
ــا  نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  املــال  وبيــوت  والقصــار 
املكرمــة، جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الواردة إلينا شــفعت خطاب 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة رقــم 321600521  فضيل
وتاريــخ 1434/7/19هـــ املشــتملة علــى الصــك رقــم 34234804 وتاريــخ 
1434/6/7هـــ الصــادر عــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة الشــيخ/ ...... املتضمــن دعــوى ...... موريتانيــة اجلنســية ضــد 
...... وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه  ...... يف إثبــات نســب 
االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم مــع التنبيــه املرفــق ، واهلل 

املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:33415408 تاريخه 1433/9/19هـ  
عَوى: 33481495 َرْقُم الدَّ

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3417597 تاريخه : 1434/1/20 هـ

َعــى   َطــاٌق ـ ُمطالبــُة َزوجــٍة بإثبــاِت َطــاٍق دوَن أْن ُيراجَعهــا ـ إقــراُر املدَّ
وجــِة ـ شــهادُة الشــهوِد والقرائــُن  عليــِه بَطْلقــٍة َواحــدٍة ومتَّ ُمراجعــُة الزَّ
جــاُل  ِلــُع عليــِه الرِّ عــَوى ـ شــهادُة املــرأِة ُتقَبــُل فيَمــا ال يطَّ ــِة الدَّ علــى ِصحَّ
وجــِة علــى  ــُف الزَّ ــا ـ اليمــُن تشــرُع يف جانــِب أقــَوى املتداعــَن ـ ِحْل غالًب

ــاِق ـ صــدُق احُلْكــِم.  ــِة َدْعواَهــا ـ احُلْكــُم بإثبــاِت الطَّ ِصحَّ

َقوُله تعاَلى: )وأشهدوا ذوي عدل منكم(.. 1
َقوُله تعاَلى: )اثنان ذَوا عدل منكم(.. 2
)أجــاَز شــهادَة . 3 م  وســلَّ اهلُل عليــِه  ــى  بــيَّ صلَّ النَّ أنَّ  ُحذيفــَة  حديــُث 

وحَدهــا(. الَقابلــِة 
ــى اهلُل عليــِه . 4 بــيِّ صلَّ ملــا رَوى أبــو اخلطــاِب عــِن ابــِن ُعمــَر، عــِن النَّ

ضــاِع شــهادُة امــرأٍة واحــدٍة(. م )يجــزُئ يف الرِّ وســلَّ
ــى بنــَت أبــي إهــاب، . 5 ج ُأمَّ يحَي ــه تــزوَّ ــَة بــِن احلــارِث )أنَّ وحلديــِث ُعقب

ذلــَك  فذكــرُت  أرضْعُتكمــا،  َقــد  فقالــت:  ســوداُء  أَمــٌة  فجــاَءْت 
ــي. قــال: فتنحيــُت،  م، قــاَل: فأعــرَض عنِّ ــى اهلُل عليــِه وســلَّ للنبــيِّ صلَّ
فذكــرُت ذلــَك َلــه. قــاَل: كيــَف؟ وَقــد زعَمــْت أْن َقــد أرضَعْتُكمــا( 

. فنَهــاُه عنَهــا، رواُه الُبخــاريُّ
همــِة . 6 ــه )شــهادُة الَقريــِب لَقريِبــه ال ُتقَبــُل مــَع التُّ ــم ونصُّ قــاَل ابــُن الَقيِّ
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أقامــِت املدعيــُة َدْعــَوى علــى زوِجهــا ُتطالُبــه بإثبــاِت َطاِقــه لهــا - صــاَدَق 
ــِق املدعيــَة ســَوى مــرٍة  ــُه لــْم يطلِّ ــكاِح، وذكــَر أنَّ َعــى عليــِه علــى النِّ املدَّ
َعــى  ِتهــا - أنكــرِت املدعيــُة مــا ذكــَرُه املدَّ ــه راجَعهــا يف عدَّ واحــدٍة وأنَّ
َة مــراٍت،  ــه طلََّقهــا عــدَّ ــه طلََّقهــا مــرًة واحــدًة، وذكــَرْت أنَّ ــِه مــن أنَّ علي
نــَة علــى ذلــَك  ِة - طلَبــْت ِمنهــا احملكمــُة البيِّ هــا خرَجــْت مــَن العــدَّ وأنَّ
ــَق املدعيــَة أكثــَر ِمــن  َعــى عليــِه طلَّ فأحضــَرْت والَدهــا فشــهَد بــأنَّ املدَّ
أربــِع مــراٍت، كَمــا أحضــرِت املدعيــُة مَعهــا شــاهدْيِن، رجــًا وامــرأًة، 
َعــى عليــِه طلَّــَق املدعيــَة، كَمــا شــِهدِت املــرأُة  فشــِهَد الرجــُل بــأنَّ املدَّ
ثــمَّ جــَرْت  َقــد طلََّقهــا -  َعــى عليــِه  هــا ســِمعْت مــَن املدعيــِة أنَّ املدَّ بأنَّ
َعــى عليــِه، وبعــَد ذلــَك عرضــِت احملكمــُة  محــاورٌة بــَن املدعيــِة واملدَّ
ــُه لــْم يراِجْعها  َعــى عليــِه َقــد طلََّقهــا، وأنَّ علــى املدعيــِة اليمــَن علــى أنَّ املدَّ
َم  ِتهــا اســتعَدْت بذلــَك ثــمَّ حلَفــْت - بنــاًء علــى مــا تقــدَّ ــى انقضــاِء عدَّ حتَّ
ــه طلَّــَق املدعيــَة وراجَعهــا، ومــا أقامْتــُه املدعيــُة  َعــى عليــِه بأنَّ وإلقــراِر املدَّ
ابتــِة يف شــهادِة  َعــى عليــِه لَهــا مــرًة أخــَرى الثَّ نــٍة علــى َطــاِق املدَّ ِمــن بيِّ

هــا ُتقَبــُل شــهادُة  حيــُح أنَّ حيــُح.. وقــاَل: الصَّ وُتقَبــُل بدوِنهــا؛ هــَذا الصَّ
همــُة  االبــِن ألبيــِه، واألِب البِنــه، فيَمــا ال ُتهَمــة فيــِه، وَنــص عليــِه، والتُّ
فشــهادُة  ــا  أجنبّيً أْو  قريًبــا  كاَن  مبــدُأ  باملنــِع،  ُمســتقلٌة  وحَدهــا 

ــا ُتــردُّ لُتهمِتهــا.  الَقريــِب ال ُتــردُّ بالَقرابــِة، وإنَّ
نــَة هــَي ُكلُّ مــا أبــاَن احلــقَّ وأظهــَرُه وال تقتِصــُر علــى . 7 مبــا أنَّ البيِّ

شــهادِة شــهوٍد.
َرُه أهُل الِعْلِم ِمن أنَّ اليمَن تشرُع يف جانِب أقَوى املتداعَن.. 8 ملا قرَّ
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احلمــد هلل وحــده، وبعــد فلــدّي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 33481495 وتاريــخ 
وتاريــخ   331381925 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/22هـــ 
1433/07/22ه،ـ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1433/09/06هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة )1:00( وفيهــا حضــرت ).....( ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( واملعــرف بهــا مــن ِقبــل أبيهــا ).....( ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وادعــت علــى احلاضــر معهــا 
بصفتــه   ).....( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ).....(
وكيــًا عــن ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 

شــهادِة  قُبــوُل  والراجــَح  املدعيــِة  والــُد  الشــهوِد  أحــَد  وألنَّ  الشــهوِد، 
َرُه  ــاهِد وانتفــِت التُّهمــُة، وملــا قــرَّ عمــوَدي النَّســِب مَتــى ظهــَرْت عدالــُة الشَّ
جــاُل غالًبــا،  ِلــُع عليــِه الرِّ أهــُل الِعْلــِم ِمــن أنَّ شــهادَة املــرأِة ُتقَبــُل فيَمــا ال يطَّ
ــا شــِهدْت فيَمــا ســِمعْتُه مــَن  عــَوى إمنَّ تــي شــِهدْت يف هــذِه الدَّ وألنَّ املــرأَة الَّ
ــِة مــا  ــا هــَي قرينــٌة علــى ِصحَّ املدعيــِة فــَا ُيعتــدُّ بشــهادِتها كشــهادٍة وإمنَّ
ــَة هــَي ُكلُّ مــا أبــاَن احلــقَّ وأظهــَرُه، وألنَّ اليمــَن  ن ــُه، ومَبــا أنَّ البيِّ عْت ادَّ
تشــرُع يف جانــِب أقــَوى املتداعــَن، وحيــُث حلَفــِت املدعيــُة علــى وقــوِع 
ِتهــا، وألنَّ القــوَل قوُلهــا يف  ــى انقضــاِء عدَّ ــاِق وعــدِم املراجعــِة حتَّ الطَّ
ــَدى احملكمــِة َطــاُق  ــَت ل ــد َثُب ــَك - فَق ــى أمَكــَن ذل ِة مَت ــدَّ انقضــاِء الع
ــِه - صــدَق احُلْكــم مــن  ــى علي َع ــرَض املدَّ ــِة - اعت ــِه للُمدعي ــى علي َع املدَّ

محكمــة االســتئناف.
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مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة 
برقــم 35545 وتاريــخ 1432/10/13هـــ قائلــة: إن املدعــى عليــه كان 
زوجــي، عقــد بــي يف 1430/7/5هـــ علــى مهــر قــدره أربعــون ألــف ريــال 
احملكمــة  عــن  الصــادر  النــكاح  عقــد  مبوجــب  بالكامــل،  ُمَســلَّم 
وتاريــخ   72/72 برقــم  جــدة  مبحافظــة  واألنكحــة  للضمــان  اجلزئيــة 
1430/7/5هـــ، وقــد دخــل بــي يف شــهر 2009/7م، ورزقــت منــه علــى 
فــراش الزوجيــة ابنــة ).....( مــن مواليــد 1431/2/23هـــ، واملدعــى عليــه 
كثيــًرا مــا يتلفــظ علــيَّ بالطــاق، وكانت ُأخراهــا يف 2011/1/14م، 
وهــي الرابعــة، ويف كل مــرة يطلقنــي يراجعنــي بعدهــا، وقــد قــال لــي 
بأنــه ســأل عــن الطــاق أحــد املشــايخ فأفــاده بأنــه ال يقــع طاقــه، وبعــد 
الرابعــة لــم يراجعنــي، أطلــب إثبات طــاق املدعى عليه لي؛ هذه دعواي. 
ثــم أبــرزت املدعيــة صــورة مــن عقــد النــكاح وصــورة مــن شــهادة ميــاد 
االبنــة، ومت تزويدهــا بــأوراق املعاملــة، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
وكالــًة قــال: أطلــب اإلمهــال إلحضــار موكلــي يف اجللســة القادمــة، ثــم 
ُرفعــت اجللســة لذلــك. ويف يــوم األحــد املوافــق 1433/09/10هـــ افتتحــت 
واملعــرف  أصالــًة،  الطرفــان  وفيهــا حضــر   10  :  15 الســاعة  اجللســة 
باملدعيــة والدهــا ).....( واملدعــى عليــه وكالــًة، وقــررت املدعيــة قائلــة: 
إن التاريــخ الصحيــح للطلقــة الرابعــة هــو 1433/2/20هـــ وليــس كمــا 
أثبــت يف اجللســة املاضيــة؛ حيــث إننــي قــد قيدتهــا يف مذكــرة. وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وبســؤاله عــن اإلجابــة عــن الدعــوى قــال: إن 
مــا ذكرتــه املدعيــة مــن العقــد واملهــر والدخــول واإلجنــاب واخلــروج 
صحيــح، ولكــن خروجهــا كان برضاهــا، ومــا زالــت املدعيــة علــى 
ذمتــي، ولــم أطلقهــا ســوى طلقــة واحــدة يف بدايــة شــهر محــرم لعــام 
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1431هـــ وكانــت حامــًا، وقــد راجعتهــا بعــد الطلقــة بشــهر وكانــت 
ال تــزال حامــًا. وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت: بــل الصحيــح أنــه 
طلقنــي الطلقــة األخيــرة يف 1433/2/20هـــ ومبســمع مــن زمياتــي يف 
العمــل، كمــا أنــه أقــر بطاقــه لــي لــدى والــدي هــذا احلاضــر معــي يف 
مجلــس القضــاء وهنــاك غيــره، وأطلــب اإلمهــال إلحضارهــم يف اجللســة 
القادمــة، وســماع مــا لــدى والــدي. وبســؤال احلاضــر ).....( قــال: أشــهد 
بــاهلل العظيــم بــأن املدعــى عليــه أقــر أمامــي أكثــر مــن أربــع مــرات 
بقولــه )يــا عمــي أنــا طلقــت( وكان آخرهــا بعــد تاريــخ 1433/2/20هـــ؛ 
هكــذا شــهد. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال: ســأرجئ ردي بعــد 

اكتمــال مــا لــدى املدعيــة مــن بينــات، ثــم ُرفعــت اجللســة لذلــك .
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1433/09/13هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 
: 10 وفيهــا حضــر الطرفــان أصالــًة واملعــرف باملدعيــة والدهــا واملدعــى 
عليــه وكالــًة، وأحضــرت املدعيــة للشــهادة وأدائهــا كّاً مــن ).....( 
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وهــي مــن مواليــد 
1406هـــ وتعمــل يف بنــك ).....(، وهــي صديقــة للمدعية، و).....( ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وهــو مــن مواليــد 1361هـــ 
األولــى  وشــهدت  املدعيــة،  عــم  وهــو   ،).....( بجامعــة  أســتاًذا  ويعمــل 
قائلــة: أشــهد بــاهلل العظيــم بأنــه وقبــل حوالــي ســتة أشــهر اتصــل املدعــى 
عليــه ).....( باملدعيــة ).....( يف وقــت الــدوام الرســمي، وكنــُت آنــذاك 
مــع املدعيــة، ووقــع يف ذلــك االتصــال خــاف بــن الطرفــن وارتفعــت 
األصــوات، وســمعت املدعيــة تكــرر مــا قالــه املدعــى عليــه مــن أنــه 
طلقهــا وأن عليهــا العــدة، وبعــد انتهاء املكاملــة بينهما أخذت املدعية يف 
البــكاء وأخبرتنــي بــأن املدعــى عليــه طلقهــا وأن عليهــا العــدة؛ هكــذا 
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شــهدت. وشــهد الثانــي قائــًا: أشــهد بــاهلل العظيــم أنــه يف حوالــي يــوم 
1433/3/8هـــ كنــت أنــا مــع املدعيــة ووالدهــا ووكيــل املدعــى عليــه 
لــدى جلنــة اإلصــاح األســري يف محكمــة الضمــان واألنكحــة بجــدة، 
وتلفظ وكيل املدعى عليه أكثر من مرة بقوله إنه يريد حتديد موعد 
لــدى القاضــي بتلــك احملكمــة لتثبيــت طلقتــن ملوكلــه؛ هكــذا شــهد. 
كمــا شــهد والــد املدعيــة قائــًا: أشــهد بــاهلل العظيــم أنــه يف حوالــي يــوم 
1433/3/8هـــ كنــت أنــا مــع املدعيــة وعمهــا ووكيــل املدعــى عليه لدى 
جلنــة اإلصــاح األســري يف محكمــة الضمان واألنكحــة بجدة، وتلفظ 
وكيــل املدعــى عليــه أكثــر مــن مــرة بقولــه إنــه يريــد حتديــد موعــد 
لــدى القاضــي بتلــك احملكمــة لتثبيــت طلقتــن ملوكلــه؛ هكــذا شــهد. 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــًة قــال: أطلــب اإلمهــال للــرد علــى 
مــا شــهد بــه الشــهود، ثــم ُرفعــت اجللســة لذلــك. ويف يــوم اإلثنــن املوافــق 
1433/09/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة )10:15( وفيهــا حضــرت 
املدعيــة واملعــرف بهــا مــن ِقبــل والدهــا وحضــر املدعــى عليــه وكالــًة، 
وبســؤال املدعــى عليــه عمــا طلــب اإلمهــال مــن أجلــه قــال: أود أن أســأل 
علــى  وبعرضــه  الرجــوع.  وتاريــخ  األولــى  الطلقــة  تاريــخ  عــن  املدعيــة 
املدعيــة قالــت: إن الطلقــة األولــى كانــت يف الســنة األولــى مــن زواجنــا، 
وقــد راجعنــي بعــد الطلقــة بشــهر. وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وكالــًة 
قــال: اآلن أورد ردي علــى مــا تقــدم فأقــول: رد شــهادة الشــاهدة ).....( يف 
أن جمهــور أهــل العلــم مــن املالكيــة واحلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة علــى 
أنــه ال جتــوز شــهادة املــرأة يف الطــاق، كمــا أن شــهادتها كانــت عــن 
طريــق اتصــال الطرفــن ولــم يكونــا حاضريــن لديهــا، والــذي أخبرهــا 
بوقــوع الطــاق هــي املدعيــة، وكيــف للشــاهدة أن تعلــم أن املتصــل هــو 
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ــا:  ــأن هــذه الطلقــة هــي الرابعــة، ثانًي ــه، وكيــف علمــت ب املدعــى علي
رد شــهادة الشــاهد ).....( والشــاهد ).....( كــون األول والدهــا والثانــي 
املدعــى  تنصــب يف مصلحــة  فشــهادتهما  جــداًل؛  ســلمنا  ولــو  عمهــا، 
عليــه؛ حيــث إن شــهادتهما تؤكــد أننــي بصفتــي وكيــل املدعــى عليــه 
كنــت ذاهًبــا حملكمــة الضمــان واألنكحــة لتطليــق املدعيــة الطلقــة 
الثانيــة وتثبيتهــا لــدى القاضــي، ولــم يتطرقــا إلــى الطلقــة الرابعــة التــي 
تدعيهــا املدعيــة، ثالًثــا: فبعــد رد الشــهادات علــى نحــو مــا ســلف تكــون 
دعــوى املدعيــة خاليــة وفاقــدة البينــة، وعلــى املدعيــة أن تثبــت صحــة 
دعواهــا، وإال فليــس لهــا ســوى ميــن املدعــى عليــه، وحلديــث )البينــة على 
املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه(. وبعرضــه علــى املدعيــة قالــت: رد 
املدعــى عليــه وكالــًة غيــر دقيــق؛ فشــهادة الشــهود واضحــة، كمــا أن 
شــهادة الشــاهدين ).....( و).....( إمنــا هــي علــى واقعــة، وعلــى مــا تلفــظ 
بــه املدعــى عليــه وكالــًة. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــًة قــال: 
ليــس لــدي إضافــة. وبســؤال الطرفــن هــل لديكمــا مــا تضيفانــه قــاال: 
ــل. ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/09/19هـــ  ال. ثــم ُرفعــت اجللســة للتأمُّ

افتتحــت اجللســة الســاعة 
15: 10 وفيهــا حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن ِقبــل والدهــا وحضــر 
ــًة، وبعــرض اليمــن علــى املدعيــة علــى أن املدعــى  املدعــى عليــه وكال
عليــه طلقهــا يف 1433/2/20هـــ وأنــه لــم يراجعهــا حتــى انقضــت عدتهــا 
اســتعدت لذلــك، ثــم حلفــت قائلــة: واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أن 
املدعــى عليــه طلقنــي يف 1433/2/20هـــ ولــم يراجعنــي حتــى انقضــت 
عدتــي؛ هكــذا حلفــت. وبســؤالها البينــة علــى أن املدعــى عليــه طلقهــا 
قبــل ذلــك غيــر مــا أقــر بــه املدعــى عليــه قالــت: ال. وبســؤالها عــن الطلقــة 
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التــي أقــر بهــا املدعــى عليــه والتــي كانــت يف عــام 1431هـــ وهــي حامــل 
وأنــه راجعهــا وهــي يف العــدة قالــت: هــذا صحيــح. وبســؤالها عــن تاريــخ 
انتهــاء عدتهــا مــن الطلقــة األخيــرة يف 1433/2/20هـــ قالــت: انتهــت يف 
نهايــة شــهر جمــادى األولــى.. فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة، 
وبنــاًء علــى مــا أقــر بــه املدعــى عليــه مــن تطليقــه املدعيــة عــام 1431هـــ 
ومراجعتهــا بعــد ذلــك، وبنــاًء علــى مصادقــة املدعيــة علــى تلــك الطلقــة 
والرجعــة، وبنــاًء علــى مــا أقامتــه املدعيــة مــن بينــة علــى طــاق املدعــى 
عليــه لهــا يف 1433/2/20هـــ واملتمثلــة يف شــهادة كلٍّ من ).....( و).....(، 
وبنــاًء علــى أن أحــد الشــهود هــو أب املدعيــة، والراجــح قبــول شــهادة 
عمــودي النســب متــى ظهــرت عدالــة الشــاهد وانتفــت التهمــة، ومــن ذلــك 
مــا قــرره ابــن القيــم ونصــه: )شــهادة القريــب لقريبــه ال تقبــل مــع التهمــة 
وتقبــل بدونهــا؛ هــذا الصحيــح(، وقــال: )الصحيــح أنهــا تقبــل شــهادة 
ــه، والتهمــة  ــه، ونــص علي ــه، فيمــا ال تهمــة في ــه، واألب البن ــن ألبي االب
ــا؛ فشــهادة القريــب  وحدهــا مســتقلة باملنــع، ســواء أكان قريًبــا أم أجنبّيً
ال تــرد بالقرابــة، وإمنــا تــرد لتهمتهــا. وال ريــب يف دخولهــم يف قولــه تعالــى: 
}وأشــهدوا ذوي عــدل منكــم{، وقــال: }اثنــان ذوا عــدل منكــم{ هــذا 
ممــا ال ميكــن دفعــه، ولــم يســتثَن اهلل ورســوله مــن ذلــك أًبــا أو ولــًدا ، 
وال أًخــا وال قرابــًة، وال أجمــع املســلمون علــى اســتثناء أحــد مــن هــؤالء، 
وإمنــا التهمــة هــي الوصــف املؤثــر يف احلكــم، فيجــب تعليــق احلكــم بــه، 
ــم مــن أن شــهادة  ــى مــا قــرره أهــل العل ــاًء عل ــا( أ.هـــ ، وبن وجــوًدا وعدًم
املــرأة تقبــل فيمــا ال يطلــع عليــه الرجــال غالًبــا؛ فهــذا إقــرار منهــم بقبــول 
شــهادة املــرأة، وتخصيصــه بذلــك يحتــاج إلــى دليــل، وحلديــث حذيفــة: 
أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أجــاز شــهادة القابلــة وحدهــا. وهــو 
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حديــث ضعيــف ذكــره الفقهــاء يف كتبهــم.. وملــا روى أبــو اخلطــاب عــن 
ابــن عمــر، عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: يجــزئ يف الرضــاع 
شــهادة امــرأة واحــدة. وهــو ضعيــف أيًضــا، وحلديــث عقبــة بــن احلــارث: 
أنــه تــزوج أم يحيــى بنــت أبــي إهــاب، قــال: فجــاءت أمــة ســوداء فقالــت: 
قــد أرضعتكمــا، فذكــرت ذلــك للنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم، قــال: 
فأعــرض عنــي، قــال: فتنحيــت فذكــرت ذلــك لــه، قــال: وكيــف وقــد 
زعمــت أن قــد أرضعتكمــا( فنهــاه عنهــا. رواه البخــاري وغيــره.. ومبــا أن 
شــهادة الشــاهدة ).....( إمنا هي مبا ســمعته من املدعية وليس مبا ســمعته 
مــن املدعــى عليــه، فــا يعتــد بشــهادتها كشــهادة، وإمنــا هــي قرينــة على 
صحــة مــا ادعتــه املدعيــة، ومبا أن شــهادة الشــاهدين ُمنصبــة على واقعة 
بعــد تاريــخ 1433/2/20هـــ، وبنــاًء علــى الدعــوى املقامــة لــدى محكمــة 
الضمــان واألنكحــة بخصــوص إثبــات طــاق، وهــي أيًضــا قرينــة علــى 
صحــة دعــوى املدعيــة، وبنــاًء علــى إنــكار املدعــى عليــه ملــا وقــع مــن 
طــاق ســوى الطلقــة األولــى يف عــام 1431هـــ، ولــم تقــم املدعيــة البينــة 
إال علــى الطلقــة الواقعــة يف 1433/2/20هـــ، ومبــا أن البينــة هــي كل 
مــا أبــان احلــق وأظهــره، وال تقتصــر علــى شــهادة الشــهود، كمــا قــرر 
ذلــك أهــل العلــم، وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن اليمــن تشــرع يف جانــب 
أقــوى املتداعــن، وبنــاًء علــى ميــن املدعيــة علــى وقــوع طــاق املدعــى 
عليــه لهــا يف 1433/2/20هـــ وعــدم مراجعتــه لهــا حتــى انقضــت عدتها، 
ــة شــهر  ــة مــن انقضــاء عدتهــا يف نهاي ــه املدعي ــى مــا أخبــرت ب ــاًء عل وبن
جمــادى األولــى لهــذا العــام 1433هـــ، والقــول قولهــا متــى أمكــن ذلــك، 
ــدّي  ــت ل ــه، فقــد ثب ــم لذلــك كل وهــو ممكــن، كمــا قــرره أهــل العل
طــاق املدعــى عليــه للمدعيــة يف 1433/2/20هـــ وهــي الطلقــة الثانيــة، 
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ــة  ــه حكمــت. وبعــرض احلكــم قــررت املدعي ــا. وب وقــد انقضــت عدته
القناعــة وقــرر املدعــى عليــه وكالــة االعتــراض، وجــرى تســليمه نســخة 
مــن احلكــم وإفهامــه بــأن لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــال ثاثــن 
يوًمــا، وإال ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة، 
وأفهمــت املدعيــة أنهــا بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة تكــون قــد 
بانــت مــن املدعــى عليــه بينونــة صغــرى، وليــس عليهــا عــدة النقضائهــا، 
وبعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة حتــل للُخطــاب وللمدعــى عليــه بعقــد 
ومهــر جديديــن، ففهمــت ذلــك.. وأقفلــت اجللســة الســاعة 00 : 11. وباهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر 

يف 1433/09/19هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــدّي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة.. ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1433/12/29هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة )12:00( وفيها وردتنا املعاملة من محكمة االســتئناف 
بخطــاب رئيســها رقــم 332047068 وتاريــخ 1433/12/1هـــ ومرفــق بــه 
القــرار رقــم 33468408 وتاريــخ 1433/11/29هـــ واملتضمــن أنــه تقــرر 
إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي: أثبــت فضيلتــه أن املدعيــة 
بانــت مــن زوجهــا بنهايــة عدتهــا مــن الطلقــة الثانيــة يف 1433/2/20هـــ 
ولــم يظهــر بينــة صحيحــة علــى ذلــك، وال يخفــى أن شــهادة والــد املدعيــة 
البنتــه محــل نظــر كمــا أنــه متهــم يف شــهادته مبحاباتــه لهــا وهــو املرافــق 
لهــا يف هــذه الدعــوى. لــم يناقــش فضيلتــه وكيــل املدعــى عليــه عمــا 
نســبه إليــه والــد وعــم املدعيــة ولــم يتحقــق منــه وعــن القضيــة املشــار 
إليهــا لــدى محكمــة الضمــان واألنكحــة، كمــا لــم يســأل إذا كانــت 
وكالــة املدعــى عليــه للوكيــل املذكــور تخــول لهــا القــرار علــى فــرض 
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صحــة أنــه يرغــب إثبــات طلقتــن، وملــاذا لــم يثبتهمــا إذا كان ذلــك 
ــأن تســبيب احلكــم  ــة ب ــه أجيــب أصحــاب الفضيل ــا، أ.هـــ وعلي صحيًح
ُبنــي علــى حيثيــات منهــا مــا هــو بينــة يف ذاتــه، ومنهــا مــا ُيســتأنس بهــا 
علــى صحــة الدعــوى، ولــم ُيــَن احلكــم علــى مــا دار بــن وكيــل املدعــى 
عليــه ووالــد وعــم املدعيــة يف مــا يخــص محكمــة الضمــان واألنكحــة، 
ولــو مت بينهمــا شــيء ، إثبــات طــاق أو عدمــه لــكان أحــرى بالطرفــن 
ــم يتــم شــيء  ــه ل ــى أن االســتدالل بــه، وإهمــال الطرفــن لذلــك دليــل عل
يف تلــك الدعــوى.. وخاصــة تســبيب احلكــم وحيثياتــه التــي بنــي عليهــا 
ــه مــن  ــه املدعــى علي ــة، ومــا أقــر ب هــي )مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب
تطليقــه املدعيــة عــام 1431هـــ ومراجعتهــا بعــد ذلــك، ومصادقــة املدعية 
علــى تلــك الطلقــة والرجعــة، ومــا أقامتــه املدعيــة مــن بينــة علــى طــاق 
املدعــى عليــه لهــا يف 1433/2/20ه واملتمثلــة يف شــهادة ).....(، وأنــه أب 
للمدعيــة، والراجــح قبــول شــهادة عمــودي النســب متــى ظهــرت عدالــة 
الشــاهد وانتفــت التهمــة، وكام ابــن القيــم يف ذلــك، ومــا قــرره أهــل 
العلــم مــن أن شــهادة املــرأة تقبــل فيمــا ال يطلــع عليــه الرجــال غالًبــا؛ 
الشــاهدة  املــرأة، ولكــون شــهادة  بقبــول شــهادة  إقــرار منهــم  فهــذا 
).....( إمنــا هــي مبــا ســمعته مــن املدعيــة وليــس مبــا ســمعته مــن املدعــى 
عليــه، فلــم يعتــد بشــهادتها كشــهادة، وإمنــا هــي قرينــة علــى صحــة مــا 
ادعتــه املدعيــة، وشــهادة الشــاهدين ).....( و).....( ُمنصبــة علــى واقعــة 
بعــد تاريــخ 1433/2/20هـــ، وللدعــوى املقامــة لــدى محكمــة الضمــان 
واألنكحــة بخصــوص إثبــات طــاق، وهــي أيًضــا قرينــة علــى صحــة 
دعــوى املدعيــة، وإلنــكار املدعــى عليــه ملــا وقــع مــن طــاق ســوى الطلقة 
األولــى يف عــام 1431هـــ، ولــم تقــم املدعية البينــة إال على الطلقة الواقعة 
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يف 1433/2/20هـــ، وألن البينــة هــي كل مــا أبــان احلــق وأظهــره، وال 
تقتصــر علــى شــهادة الشــهود، كمــا قــرر ذلــك أهــل العلــم، وملــا قــرره 
أهــل العلــم مــن أن اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعــن، وليمــن 
املدعيــة علــى وقــوع طــاق املدعــى عليــه لهــا يف 1433/2/20هـــ وعــدم 
مراجعتــه لهــا حتــى انقضــت عدتهــا، وملــا أخبــرت به املدعية مــن انقضاء 
عدتهــا يف نهايــة شــهر جمــادى األولــى لهــذا العــام 1433هـــ، والقــول 
قولهــا متــى أمكــن ذلــك، وهــو ممكــن، كمــا قــرره أهــل العلــم(؛ 
ــة ملــا حكمــت  ــم يكــن مــا تقــدم بين ــو ل ــي احلكــم، ول ــه بن لذلــك كل
بنــاًء عليهــا، ومــا يتعلــق بشــهادة األب لولــده ـــــ قــد مت رصــد كام ابــن 
القيــم يف ذلــك، 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 30 : 
12. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . ُحــرر يف 1433/12/29هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــدّي أنــا ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة 
اجللســة  افتتحــت  1434/2/11هـــ  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  ففــي  بجــدة.. 
الســاعة 15 : 8 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب 
رقــم  وبالقــرار  1434/1/27هـــ  وتاريــخ   3491864 رقــم  رئيســها 
3417597 وتاريــخ 1434/1/20هـــ واملتضمــن مــا يلــي، وبدراســة الصك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر لفضيلتــه، وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه، 
وأمــرت بإحلاقــه بصكــه وســجله وأقفلــت اجللســة الســاعة 32 : 8 وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه وســلم. 
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ُحــرر يف 1434/2/11هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد... نحــن 
قضاة الدائرة األولى لألحوال الشــخصية واألوقاف والوصايا والقصار 
وبيــوت املــال يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى 
ــخ 1433/9/19هـــ  ــى الصــك رقــم )33415408( وتاري ــا االطــاع عل من
الصــادر عــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة الشــيخ 
).....( املتضمــن دعــوى ضــد يف إثبــات طــاق، وبدراســة الصــك وصــورة 
ــى احلكــم  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي ضبطــه والئحت
بعــد اجلــواب األخيــر لفضيلتــه، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34205082 تاريخه : 1434/5/4هـ 
رقم الدعوى:3356681

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34247032   تاريخه: 1434/6/20هـ

حضانــة - طلــب حضانــة أوالد - عــدم زواج األم وزواج األب - تخييــر 
األوالد بعــد ســن الســابعة بــن والديهــم ذكــورًا أو إناثــًا مــا لــم يكونــوا 
معتوهــن - احلضانــة حــق متجــدد - احلكــم باحلضانــة ملــن يختــاره 

الولــد - حضانــة الصغيــر دون الســابعة ألمــه . 

1. مــا صــح عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه خّيــر غامــًا بــن أبيــه 
وأمــه . قــال الشــافعي :  واجلاريــة مثلــه . 

2. قــال أهــل العلــم : فيكــون عنــد مــن اختــاره منهمــا ، فــإذا اختــار اآلخــر 
منهمــا نقــل إليــه .

3. األصــح تخييــر األوالد بــن والديهــم ســواء كانــوا ذكــورًا أو إناثــًا 
إذا بلغــوا ســبع ســنن مــا لــم يكونــوا معتوهــن ، وهــذا مذهــب الشــافعي 

وروايــة عــن أحمــد ـ رحمهــم اهلل ـ . 
4. قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( .

5. املادة )10/34/هـ ( من نظام املرافعات الشرعية . 

بأنهــا  احلكــم  مجلــس  عــن  الغائــب  علــى  وادعــت  املدعيــة  حضــرت 
ــه وقــد أجنبــت منــه خمســة أوالد األول ذكــر واملولــود  كانــت زوجــة ل
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بتاريــخ 1418/5/9هـــ والثانــي أنثــى واملولــودة بتاريــخ 1419/10/30هـــ 
والثالــث ذكــر واملولــود بتاريــخ 1422/2/24هـــ والرابــع ذكــر واملولــود 
بتاريــخ 1424/10/9هـــ واخلامــس ذكــر واملولود بتاريــخ 1428/7/22هـ 
وقــد طلقهــا وهــو رجــل متــزوج وتســكن يف بيــت مســتقل وغيــر متزوجــة 
وتطلــب حضانــة أوالدهــا املذكوريــن، مت بعــث صــورة مصدقــة مــن 
ضبــط القضيــة إلــى مقــر ســكن املدعى عليه ومت اســتخاف احملكمة 
هنــاك ألخــذ جوابــه عــن الدعــوى بنــاء علــى املادة )10/34/هـــ ( من نظام 
املرافعــات الشــرعية، حضــر املدعــى عليــه يف جلســة أخــرى وصادق على 
زواجــه مــن املــرأة وطاقهــا منــه وقــرر عــدم رغبتــه يف حضانــة املدعيــة 
ألوالدهــا ألنهــا تســكن يف بيــت مســتقل وتركــب مــع الســائقن بــدون 
محــرم، طلــب املدعــى عليــه حضانــة ابنتــه ألنهــا يف ســن املراهقــة وقــرر 
أنــه ال مانــع مــن تخييــر األوالد الباقــن وقــررت املــرأة أن املدعــى عليــه 
ســبق وأن أخــذ البنــت فتعرضــت لعــدة مضايقــات مــن عماتهــا وعمهــا، 
قــرر املدعــى عليــه بأنــه ال مانــع لديــه مــن بقــاء االبــن ... لــدى املدعيــة 
ــة اإلصــاح بــن الطرفــن وبعثهــا  ــه مــا زال صغيــرًا، متــت محاول لكون
إلــى مكتــب إصــاح ذات البــن واصطلحــوا علــى تخييــر األوالد مــا عــدا 
البنــت وعمرهــا أربعــة عشــر عامــًا فــكل أبــدى طلبــه حلضانتهــا -قــررت 
املدعيــة بأنــه ســبق وأن قــام املدعــى عليــه بتهديــد ابنتــه وضربهــا ضربــًا 
شــديدًا وأنكــر ذلــك املدعــى عليــه وبالكتابــة لهيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام تبــن أن الدعــوى مقامــة مــن بنــت املدعيــة ضــد والدهــا ومت حفــظ 
الدعــوى، ظهــر للقاضــي مــن حــال املدعيــة واملدعــى عليــه أنــه متقــارب، 
احلكــم بتخييــر األوالد وهــم ... و... و... و... فاختــار ... و... والدتهــم و... 
و... اختــارا والدهــم، احلكــم بحضانــة ... للمدعيــة لكونهــا لــم تتــزوج 
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ولــم يبلــغ الســن الســابعة  وكونــه صغيــرًا،  قــرر املدعــى عليــه اعتراضــه 
علــى احلكــم بائحــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي  ــى اهلل وســلم عل احلمــد هلل وحــده وصل
أنــا  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة بحائــل   وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بحائــل برقــم 3356681 
وتاريــخ 1433/01/22 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33145856 وتاريخ 
1433/01/22 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/03/15 هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة التاســعة وفيهــا حضــرت ....... ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم   ....... املعــرف بهــا مــن قبــل  ....... ســجل مدنــي 
رقــم  ....... وادعــت علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم  ....... ســجل مدنــي 
رقــم  ....... قائلــة يف دعواهــا عليــه إنــه قبــل خمســة عشــر عامــًا تزوجنــي 
اســمه   ابــن  األول  أوالد  لــه خمســة  وقــد أجنبــت   ....... عليــه   املدعــى 
....... املولــود بتاريــخ 1418/5/9هـــ والثانيــة بنــت اســمها  ....... املولــودة 
بتاريــخ  املولــود   ....... اســمه   ابــن  والثالــث  1419/10/30هـــ  بتاريــخ 
1422/2/24هـــ والرابــع ابــن اســمه  ....... املولــود بتاريــخ 1424/10/9هـ 
واخلامــس ابــن اســمه  ....... املولــود بتاريــخ 1428/7/22هـــ وقــد طلقنــي 
املدعــى عليــه مبوجــب صــك الطــاق الصــادر مــن محكمة حفــر الباطن 
بعــض األوالد  أنــه أخــذ عنــده  ....... يف 1432/1/29هـــ كمــا  برقــم  
وهــو رجــل متــزوج وأنــا لــم أتــزوج حتــى اآلن وأســكن يف بيــت مســتقل 
لــذا أطلــب ســؤال املدعــى عليــه واحلكــم لــي بحضانــة األوالد وإلزامــه 
بتســليمي إياهــم علمــًا أن املدعــى عليــه يعمــل يف اجليــش يف مدينةامللــك 
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خالــد العســكرية ويحمــل جــوال رقــم  ....... هــذه دعــواي وبنــاًء علــى 
املــادة 10/34/هـــ مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة 
فقــد قــررت بعــث صــورة مــن ضبــط الدعــوى إلــى احملكمــة العامــة 
بحفــر الباطــن إلحضــار املدعــى عليــه وعــرض دعــوى املدعيــة عليــه 
وســماع جوابــه وقــد اســتخلفت فضيلــة رئيــس محكمــة حفــر الباطــن أو 
مــن ينيبــه مــن قضــاة احملكمــة يف ذلــك ورفعــت اجللســة إلــى يــوم األحــد 
املوافــق 1433/7/6هـــ الســاعة التاســعة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/03/15 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ثــم يف يــوم  األحــد املوافــق1433/07/13 هـــ 
فتحــت اجللســة الثانيــة الســاعة التاســعة والنصــف  بحضــور املدعيــة 
بصحبــة أخيهــا  ....... ســجل مدنــي رقــم  ....... ولــم يردنــا مــن محكمــة 
حفــر الباطــن جــواب املدعــى عليــه عــن هــذه الدعــوى حتــى االن ويف 
ــي رقــم  ....... وقــرر  ــه  ....... ســجل مدن هــذه اجللســة حضــر املدعــى علي
قائــا إننــي قــد حضــرت مــن حفــر الباطــن بنفســي للجــواب علــى دعــوى 
املدعيــة وقــد جــرى عــرض دعــوى املدعيــة علــى املدعــى عليــه وســألناه 
ثــم  واالوالد  الــزواج  مــن  املدعيــة  مــا ذكرتــه  قائــا  فأجــاب  اجلــواب 
الطــاق فهــذا كلــه صحيــح ولكــن الطــاق برغبتهــا ومــا ذكرتــه 
أننــي أخــذت بعــض االوالد فهــذا صحيــح أيضــا  وأمــا احلضانــة فإننــي 
ال أوافــق علــى حضانتهــا لــألوالد النهــا تســكن يف بيــت مســتقل وليــس 
عندهــا أحــد وتذهــب مــع ســائق وجتــيء مــع ســائق آخــر وليــس عندهــا 
محــرم يف البيــت إال أبنــي  ....... وعمــره خمســة عشــر عامــا ويذهــب إلــى 
املدرســة وجتلــس لوحدهــا يف البيــت أربــع وعشــرين ســاعة وكل يــوم 
لهــا ســائق وأنــا االن اطلــب حضانــة أبنتــي  ....... النهــا يف ســن املراهقــة 



163

وأمــا االبنــاء فمــن شــاء منهــم أن يجلــس عنــدي أو عنــد والدتــه فهــو 
باخليــار وإذا جلســوا عنــدي فإنــا مســتعد بزيارتهــم المهــم وأمــا البنــت 
فليــس للمدعيــة إال الزيــارة هــذه اجابتــي وعنــد ســماع املدعيــة إجابــة 
ــي أذهــب مــع الســائقن فهــذا  ــه إنن ــة أوال قول ــه قــررت قائل املدعــى علي
غيــر صحيــح الننــي ال أذهــب إال مــع محارمــي وقــد اتصــل هــذا احلاضــر 
علــى أوالد أختــي الذيــن كانــوا يوصلوننــي يهددهــم ويطلــب منهــم عــدم 
الذهــاب بــي وقــال يف حقــي كامــا غيــر الئــق وأمــا طلبــه حضانــة البنــت 
فــا أوافــق علــى ذلــك الن ابنتــي يف ســن املراهقــة وســبق أن أخذهــا 
فأجلســها عنــد والدتــه فتعرضــت إلــى مضايقــات وضــرب مــن عماتهــا 
ومــن عمهــا، ووالدهــا هــذا احلاضــر ال يعلــم عــن شــئ ألنــه يعمــل يف 
حفــر الباطــن وعندمــا كانــت ابنتــي عنــده تذهــب للمدرســة وجتــئ مــع 
الســائق وأمــا االبنــاء فــا مانــع مــن تخييــر الكبــار منهــم وهــم  ....... و 
....... و .......  فــإذا أختارونــي أو أختــاروا والدهــم فأنــا أوافــق علــى ذلــك 
وأمــا االبــن   ....... فهــو صغيــر اآلن واطلــب حضانتــه عنــدي هــذا مــا لــدي 
وعنــد ســماع املدعــى عليــه ذلــك قرر قائا ال مانــع من أن تكون حضانة 
االبــن الصغيــر  ....... عنــد والدتــه وأن يخييــر باقــي االبنــاء وأمــا البنــت 
فــا أوافــق علــى حضانــة املدعيــة لهــا النهــا أنكــرت الســائقن واقــرت 
بــأن اوالد أختهــا هــم الذيــن يذهبــون بهــا واوالد أختهــا ليســوا محارمــا 
ــدي تذهــب مــع  ــت عن ــي عندمــا كان ــة أن ابنت ــي وأمــا قــول املدعي البنت
الســائق فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح أنهــا تذهــب مــع عمهــا وهــو أخــي  
ــة بأحضــار ابنتهــا  ــذا فقــد افهمــت املدعي ــدي ول ومحــرم لهــا هــذا مــا ل
يــوم االربعــاء  القادمــة يف  واملدعــى عليــه باحضــار االبنــاء يف اجللســة 
املوافــق 1433/8/28هـــ الســاعة التاســعة  وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
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علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/13 هـ
احلمــد هلل وحــده  ثــم يف يــوم  األحــد املوافــق1433/10/29 هـــ فتحــت  
اجللســة  الثالثــة الســاعة 00 : 08  وفيهــا حضــرت املدعيــة برفقــه املعــرف 
لهــا  كمــا حضــر املدعــى عليــه  وبعــد مداولة بــن الطرفن  قررت إحالة 
املعاملــة إلــى مكتــب إصــاح ذات البــن  بهــذه احملكمــة حملاولة الصلح 
بــن الطرفــن  ولــذا رفعــت اجللســة  الــى يــوم  الســبت  1433/11/28هــــ 
الســاعة التاســعة والنصــف  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/10/29 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم  يف يــوم  الســبت املوافــق1434/02/02 هـــ 
فتحــت اجللســة الرابعــة الســاعة 00 : 09  وفيهــا  حضــرت املدعيــة برفقــه 
املعرف لها  ....... مبوجب السجل املدني رقم  ....... وهو مضاف بكرت 
عائلــة والــده كمــا حضــر املدعــى عليــه  وحيث عــادت املعاملة من رئيس 
هيئــة اخلبــراء واصــاح ذات البــن برقــم  ....... يف 1434/12/22هـ  وهذا 
نصــه ) ففــي هــذا اليــوم االربعــاء 1434/12/22هـــ حضــرت املدعيــة  
الســابق  زوجهــا  وهــو   ....... عليــه   املدعــى  حلضورهــا  وحضــر    .......
بحضــور إبنيهمــا  ....... وذلــك بشــأن مطالبــة املــرأة بحضانــة أوالدهــا 
منــه وقــد حاولنــا الصلــح بينهمــا وأصطلحــا علــى أن يكــون االوالد 
عنــد مــن يرغبــون مــن االبويــن وأنحصــر خافهمــا علــى البنــت  ....... 
وذلــك الن عمرهــا االن أربعــة عشــر ســنة ويطالــب االب أن تكــون أبنتــه 
عنــده لوجــود والدتــه وكذلــك عمهــا  ....... يف بيتــي الواقــع بحــي  ....... 
وأمــا والــدة البنــت فتقــول أن والــد البنــت  ....... يعمــل يف منطقــة احلفــر 
عســكري وال يحضــر ســواء يف أجــازة نهايــة كل أســبوع أن لــم يكــن 
مجــازا رســميا واســتعد والــد البنــت بتأمــن املواصــات البنتــه ذهابــا 
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وعــودة مــن املدرســة مــع زوجتــه اجلديــدة التــي تعمــل بالقــرب مــن مدرســة 
أبنتــه وأن الســائق معــه زوجتــه وأن لــم يتيســر الســائق وزوجتــه فإنــه يقــوم 
عمهــا  ....... بأيصالهــا ولكــن والــدة البنــت أصــرت بقولهــا أن أبنــي  
....... وهــو أبنــه أيضــا واخ البنــت الشــقيق وأنهــا مســتعدة بأخطــار ســائق 
يرافقــه أبنهــا  ....... ويقــوم بأيصــال البنــت ذهابــا وعــودة مــن املدرســة 
أو مــا حتتاجــه مــن مســتلزمات مــن الســوق أو مراجعــة املستشــفيات أو 
ــدا  ــه يقــع بيتهــا أيضــا يف حــي  ....... وليــس بعي املســتوصفات وحيــث أن
عــن املدرســة فأننــي أيضــا هكــذا تقــول املــرأة  ....... أنهــا ليــس لديهــا 
مانــع مــن ايصــال البنــت موقــع اخلــاف مــن بيتهــا إلــى املدرســة مــن قبــل 
والدهــا أو عمهــا بشــرط أن تكــون لــدي اقامتهــا هكــذا قالــت هــذا مــا 
مت لدينــا بحضورهمــا وهمــا بحالتهمــا املعتبــرة شــرعا وأفهمناهمــا أن 
مســألة حســم اقامــة احلضانــة للبنــت البالغــة لــدى فضيلــة ناظــر القضيــة( 
انتهــى نصــه وقــد جــرى تاوتــه علــى الطرفــن فقــررت املدعيــة قائلــة أن 
املدعــى عليــه ســبق أن اخــذ البنــت  ....... عنــده يف آخــر شــهر شــعبان 
لعــام 1433هـــ وقــد تعهــد لديكــم برعايتهــا واحملافظــة عليهــا وارجاعهــا 
إلــي بعــد الزيــارة ولكنــه تأخــر يف ارجاعهــا كمــا قــام بضربهــا ضربــا 
ابــن  إال  منــه  يفكهــا  ولــم  يهددهــا  الســكن  عليهــا  واخــرج  مبرحــا 
اخــت املدعــى عليــه واســمه  ....... ويوجــد معاملــة بهــذا اخلصــوص يف 
ــة إليهــم حتــى يفيدوكــم مبــا حصــل هــذا  شــرطة  ....... اطلــب الكتاب
مــا لــدي وعنــد ســماع املدعــى عليــه ذلــك قــرر قائــا أن ابنتــي  ....... 
ــي اضربهــا وهددتهــا  ــام وامــا قولهــا أنن ــة عشــرة اي جلســت عنــدي قراب
بالســكن فهــذا غيــر صحيــح وان كيدهــن كيــًد عظيــم وحقيقــة 
االمــر أن املدعيــه تقدمــت بشــكوى يف مركــز شــرطة  ....... بحائــل 
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تدعــي أننــي ضربــت البنــت  ....... وهددتهــا وقــد انتهــى هــذا املوضــوع 
وأخــذت مــن الشــرطة مبوجــب تعميــم كــف بحــث عــن شــخص برقــم  
....... يف 1433/11/21هـــ ويتضمــن انتهــاء املوضــوع مــن قبــل مركــز 
شــرطة  ....... وارفــق لكــم صــورة مــن هــذا التعميــم وقــد ارفــق املدعــى 
عليــه صــورة التعميــم وحيــث االمــر مــا ذكــر فقــد قــررت الكتابــة إلــى 
مركــز شــرطة  ....... لافــادة عــن مــا لديهــم حيــال هــذه الشــكوى وقبــل 
رفــع اجللســة طلــب املدعــى عليــه االذن لــه بالــكام ثــم قــال أن املدعيــه 
ــي  .......  ــا اذا ارادت الســفر أن تضــع بنت ســبق أن تعهــدت لديكــم بإنه
عنــدي ولكــن املدعيــه حجــت هــذه الســنة وتركــت البنــت عنــد ابــن 
ــة هــذا  ــده ســتة أوالد ليســوا محارمــا لهــا اطلــب كتاب عمهــا  ....... وعن
الــكام وعنــد  ســماع املدعيــه ذلــك قــررت قائلــة أوال هــذا الــكام 
غيــر صحيــح فعندمــا حجيــت وضعــت ابنتــي  ....... عنــد والدتــي ثانيــا لــم 
اضــع البنــت عنــد والدهــا بعدمــا حصــل منــه املشــكلة التــي يف مركــز 
....... واطلــب الكتابــة لهــم بذلــك ورفعــت اجللســة للكتابــة  شــرطة  
ملركــز شــرطة  ....... لافــادة مبــا لديهــم ومت حتديــد موعــد اجللســة 
يف يــوم االثنــن املوافــق 1434/3/2هـــ الســاعة التاســعة وعليــه جــرى 
التوقيــع  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/02 هـــ
املوافق1434/03/02هـــ فتحــت  يــوم اإلثنــن  ثــم يف  احلمــد هلل وحــده 
اجللســة اخلامســة الســاعة التاســعة بحضــور املدعيــة برفقــة املعــرف بهــا 
كمــا حضــر املدعــى عليــه  وقــد عــاد اجلــواب مــن مركــز شــرطة  ....... 
برقــم  ....... يف 1434/02/11هــــ املتضمــن مــا نصــه ) عليــه نفيدكــم 
أنــه يوجــد لدينــا دعــوى مــن املواطنــه  ....... ضــد والدهــا  ....... بانــه يقــوم 
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بضربهــا وتهديدهــا بالقتــل وقــد مت احالــة كامــل أوراق املذكــورة الــى 
هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام رقــم  ....... يف 1434/02/02 هــــ( انتهــى 
الــى هيئــة التحقيــق  ثــم قــررت املدعيــة قائلــة اطلــب الكتابــة  نصــه 
واالدعــاء العــام لإلفــادة عــن هــذه الشــكوى و رفعــت اجللســة للكتابــة 
الــى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام  لإلفــادة مبــا لديهــم ولــذا رفعــت 
يــوم الســبت املوافــق 1434/05/04هــــ الســاعة التاســعة     الــى  اجللســة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/03/02 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم يف يــوم  الســبت املوافــق1434/05/04 هـــ 
فتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09 وفيهــا حضــرت املدعيــة بصحبــة ابنهــا  
....... كمــا حضــر املدعــى عليــه وقــد وردت االفــادة بخطــاب رئيــس فــرع 
هئيــة التحقيــق واالدعــاء العــام بحائــل رقــم  ....... يف 1434/3/16هـــ  
ــه صــدر يف الدعــوى أمــر حفــظ  حيــث مت ابــاغ صاحــب  واملتضمــن إن
احلــق اخلــاص بأمــر احلفــظ وافهامــه بــأن لــه حــق اقامــة دعــوى مباشــرة 
علــى  عرضــه  جــرى  وقــد  نصــه  انتهــى   ) املختصــة  احملكمــة  أمــام 
الطرفــن ومحاولــة الصلــح بينهمــا فأصــر كل واحــد منهمــا علــى أقواله 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث اتفــق الطرفــان علــى 
أن يكــون األبنــاء  ....... و ....... و .......  عنــد مــن يختــارون  مــن والديهــم 
كمــا وافــق املدعــى عليــه  ....... بــأن  تكــون حضانــة  الطفــل   ....... عنــد 
والدتــه وحيــث أن احلضانــة حــق متجــدد كمــا نــص علــى ذلــك أهــل العلم 
وقــد ظهــر لنــا مــن حــال املدعيــة واملدعــى عليــه أنــه متقــارب وحيــث أن 
الراجــح لــدي تخييــر األوالد بــن والديهــم ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثــا 
إذا بلغــوا ســبع ســنن ولــم يكونــوا معتوهــن وهــذا مذهــب الشــافعي 
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وروايــة عــن أحمــد رحمهمــا اهلل  ملــا صــح عــن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم أنــه خيــر غامــا بــن أبيــه وأمــه  قــال الشــافعي واجلاريــة مثلــه قــال 
أهــل العلــم  فيكــون  عنــد مــن اختــاره  منهمــا فــإذا اختــار اآلخــر منهمــا 
نقــل إليــه وهكــذا أبــدا لذلــك كلــه فقــد حكمــت بتخييــر األوالد وهــم  
.......  و .......  و ....... و ....... بــن والديهــم فيكــون الواحــد منهــم عنــد 
مــن اختــاره مــن والــده أو والدتــه وقــد حضــر يف هــذه اجللســة  األوالد 
كل مــن  ....... و .......  و ....... و ....... فأفهمــت كل واحــد منهــم  بــأن 
يختــار أحــد والديــه فقــرر األول  ....... والثانيــة  ....... بأنهمــا يختــاران 
والدتهمــا  ....... كمــا قــرر  ....... و .......  بأنهمــا يختــاران والدهمــا وأمــا 
االبــن  ....... فلــم يبلــغ ســبع ســنوات ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  
»أنتــي أحــق بــه مــا لــم  تنكحــي« فقــد حكمــت بــأن تكــون حضانتــه 
عنــد والدتــه حتــى يبلــغ ســبع ســنوات ثــم يخيــر بــن والديــه ومبــا تقــدم 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة أمــا 
املدعــى عليــه فقــرر عــدم القناعــة وطلــب متكينــه مــن تقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وســوف يتــم تســليمه نســخة مــن الصــك بعــد 
التوقيــع يف هــذا اليــوم إن شــاء اهلل كمــا أفهمتــه بــأن عليه  تقدمي الئحته 
االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ هــذا اليــوم وإذا مضــت املــدة 
ولــم يقــدم الئحتــه فيكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك وعليــه جــرى 
التوقيــع واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم حــرر يف 1434/5/4هـــوباهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/04 هـــ
احلمــد هلل رب العاملــن ، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن ، أمــا بعــد  : فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة دائــرة األحــوال 
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الشــخصية مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل علــى املعاملــة الــواردة 
رفــق كتابــه  املســاعد  بحائــل  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة 
برقــم  لدينــا  واملقيــدة   ، 1434/6/10هـــ  وتاريــخ   )33145856( رقــم 
)33145856( وتاريــخ 1434/6/11هـــ ، املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ/  ....... القاضــي باحملكمــة العامــة بحائــل برقــم 
)34205082( وتاريــخ 1434/5/4هـــ  اخلــاص بدعــوى/  .......  ضــد/  
....... ، وطلبهــا إلــزام املدعــى عليــه بتســليمها أوالدهــا منــه ، واحلكــم 
لهــا بحضانتهــم ، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه بــأن يكــون  ....... 
و .......  ولــدي املدعــى عليــه عنــد والدتهمــا املدعيــة حســب إختيارهمــا ، 
ويكــون  ....... و .......  عنــد والدهمــا املدعــى عليــه حســب إختيارهمــا ، 
وتكــون حضانــة الطفــل  ....... عنــد والدتــه املدعيــه ؛ حتــى بلوغــه ســبع 
ــه . وبدراســة الصــك ، وصــورة ضبطــه ،  ــر بــن والدي ــم يخي ســنن ، ث
والائحــة االعتراضيــة ، وأوراق املعاملــة ، قررنــا املصادقــة علــى مــا 
حكــم بــه فضيلتــه ؛ مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى مــا يلــي :1-أن علــى فضيلتــه 
تذكيــر الطرفــن مبقتضــى قولــه تعالــى : »وال تنســوا الفضــل بينكــم«. 
وأن األوالد أمانــة يف أعناقهمــا ،وعليهمــا احملافظــة علــى هــذه األمانــة و 
رعايتهــا. 2-أن يكــون نســخ إعــام احلكــم بخــط مقــاس )18( ، أو مــا 
يقابلــه وفقــًا للتعليمــات ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34172423 تاريخه : 1434/3/25هـ 
رقم الدعوى :3417964

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34227322 تاريخه: 1434/05/29هـ 

حضانــة - طلــب حضانــة أوالد - عــدم زواج األم - تخييــر األوالد بــن 
والديهــم ذكــورًا و إناثــًا - اختيــار األوالد لوالدتهــم - احلضانــة حــق 
- حضانــة مــن جتــاوز  للمحضــون - احلكــم بحضانــة األم ألوالدهــا 

الســابعة .

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( . 
2. قــال ابــن القيــم يف زاد املعــاد ) 473/5( : ) ثــم هاهنــا حصــل االجتهــاد 
يف تعيــن أحــد األبويــن ملقامهــا عنــده وأيهمــا أصلــح لهــا ، فمالــك وأبــو 
حنيفــة وأحمــد يف إحــدى الروايتــن عنــه عينــوا األم وهــو الصحيــح 
دليــًا وأحمــد ـ رحمــه اهلل ـ يف املشــهور عنــه واختيــار عامــة أصحابــه 
عينــوا األب ، قــال مــن رجــح األم » قــد جــرى يف العــادة بــأن األب يتصرف 
يف املعــاش ولقــاء النــاس واألم يف خدرهــا مقصــورة يف بيتهــا ، فالبنــت 
عندهــا أصــون وأحفــظ بــا شــك ، عينهــا عليهــا دائمــا ، بخــاف األب 
فإنــه يف غالــب األوقــات غائــب عــن البنــت ، أو يف مظنــة ذلــك يجعلهــا 
عنــد أمهــا أصــون لهــا وأحفــظ ، وكل مفســدة يعــرض وجودهــا عنــد 
األم فإنهــا موجــودة ، أو أكثــر منهــا عنــد األب ، فإنــه إذا تركهــا يف 
ــه أو غيرهــا ،  البيــت وحدهــا لــم يأمــن عليهــا ، وإن تــرك عندهــا امرأت
ــة ، أيضــًا هــي محتاجــة  فــاألم أشــفق عليهــا وأصــون لهــا مــن األجنبي
إلــى تعلــم مــا يصلــح للنســاء مــن الغــزل والقيــام مبصالــح البيــت ، 
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كانــت  عليهــا  املدعــى  أن  بقولــه  وادعــى  وكالــة  املدعــي  حضــر 
زوجــة ملوكلــه، وقــد أجنبــت منــه أوالدًا األول ذكــر واملولــود بتاريــخ 
1419/6/7هـــ والثانــي ذكــر واملولــود بتاريــخ 1427/2/28هـــ والثالــث 

وهــذا تقــوم بــه النســاء ال الرجــال ، فهــي أحــوج إلــى أمهــا لتعلمهــا مــا 
صلــح للمــرأة ، ويف دفعهــا إلــى أبيهــا تعطيــل لهــذه املصالــح ، وإســامها 
إلــى أجنبيــة تعلمهــا ذلــك وترددهــا بــن األم واألب متريــن لهــا علــى 
البــروز واخلــروج ، فمصلحــة البنــت واألم أن تكــون عنــد أمهــا ، وهــذا 

القــول الــذي ال نختــار ســواه ( . 
3. جــاء يف كتــاب الفقــه اإلســامي وأدلتــه : ) وأمــا صاحــب احلــق 
يف احلضانــة فمختلــف فيــه بــن الفقهــاء ، فقيــل : إن احلضانــة حــق 
للحاضــن ، وهــو رأي احلنفيــة واملالكيــة علــى املشــهور وغيرهــم ، ألن 
لــه أن يســقط حقــه ولــو بغيــر عــوض ، ولــو كانــت احلضانــة لغيــره 
ملــا ســقطت بإســقاطه ، وقيــل إنهــا حــق للمحضــون فلــو أســقطها هــو 
ســقطت ، والظاهــر لــدى العلمــاء احملققــن أن احلضانــة تتعلــق بهــا 
ثــاث حقــوق معــًا : حــق احلضانــة وحــق احملضــون وحــق األب أو مــن 
يقــوم مقامــه ، فــإن أمكــن التوفيــق بــن هــذه احلقــوق وجــب املصيــر 
إليــه ، وإن تعارضــت قــدم حــق احملضــون علــى غيــره ـ وقــدم الفقهــاء 
احلواضــن بعضهــم علــى بعــض بحســب مصلحــة احملضــون ، فجعلــوا 
اإلنــاث أليــق باحلضانــة ، ألنهــم أشــفق وأهــدى إلــى التربيــة وأصبــر 
علــى القيــام بهــا وأشــد مازمــة لأطفــال ثــم قدمــوا يف اجلنــس الواحــد 

مــن كان أشــفق وأقــرب (
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بنــت واملولــودة بتاريــخ 1424/5/10هـــ وهــؤالء جميعــًا مــع املدعــى عليهــا 
ويطلــب احلكــم ملوكلــه بحضانــة أوالده املذكوريــن أعــاه، بعــرض 
دعــوى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليهــا صادقــت علــى مــا ذكــره 
ألوالدها،طعــن  وكالــة  املدعــي  حضانــة  وترفــض  وكالــة  املدعــي 
علــى  حتافــظ  ال  أنهــا  ذكــر  حيــث  األم  بحضانــة  وكالــة  املدعــي 
الصــاة، كثيــرة اخلــروج مــن املنــزل، وقــد وضعــت أجهــزة البــث يف 
غــرف أوالدهــا ووضعــت فيــه القنــوات الفاســدة مــن أغانــي وأفــام كما 
أن املدعــى عليهــا قامــت بإحــراق ســيارة املدعــي وكالــة وقامــت بســرقة 
بعــض أغراضــه الشــخصية، بســؤال املدعــى عليهــا عــن هــذه االدعــاءات 
أنكرتهــا، بســؤال املدعــي وكالــة البينــة علــى مــا ذكــره أجــاب بــأن 
هــذه األمــور داخــل املنزل وال ميكن أن يشــهد أحــد بذلك،حضر املدعي 
وكالــة واملدعــى عليهــا أصالــة وحضــر حلضورهــم األوالد املذكــورون 
أعــاه، مت ســؤالهم عمــن يرغبــون البقــاء معــه فقــرروا أنهــم يرغبــون 
اإلقامــة مــع والدتهــم، حيــث أن والدهــم تركهــم فتــرة بــا طعــام، وال 
يوجــد يف بيــت والدهــم مــن يخدمهــم، ووالدهــم يقتــر عليهــم يف النفقــة 
وال يشــتري حاجاتهــم املدرســية، اختيــار األوالد البقــاء لــدى والدتهــم، 
بــرد دعــوى املدعــي يف مطالبتــه  األم أشــفق علــى أوالدهــا، احلكــم 
علــى  اعتراضــه  وكالــة  املدعــي  قــرر  املذكوريــن،  أوالده  بحضانــة 
احلكــم بائحــة اعتراضيــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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ــة  ــي لــدى فضيل ــا  ....... املــازم القضائ ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
ــه   ــاض وبتكليــف من الشــيخ  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالري
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالرياض/املســاعد برقــم 3417964 وتاريــخ 1434/01/11 هـــ  املقيــدة 
باحملكمة برقم 3484188 وتاريخ 1434/01/11 هـ  ففي يوم  األربعاء 
املوافق1434/01/28 هـ حضر  ....... ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم  ....... بصفتــه وكيــا عــن والــده مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل عرقــة برقــم  ....... وتاريــخ 1433/04/13هـــ واملخول له 
فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار والصلــح وحضــرت حلضــوره  ....... 
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ....... املعــرف بهــا مــن قبل 
ابنهــا  ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ....... وادعــى 
املدعــي وكالــة قائــا إن املدعــى عليهــا كانــت زوجــة ملوكلــي وقــد 
طلقهــا يف 1433/09/11هـــ وقــد رزقــه اهلل منهــا بــأوالد والقصــر منهــم 
هم  ....... املولود يف 1419/06/07هـ و .......  املولود يف 1421/02/28هـ 
عليهــا  املدعــى  مــع  وجميعهــم  1424/05/10هـــ  يف  املولــودة    ....... و 
وأخرجوهــم مــن منزلهــم جبــرا وبــدون علــم موكلــي وموكلــي يطلــب 
ــا مــا ذكــره  ــى املدعــى عليه ــك عل حضانتهــم هــذه دعــواي وبعــرض ذل
املدعــي وكالــة كلــه صحيــح وأنــا أرفــض حضانــة والدهم لهــم فاألوالد 
خرجــوا معــي مــن تاريــخ 1433/08/06هـــ ولــم يطلــب حضانتهــم إال بعــد 
أن رفعــت دعــوى النفقــة هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
وكالــة أجــاب قائــا موكلــي يطلــب احلضانــة لألســباب التاليــة أنهــا 



174

وضعــت يف البيــت أجهــزة البــث التلفزيونــي )الــدش( ووضعــت يف كل 
غرفــة جهــاز تلفزيــون ووضــع قنــوات فاســدة مــن أغانــي وأفــام تؤثــر 
علــى تربيــة أوالده وقــد نصحهــا عــدة مــرات للتخلــص مــن هــذه األجهــزة 
أو قصرهــا علــى القنــوات املفيــدة إال أنهــا لــم ترتــدع ممــا دعــاه إلتــاف 
هــذه األجهــزة والتخلــص منهــا كمــا أن املدعــى عليهــا كثيــرة الســهر 
خــارج البيــت بــدون إذن موكلــي وال تعــود إال يف ســاعات الفجــر األولــى 
ــة النهــار فــا تقــوم بواجباتهــا معــي كمــا أنهــا ال حتــرص  ثــم تنــام طيل
علــى أداء الصــاة يف أوقاتهــا وال حتــرص أوالدهــا علــى الصــاة كمــا 
أنــه يوجــد لديهــا ســت جــواالت حيــث أنهــا كثيــرة اإلغــاق علــى نفســها 
يف غرفتهــا والتحــدث بهــذه اجلــواالت واملدعــى عليهــا تتلفــظ بألفــاظ 
أوالدهــا  أنهــا حتــرض  علــى ضربهــا كمــا  ابنهــا  جــرأ  فاحشــة ممــا 
علــى كــره إخوانهــم مــن زوجتــي األخــرى ووصــل األمــر إلــى أن اتهمــت 
أحــد أوالدي بأنــه يتحــرش بأخيــه منهــا والقضيــة منظــورة لــدى اجلهــات 
املختصــة كمــا أن املدعــى عليهــا دخلــت منــزل موكلــي بعــد طاقــه لهــا 
وقامــت بإحــراق الســيارة مبــادة األســيد وكســر زجــاج الســيارات وأخــذ 
مســدس خــاص مبوكلــي وجوالــه وســيف يخصــه وبطاقــة أحــوال عائــدة 
ــه وبعــد محــاوالت قــام أخــي  ....... بإعــادة  ــه وبطاقــة صــراف عائــدة ل ل
وســلمها  جلارنــا  الســيارة  اســتمارة  وســلمت  األحــوال  وبطاقــة  اجلــوال 
ملوكلــي والقضيــة لــدى الشــرطة هكــذا ذكــر وبعــرض ذلــك علــى 
ــه ادعاءاتــك غيــر  املدعــى عليهــا قالــت مــا ذكــره املدعــي وكالــة كل
ــى  ــة عل ــة ألديــك بين صحيحــة هكــذا ذكــرت وبســؤال املدعــي وكال
مــا ورد يف ادعــاءات فقــال مــا ذكــر مــن أمــور أغلبهــا داخــل املنــزل وال 
ميكــن أن يشــهد أحــد بذلــك وأمــا قضيــة الســرقة فهــي لــدى الشــرطة 
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هكــذا ذكــر بعــد ذلــك أفهمــت املدعــى عليهــا بإحضــار جميــع األوالد 
يف اجللســة القادمــة احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي  أنــا  ....... القاضــي يف 
احملكمــة العامــة بالريــاض يف يــوم  األربعــاء املوافــق1434/03/25 هـــ  
حضــر املدعــي وكالــة و املدعــى عليهــا كمــا حضــر األوالد الثاثــة  
....... و .......  و .......  وجــرى ســؤالهم عمــن يرغبــون البقــاء معــه فقــال  
....... أنــا أرغــب البقــاء مــع والدتــي حيــث أننــي وبقيــة إخوانــي جلســنا 
يف منــزل والــدي فتــرة بــدون طعــام صالــح وال يوجــد مــن يخدمنــا يف 
ــر  اعــداد الطعــام أو تنظيــف املابــس كمــا أن والــدي حفظــه اهلل مقت
يف النفقــة وال يشــتر احتياجاتنــا الدراســية وإمنــا والدتــي هــي التــي تقــوم 
بذلــك كمــا أفــاد  ....... بقولــه أنــا أرغــب يف والدتــي واســتدل بقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم للصحابــي الــذي ســأله عــن أحــق النــاس بصحبتــه 

) أمــك ثــم أمــك ثــم أمــك ثــم أبــوك (
 كمــا أفــادت  ....... بأنهــا ترغــب يف والدتهــا حيــث أنهــا دائمــا معهــا وال 
ميكــن أن تكــون مــع غيرهــا بعــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــي وكالــة 
عمــن ســيرعى األوالد فقــال سيســكنون مــع والــدي يف منزلــه الــذي 
ــه ثــاث أخــوات أكبرهــن عمرهــا 25 ســنة وأصغرهــن 13 ســنة مــع  ب
وجــود ثاثــة أوالد ووالــدي غيــر متــزوج هكــذا ذكــر وبعــرض ذلــك 
علــى املدعيــة قالــت مــا ذكــره املدعــي وكالــة كلــه غيــر صحيــح وأنــا 
غيــر متزوجــة وأســتطيع أن أرعــى أوالدي وأطلــب احلكــم بحضانتهــم لي 
كمــا أنــه قــد حكــم بالنفقــة هكــذا ذكــرت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي وكالــة ال بينــة لديــه علــى مــا دفــع بــه 
مــن عــدم صاحيــة املدعــى عليهــا حلضانــة أوالدهــا ومبــا أن األوالد قــد 
اختــاروا والدتهــم ومبــا أن احلاضنــه حــق للمحضــون مــع مراعــاة احلاضــن 
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ومبــا أنــه ال خــاف بــن الفقهــاء يف أحقيــة األم حلضانــة أوالدهــا جــاء 
يف الفقــه اإلســامي وأدلتــه )وأمــا صاحــب احلــق يف احلضانــة فمختلــف 
فيــه بــن الفقهــاء فقيــل أن احلضانــة حــق للحاضــن وهــو رأي احلنفيــة 
واملالكيــة علــى املشــهور وغيرهــم ألن لــه أن يســقط حقــه ولــو بغيــر 
عــوض ولــو كانــت احلضانــة حقــًا لغيــره ملــا ســقطت بإســقاطه وقيــل 
إنهــا حــق للمحضــون فلــو أســقطها هــو ســقطت والظاهــر لــدى العلمــاء 
احملققــن أن احلضانــة تتعلــق بهــا ثــاث حقــوق معــا حــق احلضانــة وحــق 
احملضــون وحــق األب أو مــن يقــوم مقامــه فــإن أمكــن التوفيــق بــن 
هــذه احلقــوق وجــب املصيــر إليــه وإن تعارضــت قــدم حــق احملضــون علــى 
غيــره.... وقــدم الفقهــاء احلواضــن بعضهــم علــى بعــض بحســب مصلحــة 
احملضــون فجعلــوا اإلنــاث أليــق باحلضانــة ألنهــم أشــفق وأهــدى إلــى 
التربيــة وأصبــر علــى القيــام بهــا وأشــد مازمــة لألطفــال ثــم قدمــوا يف 

اجلنــس الواحــد مــن كان أشــفق وأقــرب(.
وقــد رجــح ابــن القيــم رحمــه اهلل تعالــى أن احلضانــة حــق للمحضــون 
والنظــر فيــه للمصلحــة وانتصــر لهــذا القــول فجــاء يف زاد املعــاد )ثــم 
هاهنــا حصــل االجتهــاد يف تعيــن أحــد األبويــن ملقامهــا عنــده وأيهمــا 
أصلــح لهــا فمالــك وأبــو حنيفــة وأحمــد يف إحــدى الروايتــن عنــه عينــوا 
األم وهــو الصحيــح دليــًا وأحمــد رحمــه اهلل يف املشــهور عنــه واختيــار 
عامــة أصحابــه عينــوا األب قــال مــن رجــح األم قــد جــرى يف العــادة بــأن 
األب يتصــرف يف املعــاش ولقــاء النــاس واألم يف خدرهــا مقصــورة يف 
بيتهــا فالبنــت عندهــا أصــون وأحفــظ بــا شــك عينهــا عليهــا دائمــا 
بخــاف األب فإنــه يف غالــب األوقــات غائــب عــن البنــت أو يف مظنــة ذلك 
فجعلهــا عنــد أمهــا أصــون لهــا وأحفــظ وكل مفســدة يعــرض وجودهــا 
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عنــد األم فإنهــا موجــودة أو أكثــر منهــا عنــد األب فإنــه إذا تركهــا 
ــه أو غيرهــا  ــرك عندهــا امرأت ــا وإن ت ــم يأمــن عليه يف البيــت وحدهــا ل
فــاألم أشــفق عليهــا وأصــون لهــا مــن األجنبيــة وأيضــًا هــي محتاجــة إلــى 
تعلــم مــا يصلــح النســاء مــن الغــزل والقيــام مبصالــح البيــت وهــذا تقــوم 
بــه النســاء ال الرجــال فهــي أحــوج إلــى أمهــا لتعلمهــا مــا صلــح للمــرأة ويف 
دفعهــا إلــى أبيهــا تعطيــل لهــذه املصالــح وإســامها إلــى أجنبيــة تعلمهــا 
ذلــك وترديدهــا بــن األم واألب متريــن لهــا علــى البــروز واخلــروج فمصلحــة 
البنــت واألم واألب أن تكــون عنــد أمهــا وهــذا القــول هــو الــذي ال نختــار 
ســواه( ومبــا أن املدعــي وكالــة قــرر أن األوالد ســيكونون مــع إخوانهــم 
وال شــك أن األم أقــدر علــى احلضانــة والرعايــة والتربيــة مــن اإلخــوة 
ومصلحتهــم إمنــا هــي يف بقائهــم معهــا وال يخفــى أن األم أشــفق علــى 
أوالدهــا مــن أي شــخص آخــر ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) أنــت أحــق 
بــه مالــم تنكحــي ( جلميــع ذلــك فقــد رددت دعــوى املدعــي يف مطالبتــه 
بحضانــة أوالده  ....... و .......  و .......  وحكمــت بحضانتهــم لوالدتهــم 
باحلكــم  قناعتــه  عــدم  قــرر  املدعــي وكالــة  علــى  احلكــم  وبعــرض 
وطالــب بتدقيــق احلكــم واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وأفهــم بأنــه 
لــه مــدة قدرهــا ثاثــون يــوم لتقــدمي اعتراضــه اعتبــارا مــن تاريــخ اســتام 
صــورة مــن نســخة احلكــم وإذا مضــت املــدة احملــددة لاعتــراض ولــم 
احلكــم  واكتســب  االســتئناف  يف  حقــه  ســقط  فيهــا  الئحتــه  يقــدم 
القطعيــة وحــدد موعــد تســليم صــورة نســخة احلكــم هــذا اليــوم الســاعة 
01.45 ومت إقفــال اجللســة الســاعة 11.00 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/25 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
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بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 3417964 وتاريــخ 1434/01/11 هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ   1434/01/11 وتاريــخ   3484188 برقــم  باحملكمــة 
ــة مــن محكمــة  الســبت املوافــق1434/06/17 هـــ حيــث عــادت املعامل
واملتضمــن  الصــك  ظهــر  علــى  املــدون  القــرار  وبرفقهــا  االســتئناف 
مــا نصــه ) تظهيــرات الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصة واإلنهــاءات 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض احلمــد هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنــا 
علــى هــذا الصــك رقــم 34172423 وتاريــخ 1434/3/25هـــ الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض الشــيخ  ....... وأصدرنــا 
القــرار رقــم 34227322 وتاريــخ 1434/5/29هـــ املتضمــن املصادقــة 
باألكثريــة علــى احلكــم واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف  ....... ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف  ....... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة  ....... 
ختمــه وتوقيعــه لــي وجهــة نظــر ( وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/06/17 هـــ
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 
بالريــاض املســاعد برقــم 3484188 وتاريــخ 1434/5/7هـــ املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/  ....... املســجل 
 .......   / بدعــوى  اخلــاص  1434/3/25هـــ  وتاريــخ  برقــم34172423 
ضــد/  ....... . يف قضيــة حضانــة، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه 
مباهــو مــدون ومفصــل فيــه.  وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
ــي  ــة املصادقــة عل ــرة باألكثري ــة تقــرر الدائ ــة وأوراق املعامل االعتراضي
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احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه 
وســلم . 
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رقم الصك: 34209331 تاريخه : 1434/5/8هـ 
رقم الدعوى :3423188

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34258198 تاريخه:1434/7/2هـ

حضانــة - طلــب حضانــة ابــن - تخييــر االبــن البالــغ مــن العمــر ســبع 
ســنوات بــن والــده ووالدتــه  - اختيــار االبــن لوالــده - احلكــم بحضانــة 

والــده لــه.

حديــث أبــي هريــرة - رضــي اهلل عنــه - أن امــرأة جــاءت إلــى رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت : يــا رســول اهلل : إن زوجــي يريــد أن 
يذهــب بابنــي وقــد ســقاني مــن بئــر أبــي عنبــة وقــد نفعنــي ، قــال رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : اســتهما عليــه ، فقــال زوجهــا : مــن يحاقنــي 
يف ولــدي ، فقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) هــذا أبــوك وهــذه 
أمــك فخــذ بيــد أيهمــا شــئت فأخــذ بيــد أمــه فانطلقــت بــه ( رواه أبــو 

داود والنســائي .

كان  بأنــه  عليــه  املدعــى  علــى  وادعــى  وكالــة  املدعــي  حضــر 
زوجــًا ملوكلتــه وقــد طلقهــا ورزق منهــا بابــن اســمه ... مولــود بتاريــخ 
1425/11/22هـــ وقــد أخــذه مــن موكلتــه ويطلــب احلكــم لــه بحضانــة 
أمــه لــه، صــادق املدعــى عليــه علــى زواجــه وطاقــه املدعيــة وإجنــاب 
ــي مــن  ــة تعان ــن ألن املدعي ــى تســليمها االب ــم يوافــق عل ــد ... منهــا ول الول
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مــرض نفســي واالبــن يحتــاج إلــى عنايــة حيــث إنــه مصــاب مبــرض احلــول 
كمــا أنــه أفــاد أنــه اصطلــح قبــل طاقهــا أن يكــون االبــن يف حضانتــه 
إذا أكمــل الســنة الســابعة، أنكــر املدعــي وكالــة مــرض موكلتــه 
ــب االبــن فحضــر يف اجللســة وحضــرت  النفســي وإهمالهــا لولدهــا، طل
املدعيــة أصالــة فجــرى تخييــره بــن والــده ووالدتــه فاختــار البقــاء عنــد 
والــده، احلكــم بــرد دعــوى املدعيــة وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه مــن 
هــذه الدعــوى، لــم تقنــع املدعيــة باحلكــم وطلبــت اســتئنافه بائحــة 
اعتراضيــة فأجيبــت لطلبهــا وأفهمــت بتعليمــات االســتئناف، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
........ حضــر  املوافق1434/04/02هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي  بالريــاض  
حامــل الســجل املدنــي رقــم ........بالوكالــة عــن ........حاملــة الســجل 
املدنــي رقــم ........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
تخولــه  والتــي  1433/12/26هـــ   ........وتاريــخ  برقــم  الريــاض  بشــرق 
واملطالبــة  واإلنــكار  واإلقــرار  واملدافعــة  واملرافعــة  الدعــاوى  إقامــة 
بتنفيــذ األحــكام وقبــول األحــكام أو االعتــراض عليهــا وادعــى علــى 
........قائــا يف دعــواه  رقــم  املدنــي  الســجل  ........حامــل  احلاضــر معــه 
إن املدعــى عليــه كان زوجــا ملوكلتــي وقــد طلقهــا وســبق أن رزقــت 
منــه بابــن اســمه ........مولــود يف 1425/11/22هـــ وقــد أخــذه املدعــى 
ــه هــذه دعــواي  ــه مــن موكلتــي وأطلــب احلكــم ملوكلتــي بحضانت علي
وباســتجواب املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أننــي 
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كنــت زوجــا ملوكلتــه وأننــي طلقتهــا وســبق أن رزقــت منهــا بابــن اســمه 
........مولــود يف 1425/11/22هـــ وإنــه عنــدي فصحيــح وال أوافــق علــى 
جعــل احلضانــة للمدعيــة ألنهــا تعانــي مــن مــرض نفســي وقــد أهملــت 
االبــن عندمــا كان عندهــا وهــو يعانــي مــن احلــول ويحتــاج إلــى مراجعات 
مســتمرة للمستشــفى للعــاج مــن ذلــك وأحتــاج أن يكــون عنــدي حتــى 
يســهل ذهابــي بــه للمستشــفى كمــا أننــي قبــل أن أطلــق املدعيــة قــد 
اصطلحــت معهــا علــى أن يكــون االبــن يف حضانتــي بعــد أن يكمــل 
الســنة الســابعة وال رغبــه للمحضــون يف االنتقــال إلــى والدتــه هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه 
مــن أن موكلتــي مريضــة نفســيا وأنهــا أهملــت االبــن عندمــا كان 
عندهــا فغيــر صحيــح  فطلبــت مــن املدعــى عليــه إحضــار ابنــه يف اجللســة 
القادمــة كمــا طلبــت مــن املدعــي وكالــة إحضــار موكلتــه يف اجللســة 
القادمــة . ويف يــوم  األربعــاء املوافق1434/05/08هـــ  حضــرت املدعيــة 
........حاملــة الســجل املدنــي رقــم........ واملعــرف بهــا مــن قبــل  أصالــة 
أخيهــا ........حامــل الســجل املدنــي رقم........كمــا حضــر املدعــي وكالة 
واملدعــى عليــه أصالــة وابــن املدعيــة واملدعــى عليــه ........فجــرى تخييــره 
بــن والــده ووالدتــه فاختــار البقــاء عنــد والــده فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
ــي  ــده وحلديــث أب ــد وال ــار احملضــون للبقــاء عن ــة واختي الدعــوى واإلجاب
هريــرة -رضــي اهلل عنــه - أن امــرأة جــاءت إلــى رســول هلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم فقالــت يــا رســول اهلل: إن زوجــي يريــد أن يذهــب بابنــي وقــد 
ســقاني مــن بئــر أبــي عنبــة وقــد نفعنــي فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم: اســتهما عليــه. فقــال زوجهــا مــن يحاقنــي يف ولــدي فقــال النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم )هــذا أبــوك وهــذه أمــك فخــذ بيــد أيهمــا شــئت. 
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فأخــذ بيــد أمــه فانطلقــت بــه( رواه أبــو داود والنســائي. لــذا فقــد رددت 
دعــوى املدعيــة وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبذلــك 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعيــة قــررت عــدم القناعــة وطلبــت 
إلــى طلبهــا وقــررت تســليمها صــورة مــن صــك  االســتئناف فأجبتهــا 
احلكــم حــاال لتقــدمي معارضتهــا عليــه خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــن يومــا 
فــإن تأخــرت عــن ذلــك ســقط  حقهــا يف تقــدمي الائحــة االعتراضيــة 
واكتســب احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/08 هـــ . ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
االثنــن املوافــق 1434/08/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحدة لدّي 
أنــا ........القاضــي بهــذه احملكمــة خلفــًا لفضيلــة الشــيخ ........النتقالــه 
مــن احملكمــة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض 
برقــم 341470623 يف 1434/07/16هـــ وقــد همــش علــى ظهــر الصــك 
مبــا نصــه ) تظهيــرات الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واالنهــاءات 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض ، احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا 
ــخ 1434/05/08هـــ الصــادر  ــى هــذا الصــك رقــم 34209331 وتاري عل
القــرار  ........وأصدرنــا  الشــيخ  احملكمــة  يف  القاضــي  فضيلــة  مــن 
املصادقــة علــى  املتضمــن  وتاريــخ 1434/07/02هـــ  رقــم 34258198 
احلكــم ، واهلل املوفــق . قاضــي اســتئناف ........ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
وتوقيعــه(  ........ختمــه  الدائــرة  رئيــس  وتوقيعــه  اســتئناف........ختمه 
اجللســة  هــذه  ختــام  وكان  ســجله،  علــى  بذلــك  بالتهميــش  وأمــرت 
الســاعة الواحــدة والنصــف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/08هـــ .
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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 
بالريــاض  برقــم 34110682 وتاريــخ 1434/6/14هـــ  املرفــق بهــا الصك 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ........املســجل برقــم  الصــادر مــن فضيل
34209331 وتاريــخ 1434/5/8هـــ اخلــاص بدعــوى / ........ضــد/  ........

يف قضيــة حضانــة، 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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: 34258488 تاريُخه: 1434/7/3هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3426001

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34309489 تاريخه: 1434/8/30هـ

حضانــة - مطالبــة  أب ملطلقتــه بحضانــة ابنتــه التــي جتــاوزت ســبع 
ســنوات - رفــض املدعــى عليهــا طلــب املدعــي لصغــر ســن احملضونــة 
وحلاجتهــا إلــى مــن يقــوم علــى رعايتهــا وألن األم األحــق باحلضانــة مــا 
لــم تتــزوج - خيــر القاضــي البنــت بــن والديهــا فاختــارت أمهــا - احلكــم 

بحضانــة البنــت للمدعــى عليهــا.

1. قــال ابــن ا لقيــم رحمــه اهلل) فــاألم أحــق بــه مــن األب مــا لــم يقــم بهــا 
إلــخ.....( زاد املعــاد 436/5  

2. قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف أحقيــة األم باحلضانــة )ال نعلــم أحــدا 
خالفهــم( انتهــى املغنــى 413/11 .

طالــب أب مطلقتــه بحضانــة ابنتــه التــي فــوق ســن الســابعة، رفضــت 
املدعــى عليهــا أم البنــت تســليم البنــت لصغــر ســنها وحاجتهــا ملــن يقــوم 
علــى رعايتهــا وذكــرت بــأن املدعــي مهمــل بالرعايــة كمــا أن املدعــي 
لــم ينفــق علــى ابنتــه رغــم صــدور حكــم قضائــي يلزمــه بذلــك، ســألت 
احملكمــة املدعــي عــن املدعــى عليهــا فلــم يقــدح بدينهــا وال بحضانتهــا 
وصــادق أنــه لــم ينفــق علــى ابنتــه رغــم صــدور حكــم مــن احملكمــة 
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يلزمــه بذلــك ودفــع بــأن املدعــى عليهــا لــم تطالــب بالتنفيــذ، خيــرت 
حملكمــة البنــت فاختــارت والدتهــا  لــذا وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن األم 
أحــق يف احلضانــة مــن األب إذا لــم تكــن متزوجــة ولــم يقــم بهــا مانــع 
فحكمــت احملكمــة بحضانــة البنــت موضــع النــزاع  للمدعــى عليهــا، 

اعتــرض املدعــى، وصــدق احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( رئيــس محكمــة وبنــاء علــى 
وتاريــخ   برقــم  املقيــدة باحملكمــة  وتاريــخ  برقــم  لنــا  املعاملــة احملالــة 
ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/01/28 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
ــل الشــرعي عــن  ــه الوكي ــة بصفت 30 : 08وفيهــا حضــر املدعــي وكال
).....( والتــي تخولــه إقامــة الدعــاوى نيابــة عــن والــده وحضــور اجللســات 
واإلقــرار واإلنــكار وطلــب األميــان وحضــرت حلضــوره املدعــى عليهــا 
برفقــة والدهــا املعــرف بهــا و بســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه أجــاب 
قائــأل إن املدعــى عليهــا هــذه احلاضــرة معــي كانــت زوجــة لوالــدي 
موكلــي يف هــذه الدعــوى وقــد طلقهــا بتاريــخ 1428/7/7هـــ ولــه منهــا 
ابنــة اســمها ).....( وعمرهــا اآلن ســبع ســنوات أطلــب إلــزام املدعــى عليها 
بتســليم البنــت املذكــورة ملوكلــي واحلكــم لــه بحضانتهــا هــذه دعــواي 
وبعرضــه علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه 
مــن أن موكلــه كان زوجــا لــي وأنــه طلقنــي يف التاريــخ املذكــور ولــي 
منــه ابنــه عمرهــا ســبع ســنوات واســمها  فهــذا صحيح وأمــا طلبه احلكم 
ملوكلــه بحضانــة ابنتــه فــا أوافــق علــى ذلــك ألنهــا الزالــت صغيــرة يف 
الســن وهــي بحاجــة إلــى مــن يقــوم علــى رعايتهــا ومصاحلهــا وال تســتطيع 
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مفارقتــي وهــي منــذ أن علمــت أن والدهــا يريــد أخذهــا تبكــي ليــا 
ونهــارا وقــد أثــر ذلــك علــى صحتهــا وســلوكها والحــظ معلماتهــا يف 
ــا  ــا بســبب خوفه ــي ظهــرت عليه ــات الســلوكية الت املدرســة االضطراب
مفارقتــي أرجــو مــن اهلل ثــم منكــم يــا فضيلــة الشــيخ أن ال تفــرق بينــي 
وبــن ابنتــي وأن تبقــى ابنتــي يف حضانتــي حتــى تكبــر هكــذا أجابــت 
بعــد ذلــك ســألت املدعــي وكالــة هــل تقــدح يف حضانــة املدعــى عليهــا 
البنتهــا بشــيء أو تتهمهــا بشــيء فأجــاب قائــا ال واهلل ال أقــول فيهــا إال 
خيــرا وهــي امــرأة صاحلــة لكــن موكلــي يريــد ضــم ابنتــه إلــى أخوانهــا 
وجمــع شــتات أبنائــه وبناتــه واالشــراف عليهــم بنفســه هكــذا أجــاب 
بعــد ذلــك جــرى رفــع اجللســة النتهــاء وقتهــا وحــددت لهــم موعــدا آخــر 
يــوم االثنــن 1434/3/23هـــ وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/28هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( رئيــس محكمــة وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس محكمــة املقيــدة باحملكمــة 
برقــم  وتاريــخ ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق افتتحــت اجللســة الســاعة وفيهــا 
حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليهــا وجــرى محاولــة اإلصــاح بــن 
الطرفــن إال أنــه تبــن أن وكالــة املدعــي ال تخولــه الصلــح فجــرى ســؤال 
املدعــى عليهــا عــن محــل إقامــة ابنتهــا فأجابــت قائلــة إنهــا تقيــم معــي يف 
بيــت والدتــي وال يســكن معهــا أحــد ســواي أنــا ووالدتــي هكــذا أجابــت 
بعــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــى عليهــا عــن دراســة ابنتهــا املذكــورة 
ــة إنهــا تــدرس يف الصــف الثانــي االبتدائــي وهــي متفوقــة  فأجابــت قائل
يف دراســتها ويوجــد لديهــا شــهادة تفــوق مــن مدرســتها هكــذا أجابــت 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال صحيــح إن البنــت تقيــم مــع 
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والدتهــا وجدتهــا يف بيتهــم اخلــاص هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال املدعــى 
عليهــا عــن املانــع الــذي مينعهــا مــن تســليم البنــت لوالدهــا وهــل عليهــا 
ضــرر مــن ذلــك فأجابــت قائلــة إن بقــاء ابنتــي مــع والدهــا فيــه ضــرر 
عليهــا ألنــه يهملهــا كثيــرا وال يســأل عنهــا وهــو منــذ أن ولــدت لــم ينفــق 
عليهــا ريــاال واحــدا وقــد ســبق أن حكــم علــى والدهــا مببلــغ النفقــة 
منــذ والدتهــا إلــى حــن احلكــم الصــادر مــن محكمــة إال أنــه لــم يدفــع 
ــال  ــة وخمســن ري ــة وثماني ــه وقــدرة أربعــة االف ومائ ــغ احملكــوم ب املبل
وهــو قــاس جــدًا يف تعاملــه وأخشــى أن تتعــرض ابنتــي لإلهمــال هكــذا 
اجابــت وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــًا مــا ذكرتــه املدعــى 
عليهــا مــن أنــى موكلــي قــاس يف تعاملــه وأنــه مهمــل ألطفالــه فهــذا غيــر 
صحيــح أمــا مــا ذكرتــه مــن النفقــة فــإن املدعــى عليهــا لديــه الصــك 
املذكــور واحملكــوًم فيــه بالنفقــة املقــدرة شــرعًا إال أن املدعــى عليهــا 
لــم تطلــب نفقــة ابنتهــا ولــم تطلــب تنفيــذ احلكــم وقــد أرســلني موكلــي 
عــدة مــرات لتســليم لنفقــة ابنتــه وأخــذ البنــت مــن والدتهــا إال أن والــد 
البنــت  النفقــة ويرفــض تســليم  املدعــى عليهــا كان يرفــض اســتام 
ملوكلــي هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة مــا 
ذكــره املدعــي وكالــه مــن أنــه قــد جانــي عــدة مــرات لتســليم النفقــة 
هــذا غيــر صحيــح وال أعلــم إن كان جــاء إلــى والــدي إال أنــه الــى اليــوم 
لــم ينفــق عليهــا وال يقــوم بزيارتهــا وذلــك لعــدة ســنوات هكــذا أجابــت 
وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــًا مــا ذكرتــه املدعــى عليهــا 
ليــس بصحيــح فموكلــي شــفيق علــى ابنتــه وال يهملهــا وال ميتنــع عــن 
زيارتهــا هكــذا أجــاب وبعــد ذلــك قــررت رفــع اجللســة إلنتهــاء وقتهــا 
الســاعة  1434/5/12هـــ  األحــد  يــوم  القادمــة  اجللســة  موعــد  وحــدد 
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التاســعة صباحــًا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/23ه

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا رئيــس محكمــة ـــففي يــوم اإلثنــن 
املوافــق1434/07/03ه افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا 
وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــا برفقــة 
والدهــا املعــرف بهــا وأحضــرت املدعيــة معهــا ابنتهــا وهــي تبلــغ مــن العمر 
ثمــان ســنوات وتــدرس يف الصــف الثانــي االبتدائــي مبدرســة االبتدائيــة 
فجــرى تخييرهــا بــن العيــش مــع والدهــا بــن أخوتهــا وأخواتهــا وبــن 
البقــاء مــع والدتهــا فاختــارت البقــاء مــع والدتهــا وأبــدت رفضهــا العيــش 
مــع والدهــا وإخوانهــا وقالــت بأنهــا ال تعــرف والدهــا فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي وكالــة يف اجللســات املاضيــة لــم 
يقــدح يف املدعــى عليهــا مبــا مينــع حضانتهــا البنتهــا وقــرر بأنــه ال يقــول يف 
املدعــى عليهــا إال خيــرا وأنهــا امــرأة صاحلــة وملــا قــرره الفقهــاء رحمهــم 
اهلل مــن أن األم هــي األحــق بحضانــة ولدهــا مــن األبقــال ابــن القيــم 
رحمــه اهلل » فــاألم أحــق بــه مــن األب مــا لــم يقــم بهــا مــا مينــع تقدميهــا 
أو بالولــد وصــف يقتضــي تخييــره، وهــذا مــا ال يعــرف فيــه نــزاع، وقــد 
قضــى بــه خليفــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أبــو بكــر علــى عمــر 
ــه« .  ــه منكــر فلمــا ولــى عمــر قضــى مبثل ــم ينكــر علي ــن اخلطــاب فل ب
انتهــى مــن زاد املعــاد 436/5 وهــو قــول فقهــاء املذاهــب األربعــة وغيرهــم 
قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل » ال نعلــم أحــدا خالفهــم » انتهــى املغنــي 
ابنــة   ).....( الطفلــة  بحضانــة  حكمــت  فقــد  كلــه  لذلــك   413/11
املدعــي أصالــة ألمهــا املدعــى عليهــا وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــررت املدعــى 
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عليهــا القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــي وكالــة عــدم قناعتــه باحلكــم 
وطلــب متكينــه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي االعتــراض عليــه فأجيــب 
لطلبــه وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم يف نفــس اجللســة وأفهــم بــأن 
ــة عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ  ــه تقــدمي الائحــة االعتراضي علي
اليــوم وإال ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة وباهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 
يف 1434/7/3هـــ. احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت إلينــا كامل أوراق 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بعســير وعليهــا قــرار دائــرة األحــوال 
الشــخصية رقــم 34309489 يف 1434/8/30هـــ املتضمــن أنــه بدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/9/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة املختصة بتدقيق 
قضايــا األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
لهــذه  الــواردة  املعاملــة  علــى  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة 
احملكمــة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة الشــيخ/).....( املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلتــه برقــم/ وتاريــخ 1434/7/3هـــ اخلاصــة 
ــى الصفــة املوضحــة بالصــك املتضمــن  ــة عل بدعــوى ضــد بشــأن حضان
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بباطنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مــع 
التنبيــه املرفــق . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وســلم . دائــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت 

املــال.
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رقم الصك: 34302025 تاريخه : 1434/8/22هـ 
رقم الدعوى :3427056

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34345663 تاريخه: 1434/11/2هـ 

حضانــة - طلــب حضانــة بنــت جتــاوزت الســابعة - عــدم موافقــة األم 
علــى حضانــة األب - األم أحــق باحلضانــة حالــة عــدم زواجهــا وكــون 
الرجــل متــزوج مــن عــدة نســاء - احلكــم بحضانــة األم البنتهــا - طلــب 

احلضانــة ملســاومة األم علــى التنــازل عــن النفقــة . 

1. قــال شــيخ اإلســام - رحمــه اهلل - يف مجمــوع الفتــاوى ) 131/3.4( 
) وأحمــد وأصحابــه إنــا يقدمــون األب إذا لــم يكــن عليهــا يف ذلــك 
ضــرر ، فلــو قــدر أنــه عاجــز عــن حفظهــا وصيانتهــا أو مهمــل حلفظهــا 
وصيانتهــا ، فإنــه تقــدم األم يف هــذه احلالــة، فكل ما قدمناه من األبوين 
إنــا نقدمــه إذا حصــل بــه مصلحتهــا أو اندفعــت بــه مفســدتها، فأمــا 

مــع وجــود فســاد أمرهــا ، فاآلخــر أولــى بــا ريــب (. 
2. وقال - رحمه اهلل - يف مواضع آخر يف مجموع الفتاوى : )132/34(:  
»ولــذا لــو قــدر أن األب تــزوج ضــرة وهــي تتــرك عنــد ضــرة أمهــا ال تعمــل 
مصلحتهــا بــل تؤذيهــا أو تقصــر يف مصلحتهــا ، وأمهــا تعمــل ملصلحتها 

وال تؤذيهــا فاحلضانــة هنــا لأم«. 
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حضــر املدعــي وذكــر أن املدعــى عليهــا كانــت زوجــة لــه وأجنبــت 
منــه علــى فــراش الزوجيــة  بنتــن وطلــب حضانــة بنتــه  ....... املولــودة 
ــا بلغــت ســبع ســنن، بعــرض دعــوى  ــخ 1426/6/20هـــ حيــث إنه بتاري
املدعــي علــى املدعــى عليهــا صادقــت علــى مــا ذكــره املدعــي مــن كونــه 
زوجــًا لهــا ســابقًا وإجنــاب البنتــن منــه وهــي غيــر متنازلــة عــن حضانتهــا 
البنتهــا....... كــون املدعــي متــزوج مــن أربــع نســوة - قــرر املدعــي أن 
املدعــى عليهــا غيــر متزوجــة - بعــرض الصلــح علــى الطرفــن أبــدى 
املدعــي اســتعداده للصلــح مــع املــرأة والتنــازل عــن حضانــة البنــت إذا 
تنازلــت املدعــى عليهــا عــن نفقتهــا ورفضــت املدعــي عليهــا هــذا الصلــح، 
ظهــر للقاضــي مــن مجريــات القضيــة أن هــدف املدعــي هــو إســقاط 
النفقــة عــن ابنتــه وعــدم حتملــه، احلكــم بحضانــة  ....... ألمهــا املدعــي 
عليهــا، قــرر املدعــي اعتراضــه احلكــم بائحــة  اعتراضيــة - صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة قلــوة  وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
قلــوة برقــم 3427056 وتاريــخ 1434/01/17هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
األحــد  يــوم   ففــي  1434/01/17هـــ   وتاريــخ   34131510 برقــم 
املوافــق1434/07/30 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر   ....... ســعودي  
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....... وحضــر حلضــوره.......  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم     
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ....... بصفتــه وكيــل عــن املدعــى 
عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب  وذلــك   ....... عليهــا  
قلــوة برقــم  ....... وتاريــخ 1433/3/26هـــ  وحيــث إن وكالــة املدعــى 
عليــه  احلاضــر ال تخولــه املرافعــة واملدافعــة واالقــرار واالنــكار وقبــول 
األحــكام واإلعتــراض عليهــا لــذا فقــد طلبــت مــن املدعــى عليــه وكالــة 
تغييــر وكالتــه أو إحضــار موكلتــه يف اجللســة القادمــة وعليــه رفعــت 
اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم حتضــر املدعــى عليهــا 
ــم يحــرر املدعــي  ــغ وكيلهــا باملوعــد كمــا ل ــل عنهــا رغــم تبل وال وكي
دعــواه وطلــب مهلــة لتحريــر الدعــوى وإلعــادة إبــاغ املدعــى عليهــا رفعــت 
اجللســة  ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي  ....... املــدون هويتــه ســابقًا 
وحضــر حلضــوره  .......  ....... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم  ....... بصفتــه 
املدنــي  بالســجل  .......  ســعودية    ....... عليهــا   املدعــى  عــن   وكيــًا 
رقــم  ....... مبوجــب الوكالــة رقــم 341036271 وتاريــخ 1434/8/1هـــ 
املخولــة لــه حــق املرافعــة واملدافعــة والصلــح والتنــازل وقبــول االحــكام 
ونفيهــا واالعتــراض علــى االحــكام وطلــب االســتئناف قائــًا املدعــي  
يف دعــواه أننــي تزوجــت املدعــى عليهــا  ....... واجنبــت منهــا طفلتــن همــا  
....... املولــودة يف 1426/6/20هـــ  ....... املولــودة يف 1432/2/3هـــ ومــن 
ثــم طلقتهــا يف 1432/12/23هـــ وحيــث ان ابنتــي  ....... بلغت ســبع ســنن 
ــا بتســليمها  ــزام املدعــى عليه ــا وال ــي بحضانته ــب احلكــم ل ــادة أطل وزي
لــي هــذه دعــواي وبعــرض ماجــاء يف دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه 
ــة اجــاب قائــًا صحيــح ماذكــره مــن الــزواج واجنــاب الطفلتــن  وكال
والطــاق يف التاريــخ املذكــور وامــا فيمــا يخــص حضانــة ابنتــه  ....... 
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فــإن موكلتــي غيــر متنازلــة عــن حضانتهــا إلبنتهــا  ....... كــون املدعــي  
....... املذكــور متــزوج وعلــى ذمتــه اربــع نســاء فكيــف يقــوم برعايتهــا 
واحملافظــة عليهــا فهــذا امــر يســتحيل أمــا موكلتــي فمســتعدة برعايتهــا 
وحفــظ شــؤونها كونهــا غيــر متزوجــة، وبســؤال املدعــي هــل صحيــح 
غيــر  مطلقتــه  أن  وهــل صحيــح  نســاء  أربــع  ذمتــه  وعلــى  متــزوج  أنــه 
متزوجــه قــال صحيــح أنــي متــزوج بأربــع وهــذا ال مينعنــي مــن حضانــة 
إبنتــي كمــا انــه صحيــح أن طليقتــي املدعــى عليهــا غيــر متزوجــه فجــرى 
عــرض الصلــح بــن الطرفــن فقــال املدعــي أنــا مســتعد بالتنــازل عــن 
حضانــة إبنتــي مقابــل تنــازل والدتهــا عــن النفقــة ورعايتهــا وحفظهــا 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال ان موكلتــي ترفــض ذلــك 

ــة إبنتهــا  ــازل عــن حضان وهــي ال ترغــب يف التن
ان  القضيــة  مجريــات  مــن  لنــا  اتضــح  وحيــث  ماســبق  ًعلــى  فبنــاء 
هــدف املدعــي هــو إســقاط النفقــة عــن ابنتــه وعــدم حتملــه لهــا وبنــاًء 
علــى ماذكــره شــيخ االســام يف مجمــوع الفتــاوى131/34 » واحمــد 
واصحابــة إمنــا يقدمــون األب اذا لــم يكــن عليهــا يف ذلــك ضــرر فلــو 
قــدر أنــه عاجــز عــن حفظهــا وصيانتهــا أو مهمــل حلفظهــا وصيانتهــا فإنــه 
ــاه مــن االبويــن إمنــا نقدمــه اذا  يقــدم االم يف هــذه احلالة،فــكل ماقدمن
حصــل بــه مصلحتهــا أو اندفعــت بــه مفســدتها، فأمــا مــع وجــود فســاد 
امرهــا مــع احدهمــا فاالخــر اولــى بهــا بــا ريــب » وقــال رحمــه اهلل يف 
مجمــوع الفتــاوى  132/34« وإذا قــدر أن االب تــزوج ضــرة وهــي تتــرك 
عنــد ضــرة امهــا ال تعمــل مصلحتهــا بــل تؤذيهــا أو تقصــر يف مصلحتهــا 
وامهــا تعمــل مصلحتهــا وال تؤذيهــا فاحلضانــة هنــا لــألم » واحلالــة لدينــا 
أن املدعــي  متــزوج بأربــع ، وأمهــا مســتعدة برعايتهــا الرعايــة الســليمه 
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الصحيحــة وغيــر متزوجــة ، عليــه فقــد حكمــت بحضانــة  ....... ألمهــا  
....... ، وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــي عــدم القناعــة وطلــب 
نســخة مــن احلكــم لاعتــراض عليــه وافهــم باحلضــور يــوم غــدًا االثنــن 
املوافــق 1434/8/22هـــ الســتام نســخة مــن احلكــم واالعتــراض عليــه 
خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريخــه وتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة إن رغــب 
عليــه وكالــة  املدعــى  وقــرر  احلكــم  اســتئناف  حقــه يف  ســقط  واال 
قناعتــه باحلكــم  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/21 هـــ آل
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 
1434/10/20هـــ  وتاريــخ   34131510 برقــم  قلــوة  مبحافظــة  العامــة 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ  ....... القاضي باحملكمة 
وتاريــخ 1434/8/22هـــ ،  برقــم 34302025  قلــوه  العامــة مبحافظــة 
املتضمــن دعــوى  ....... ضــد املــرأة .......  يف حضانــة، وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة ، تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، 
واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم ،
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رقم الصك: 34249215 تاريخه : 1434/6/24هـ 
رقم الدعوى :3430357

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34262114 تاريخه: 1434/7/8هـ

أحــق  األم   - متزوجــة  غيــر  األم   - أوالد  حضانــة  طلــب   - حضانــة 
باحلضانــة - احلكــم بصــرف النظــر عــن طلــب األب احلضانــة - احلكــم 
باحلضانــة لــأم - حضانــة ابــن جتــاوز الســابعة - حضانــة بنــت جتــاوزت 

الســابعة .

1. مــا روى عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن امــرأة قالــت : يــا 
رســول اهلل : إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ، وثديــي لــه ســقاء ، 
وحجــري لــه حــواء ، وإن أبــاه طلقنــي وأراد أن ينتزعــه منــي ، فقــال لهــا 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي ( رواه أبــو 

أحمــد وأبــو داوود . 
2. قضــاء أبــي بكــر - رضــي اهلل عنــه - علــى عمــر ، بعاصــم ألمــه ، وقــال: 

)وريحهــا وشــمها ولفظهــا خيــر لــه منــك( رواه ســعيد يف ســننه . 

للمدعــى  زوجــًا  كان  موكلــه  بــأن  وادعــى  وكالــة  املدعــي  حضــر 
عليهــا وقــد طلقهــا، ورزق منهــا بثاثــة أوالد وهــم ... املولــودة بتاريــخ 
ــود بتاريــخ  ــود بتاريــخ 1425/11/6هـــ و... املول 1424/2/23هـــ و... املول
و  أوالده  زيــارة  مــن  موكلــه  متنــع  عليهــا  واملدعــى   ، 1428/5/15هـــ 
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حيــث إنــه األحــق يف احلضانــة يطلــب حضانــة أوالده املذكوريــن أعــاه، 
بعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليهــا صادقــت علــى أنهــا كانــت زوجــة 
للمدعــي أصالــة ورزقــت منــه بــاألوالد املذكوريــن أعــاه وأنهــا لــم متنــع 
والدهــم مــن زيارتهــم وأنهــا مســتعدة حلضانــة أوالدهــا، وكونهــا معلمــة 
ال مينعهــا مــن ذلــك، ألن بعــض األبنــاء يكــون يف املدرســة وتســاعده يف 
حضانتهــم والدتهــا وهــي لــم تتــزوج حتــى اآلن، مت ســؤال املدعــي وكالــة 
هــل موكلــك متــزوج؟ فأفــاد أنــه ليــس متــزوج وأنــه ســيدفع بــاألوالد 
إلــى والدتــه حلضانتهــم، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا قالــت إن 
والــدة املدعــي كبيــرة وهــي حتتــاج إلــى الرعايــة وقــررت أنهــا األحــق يف 
احلضانــة وقــد حرمــت نفســها مــن الــزواج لكــي تقــوم بحضانــة أوالدها، 
لــم يطعــن أحــد مــن الطرفــن مــا يوجــب ســقوط احلضانــة، لــم يظهــر 
ــة إذا بلغــت ســبعًا كانــت  ــه يف املذهــب أن اجلاري للقاضــي مــا نــص علي
ــى اهلل عليــه وســلم:  ــه صل ــد أبيهــا، وســبب خروجهــا مــن عمــوم قول عن
) أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي(، احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي، احلكــم بأحقيــة املدعــى عليهــا حلضانــة أوالدهــا،  قــرر املدعــي 
اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة وقــررت املدعــى عليهــا قناعتهــا 

باحلكــم، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ........القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة ففــي هــذا اليــوم 
الثاثــاء 1434/04/23هـــ  ويف متــام الســاعة التاســعة صباحــًا فتحــت 
برقــم  هــذه احملكمــة  املقيــدة يف  املعاملــة  علــى  بنــاء  األولــى  اجللســة 
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34146316 يف 1434/01/18هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس 
برقــم 3430357  يف 1434/01/18هـــ  مبوجبــه حضــر املواطــن/ ........
ــة الوطنيــة رقــم ........الوكيــل الشــرعي عــن ........مبوجــب  يحمــل الهوي
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة الثانيــة برقــم ........
يف 1434/01/17هـــ واملخولــه لــه يف وكالتــه املطالبــة واقامــة الدعــوى 
احلكــم  وقبــول  عليهــا  والــرد  الدعــوى  وســماع  واملدافعــة  واملرافعــة 
................ الزوجــة  واإلنــكار ومطالبــة  واإلعتــراض عليــه  واإلقــرار 
احلكــم  مجلــس  يف  معــه  احلاضــرة  علــى  وادعــى  أوالدي  بحضانــة 
املــرأة/ ........حتمــل الهويــة الوطنيــة  رقــم ........واملعــرف بهــا مــن قبــل 
أخيهــا املواطــن/ ........يحمــل الهويــة الوطنيــة رقــم ......قائــًا يف حتريــر 
املــرأة احلاضــرة كانــت زوجــة ملوكلــي عقــد  إن هــذه  دعــواه عليهــا 
عليهــا بتاريــخ 1422/05/12هـــ ودخــل بهــا بتاريــخ 05/22/ 1423هـــ 
ومكثــت معــه حوالــي عشــر ســنوات  وأجنبــت لــه علــى فــراش الزوجيــة 
........ والثانــي  1424/02/23هـــ  ........املولــودة  األولــى  أوالد  ثاثــة 
املولــود يف 1425/11/06هـــ والثالــث ........املولــود يف 1428/05/15هـــ 
املــرأة مبوجــب صــك  هــذه  طلــق موكلــي  وبتاريــخ 1433/04/09هـــ 
الطــاق الصــادر مــن احملكمــة العامــة بتبــوك برقــم 33286275 يف 
عنــد  واألوالد  املــرأة  لهــذه  ومنــذ  طــاق موكلــي  1433/06/08هـــ  
والدتهــم هــذه احلاضــرة وحتــت رعايتهــا وحضانتهــا وموكلــي هــو أحــق 
بحضانــة أوالده مــن هــذه املــرأة احلاضــرة وموكلــي حــاول زيــارة أوالده 
فصــارت هــذه املــرأة متنعــه مــن زيارتهــم ممــا أدى للقطيعــة كمــا أن املــرأة 
تعمــل معلمــة وهــي غيــر متفرغــة لتربيــة األوالد وحضانتهــم ورعايتهــم 
لــذا أطلــب ســؤال املدعــى عليهــا عــن هــذه الدعــوى واحلكم علــى املدعى 
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عليهــا بتســليم موكلــي أوالده وهــم ........و........و........ ليقــوم بحضانتهــم 
ورعايتهــم هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة 
ماذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه ضــدي مــن تاريــخ عقــد النــكاح 
ومــن حيــث تاريــخ الدخــول ومــن حيــث األوالد والطــاق ومــن حيــث بقــاء 
األوالد يف حضانتــي وحتــت رعايتــي منــذ طــاق موكلــه لــي فهــذا كلــه 
صحيــح وأمــا ماذكــره مــن أننــي منعــت موكلــه مــن زيــارة أوالده فهــذا 
ــا لــم أمنعــه أبــدًا بــل إن هــذا احلاضــر املدعــي وكالــة  غيــر صحيــح وأن
ملــا أرســل لــي صحيفــة الدعــوى كان أوالدي عنــد أبيهــم يف منــزل أهلــه 
ــة املنــورة وأمــا ماذكــره مــن أننــي غيــر متفرغــة وأننــي أعمــل  يف املدين
معلمــة فأكثــر النســاء معلمــات وهــذا ال مينــع مــن حضانتــي لهــم وأنــا 
متفرغــة لهــم إال يف وقــت الدراســة ووقــت املــدارس األوالد اليجلســون يف 
املنــزل بــل هــم يدرســون يف املــدارس وإذا خرجــوا مــن املدرســة أكــون 
ــة  ــررًا للحكــم باحلضان قــد خرجــت معهــم وأتفــرغ لهــم وهــذا ليــس مب
ألبيهــم هكــذا أجابــت وإلنتهــاء وقــت اجللســة فقــد أمــرت برفــع اجللســة 
إلــى يــوم األحــد 1434/06/04هـــ الســاعة التاســعة صباحــًا وبــه اختتمت 
اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا هــذا ويف يــوم األحــد 
متــام الســاعة التاســعة صباحــًا  فتحــت اجللســة  1434/06/04هـــ ويف 
الثانيــة وفيهــا  حضــر املدعــي وكالــة  وحضــرت حلضــوره املدعــى عليهــا  
واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ........يحمــل الهويــة الوطنيــة رقــم ........ثــم 
ــه متــزوج أم ال ؟ فأجــاب  ــة عــن موكل ــا ســؤال املدعــي وكال جــرى  من
قائــًا إن موكلــي غيــر متــزوج يف الوقــت احلالــي حيــث إنــه يعمــل يف 
باملدينــة  تقيــم  ........فهــي  والدتــه  إلــى  األوالد  ســيدفع  ولكــن  تبــوك 
املنــورة وهــي مــن ســترعاهم ويكونــون حتــت رعايتهــا وحضانتهــا وهــو 
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يتابعهــم هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة 
ماذكــره املدعــي وكالــة يف جوابــه مــن أن موكلــه ســيدفع األوالد 
إلــى  الســن وهــي حتتــاج  فــإن والدتــه كبيــرة يف  لوالدتــه حلضانتهــم 
مــن يرعاهــا ولــن تســتطيع حضانــة األوالد وأنــا والدتهــم أحــق بحضانــة 
........ أوالدي  أعمــل معلمــة وأصغــر  أننــي  مــن جدتهــم كمــا  أوالدي 
يــدرس يف الروضــة ووالدتــي تســاعدني يف حضانــة أوالدي وأنــا قــد 
حرمــت نفســي مــن الــزواج لكــي أقــوم بحضانــة أوالدي واإلهتمــام بهــم 
هكــذا أجابــت ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي وكالــة واملدعــى عليهــا هــل 
لديهمــا مايضيفانــه فأجابــا قائلــن ال هكــذا اجابــا فبنــاء علــى ماتقــدم 
ــة ومبــا أن املدعــي  ــى أوراق املعامل ــة  واإلطــاع عل مــن الدعــوى واإلجاب
وكالــة طالــب بتســليم أوالد موكلــه املذكوريــن يف الدعــوى ملوكلــه 
وحيــث أقــرت املدعــى عليهــا بعمــر كل طفــل وقــررت عــدم اســتعدادها 
مبــا طلبــه املدعــي وكالــة  وحيــث لــم يقــدم أحــد مــن الطرفــن يف اآلخــر 
مبــا يوجــب ســقوط حضانتــه ســوى ماقــرره املدعــي وكالــة مــن والدتهــم 
تعمــل معلمــة وهــي مشــغولة عنهــم ونظــرًا ملــا قررتــه املدعــى عليهــا مــن 
الروضــة وأن أوالدهــا يف وقــت عملهــا  يــدرس يف  أن أصغــر أوالدهــا 
يكونــون يف املــدارس ونظــرًا ملــا قــرره املدعــي وكالــة مــن أن موكلــه 
لــم يتــزوج وإنــه إذا أخــذ أوالده املذكوريــن فسيســلمهم إلــى والدتــه 
لتقــوم بحضانتهــم وملــا روي عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن 
)امــرأه قالــت يارســول اهلل إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء وثديــي لــه 
ــاه طلقنــي وأراد أن ينتزعــه منــي فقــال  ــه حــواء وإن أب ســقاء وحجــري ل
لهــا النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم :) أنــت أحــق بهــم مالــم تنكحــي ( رواه 
أحمــد  و أبــو داود ولفظــه لــه ولقضــاء أبــي بكــر علــى عمــر بعاصــم 



201

ألمــه وقــال وريحهــا وشــمها ولفظهــا خيــر لــه منــك (رواه ســعيد يف ســننه  
وألن األب  اليتولــى احلضانــة بنفســه وامنــا يدفعــه إلــى مــن يقــوم بــه ونظــرًا 
ــة األوالد ورعايتهــم  ــم تتــزوج حلضان ــه املدعــى عليهــا مــن أنهــا ل ملــا قررت
ومبــا أن البنــت ........عمرهــا اآلن عشــر ســنوات وقــد نــص يف املذهــب 
أن اجلاريــة اذا بلغــت ســبعًا كانــت عنــد أبيهــا ولــم يظهــر لــي تخصيــص 
اجلاريــة بهــذا احلكــم واخراجهــا مــن عمــوم قولــه عليــه الصــاة والســام 
) أنــت أحــق بهــم مالــم تنكحــي( ومبــا أن البنــت يف هــذا الفتــرة هــي 
محتاجــة لوالدتهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى جلميــع ماذكــر فقــد 
صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي وكالــة يف حضانــة موكلــه لــألوالد 
املذكوريــن بعاليــه وثبــت لــدي أحقيــة املدعــى عليهــا يف حضانــة أوالدها 
املذكوريــن أعــاه هــذا ماظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه عليهمــا قــرر 
ــى احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة وأمــا  ــة اعتراضــه عل املدعــي وكال
املدعــى عليهــا فقــررت قناعتهــا باحلكــم فأجيــب لطلبــه وأمــرت برفــع 

املعاملــة حملكمــة اإلســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع نظامــًا  
صباحــًا  والنصــف   التاســعة  الســاعة  متــام  يف  اجللســة  اختتمــت  وبــه 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/06/04هـــ 
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
هــذا اليــوم االحــد 1434/8/7هـــ  عــادت لنــا املعاملــة مــن محكمــة 
اإلســتئناف مبكــة املكرمــة مبوجــب خطابهم ذي الرقم 34146316يف 
1434/7/22هـــ  وقــد جــرى  تدقيــق احلكــم وتصديقــه  مــن قبــل الدائرة 
الثانيــة  لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
وذلــك مبوجــب قرارهــم ذي الرقــم 34262114يف 1434/7/8هـــ  وقــد 
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تضمــن قرارهــم املوافقــة علــى احلكــم  بختــم وتوقيــع كل مــن ........  
........ ........ قاضــي اســتئناف و رئيــس الدائــرة  قاضــي اســتئناف ود. 
وللمعلوميــة جــرى حتريــره حتــى ال يخفــى وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف الصــك 
وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 

1434/8/7هـ
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 
الشــيخ  مــن فضيلــة  الصــادر  الصــك  مكــة املكرمــة االطــاع علــى 
 34249215 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  باحملكمــة  ........القاضــي 
وتاريــخ 1434/6/24هـــ املتضمــن دعــوى/ ........ضــد/ ........يف حضانــة 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34354960 تاريخه : 1434/11/9هـ 
رقم الدعوى :3433849

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34354960 تاريخه: 1434/1/25هـ 

خــارج  وســفره  عليــه  املدعــى  تغيــب  بنــات-  حضانــة- طلــب حضانــة 
البــاد- األم غالبــًا محــل األمــان والرعايــة والتربيــة-  ثبــوت غيــاب 
غيــر  الزوجيــة  الرســمية-  واجلهــات  الشــهود  بشــهادة  عليــه  املدعــى 

البنــات ألمهــن. بحضانــة  احلكــم   - قائمــة 

1. مــا رواه اإلمــام أحمــد وأبــو داود وصححــه احلاكــم مــن حديــث عبــد 
اهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا ) أن امــرأة قالــت : يــا رســول اهلل : إن ابنــي 
هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ، وثديــي لــه ســقاء ، وحجــري لــه حــواء ، وإن 
أبــاه طلقنــي وأراد أن ينزعــه منــي فقــال : أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي ( 

2. القاعدة الفقهية : ) الضرر يزال ( . 
3. القاعدة الفقهية ) ال ضرر وال ضرار ( .

بأنــه كان زوجــًا  الغائــب عــن مجلــس احلكــم  املدعيــة علــى  ادعــت 
لهــا وأجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة بنتــن وهمــا ...... وعمرهــا )12 
ســنة(، ...... وعمرهــا ) تســع ســنوات ( واملدعــى عليــه متغيــب ومســافر 
عــن البلــد منــذ ســت ســنوات وقــد طلقــت منــه مبوجــب صــك شــرعي 
وتطلــب حضانــة أوالدهــا ورعايتهــم وتولــي شــؤونهم، مت البحــث عــن 
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املدعــى عليــه والتحــري وتبــن أنــه لــم يعثــر عليــه، ثبــت مــن خــال برنــت 
اجلــوازات مغــادرة املدعــى عليــه مغــادرة نهائيــة قبــل ســت ســنوات  وبنــاء 
عليــه مت فســخ نكاحهــا منــه وقــد شــهد بذلــك الشــهود املعدلون شــرعًا، 
قــررت احملكمــة احلكــم بحضانــة البنــات لوالدتهــن املدعيــة ورعايتهــم 
وتولــي شــؤونهم الدينيــة والدنيويــة، بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف 

حســب التعليمــات، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا .......... القاضــي   باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة، وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
باحملكمــة  املقيــدة  1434/01/19هـــ  وتاريــخ   3433849 برقــم  جــدة 
الســبت  يــوم   ويف  هـــ   1434/01/19 وتاريــخ   34163055 برقــم 
املوافق1434/07/15 هـ افتتحت اجللسة الساعة 30 : 08  وفيها حضر 
املدعــي وكالــة ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل املدنــي رقــم 
بوكالتــه عــن رقــم 11747 يف 1433/03/13هـــ اجللــد 3753 الصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة التــي تخــول لــه حــق املرافعــة 
ــا  ــه ووردتن ــم يحضــر املدعــى علي ــه املذكــورة ول واملدافعــة عــن موكلت
االفــادة مــن مديــر شــرطة جــدة بخطابــه رقــم 25/1/20/4861 وتاريــخ 
1434/06/11هـــ املتضمــن انــه مت البحــث والتحــري عــن املذكــور ولــم 
يتــم العثــور عليــه وباالستفســار عنــه باحلاســب اآللــي طرفنــا بأنــه اتضــح 
بأنــه يعمــل حتــت كفالــة املدعيــة وقــد مت االتصــال علــى جوالــه املــدون 
ــق ومــا زال البحــث جــاري .   ــه مغل ــر مــن مــره واتضــح بأن بالبرنــت أكث
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واســتنادا الى املادة 55 فقد قررت رفع اجللســة لتبليغ املدعى عليه للمرة 
الثانيــة . ويف جلســة أخــرى يف يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/10/28هـــ 
افتتحت اجللسة الساعة 15 : 10 وفيها حضرت املدعية أصـــالة سعودية 
اجلنســية مبوجــب الــسجــــل املدنــي رقــــــــم واملعــرف بهــا مــن قبــــــل أخيهــا 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وحضــر املدعــي 
وكالــة املرصــود وكالتــه يف اجللســة الســابقة ، ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وال مــن ينــوب عنــه . وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا أدعــت قائلــة : أن 
املدعــى عليــه كان زوجــًا لــي وأجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة ابنتــان 
همــا ....... وعمرهــا 12 اثنــى عشــر ســنة و....... وعمرهــا 9 تســع ســنوات، 
وقــد تطلقــت منــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن مكتــب فضيلتكــم 
برقــم 249015111279320013 وتاريــخ 1432/01/23هـــ وهــو متغيــب 
ومســافر عــن البلــد منــذ ســت ســنوات تقريبــًا وقــد جــرى إثبــات ذلــك 
لــذا أطلــب حضانــة  بعاليــه،  لــه  املشــار  الصــك  لــدى فضيلتكــم يف 
أوالدي ورعايتهــم وتولــي شــئونهم . هــذه دعــواي . ثــم جــرى منــا اإلطــاع 
علــى الصــك رقــم 49015111279320013 وتاريــخ 1432/01/23هـــ 
رقــم  بالقــرار  اإلســتئناف مبكــة املكرمــة  مــن محكمــة  واملصــدق 
33341855 وتاريــخ 1433/07/15هـــ واملتضمــن جــواب مديــر جــوازات 
مكــة املكرمــة بخطابــه رقــم 31/57843 وتاريــخ 1431/06/18هـــ 
اجلوابــي للخطــاب رقــم 31/51288 وتاريــخ 1431/05/28هـــ املتضمــن 
مغــادرة املدعــى عليــه عــن اململكــة مغــادرة نهائيــة يف 1427/12/24هـــ 
واملتضمــن كذلــك شــهادة الشــهود املعدلــن شــرعًا علــى تغيــب املدعــى 
عليــه منــذ ســت ســنوات . ثــم جــرى منــا ســؤال املدعية : هل أنتــي متزوجة 

اآلن ؟ فأجابــت : ال .
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وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وملــا جــاء مــن بينــات يف الصــك الصــادر 
علــى  1432/01/23هـــ  وتاريــخ   49015111279320013 برقــم  منــا 
تغيــب املدعــى عليــه وخروجــه مــن اململكــة العربيــة الســعودية خروجــًا 
نهائيــًا ، وملــا يف تــرك األوالد بــا مســؤول واحلالــة مــا ذكــر ضــررًا 
عليهــم يف دينهــم ودنياهــم ، وللقاعــدة الفقهيــة الكليــة أن الضــرر يــزال 
وللقاعــدة الفقهيــة أن ال ضــرر وال ضــرار وألن األم يف الغالــب محــل 
األمــان والرعايــة والتربيــة ألوالدهــا ، ومراعــاة منــا ملصلحــة احملضــون 
وملــا ثبــت يف الســنة عنــد اإلمــام أحمــد وأبــو داود وصححــه احلاكــم مــن 
حديــث عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا )) أن امــرأة قالــت: يــا رســول 
اهلل : إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ، وثديــي لــه ســقاء ، وحجــري 
لــه حــواء ، وإن أبــاه طلقنــي وأراد أن ينزعــه منــي فقــال : أنــت أحــق بــه مــا 
لــم تنكحــي (( . لــكل ذلــك فقــد ثبــت لــدي اســتحقاق املدعيــة حلضانــة 
أوالدهــا مــن املدعــى عليــه ورعايتهــم وتولــي شــئونهم الدينيــة والدنيويــة 
وبذلــك حكمــت . وســيتم بعــث املعاملــة حملكمــة اإلســتئناف مبكــة 
املكرمــة حســب التعليمــات . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/10/28 هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
ــا  نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  املــال  وبيــوت  والقصــار 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع خطــاب 
 34163055 رقــم  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
وتاريــخ 1435/1/16هـــ املشــتملة علــى الصــك رقــم 34354960 وتاريــخ 
1434/11/9هـــ الصــادر مــن فضيلة الشــيخ القاضي باحملكمة الــــعامة 
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مبحافظــة جــدة املتضمــن دعــوى ....... ضــد ....... يف حضانــة وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة علــى احلكــم مــع التنبيــه املرفــق 
والغائــب علــى حجتــه  ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل وعل
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رقم الصك: 34271962 تاريخه : 1434/7/18هـ 
رقم الدعوى :3441277

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34294900 تاريخه: 1434/8/13هـ

حضانــة - طلــب اجلــد حضانــة أوالد ابنــه - زواج املــرأة - موافقــة زوجهــا 
علــى حضانتهــا ألوالدهــا مــن الــزوج الســابق - النظــر يف احلضانــة 
ملصلحــة احملضــون - صــرف النظــر عــن طلــب اجلــد حضانــة أوالد ابنــه.

1. قــال ابــن القيــم - رحمــه اهلل - يف زاد املعــاد ) 484/5 ( : ) أن الــزوج إذا 
رضــي باحلضانــة وآثــر كــون الطفــل يف حجــره لــم تســقط احلضانــة 

هــذا هــو الصحيــح (.
2. قاعدة: ) احلضانة حق للمحضون (.

حضــر اجلــد ويطلــب حضانــة أوالد ابنــه املتوفــى وهــم ... و... و... وقــد تــويف 
والدهــم واألوالد يف حضانــة أمهــم املدعــى عليهــا وقــد تزوجــت ويطلــب 
نقــل احلضانــة إليــه - أقــرت املدعــى عليهــا بأنهــا كانــت زوجــًة البــن 
ــزواج  ــه وأقــرت بال املدعــي وأن األوالد الذيــن ذكرهــم هــم أوالدهــا من
مــن رجــل آخــر ولكــن رفضــت نقــل احلضانــة إلــى املدعــي نظــرًا لكبــر 
ســنه وال يســتطيع إدارة شــوؤنهم، مت ســؤال املدعــي هــل تطعــن بحضانــة 
األم بشــيء فأجــاب بقولــه ال، حضــر زوج املدعــى عليهــا وقــرر أنــه ال 
مانــع مــن بقــاء أوالد زوجتــه عنــده وحتــت حضانــة أمهــم - ظهــر للقاضــي 
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أن بقــاء األوالد مجتمعــن عنــد أمهــم فيــه مصلحــة لهــم، احلكــم بصرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي وبقــاء حضانــة األوالد للمدعــى عليهــا، قــرر 
املدعــي اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   ....... أنــا   فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   3441277 برقــم  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   34201473 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/01/24
1434/01/24 هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/07/10 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي  ....... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ....... وحضــرت حلضــوره املدعــى عليهــا  
وادعــى   ....... رقــم   املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودية   .......
املدعــي قائــا ان املدعــى عليهــا كانــت زوج ابنــي  ....... وقــد اجنبــت 
ــود يف  ــودة يف 1426/10/17هـــ  ....... املول ــة اوالد وهــم ... املول ــه ثاث من
1429/10/17هـــ  ....... املولــودة يف 1431/9/9هـــ ال وارث لــه ســواهم 
وقــد تــويف ابنــي بتاريــخ 1432/8/16هـــ مبوجــب صــك حصــر الورثــة 
ــذ  رقــم  ....... وتاريــخ 1432/9/17هـــ الصــادر مــن هــذه احملكمــة ومن
وفــاة ابنــي واالوالد عنــد امهــم وقــد تزوجــت بتاريــخ 1434/01/29هـــ 
اطلــب نقــل حضانهــم لــي هــذه دعــواى وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا 
اجابــت قائلــة ماذكــره املدعــي مــن أن ابنــه كان زوجــي وأنــي اجنبــت 
مــن ابنــه ثاثــة أوالد هــم املذكــورون اعــاه وانــي تزوجــت بعــد وفــاة 
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ابنــه فصحيــح واوالدي عنــدي منــذ وفــاة ابيهــم وأنــا املســؤلة عنهــم  ووليــة 
عليهــم ايضــا مبوجــب صــك الواليــة رقــم  ....... وتاريــخ 1432/10/09هـــ 
يف  كبيــر  جدهــم  واملدعــي  بجــدة  العامــة  احملكمــة  مــن  الصــادرة 
الســن واليســتطيع ادارة شــؤونهم مثلــي لــذا اطلــب بقــاء حضانــة اوالدي 
عنــدي هكــذا اجابــت وبســؤال املدعــي هــل تطعــن يف حضانــة املدعــى 
عليهــا بشــئ اجــاب قائــا ال اطعــن فيهــا بشــىء واريــد حضانتهــم عنــدي 
التوفيــق ، ويف  وبــاهلل  اجللســة  رفعــت  التأمــل  اجــاب والجــل  هكــذا 
جلســة اخــرى حضــر املدعــي  ....... وحضــرت حلضــوره املدعــى عليهــا  
....... برفقــة والدهــا  ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  
....... كمــا حضــر زوج املدعــى عليهــا  ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم  ....... وقــرر أنــه ال مانــع مــن بقــاء اوالد زوجتــه عنــده 
وحتــت حضانــة أمهــم فبنــاء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واالجابــة ومبــا ان 
املدعــي وهــو جدهــم يطالــب بحضانــة أوالد أبنــه ومبــا أن احلضانــة ينظــر 
فيهــا إلــى مصلحــة احملضــون فقــط ومصلحــة االوالد بقاؤهــم مجتمعــن 
عنــد أمهــم حتافــظ عليهــم وترعــى شــئونهم وحيــث قــد حضــر زوج االم 
وقــرر موافقتــه علــى بقــاء االوالد حتــت حضانــة زوجتــه ويف بيتــه ومبــا أن 
املدعــي جدهــم كبيــر يف الســن وال يســتطيع القيــام علــى شــئونهم مثــل 
أمهــم قــال أبــن القيــم رحمــه اهلل  بعــد ذكــره لبعــض األحــكام املأخــوذة 
مــن حديــث البــراء بــن عــازب يف قصــة ابنــة حمــزة. الثالثــة ) أن الــزوج إذا 
رضــي باحلضانــة واثــر كــون الطفــل عنــده يف حجــره لــم تســقط احلضانــة 
هــذا هــو الصحيــح (  زاد املعــاد 484/5 لــذا فقــد صرفــت النظــر عــن 
دعــوى املدعــي وأبقيــت حضانــة االوالد عنــد أمهــم وأفهمــت املدعــي أن 
لــه حــق الزيــارة فقــط هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى 
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املدعــي قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم واســتعد بتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
خــال املــدة النظاميــة وهــي ثاثــون يومــا وافهمتــه بتعليمــات االســتئناف 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/07/18هـــ
احملكمــة  يف  القاضــي   ....... أنــا   فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  العامــة مبحافظــة جــدة 
وتاريــخ   3441277 برقــم  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   34201473 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/01/24
1434/01/24 هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/07/30 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 12.00  فقــد مت اإلطــاع علــى الائحــة اإلعتراضيــة 
املقدمــة مــن املدعــي  ....... واملكونــة مــن ورقــة واحــدة ولــم أجــد مايؤثــر 
علــى ماحكمــت بــه لــذا قــررت رفــع املعاملــة حملكمــة اإلســتئناف، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/07/30هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة العامة مبحافظة جدة برقم 3441277 وتاريخ 1434/01/24 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34201473 وتاريــخ 1434/01/24 هـــ 
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب رئيســها رقــم 
34201473 وتاريــخ 1434/08/22هـــ املرفــق بــه قــرار التصديــق رقــم 
ضــد    ....... دعــوى   بخصــوص  1434/08/13هـــ  وتاريــخ   34294900
....... املتضمــن: وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
ــب املدعــي واهلل  ــى احلكــم بصــرف النظــر عــن طل تقــررت املوافقــة عل
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املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم 
،،،، انتهـــــــــى وللواقــع جــرى إثباتــه وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/28هـــ
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 
1434/8/2هـــ   وتاريــخ   34/201473 برقــم  جــدة  مبحافظــة  العامــة 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ  ....... القاضي باحملكمة 
العامــة مبحافظــة جــدة برقــم  34271962 وتاريــخ  1434/7/18هـــ، 
املتضمــن دعــوى  ....... ضــد املــرأة  ....... يف حضانــة أوالد املدعــى عليهــا، 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة  تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي، واهلل املوفــق . وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 3449875 تاريخه : 1434/2/27هـ 
رقم الدعوى : 14695

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34216424 تاريخه: 1434/05/19هـ 

حضانــة - طلــب األم حضانــة األوالد مــع بقــاء عقــد الزوجيــة- وجــود 
األوالد مــع األب- األم أحــق باحلضانــة مــا لــم تنكــح- األم أشــفق علــى 
أوالدهــا- أحقيــة األم باحلضانــة واإللــزام بالتســليم- احلكــم بالنفــاذ 

املعجــل يف احلضانــة . 

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( . 
2. املادة ) 199 ( من نظام املرافعات الشرعية . 

ادعــت املدعيــة بأنهــا زوجــة للمدعــى عليــه وقــد ســاءت العشــرة بينهمــا 
وقــد خرجــت مــن بيــت زوجهــا ولهــا منــه ثاثــة أوالد : بنــت وعمرهــا 
ســنة  وعمرهــا  وبنــت  ســنوات،  ثــاث  وعمــره  وابــن   ، ســنوات  ســبع 
واحــدة وتطلــب احلكــم لهــا بحضانــة أوالدهــا، صــادق املدعــى عليــه 
علــى دعــوى املــرأة وأن األوالد اآلن عنــده وهــو غيــر مســتعد إلعادتهــم 
لوالدتهــم املدعيــة، ونظــرًا لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أنــت أحــق بــه 
مــا لــم تنكحــي(، ولكــون األم أشــفق علــى أوالدهــا، احلكــم للمدعيــة 
بحضانــة أوالدهــا املذكوريــن يف الدعــوى واحلكــم علــى املدعــى عليــه 
بتســليمهم للمدعيــة مــع النفــاذ املعجــل، قرر املدعــى عليه اعتراضه على 
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احلكــم بائحــة اعتراضيــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بالرياض  
ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/02/26 هـــ حضــرت  ســعودية اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )( واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا حامــل 
الســجل املدنــي رقــم: وادعــت علــى احلاضــر معهــا حامــل الســجل املدنــي 
رقــم: قائلــة يف دعواهــا: إن املدعــى عليــه زوجــي وقــد ســاءت العشــرة 
بيننــا فخرجــت مــن بيتــه قبــل شــهرين ومعــي أوالده منــه .... وعمرهــا 
ســبع ســنوات .... وعمــره ثــاث ســنوات .... وعمرهــا ســنة وقــد أخذهــم 
منــي بالقــوة وأطلــب احلكــم لــي بحضانــة أوالدي املذكوريــن وإلزامــه 
بتســليمهم لــي هــذه دعــواي وباســتجواب املدعــى عليــه قــال: مــا ذكرتــه 
املدعيــة مــن أننــي زوجهــا وأن لــي منهــا األوالد املذكوريــن وأنهــم عنــدي 
حاليــا فصحيــح ومــا ذكرتــه مــن أنهــا خرجــت مــن بيتي قبل شــهرين وأن 
العشــرة بيننــا قــد ســاءت وأنــي أخــذت أوالدي منهــا بالقــوة فغيــر صحيــح 
ــة أســابيع وأخــذت أوالدي  ــل ثاث ــي قب ــا خرجــت مــن بيت ــح أنه والصحي
معهــا ثــم ســلمتهم لــي ولســت مســتعدا بإعادتهــم لهــا، هكــذا أجــاب، 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم)أنت أحــق بــه مالــم تنكحــي( ولكــون األم أشــفق علــى أوالدهــا 
وهــي التــي تعلــم بناتهــا أمــور النســاء وبنــاء علــى املــادة التاســعة والتســعن 
بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية لــذا فقــد حكمــت للمدعيــة 
بحضانــة أوالدهــا املذكوريــن يف الدعــوى وحكمــت علــى املدعــى عليــه 
بتســليمهم للمدعيــة مــع النفــاذ املعجــل بــدون كفالــة وبعــرض احلكــم 
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علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه 
1434/2/27هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  املراجعــة  عليــه  بــأن  وأفهمتــه 
الســتام صــورة مــن صــك احلكــم لاعتــراض عليه خال مــدة ال تتجاوز 
ثاثــن يومــا مــن تاريــخ املوعــد احملــدد الســتام الصــك فــإن تأخــر عــن 
ذلــك ســقط حقــه يف تقــدمي الائحــة االعتراضيــة واكتســب احلكــم 
القطعيــة ،وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/26 هـــ .
املوافــق 1434/06/06هـــ   الثاثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض وقــد همــش 
علــى ظهــر الصــك مبــا نصــه ) تظهيــرات دائــرة األحــوال الشــخصية 

بالريــاض. االســتئناف  مبحكمــة  واإلنهــاءات 
احلمــد هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 3449875 
وتاريــخ 1434/02/27هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي يف احملكمــة 
وتاريــخ 1434/05/19هـــ  رقــم 34216424  القــرار  وأصدرنــا  الشــيخ 
املتضمــن بأنــه لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض، واهلل املوفــق. قاضــي 
رئيــس  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف 
الدائــرة ختمــه وتوقيعــه(  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/06/06هـــ .
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 
املســاعد برقــم 34/664673 وتاريــخ 1434/4/20هـــ املرفــق بهــا الصــك 
برقــم  املســجل  الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر 
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3449875 وتاريــخ 1434/2/27هـــ اخلــاص بدعــوى.......... ضــد..........
بشــأن حضانــة أوالد ، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه . حيــث ســبقت دراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه 
فضيلــة القاضــي وأحلقــه علــى الصــك وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا 
رقــم 34173908 وتاريــخ 1434/3/28هـــ لــم يظهــر ما يوجب االعتراض 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل .  واهلل املوفــق وصل
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رقم الصك: 3455782 تاريخه : 1434/3/4هـ   
رقم الدعوى :3332588

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34268217 تاريخه:1434/07/15هـ 

حضانــة - طلــب حضانــة أوالد - طلــب تســليم شــهادة ميــاد وأوراق 
ثبوتيــة - األم أحــق باحلضانــة مــا لــم تتــزوج - عــدم حضــور املدعــى 
عليــه مــع تبلغــه باملوعــد - احلكــم لــأم بحضانــة األوالد دون البلــوغ 
- رد الدعــوى بخصــوص حضانــة األوالد البالغــن - اإللــزام بتســليم 
شــهادة امليــاد واألوراق الثبوتيــة - املطالبــة بحضانــة البالــغ - املطالبــة 

ــوغ. ــة مــن هــو دون البل بحضان

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم للمــرأة التــي ســألته :  ) يــا رســول اهلل أن 
ابنــي هــذا كان بطنــي لــه حــواء وثــدي لــه ســقاء وإن أبــاه طلقنــي وأراد 
أن ينزعــه منــي قــال : ) أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي (  رواه أبــو داود عــن 

عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده . 
2. املادة ) 10/34- فقرة هـ ( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت املدعيــة أنهــا كانــت زوجــًا للمدعــى عليــه وأجنبــت منــه علــى 
فــراش الزوجيــة خمســة أوالد وهــؤالء األوالد بحضانــة املدعــى عليــه 
ســوى األخيــرة وتطلــب حضانــة أوالدهــا كمــا تطلــب تســليم شــهادة 
امليــاد البنتهــا ... وأوراقهــا الثبوتيــة، لــم يحضــر املدعــى عليــه اجللســة 
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مــع تبلغــه مبوعــد اجللســة وتوقيعــه بعلمــه بهــا، ســمعت دعــوى املدعيــة يف 
مقــر إقامتهــا وجــرى إرســال صــورة مــن ضبــط الدعــوى حملكمــة البلــد 
الــذي يقيــم فيــه املدعــي عليــه وقــد مت إرســال عدة تعقيبات،قــررت املرأة 
تضررهــا مــن ترددهــا علــى احملكمــة بــدون حكــم، مت ســؤال املرأة هل 
أنــت متزوجــة فأجابــت بقولهــا ال ، ومت ســؤالها هــل ... و... بلغــوا فأجابــت 
بقولهــا نعــم ومــن دونهــم لــم يبلغــوا، مت ســؤالها مــا هــي األوراق الثبوتيــة 
التــي تطالــب بهــا فأجابــت شــهادة امليــاد وشــهادة التطعيــم وصــورة مــن 
ســجل العائلــة، احلكــم بحضانــة ... و... للمدعيــة، رد دعــوى املدعيــة 
طلــب حضانــة ... و... لبلوغهــم، علــى املدعــى عليــه تســليم شــهادة امليــاد 
البنتيــه ... وشــهادة التطعيــم وصــورة مــن ســجل العائلــة للمدعيــة، اعتبــار 
احلكــم حضوريــًا نظــرًا لتبلــغ املدعــى عليــه لشــخصه إلحــدى جلســاته، 
بلــغ املدعــى عليــه بنســخة مــن صــورة احلكــم وإفهامــه مــدة االعتــراض 
للحكــم، صــدق  اســتامه  تاريــخ  مــن  يومــًا  النظاميــة وهــي ثاثــون 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احملكمــة  يف  القاضــي   .......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 3332588 وتاريــخ  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   3383373 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/01/12هـــ 
1433/01/12هـــ حضــرت ســعودية  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
امــن  خطــاب  وردنــا  وقــد  يحضــر  ولــم  عليــه  املدعــى  وانتظــر  رقــم 
احملكمــة العامــة بالدمــام برقــم 33351832 يف 1433/3/2هـــ ومفــاده 
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ابــاغ املدعــى عليــه باحلضــور يف جلســة 1433/2/27هـــ وبســؤال  مت 
املدعيــة عــن دعواهــا قالــت ان املدعــى عليــه كان زوجــا لــي واجنبــت 
منــه علــى فــراش الزوجيــة خمســة اوالد وهــم املولــود يف 1418/7/19هـــ 
املولــودة يف 1422/1/8هـــ و وعمــره  املولــود يف 1420/10/18هـــ و  و 
ســبع ســنوات و وقــد طلقنــي مــن ســنه واالوالد املذكــورون يف حضانتــه 
ســوى األخيــرة فهــي يف حضانتــي اطلــب احلكــم لــي بحضانــة االوالد 
األربعــة املذكوريــن وتســليمي شــهادة ميــاد واوراقهــا الثبوتيــة هــذه 
دعــواي واملدعــى عليــه يقيــم بالدمــام ويعمــل برتبــة عريــف يف الدفــاع 
املدنــي بحــي العدامــة وجوالــه هــو لــذا قــررت بعــث صــورة الضبــط الــى 
محكمــة الدمــام ألخــذ اجابــة املدعــى عليــه حســب الائحــة هـــ/10/34 
لنظــام املرافعــات الشــرعية ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة وقــد 
جــرت الكتابــة الــى محكمــة الدمــام بخطابنــا رقــم 33662098 يف 
ــى  ــا جوابهــم حت ــم يردن ــه ول ــة املدعــى علي 1433/4/11هـــ لســماع اجاب
اوالدي  جعــل  قــد  عليــه  املدعــى  ان  بقولهــا  املدعيــة  واضافــت  االن 
املدعــى بحضانتهــم عنــد عمتهــم وال يهتــم بشــئونهم وال يقــوم بأمورهــم 
ــذا قــررت  ــت ل ــى حالهــم هكــذا قال ــا وشــكوا ال ــي قريب وقــد كلمون
املدعيــة  أخــرى حضــرت  الســابق ويف جلســة  التعقيــب علــى خطابنــا 
وانتظــر املدعــى عليــه ولــم يحضــر ولــم يردنــا مــن محكمــة الدمــام 
اجلــواب علــى اســتخافنا مــع أنــه جــرى التعقيــب علــى ذلــك بخطابنــا رقــم 
33/1122513 يف 1433/6/16هـــ  لــذا ســيجري التعقيــب عليــه مــرة 
أخــرى ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعية وقد جرت مخاطبة احملكمة 
ــم  ــا رقــم 332272134 يف 1433/12/29هـــ ول العامــة بالدمــام بخطابن
يردنــا رد حتــى االن ثــم قالــت املدعيــة اننــي تضــررت مــن جــراء تــرددي 
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علــى احملكمــة لــذا اطلــب احلكــم يف القضيــة ولــو لــم يحضــر املدعــى 
عليــه ثــم ســالتها عــن اوالدهــا هــل بلغــوا فقالــت نعــم ومــن دونهــم لــم يبلــغ 
ثــم ســالتها هــل انــت متزوجــه حاليــا فقالــت ال لــم اتــزوج فســالتها ماهــي 
االوراق الثبوتيــة التــي تطالــب بهــا فقالــت شــهادة ميــاد ابنتــه وشــهادة 
ــه الــذي يحتــوي علــى اســمها  ــة ل التطعيــم لهــا وصــورة مــن ســجل العائل
وبعــد النظــر يف الدعــوى ونظــرا لكــون املدعــى عليــه قــد تبلــغ اول مــره 
ولــم يحضــر دون عــذر مقبــول ونظــرا ملــا طلبتــه املدعيــة مــن احلكــم يف 
القضيــة والن االصــح مــن اقــوال اهــل العلــم ان االم احــق باحلضانــة مالــم 
تتــزوج او يبلــغ احملضــون فيختــار لنفســه تأسيســا علــى قولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم للمــرأة التــي ســالته يــا رســول اهلل ان ابنــي هــذا كان بطنــي 
لــه حــواء وثــدي لــه ســقاء وان ابــاه طلقنــي واراد ان ينزعــه منــي قــال )انــت 
احــق بــه مالــم تنكحــي( رواه ابــو داود عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ابيــه 
عــن جــده وامــا البالــغ فانــه يختــار لنفســه فــا يلــزم ان يكــون مــع أي مــن 
ابويــه والن املدعيــة قــررت انهــا لــم تتــزوج وان ولديهــا الزالــوا لــم يبلغــوا 
وامــا فقــد بلغــوا فــا يتوجــه االلــزام بشــأنهم يف احلضانــة والن مصلحــة 
احملضونــة ولوازمهــا تســليم شــهادة امليــاد والتطعيــم وصــورة مصدقــه 
مــن ســجل العائلــة للمدعــى عليــه الــذي فيــه اســم ابنتــه لذلــك كلــه 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ان يســلم ولديــه للمدعيــة لتحضنهــم 
وعليــه ان يســلمها شــهادة ميــاد ابنتــه ... وشــهادة التطعيــم لهــا وصــورة 
مــن ســجل العائلــة لــه الــذي يحتــوي علــى اســم ابنتــه وردت دعــوى املدعيــة 
بحضانــة لبلوغهــم وبعرضــه علــى املدعيــة قــررت القناعــة بــه ويعتبــر هــذا 
احلكــم حضوريــا نظــرا لتبلــغ املدعــى عليــه بشــخصه إلحــدى جلســاته 
وســوف يبلــغ بنســخة منــه إلبــداء اعتراضــه عليــه ان رغــب ذلــك ويفهــم 
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بتعليمــات االســتئناف .  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/30 هـــ وعل

احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم  السبت املوافق1434/06/24 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 10.5 وفيهــا حضــرت املدعيــة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن 
1434/6/11هـــ  يف   3383373 رقــم  بخطابهــا  االســتئناف  محكمــة 
مرفــق بــه القــرار رقــم 34234363 يف 1434/6/7هـــ ونــص احلاجــة منــه 
بعــد دراســة القضيــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا حلاكمها لكــون املدعى 
عليــه ذكــر أنــه يوجــد أبنــاء ألخــت املدعيــة يف املنــزل نفســه وهــم كبــار 
يف الســن وال يطمئــن علــى ابنتــه مــن التعــدي مــن قبــل هــؤالء األبنــاء 
أ.هـــ وبعرضــه علــى املدعيــة قالــت إن أختــي تســكن يف بيــت مســتقل 
بجانــب بيتــي وقــد أســكننا والدنــا كل واحــده يف بيــت شــعبي مســتقل 
مبنافعــه وأختــي ال تســكن معــي يف البيــت نفســه وليــس لهــا إال ابنــان 
فقــط أحدهمــا وعمــره عشــر ســنوات والثانــي وعمــره خمــس ســنوات 
وبقيــة أوالدهــا بنــات هكــذا قــررت لــذا لــم يظهــر لــي خــاف مــا قضيــت 
بــه. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/06/24هـــ
هـــ  املوافــق1434/07/30  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد  وفيهــا   12.15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
وبرفقهــا  1434/7/22هـــ  يف   3383373 برقــم  االســتئناف  محكمــة 
القــرار رقــم 34268217 يف 1434/7/15هـــ واملــدون علــى ظهــر الصــك 
باملوافقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلاقــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/30 هـ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
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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 مبكــة املكرمــة برقــم 3383373 وتاريــخ 1434/7/8هــــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ..........  القاضــي باحملكمــة 
1434/3/4هــــ،  وتاريــخ  برقــم3455782  املكرمــة  مبكــة  العامــة 
املتضمــن دعــوى املــرأة ضــد  بشــأن حضانــة األوالد، وبدراســة الصــك 
ــى احلكــم  ــة، تقــررت املوافقــة عل ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
بعــد اإلحلــاق األخيــر املبنــي علــى قــرار املاحظــة ، واهلل املوفــق . وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34228116 تاريخه : 1434/6/3هـ 
رقم الدعوى :3464499

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34237011  تاريخه: 1434/06/11هـ

حضانــة - حضانــة مــن دون الســابعة - طلــب األم حضانــة األوالد - 
األم أحــق باحلضانــة مــا لــم تنكــح - احلكــم بأحقيــة األم باحلضانــة 
- احلكــم بحضانــة ابــن عمــره ســبع ســنوات لوالدتــه مــن دون تخييــر 

بــن األب و األم لصاحيــة األم خافــاً لقاعــدة التخييــر .

قوله صلى اهلل عليه وسلم ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( .

ادعــت املدعيــة بأنهــا كانــت زوجــة للمدعــى عليــه ومت فســخ نكاحهــا 
منــه يف تاريــخ 1434/6/28هـــ وقــد أجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة 
والثانــي ذكــر  مــن األوالد األول ذكــر وعمــره ســبع ســنوات  أربعــة 
وعمــره ســت ســنوات والثالــث بنــت وعمرهــا خمــس ســنوات والرابــع 
ذكــر وعمــره ســنة وأربعــة أشــهر وولديهــا الثالــث والرابــع يف رعايتهــا 
وحضانتهــا منــذ ســنتن وهــي لــم تتــزوج بعــد فســخ نكاحهــا مــن املدعــى 
عليــه وتطلــب يف دعواهــا احلكــم لهــا باحلضانــة،  بســؤال املدعــى عليــه 
صــادق علــى مــا ذكرتــه وال يوافــق علــى حضانتهــا لولديهــا املذكوريــن 
أطالــب  إنــي  قالــت  املدعيــة  علــى  ذلــك  بعــرض  حضانتهمــا،  وطلــب 
بحضانتهمــا لصغــر ســنهما، بنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة،  
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ــم تنكحــي(  ــه مــا ل ــى اهلل عليــه وســلم ) أنــت أحــق ب ــه صل ونظــرًا لقول
وحلصــول التنــازع بينهمــا باحلضانــة، ومطالبة املدعــى عليه بهما،احلكم 
بحضانــة الولديــن املذكوريــن للمدعيــة، قــرر املدعــى عليــه اعتراضــه 
علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــا .......   القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 3464499 وتاريــخ 1434/02/09 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34323270 وتاريــخ 1434/02/09 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1434/06/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســع 
وعشــر دقائــق وكان الوقــت احملــدد لهــا هــو الســاعة الثامنــة والنصــف 
وفيهــا حضــرت....... ســعودية  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......
واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا .......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
.......ســعودي  معهــا  احلاضــر  علــى  علــى  وادعــت   ،....... رقــم  املدنــي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......قائلــة يف دعواهــا ان املدعــى 
عليــه كان زوجــي مت فســخ نكاحــي منــه يف تاريــخ 1433/6/28هـــ 
وقــد اجنبــت لــه علــى فــراش الزوجيــة أربعــة مــن األوالد .......وعمــره ســبع 
ســنوات والثانــي ....... وعمــره ســت ســنوات والثالــث .......وعمرهــا خمــس 
ســنوات والرابــع ....... وعمــره ســنة وأربعــة اشــهر وولــدي ....... و....... يف 
رعايتــي وحتــت حضانتــي منــذ ســنتن تقريبــا وأنــا لــم اتــزوج بعــد فســخ 
نكاحــي منــه واننــي أطلــب يف دعــواي هــذه احلكــم لــي بحضانــة ولــدي 
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املذكوريــن .......و....... هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه قــال كل 
مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا صحيــح وانــا ال أوافــق علــى حضانتهــا 
لهمــا وأطلــب حضانتهمــا لــي هــذا مــا لــدي ، وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة 
قالــت اننــي اطالــب بحضانتهمــا لــي لصغــر ســنهما هــذا مــا لــدي ، وبنــاء 
علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واالجابــة ، ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: 
)انــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي( ، وحلصــول التنــازع بينهمــا باحلضانــة 
بهــا ، لذلــك كلــه فقــد حكمــت بحضانــة  ومطالبــة املدعــى عليــه 
الولديــن املذكوريــن .......و....... للمدعيــة وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه ، قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســئناف 
مــن نســخة  بــأن ســوف يســلم صــورة  إلــى طلبــه وأفهمتــه  ، فأجبتــه 
احلكــم هــذا اليــوم وأن لــه مهلــة ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتامه صــورة 
احلكــم لتقــدمي اعتراضــة ، فــإذا انتهــت املهلــة ولــم يتقــدم باعتراضــه 
ســقط حقــه يف االعتــراض واصبــح احلكــم نافــذا ، وبــه ختمــت اجللســة 
يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/03 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/06/20 هـــ 
افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 12 وقد عادت املعاملة إلينا من محكمة 
االســتئناف باخلطــاب رقــم 341360094 يف 1434/6/14هـــ  وبرفقهــا 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة الثانيــة املختصــة بنظــر قضايــا األحــوال 
الشــخصية واالنهــاءات رقــم 34237011 يف 1434/6/11هـــ املتضمــن: 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم . وعليــه فجــرى التهميش مبوجبه، 
وبــه ختمــت اجللســة الســاعة 40 : 12  . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
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نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/20 هـــ
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 
املرفــق  1434/6/5هـــ  وتاريــخ   34323270 برقــم  املســاعد  بالريــاض 
....... بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ 
املســجل برقــم 34228116وتاريــخ 1434/6/3هـــ اخلــاص بدعــوى / .......  
ــه  ــة، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلت ــة حضان ضــد/  ....... يف قضي
مباهــو 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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رقم الصك:33417800 تاريخه:1433/9/23هـ 
رقم الدعوى:32379563

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34264426 تاريخه:1434/7/10هـ

حضانــة - األم أحــق بحضانــة األوالد مــا لــم تتــزوج - تقديــر األحــق 
باحلضانــة وحتديــد مــدة الزيــارة عــن طريــق قســم اخلبــراء - النظــر يف 
طلــب عــارض بالزيــارة والبــت فيــه - رد الدعــوى واحلكم لأم باحلضانة 

وإلزامهــا بتمكــن املدعــى لزيــارة ابنتيــه املذكورتــن .

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي( أخرجــه 
أبــو داود واإلمــام أحمــد واحلاكــم وصححــه ووافقــه الذهبــي.

2. جــاء يف زاد املعــاد ص )390( مــا نصــه )أن هــذا احلديــث دل علــى أنــه 
ــه مــن األب مــا لــم يقــم  ــوان وبينهمــا ولــد فــاألم أحــق ب إذا افتــرق األب
بــاألم مــا مينــع تقدميهــا أو بالولــد وصــف يقتضــي تخييــره وهــذا مــا ال 

يعــرف فيــه نــزاع(.
3. املادة )79/هـ( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليهــا بأنــه ســبق أن طلــق املدعــى عليهــا 
طاقــا بائنــًا وقــد رزق منهــا بابنتــن وأنهــا تســكن اآلن لوحدهــا يف 
احلكــم  ويطلــب  آنفــا  املذكورتــان  ابنتاهمــا  ومعهــا  لهــا  ملــك  بيــت 
لــه بحضانــة هاتــن االبنتــن هكــذا ادعــى، أجابــت املدعــى عليهــا 
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باملصادقــة علــى الطــاق واجنابهــا منــه االبنتــن املذكورتــن وال توافقــه 
علــى طلبــه حضانتهمــا نظــرا ألنهــا مــا زالــت غيــر متزوجــة وأنهــا امــرأة 
مســتقيمة وتســكن يف بيــت مملــوك لهــا وأن املدعــي ســوف يســكنهما 
عنــد زوجــة لــه وتخشــى علــى ابنتيهــا منــه ال ســيما أن أحــد البنتــن بهــا 
إعاقــة، صــادق املدعــي علــى اإلعاقــة وعلــى أن البنتــن ستســكنان مــع 
زوجتــه وعلــى أن املدعــى عليهــا لــم تتــزوج، جــرى الكتابــة للمستشــفى 
لإلفــادة بتقريــر مفصــل عــن حالــة البنــت فــورد جوابهــم بأنهــا تعانــي مــن 
استســقاء خلقــي بالعمــود الفقــري أدى إلــى شــلل غيــر تــام بالطرفــن 
ــب وأنهــا  ــة شــديدة باملشــي مــع وجــود عيــوب بالقل الســفلين مــع صعوب
حتتــاج إلــى رعايــة خاصــة، ونظــرًا ألن املدعــى عليهــا لــم تتــزوج وقــد 
صاحيــة  عــدم  يثبــت  لــم  املدعــي  وألن  ذلــك،  علــى  املدعــي  صــادق 
ــرى أن تكــون  ــراء )ت ــة اخلب ــة ابنتيهــا  ولقــرار هيئ املدعــى عليهــا حلضان
حضانــة البنتــن لــألم مــا لــم تتــزوج(، وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن أحــق 
النــاس باحلضانــة هــي األم لقولــه عليــه الصــاة والســام: )) أنــت أحــق 
بــه مــا لــم تنكحــي(( أخرجــه أبــو داود  وأحمــد واحلاكــم، وألن املدعــي 
قــد قــدم طلبــًا عارضــًا يطلــب فيــه حتديــد موعــد لــه لزيــارة ابنتيــه، ملــا 
تقــدم احلكــم مبــا يلــي أواًل رد دعــوى املدعــي وقــرر القاضــي أن املدعــى 
عليهــا هــي األحــق بحضانــة ابنتيهــا مــا لــم يقــم املدعــى عليهــا مــا مينــع مــن 
تقدميهــا أو بــكل واحــدة مــن هاتــن البنتــن وصــف يقتضــي تخييرهمــا 
ثانيــًا إلــزام املدعــى عليهــا بتمكــن املدعــي مــن زيــارة ابنتيــه مرتــن 
يف األســبوع بحيــث يأخذهمــا الســاعة اخلامســة مســاء ويعيدهمــا إلــى 
والدتهمــا املدعــى عليهــا الســاعة التاســعة مســاء كل يــوم أحــد وأربعــاء، 

اعتــرض املدعــي بائحــة، صــدق احلكــم.



229

احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم اإلثنــن املوافــق 1432/10/28هـــ لــدي أنــا 
... القاضــي باحملكمــة العامــة بعنيــزة افتتحــت اجللســة يف وقتهــا احملــدد 
لســماعها يف الســاعة التاســعة صباحــا للنظــر يف الدعــوى املقدمــة مــن ... 
ضد ...واملقيدة يف هذه احملكمة برقم 32/037769 يف 1432/8/11هـ 
ــي ســبق أن صــدر فيهــا صــك  ــة الرئيــس والت ــا بشــرح فضيل ــة لن واحملال
الدائــرة  مــن  نقــض  والــذي  1431/11/8هـــ  يف   6/47 رقــم  احلكــم 
املختصــة بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة 
1432/7/27هـــ  يف  597/ش/ن  رقــم  القصيــم  مبنطقــة  اإلســتئناف 
واملقــرر فيــه أيضــا إحالتهــا إلــى قــاض آخــر للنظــر فيهــا مــن جديــد أ.هـــ. 
علــى  ...وادعــى  رقــم  الســجل  مبوجــب  ...ســعودي  فيهــا  حضــر  وقــد 
احلاضــرة معــه ...ســعودية بالســجل رقــم ... واملعــرف بهــا مــن قبــل املدعــي 
قائــا يف حتريــر دعــواه لقــد ســبق أن طلقــت املدعــى عليها هــذه احلاضرة 
طاقــا بائنــا يف 1430/5/22هـــ وقــد رزقــت منهــا بابنتــن همــا ...املولودة 
يف 1420/11/14هـــ و... املولــودة يف 1425/5/8هـــ وهــي تســكن اآلن 
لوحدهــا يف بيــت ملــك لهــا يف حــي ... بعنيــزة ومعهــا ابنتــاي املذكورتــن 
آنفــا أطلــب احلكــم لــي بحضانــة هاتــن اإلبنتــن هــذه دعــواي وبســؤال 
قائلــة ماذكــره  أجابــت  املدعــي  دعــوى  املدعــى عليهــا عمــا جــاء يف 
املدعــي مــن طاقــه لــي وأن لــي منــه اإلبنتــن املذكورتــن يف الدعــوى 
فهــذا صحيــح وأمــا ماطالــب بــه مــن طلبــه احلضانــة لهمــا فأنــا ال أوافــق 
علــى ذلــك ولــن أتخلــى عنهمــا نظــرا ألننــي مازلــت غيــر متزوجــة وأنــا 
امــرأة مســتقيمة وأســكن يف بيــت مملــوك لــي وأمــا املدعــي فإنــه ســوف 
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يســكنهما عنــد زوجــة لــه وأنــا أخشــى علــى ابنتــي منــه ال ســيما أن ابنتي 
...معاقــة هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إننــي ال أوافــق 
علــى أن تكــون املدعــى عليهــا حاضنــة إلبنتــي نظــرا ألنهــا امــرأة ســليطة 
اللســان وذات شــخصية قويــة وهــذا يؤثــر علــى ابنتــي وعلــى نفســياتهما 
وأمــا ماذكرتــه املدعــى عليهــا مــن أن ابنتــي ...معاقــة فهــذا صحيــح 
كمــا أن ماذكرتــه أيضــا مــن أننــي ســوف أقــوم بإســكانهما عنــد 
زوجتــي ...والتــي لــي منهــا عشــرة أوالد فهــذا صحيــح ولكــن لــن يصــل 
يــوم الســبت  ثــم رفعــت اجللســة ويف  ابنتــي منهــا أي أذى إن شــاء اهلل 
املوافــق 1433/1/8هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة صباحــا 
وفيهــا حضــر املدعــي ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وال مــن ينــوب عنهــا ولــم 
تقــدم عــذرا لذلــك ثــم جــرى االطــاع منــا علــى بطاقــة عائلــة املدعــي 
فتبن منها أن مياد ...يف 1425/5/8هـ وأن مياد ...يف 1420/11/14هـ 
ثــم جــرى ســؤال املدعــي عــن نوعيــة إعاقــة ابنتــه ...فقــال إن لديهــا ضمــور 
يف قدمهــا اليمنــى وهــي تســتطيع املشــي مــن دون عصــا ثــم رفعــت اجللســة 
لســؤال املدعــى عليهــا حــن حضورهــا عــن نوعيــة إعاقــة ابنتهــا ...أيضــا 
وطلــب تقريــر طبــي منهمــا عــن إعاقتهــا وكــذا ســؤال املدعــى عليهــا هــل 
هــي متزوجــة أم ال مــع عــرض الصلــح عليهمــا قــدر املســتطاع فــإن لــم 
يصطلحــا فيســأل املدعــي عــن قدحــه يف املدعــى عليهــا مفصــا ثــم 
رفعــت اجللســة ويف يــوم األحــد 1433/2/7هـ افتتحت اجللســة يف الســاعة 
احلاديــة عشــر صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليهــا واملعــرف بهــا 
مــن قبــل املدعــي ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليهــا عمــا ذكــره املدعــي عــن 
اعاقــة ابنتهمــا ...فقالــت إن ماذكــره املدعــي ... غيــر صحيــح نظــرا ألن 
ابنتنــا ...تعانــي مــن مــرض يســمى الصلــب املشــقوق وهــو ضعــف عــام يف 
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الظهــر واألطــراف والتســتطيع املشــي إال مبســاعدة مــن أحــد ثــم جــرى 
ســؤالها هــل أنــت متزوجــة حاليــا فقالــت إننــي مازلــت غيــر متزوجــة 
وعنــدي أصــل صــك طاقــي مــن املدعــي مثبــت فيــه أننــي مازلــت مطلقــة 
حيــث لــم يهمــش عليــه بزواجــي مــن أحــد ثــم جــرى عــرض الصلــح علــى 
املتداعيــن قــدر املســتطاع وافهامهمــا بــأن مراعــاة مصلحــة ابنتيهمــا 
أمــر مهــم ومؤثــر مســتقبا عليهــا فأصــر كل واحــد مهمــا علــى موقفــه 
وطلبــه ثــم أفهمتهمــا بضــرورة احضــار تقريــر طبــي إلبنتهمــا ...وأفهمــت 
املدعــى عليهــا بإحضــار أصــل طــاق املدعــي لهــا ففهمــا ذلــك واســتعدا 
بــه ثــم رفعــت اجللســة ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/3/15هـــ افتتحــت 
التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى  الســاعة  اجللســة يف 
عليهــا واملعــرف بهــا مــن قبــل املدعــي ثــم أبــرزت املدعــى عليهــا صــورة مــن 
صــك الطــاق الصــادر من هــذه احملكمة برقم 6/8 يف 1430/5/22هـ 
املثبت فيه ...لزوجته ...طلقة واحدة طاق السنة بتاريخ 1430/5/22هـ 
وأنهــا الطلقــة الثالثــة وأنهــا بانــت منــه بينونــة كبــرى أ . هـــ . ثــم طلبــت 
منهــا احضــار أصــل صــك الطــاق فاســتعدت بذلــك وطلبــت امهالهــا إلــى 
جلســة أخــرى وقــررت قائلــة إننــي لــم أســتطع احضــار تقريــر مفصــل عــن 
حالــة ابنتنــا ...وأطلــب امهالــي إلحضــاره يف اجللســة القادمــة فأجيــب 
لذلــك ثــم رفعــت اجللســة بعــد افهــام املدعــى عليهــا بــأن عليهــا احضــار 
التقريــر الطبــي املطلــوب وأصــل صــك الطــاق وخطــاب محــرر تبــن فيــه 
بــأن تكــون احلضانــة للمدعــي وبعــد افهــام املدعــي  ســبب امتناعهــا 
أيضــا بــأن عليــه احضــار خطــاب محــرر يبــن فيــه ســبب امتناعــه بــأن 
تكــون احلضانــة للمدعــى عليهــا ويف يوم الســبت املوافق 1433/4/24هـ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا وفيهــا حضــر 
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املدعــي ولــم حتضــر املدعــى عليهــا ولــم حتضــر املطلــوب منهــا يف اجللســة 
الســابقة وهــو أصــل صــك طاقهــا وتقريــر طبــي مفصــل عــن حالــة ابنتهــا 
...وســبب امتناعهــا بــأن تكــون احلضانــة للمدعــي ثــم رفعــت اجللســة 
لطلبهــا مــرة أخــرى وبعــد ويف يــوم الثاثــاء املوافــق  1433/06/3هـــ 
افتتحــت اجللســه يف الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر 
املدعــي ...واملدعــى عليهــا ...ثــم قــررت املدعــى عليهــا قائلــة إن ســبب 
مطالبتــي بــرد دعــوى املدعــي هــو أن ابنتــي )...( و )...( منــذ والدتهمــا 
وهمــا عنــدي وأنــا أنفــق عليهمــا كمــا أننــي لم أتزوج حتــى اآلن ومتفرغة 
لتربيتهــن وأنــا أولــى مــن والدهمــا ألنــه لــو حكــم باحلضانــة لــه فلــن 
يراعاهمــا بنفســه بــل ســترعاهما  زوجتــه التــي لهــا عشــرة أوالد وســبعة 
أحفــاد هــذه هــي أســباب مطالبتــي بــرد الدعــوى ثــم أبــرزت املدعــى 
يف  املنعقــدة  اجلســلة  يف  نصــه  املثبــت  الطــاق  صــك  أصــل  عليهــا 
1433/03/15هـــ فوجدتــه مطابقــًا لتلــك الصــورة التــي أبرزتهــا املدعــى 
عليهــا يف تلــك اجللســة ثــم قــررت قائلــه إننــي لــم أســتطع احلصــول علــى 
ــر  ــب مدي ــة ابنتــي )...( حتــى اآلن وقــد طل ــر طبــي مفصــل عــن حال تقري
مستشــفى امللــك ســعود أن يتــم مخاطبتــه رســميًا لتزويــد فضيلتكــم 
املوافــق  األحــد  يــوم  ويف  اجللســة  رفعــت  ثــم  املطلــوب  بالتقريــر 
1433/7/20هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة االعاشــرة والنصــف صباحًا 
وفيهــا حضــر املدعــي ...ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وال مــن ينــوب عنهــا 
ولــم تقــدم عــذرًا لذلــك رغــم تبلغهــا بهــذا املوعــد يف ضبــط القضيــة ثــم 
رفعــت اجللســة إلحضارهــا بنــاء علــى املــادة )101( مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ويف يــوم الســبت املوافــق 1433/9/23هـــ 
افتتحت اجللســة يف الســاعة احلادية عشــر صباحا وفيها حضر املدعي... 
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ولــم حتضــر املدعــى عليهــا ...ولــم يردنــا أي إفــادة مــن شــرطة عنيــزة علــى 
خطابنــا رقــم )331371701( يف )1433/7/21هـــ( املطلوب فيه إحضار 
املدعــى عليهــا بنــاء علــى املــادة )101( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ولوائحــه التنفيذيــة وقــد وردنــا يف هــذه اجللســة خطــاب ســعادة مديــر 
مستشفى امللك سعود بعنيزة رقم 5811/خ/45/36 يف 1433/6/22هـ 
جوابــا علــى خطابنــا رقــم )331043960( يف )1433/6/3هـــ( املطلــوب 
ســعادته  مــع خطــاب  أرفــق  ...وقــد  عــن  بتقريــر مفصــل  إفادتنــا  فيــه 
أنهــا  التقريــر الطبــي بنفــس رقــم اخلطــاب يف 1433/6/22هـــ وتبــن 
تعانــي مــن استســقاء خلقــي بالعمــود الفقــري أدى إلــى شــلل غيــر تــام 
عيــوب  وجــود  مــع  باملشــي  شــديدة  مــع صعوبــة  الســفلين  بالطرفــن 
بالقلــب وأنهــا حتتــاج إلــى رعايــة خاصــة أ.هـــ. كمــا قــرر املدعــي ...طلبــا 
إرفاقــه  برقــم 331050503 يف 1433/6/4هـــ مت  تقييــده  عارضــا مت 
باملعاملــة يتضمــن مطالبــة بتحديــد موعــد لــه لزيــارة ابنتيــه ... و...  فبنــاء 
علــى ماســبق مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ألن املدعــى عليهــا لــم تتــزوج 
حتــى اآلن وقــد صــادق املدعــي علــى ذلــك ويؤكــد ذلــك تقدميهــا ألصــل 
الطــاق اخلــاص بهــا مــن زوجهــا املدعــي علــى أن املدعــى عليهــا تســكن 
يف بيــت لوحدهــا ومصادقتــه علــى أنــه لــو حكــم لــه باحلضانــة فإنــه 
ســيجعل ابنتيــه لــدى زوجتــه وألنــه جــرى التأكــد مــن ميــاد هاتــن 
االبنتــن ونوعيــة إعاقــة ...وألن املدعــي لــم يثبــت عــدم صاحيــة املدعــى 
عليهــا حلضانــة ابنتيهــا وألنــه جــرى عــرض الصلــح عليهمــا فلــم يصطلحــا 
)3/هـــ(  رقــم  بقرارهــا  اخلبــراء  هيئــة  قــررت  أن  ســبق  وألنــه 
يف)1431/1/2هـ(أنهــا تــرى أن تكــون حضانــة البنتــن لــألم مــا لــم 
تتــزوج أ.هـــ. ونظــرًا ملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن أحــق النــاس باحلضانــة هي 
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إالم لقولــه عليــه الصــاة والســام :)) أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي(( 
أخرجــه أبــو داود )2276( يف )ك الطــاق / بــاب مــن أحــق بالولــد ( 
واإلمــام أحمــد برقــم )6707( واحلاكــم )207/2( وصححــه ووافقــه 
الذهبــي وقــد قــرر ابــن القيــم صحــة هــذا احلديــث يف كتابــه زاد املعــاد 
ص )389( ط مؤسســة الرســالة وذكــر أيضــًا أن هــذا هــو مذهــب األئمة 
األربعــة ثــم قــرر رحمــه اهلل يف ص )390( مــا نصــه :)) أن هــذا احلديــث 
دل علــى أنــه إذا افتــرق األبــوان وبينهمــا ولــد فــاألم أحــق بــه مــن األب مــا 
لــم يقــم بــاألم مــا مينــع تقدميهــا أو بالولــد وصــف يقتضــي تخييــره وهــذا مــا 
ــًا عارضــًا  ــزاع (( أ.هـــ. ونظــرًا الن املدعــي قــد قــدم طلب ــه ن ال يعــرف في
يطلــب فيــه حتديــد موعــد لــه لزيــارة ابنتيــه ...و ...وقــد لــزم الفصــل فيــه 
وهــذا ال يحتــاج الــى حتديــد مــن هيئــة اخلبــراء بــل يكفــي فيــه حتديــد 
ذلــك مــن قبلنــا حســب املصلحــة التــي يراهــا احلاكــم يف هــذه القضيــة 
لذلــك كلــه فقــد حكمــت مبــا يلــي أواًل رد دعــوى املدعــي وقــررت أن 
املدعــى عليهــا هــي األحــق بحضانــة ابنتيهــا ...و...مــا لــم يقــم املدعــى 
عليهــا مــا مينــع مــن تقدميهــا أو بــكل واحــدة مــن هاتــن البنتــن وصــف 
يقتضــي تخييرهمــا ثانيــًا إلــزام املدعــى عليهــا بتمكــن املدعــي مــن 
زيــارة ابنتيــه مرتــن يف األســبوع بحيــث يأخذهمــا الســاعة اخلامســة 
مســاء ويعيدهمــا الــى والدتهمــا املدعــى عليهــا الســاعة التاســعة مســاء 
بــه وطالــب  لــم يقنــع  يــوم أحــد وأربعــاء وبعرضــه علــى املدعــي  كل 
بتمييــزه فأجيــب لطلبــه ثــم جــرى تســليمه نســخة احلكــم ومت إفهامــه 
بــأن عليــه تســليم الئحتــه االعتراضيــة يف مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــًا مــن 
تاريــخ هــذا اليــوم وأنــه إذا مضــت هــذه املــدة احملــددة آنفــًا ولــم يقــدم 
فيهــا اعتراضــه فــان حقــه يف طلــب التمييــز يســقط فقــرر اســتامه 
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لنســخة احلكــم وفهمــه ملــا أفهــم بــه آنفــًا واســتعداده بتقــدمي الئحتــه يف 
املــدة احملــددة نظامــًا كمــا أمــرت بتســليم املدعــى عليهــا ...نســخة مــن 
لتقــدمي  احملكمــة  بهــذه  احملضريــن  ادارة  طريــق  عــن  احلكــم  هــذا 
اعتــراض  لهــا  كان  إن  بالزيــارة  املتعلــق  احلكــم  علــى  اعتراضهــا 
وإفهامهــا بــأن لهــا احلــق يف ذلــك خــال مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــًا مــن 
تاريخ اســتامها لهذه النســخة وأنه إذا مضت املدة ولم تقدم اعتراضها 
فــان حقهــا يســقط يف طلــب التمييــز وأمــا اكتســاب احلكــم للقطعيــة 
تقــدمي  بعــدم  أو  االســتئناف  بتصديــق  إال  القطعيــة  فانــه ال يكتســب 
نظامــًا  احملــددة  املــدة  يف  االعتراضيــة  لوائحهمــا  جميعــًا  املتداعيــن 
ــرر  ــا محمــد ، حــــــــــــ ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــع وصل ــه جــرى التوقي وعلي

فـــــــي 1433/9/23هـ .
1434هـــ   /  2/20 املوافــق   االربعــاء  يــوم  يف  وبعــد  وحــده  احلمــدهلل 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة الثامنــة صباحــا بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم )3480724( يف 1434/1/21هـــ 
ــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة املختصــة  مــزودة بقــرار أصحــاب الفضيل
بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية واالنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
نــص  مــا  املقــرر فيــه  بالقصيــم رقــم )3412609( يف 1434/1/14هـــ 
احلاجــة منــه )) وباالطــاع علــى املعاملــة والصــك وصــورة ضبطــه لوحــظ 
أن فضيلتــه لــم يــدون يف الضبــط قــرار الدائــرة ومــا يجيــب بــه عليــه ولــم 
يلحــق خاصــة وافيــة مــن ذلــك يف صــك احلكــم وهــذا مخالــف ملقتضــى 
ــه  ــى فضيلت ــح نظــام املرافعــات الشــرعية . فعل ــادة )1/187( مــن لوائ امل
ماحظــة مــا ذكــر وإحلــاق مــا يجريــه بالضبــط والصــك وســجله ثــم 
إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا (( أ.هـــ. وعليــه أجيــب بأنــه ظهــر لــي مــن 
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املعاملــة مــا يلــي أوال أنــه صــدر قــرار الدائــرة املختصــة بتدقيــق األحــوال 
الشــخصية واالنهــاءات مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم رقــم 
)33476085( يف )1433/12/22هـــ( املقــرر فيــه أنــه لوحــظ أن صــورة 
الضبــط ناقصــة حيــث لــم يرفــق بهــا جلســة احلكــم وحيثياتــه املؤرخــة 
يف )1433/9/23هـــ( ثانيــا أن املعاملــة أعيــدت مــن قبــل فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بعنيــزة برقــم )3437187( يف )1434/1/7هـــ( وقــد 
)1434/2/13هـــ(  وحتــى  )1433/12/18هـــ(  مــن  الفتــرة  يف  كنــت 
اجلزائيــة  الــدورة  بحضــور  العــدل  وزيــر  معالــي  قبــل  مــن  مكلفــا 
املتخصصــة الثانيــة وال أعلــم ســبب إعادتهــا إلــى محكمــة االســتئناف 
مــن قبــل رئيــس احملكمــة العامــة بعنيــزة خــال تكليفــي بحضــور تلــك 
ــة  ــه أصحــاب الفضيل ــدورة وهــذا هــو ســبب عــدم إحلــاق مــا أشــار إلي ال
وأنــا لســت مســئوال عمــا يتــم خــال فتــرة تكليفــي مــن قبــل معالــي وزيــر 
العــدل حفظــه اهلل هــذا مــا لــزم بيانــه وإيضاحــه وأمــا املطلــوب فهــو 
ــى  ــى اهلل وســلم عل ــة ابتــداء وبــاهلل التوفيــق وصل مرفــق أساســا باملعامل

ــا محمــد . نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/3/10هـــ افتتحــت 
بنــاء علــى  الواحــدة وخمســة عشــر دقيقــة ظهــرا  الســاعة  اجللســة يف 
ــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم )34455767(  ورود املعامل
يف 1434/3/7هـــ مــزودة بقــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف 
و االنهــاءات  الشــخصية  بتدقيــق قضايــا األحــوال  بالدائــرة املختصــة 
مبحكمــة اإلســتئناف بالقصيــم رقــم )3453446( يف 1434/3/2هـــ 
بــه  أجــاب  مــا  علــى  وباالطــاع   (( منــه  احلاجــة  نــص  مــا  فيــه  املقــرر 
فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط والصــك بنــاء علــى قرارنــا رقــم )3412609( 
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وتاريــخ 1434/1/14هـــ لوحــظ مايلــي : أوال: حكــم فضيلتــه باحلضانــة 
والزيــارة مــع أنــه لــم يــرد بالزيــارة دعــوى مــن املدعــي وإمنــا بنــاء علــى 
الطلــب العــارض املقــدم منــه والــذي لــم يــدون رقــم قيــدة وتاريخــه يف 
الضبــط ، كمــا أن دعــوى الزيــارة ال تعتبــر طلبــا عارضــا وإمنــا هــي 
دعــوى مســتقلة حســبما نصــت عليــه املــادة املضافــة رقــم )4/39( مــن 
لوائــح نظــام املرافعــات الشــرعية . ثانيــا : ورد يف الضبــط  )) أن املدعــى 
عليهــا جــرى تســليمها نســخة احلكــم ومضــت املــدة النظاميــة ولــم تقــدم 
ــم  ــا(( ول ــذا فــإن احلكــم بالنســبة لهــا يعتبــر قطعي ــة ول الئحــة اعتراضي
جنــد أن فضيلتــه دون ذلــك يف صــك احلكــم وهــذا مخالــف ملقتضــى 
ــه ماحظــة  ــى فضيلت املــادة )178( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية . فعل
ماذكــر(( .أ.هـــ. وعليــه أجيــب مشــائخنا أصحــاب الفضيلــة جزاهــم اهلل 
عنــا خيــرا بــأن مــا ورد يف املاحظــة األولــى كان بنــاء علــى الطلــب 
العــارض اخلــاص بالزيــارة قيــد برقــم )331050503( يف 1433/6/4هـــ 
ــادة املضافــة رقــم  ــه مشــائخنا يف قرارهــم وهــي امل وأمــا مــا اســتند علي
)4/39( فإنــه العاقــة لهــا بهــذا املوضــوع ألنهــا تنــص علــى أنــه إذا وردت 
املعاملــة إلــى احملكمــة مــن جهــة رســمية ولــم يرفــق بهــا صحيفــة دعــوى 
فيتــم اســتكمال بيانــات الصحيفــة مــن املدعــي لــدى مكتــب املواعيــد 
أ.هـــ. ولعــل مشــائخنا يقصــدون الفقــرة الرابعــة عشــر مــن املــادة التاســعة 
والثاثــن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وهــذه الفقــرة لــم متنــع تقــدمي 
طلــب عــارض بالزيــارة وإمنــا نصــت علــى أن دعــوى الزيــارة إذا قدمــت 
مســتقلة فإنهــا حتــال مــع القضايــا الزوجيــة واخللــع والفســخ والنفقــة 
واحلضانــة إلــى قاضــي واحــد وحتســب لــه إحالــة وأمــا ســبب قبولــي لهــذا 
الطلــب العــارض املتعلــق بالزيــارة يف الدعــوى فهــو ألمريــن أحدهمــا مــا 
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جــاء يف املــادة )79/هـــ( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وثانيهمــا هــو 
ســرعة البــت يف هــذه القضيــة بشــكل يحفــظ بــه حــق املتداعيــن وحــق 
الطفلتــن وأمــا بالنســبة للماحظــة الثانيــة فإنــه ســيتم مراعــاة ذلــك 
مســتقبا إن شــاء اهلل وأشــكر مشــائخنا أصحــاب الفضيلــة علــى هــذا 
التنبيــه والعمــل ذكــر هــذه املاحظــة واجلــواب عليهــا يغنــي عــن نقــل تلــك 
اجللســة اخلاصــة باكتســاب احلكــم للقطعيــة بحــق املدعــى عليهــا ألن 
ــى  إخــراج صــك  ــك اجللســة يف الصــك يف محلهــا ســيضطر إل إدخــال تل
جديــد كمــا ال يخفــى يف نقــل جلســة ســابقة إلــى الصــك يف النظــام 
الشــامل هــذا مــا لــزم اجلــواب عليــه  وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد  

. حــرر يف  1434/03/10 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/7/4هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن 
ــم برقــم 34644803 يف 1434/4/20هـــ  محكمــة االســتئناف بالقصي
ــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة املختصــة  مــزودة بقــرار أصحــاب الفضيل
بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية واالنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالقصيــم رقــم 34187931 يف 1434/4/15هـــ املقــرر فيه مانص احلاجة 
منــه ) وباالطــاع علــى مــا أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك بناء 
علــى قرارنــا رقــم )3453446( وتاريــخ 1434/3/2هـــ لوحــظ أن جــواب 
فضيلتــه علــى املاحظــة األولــى غيــر مقنــع وال مــاق ملــا طلــب منــه ألن 
دعــوى الزيــارة دعــوى مســتقلة حســب املــادة املضافــة )14/39( مــن لوائح 
نظــام املرافعــات الشــرعية كمــا لــم يــرد يف الضبــط والصــك دعــوى مــن 
املدعــي بطلــب حتديــد زيــارة ابنتيــه وغنمــا بنــى فضيلتــه حكمــه علــى 
الطلــب املقــدم مــن املدعــي وحتــى لــو قيــل بقبــول دعــوى الزيــارة بعــد أن 
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يدعــي بهــا املدعــي ويطالــب بهــا فــإن حتديدهــا ينبغــي أن يكــون مبنيــا 
ــة النظــر الــذي يكــون معتمدهــم فيــه علــى ماتــراه مــن  علــى قــرار هيئ
وضــع املتداعيــن ومصلحــة البنتــن وحتــدد فيــه آليــة الزيــارة ومــن يقــوم 
بأخذهمــا وإعادتهمــا فعلــى فضيلتــه ماحظــة ماذكــر وإجــراء مايلــزم 
علــى وفــق ماذكــر أو الرجــوع عمــا أجــراه بخصــوص ماقــرره مــن زيــارة 
للبنتــن وقصــر احلكــم علــى احلضانــة وإجــراء مايلــزم بحضــور الطرفــن 
وإحلــاق مايجريــه يف الضبــط وصورتــه والصــك وســجله ثــم إعــادة املعاملة 
إلكمــال الزمهــا (أ.هـــ. وقــد حضــر يف هــذه اجللســة املدعــي ...كمــا 
حضــرت املدعــى عليهــا ...والتــي متــت مطابقــة بطاقتهــا مــن قبــل حارســة 
األمــن يف هــذه احملكمــة ...حســبما يظهــر مــن صــورة البطاقــة املرفقــة 
ثــم قــرر املدعــي قائــا لقــد ســبق أن تقدمــت بطلــب عــارض أطلــب فيــه 
زيــارة أوالدي ومــادام أن أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف قــرروا أنــه 
ــك  ــي بذل ــي أقــرر مطالبت ــة فإنن ــه يف ضبــط القضي ــة ب ــد مــن املطالب الب
وهــو نفــس طلبــي العــارض الــذي قدمتــه ســابقا هكــذا قــرر ولــذا فإنــه 
ماقــرره املدعــي هــو الــرد علــى هــذه املاحظــة وأمــا بخصــوص أنــه ينبغــي 
أن يكــون ذلــك بقــرار مــن هيئــة اخلبــراء فإننــي ال أرى وجــوب ذلــك ألن 
النظــر النهائــي يف تقريــر الزيــارة هــو للقاضــي ألن للقاضــي رد قــرار 
اخلبــراء حســبما نــص عليــه النظــام وأمــا كــون جوابــي غيــر مقنــع فــإن 
حســبي االجتهــاد واحلكــم مبــا أراه صوابــا واهلل املوفــق وبعرضــه علــى 
املدعــى عليهــا قــررت قناعتهــا باحلكــم املتضمــن احلكــم باحلضانــة 
والزيــارة وأمــا املدعــي فقــرر أنــه مــازال علــى معارضتــه الســابقة والئحتــه 
االعتراضيــة املقدمــة منــه ســابقا وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/7/4هـــ .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة املختصــة 
بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
مبنطقــة القصيــم علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة عنيــزة برقــم )34/644803( وتاريــخ 1434/7/5هـــ؛ 
املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم )341651535( وتاريــخ 1434/7/9هـــ؛ 
اخلاصــة بدعــوى/ ...ضــد/ ...؛ بشــأن مطالبتــه بحضانــة ابنتيــه منهــا/ 
...القاضــي  الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  بالصــك  املنتهيــة  ...و...؛ 
1433/9/23هـــ؛  وتاريــخ   )33417800( برقــم  املســجل  باحملكمــة؛ 
األحــق  هــي  األم  وأن  املدعــي  دعــوى  بــرد  فضيلتــه  املتضمــن حكــم 
بحضانــة البنتــن املذكورتــن وإلــزام املدعــى عليهــا بتمكــن املدعــي 
مــن زيــارة ابنتيــه املذكورتــن؛ علــى النحــو املفصــل فيــه. وقــد ســبق منــا 
ــة.  دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعامل
ــاًء  ــه وأحلقــه بالضبــط والصــك بن ــه فضيلت ــى مــا أجــاب ب وباالطــاع عل
علــى قرارنــا رقــم )34187931( وتاريــخ 1434/4/15هـــ قررنا املصادقة 
علــى ماحكــم بــه فضيلتــه بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق، وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 33430026 تاريخه : 1433/10/17هـ 
رقم القضية :3369325

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3439907 تاريخه: 1434/02/18هـ 

حضانــة- طلــب اجلــدة حضانــة بنــت ابنتهــا- إثبــات التقريــر النفســي 
رغبــة البنــت أن تكــون عنــد جدتهــا ألمهــا- عمــاد احلضانــة األصلــح 
للمحضــون- األحــق باحلضانــة األم ثــم أمهاتهــا- احلكــم بــأن اجلــدة 
األخصائــي  بقــول  األخــذ  ابنتهــا-  بنــت  بحضانــة  األولــى  هــي  ألم 
النفســي و االجتماعــي يف األحــق باحلضانــة- للقاضــي األخــذ بــرأي 

أهــل اخلبــرة أو رفضــه .

1. قــال ابــن القيــم - رحمــه اهلل - يف زاد املعــاد ) 463/5 ( ) والصــواب 
النظــر واالحتيــاط للطفــل يف األصلــح واألنفــع يف اإلقامــة أو االنتقــال 
ويف احلاضــن فأيهــم كان أنفــع لــه وأصــون وأحفــظ روعــي وال تأثيــر 

إلقامــة وال نقلــة ( .
القاعدة التي تقرر ) أن عماد احلضانة هو األصلح للمحضون ( .

2. ما قرره أهل العلم أن األولى باحلضانة األم ثم أمهاتها .
3. املــادة رقــم 10/34/هـــ مــن نظــام املرافعــات الشــرعية املعدلــة والتــي 
تضمنــت ) ويســري هــذا احلكــم علــى دعــاوى احلضانــة والزيــارة يف 

األحــوال الشــخصية ( .
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حضــرت اجلــدة ألم وادعــت علــى زوج ابنتهــا ســابقًا بأنهــا أجنبــت منــه 
بنتــًا اســمها ............ مولــودة بتاريــخ 1424/8/21هـــ وقــد حصــل طــاق 
ــد والدهــا ولكــون والدتهــا متزوجــة طلبــت  ــة عن بــن الطرفــن والطفل
احلكــم لهــا بحضانــة الطفلــة املذكــورة، دفــع املدعــى عليــه وكالــة 
بعــدم اختصــاص احملكمــة العامــة يف الريــاض وطلــب إحالتهــا ملقــر 
بــن  قــد صــدر صــك  أنــه  قــرر  ســكن املدعــى عليــه بجــدة، كمــا 
ــه أن البنــت تبقــى عنــد والدهــا، جــرت الكتابــة  بنــت املدعيــة وموكل
ملستشــفى الصحــة النفســية إلبــداء تقريــر عــن الطفلــة املذكــورة فــورد 
التقريــر الطبــي أن الطفلــة املذكــورة ال تعانــي مــن اضطــراب نفســي 
وحالتهــا مســتقرة وتوجــد ضغــوط مــن قبــل الوالديــن تؤثــر عليهــا الختيار 
مــكان احليــاة أو تفضيــل مــكان علــى آخــر إال أن الطفلــة أبــدت تعلقهــا 
عاطفيــًا بجدتهــا ألمهــا يف الريــاض وتفضــل احليــاة هنــاك، مت االطــاع 
علــى الصــك بــن بنــت املدعيــة وزوجهــا ســابقًا واملتضمــن وجــود اتفــاق 
منــزل  والدهــا يف  وزيــارة  لوالدتهــا  احلضانــة  أن تكــون  علــى  وصلــح 
زوجتــه ســابقًا يف الريــاض، مت ســؤال املدعــى عليــه وكالــة هــل تطعــن 
بحضانــة املدعيــة بشــيء فأجــاب بقولــه أنهــا كبيــرة يف الســن، قــرر 
املدعــي وكالــة أن البنــت تقعــد عنــد زوجــة والدهــا ووالدهــا مشــغول 
فاملدعيــة أولــى بهــا، قــرر األخصائــي النفســي أن الطفلــة تشــعر بتفــاوت 
املعاملــة بينهــا وبــن أختهــا ألبيهــا، ملــا كانــت احلضانــة مــن األمــور 
املتجــددة واحلكــم الصــادر بــن الزوجــة وزوجهــا ســابقًا لــم يتضمــن 
ــة  ــة صراحــة، وحيــث إن عمــاد احلضان ــه باحلضان احلكــم للمدعــى علي
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وتســليمها  للبنــت  اجلــدة  بحضانــة  احلكــم  للمحضــون،  األصلــح  هــو 
إياهــا مــع أوراقهــا الثبوتيــة، قــرر املدعــى عليــه اعتراضــه علــى احلكــم 

بائحة،صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض املســاعد برقــم 3369325 وتاريــخ 1433/01/26هـــ  
ــخ 1433/01/26 هـــ ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 33181558 وتاري املقي
اجلنســية  ســعودي   ... حضــر  1433/10/17هـــ   املوافــق  الثاثــاء  يــوم 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــا عــن ... ســعودية  اجلنســية 
واملرافعــة  املطالبــة  يف  عنهــا  ينــوب   ... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
وقبــول  وطلــب  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  واملخاصمــة  واملدافعــة 
احلكــم أو اإلعتــراض عليــه مبوجــب صــك وكالــة صــادر مــن كتابــة 
عــدل محافظــة الدرعيــة برقــم 32268328 يف 1432/10/19هـــ وأدعــى 
علــى احلاضــر معــه ... ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... 
بصفتــه وكيــا عــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
... ينــوب عنــه يف مراجعــة احملكمــة العامــة وحضــور اجللســات مبوجــب 
ــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة  ــة صــادر مــن كتاب صــك وكال
برقــم 47908 يف 1433/5/26هـــ قائــا يف حتريــر دعــواه إن املدعــى 
عليــه كان زوجــا البنــة موكلتــي والتــي أجنبــت منــه بنتــا اســمها ... 
مولــودة يف 1424/8/21هـــ وقــد حصــل الطــاق بــن الطرفــن وحيــث 
إن الطفلــة املذكــورة لــدى والدهــا ولكــون والدتهــا متزوجــه فــا حــق 
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لهــا يف احلضانــة لــذا فــإن موكلتــي تطلــب احلكــم لهــا بحضانــة الطفلــة 
املذكــورة وتســليمها لهــا هــذي دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه قــال إن 
موكلــي يســكن يف محافظــة جــدة وأرغــب أن تكــون الدعــوى هنــاك 
وموكلــي ســبق أن تداعــى مــع مطلقتــه وصــدر صــك يف املوضــوع يفهــم 
منــه ان البنــت عنــده وهــو ال يقبــل تولــي املدعيــة للحضانــة هكــذا أجــاب 
وبعرضــه علــى املدعــي قــال الصــك ال دخــل ملوكلتــي فيــه ولــم يتضمــن 
حملكمــة  معقــود  واالختصــاص  عليــه  للمدعــى  باحلضانــة  احلكــم 
ــة  ــخ ميــاد الطفل ــى تاري ــا جــرى اإلطــاع عل الريــاض هكــذا قــال وهن
املطابــق ملــا ذكــر كمــا جــرت الكتابــة ملستشــفى الصحــة النفســية 
بجــدة التــي أفــادت بخطابهــا رقــم 173 يف 1433/1/12هـــ وقــد تبــن 
مــن خــال ذلــك أن الطفلــة يف الوقــت احلالــي ال تعانــي مــن أي اضطــراب 
الوالديــن  نفســي وال توجــد اســاءة معاملــة وتوجــد ضغــوط مــن قبــل 
تؤثــر عليهــا بدرجــة متوســطة وقــد كانــت الطفلــة اجتماعيــة و متعاونــة 
التعبيــر  ذلــك  بعــد  اســتطاعت  أنهــا  إال  التقييــم  بدايــة  ومتحفظــة يف 
هنــاك  أن  واوضحــت  والرســم  بالــكام  جيــد  بشــكل  نفســه  عــن 
ــاة أو تفضيــل  بعــض الضغــوط عليهــا مــن والديهــا الختيــار مــكان احلي
مــكان عــن آخــر إال أن الطفلــة أبــدت تعلقهــا عاطفيــا بجدتهــا ألمهــا يف 
الريــاض وتفضــل احليــاة هنــاك بالرغــم مــن وجــود والديهــا يف جــدة وهــي 
حتتــاج الســتكمال منوهــا النفســي إلــى توفــر منــوذج األم أو مــن يقــوم 
مقامهــا والتوصيــة توفيــر منــوذج األم حتــى تنمــو بطريقــة طبيعيــة ووجــوب 
االهتمــام والرعايــة مــن قبــل األب. كمــا جــرى اإلطــاع علــى املــادة 
10/34/هـــ املعدلــة مــن املرافعــات والتــي تضمنــت )ويســري هــذا احلكم 
علــى دعــاوى احلضانــة والزيــارة يف األحــوال الشــخصية ( واإلطــاع علــى 
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الصــك رقــم 29/137 يف 1429/6/30هـــ واملتضمــن دعــوى ... ضــد ... 
يف موضــوع زيــارة وآخــره االتفــاق والصلــح علــى أن تكــون احلضانــة 
لوالدتهــا وزيــارة والدهــا يف منــزل املدعــى عليهــا يف الريــاض يف حــال 
البنــت إكمــال البنــت الســابعة يحــق لوالدهــا اســتامها يف حصــول 
إشــكاليه فاملرجــع للقضــاء انتهــى. وهنــا جــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل 
لديــه طعــن يف املدعيــة قــال هــي فقــط امــرأة كبيــرة يف الســن وقــال 
املدعــي إن موكلتــي صحيحــه قــادره والطفلــة تقعــد عنــد زوجــة أبيهــا 
ووالدهــا مشــغول فاملدعيــة أولــى بهــا ثــم أبــرز صــورة خطــاب مــن هيئــة 
حقــوق اإلنســان مبنطقــة مكــة يتضمــن أن األخصائــي النفســي قــرر أن 
الطفلــة تشــعر بتفــاوت املعاملــة بينهــا وبــن أختهــا ألبيهــا فبنــاء علــى مــا 
ــة مــن األمــور املتجــددة وكذلــك فــإن احلكــم  تقــدم وملــا كان احلضان
املذكــور لــم يتضمــن احلكــم للمدعــى عليــه باحلضانــة صراحــه وحيــث 
إن عمــاد احلضانــة هــو األصلــح للمحضــون قــال ابــن القيــم ) الصــواب 
النظــر واالحتيــاط للطفــل يف األصلــح واألنفــع يف اإلقامــة أو االنتقــال 
ويف احلاضــن فأيهــم كان أنفــع لــه وأصــون وأحفــظ  روعــي وال تأثيــر 
إلقامــه وال نقلــه( زاد املعــاد 463/5 وملــا قــرره أهــل العلــم ان األولــى 
باحلضانــة األم ثــم امهاتهــا لذلــك كلــه وملــا ســبق فقــد ثبــت لــدي أن 
املدعيــة ... أولــى بحضانــة ... ... وأنــه يلــزم املدعــى عليــه تســليمها مــع 
نســخة مــن اوراقهــا الثبوتيــة للمدعيــة ومبــا ســبق حكمــت وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه قــرر املعارضــة وطلــب اإلســتئناف فأجيــب لطلبــه 
ــه خــال ثاثــن يومــا فــإن  وســلم صــورة احلكــم لتقــدمي اعتراضــه علي
ــم يتقــدم بائحــة اعتراضــه ســقط حقــه يف اإلعتــراض  مضــت املــدة ول
واكتســب احلكــم القطعيــة  وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
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ــه وســلم . حــرر يف  1433/10/17هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
... املــازم القضائــي القائــم بعمــل  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
فضيلــة الشــيخ ...  القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض ففــي يــوم 
 12 : الســاعة 30  افتتحــت اجللســة  املوافــق1434/04/13 هـــ  الســبت 
ــة قــد عــادت مــن محكمــة اإلســتئناف برفقهــا القــرار  وكانــت املعامل
رقــم 3439907 وتاريــخ 1434/2/18هـــ الصــادر مــن دائــرة األحــوال 
الشــخصية األولــى املتضمــن وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
اإلعتراضيــة وأوراق املعاملــة  لــم يظهــر مــا يوجــب اإلعتــراض أ.هـــ وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/04/13 هـــ
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   .. وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتمييــز قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املرفــق  1434/1/7هـــ  وتاريــخ   34/62278 برقــم  املســاعد  بالريــاض 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ... املســجل 
برقــم 33430026 وتاريــخ 1433/10/17هـــ اخلــاص بدعــوى ... الوكيــل 
عــن ... ضــد ... الوكيــل عــن ... بشــأن حضانــة أوالد وقــد تضمــن الصــك 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة  وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب 
ــه وصحبــه  ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل االعتــراض . واهلل املوفــق وصل

وســلم .
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حضانــة - طلــب حضانــة أوالد - اختــاف مــكان إقامــة الوالديــن - 
تصــح دعــوى احلضانــة حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك طــاق - األم أحــق 
بحضانــة أوالدهــا - األصلــح بقــاء األطفــال عنــد والدتهــم - تخييــر 
األوالد بــن والدتهــم ووالدهــم واختيارهــم والدتهــم - احلكــم بحضانــة 
األم ألوالدهــا - حضانــة ابــن جتــاوز الســابعة - حضانــة بنــت جتــاوزت 

الســابعة .

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( . 
أحــد  انتقــل  إذا  أوالده  أحــق بحضانــة  أن األب  الفقهــاء  قــرره  مــا   .2
األبويــن مســافة قصــر ، هــذا محمــول علــى زمانهــم الــذي لــم تكــن 

. واالتصــاالت احلديثــة  النقــل  وســائل  فيــه  تتوفــر 

حضــر املدعــي وكالــة وقــرر أن املدعيــة زوجــة للمدعــى عليــه ولهــا منــه 
ولديــن األول ذكــر واملولــود يف 1423/8/28هـــ والثانــي بنــت واملولــودة 
بتاريــخ 1427/5/8هـــ ويطلــب احلكــم لهــا بحضانتهمــا، بعــرض دعــوى 
املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه وكالــة طلــب مهلــة للجــواب، يف 
جلســة أخــرى قــدم املدعــى عليــه وكالــة جوبــًا محررًا يتضمــن مصادقته 
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علــى زواجــه مــن املــرأة وإجنابــه منهــا الولديــن املذكوريــن وإفادتــه بــأن 
ــة ناشــز وخارجــة عــن طاعــة زوجهــا وقــد تركــت منــزل  ــة أصال املدعي
الزوجيــة بــدون مســوغ شــرعي، وتربــي أوالدهــا علــى عقــوق والدهــم ، 
وهــذه الدعــوى مقلوبــة ألن األوالد مــا زالــوا عندهــا،  أفــاد املدعــى عليــه 
وكالــة بــأن املدعيــة اضطرتــه إلــى تنفيــذ احلكــم بالقــوة اجلبريــة فيمــا 
يختــص بزيــارة أوالده لــه، بعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أحضــر 
جوابًا محررًا مشار إليه يف ضبط القضية، مت طلب اجلواب من املدعى 
عليــه وكالــة فأحضــر جوابــًا محــررًا أشــير إليــه يف ضبــط القضيــة،  يف 
جلســة أخــرى قدمــت املدعيــة مذكــرة أشــير إليهــا يف ضبــط القضيــة، 
كمــا قــدم املدعــى عليــه وكالــة مذكــرة جوابيــة علــى مــا ذكرتــه 
املدعيــة أشــير إليهــا يف ضبــط القضيــة، تبــن أن مقــر ســكن املدعــى 
عليــه هــو محافظــة جــدة، احلكــم بتخييــر االبــن... بــن والــده ووالدتــه 
احلكــم  والدتهــم،  عنــد  األطفــال  بقــاء  األصلــح  لوالدتــه،  واختيــاره 
ــى  ــه اعتراضــه عل ــة، قــرر املدعــى علي ــة ... و... لوالدتهــم املدعي بحضان
احلكم بائحة اعتراضية، صدق احلكم من محكمة االستئناف . 

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض ففــي يــوم  اإلثنــن املوافق1433/06/23هـــ  حضــرت ... حاملــة 
الســجل املدنــي رقــم...  واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا ... حامــل الســجل 
املدنــي رقــم ... وادعــت علــى احلاضــر معهــا ... حامــل الســجل املدنــي 
ــه  ــذي تخول ــي رقــم ... وال ــة عــن ... حامــل الســجل املدن رقــم ... بالوكال
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وطلــب  عليهــا  والــرد  وســماعها  الدعــاوى  وإقامــة  املطالبــة  وكالتــه 
ــا  ــات والطعــن فيه ــه وإحضــار الشــهود والبين ــاع عن اليمــن ورده واالمتن
واإلجابــة واجلــرح والتعديــل والطعــن بالتزويــر وطلــب التحكيــم وتعيــن 
وردهــم  واحملكمــن  اخلبــراء  بتقاريــر  والطعــن  واحملكمــن  اخلبــراء 
وطلــب  عليهــا  واالعتــراض  األحــكام  بتنفيــذ  واملطالبــة  واســتبدالهم 
ــع الدعــاوى لــدى  ــزم حضــور اجللســات يف جمي االســتئناف وإنهــاء مــا يل
جميــع احملاكــم واســتام صكــوك األحــكام مبوجــب الوكالــة رقــم 
33124017 وتاريــخ 1433/6/17 قائلــة يف دعواهــا إن مــوكل املدعــى 
عليــه زوجــي وقــد ذهبــت إلــى أهلــي يف  شــهر شــعبان مــن عــام 1432 
ومعــي ولــدي مــن املدعــى عليــه ... املولــود يف 1423/8/28 و ... املولــودة 
يف 1427/5/8 واملدعــى عليــه أصالــة ينازعنــي يف حضانتهمــا و أطلــب 
عليــه  املدعــى  وباســتجواب   . دعــواي  هــذه  بحضانتهمــا.  لــي  احلكــم 
وكالــة قــال إنــي ســوف أراجــع موكلــي وأفيدكــم يف اجللســة القادمــة. 
ويف يــوم  األربعــاء املوافــق1433/07/23 هـــ حضــرت املدعيــة واملعــرف 
بهــا مــن قبــل والدهــا كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة وقــدم مذكــرة 
ــا مــا نصــه  ــه مــن صفحــة واحــدة وباطاعــي عليهــا وجــدت فيه مكون
ــة  ــة احلكــم لهــا بحضان ــي : دعــوى املدعي ــى الدعــوى مبــا يل )أجيــب عل
أوالد موكلــي منهــا وهــم ... املولــود يف 1423/08/28هـــ و...  املولــودة 
يف 1427/05/08هـــ دعــوى مقلوبــة حيــث أن األوالد بيدهــا حاليــًا رغــم 
أنهــا غيــر مؤهلــة حلضانتهــم حيــث يقيمــون معهــا منــذ ســنة تقريبــًا بعــد 
نشــوزها وخروجهــا عــن طاعــة زوجهــا وتركهــا ملنــزل الزوجيــة بــدون 
مســوغ شــرعي، ورفضهــا الســماح ملوكلــي حتــى بزيــارة أوالده رغــم 
صــدور حكــم شــرعي بذلــك، ومماطلتهــا يف تنفيــذ احلكــم الشــرعي، 
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ممــا أضطــر فضيلتكــم إلــى التوجيــه بتنفيــذ احلكــم بالقــوة اجلبريــة، 
كمــا أنهــا تربــي األوالد علــى عقــوق والدهــم، وكرهــه وكل ذلــك 
ثابــت مــن محاضــر تنفيــذ حكــم الزيــارة، ومــع ذلــك فــإن موكلــي لــم 
ينازعهــا احلضانــة يف هــذا الوقــت أمــًا يف تســوية األمــور وديــًا بعودتهــا 
إلــى بيــت الزوجيــة ترجيحــًا ملصلحــة األوالد بالعيــش يف كنــف أبويهما، 
أمــا إذا تعــذرت املصاحلــة وأصــرت علــى طلبهــا االنفصــال املنظــور لــدى 
فضيلتكــم يف دعــوى أخــرى وقتهــا فــإن موكلــي ســوف يطلــب حضانــة 
ــات : لــكل مــا  ــة كمــا تقــدم. الطلب أوالده ألنهــا ليســت أهــًا للحضان
تقــدم نلتمــس مــن فضيلتكــم صــرف النظــر عــن الدعــوى، مــع احتفــاظ 
موكلــي برفــع دعــوى حضانــة األوالد بعــد انتهــاء دعــوى فســخ النــكاح 
ــة اجلــواب عــن ذلــك يف  ــع. ( فطلبــت مــن املدعي إذا انتهــت الدعــوى باخلل
اجللســة القادمــة . ويف يــوم  األحــد املوافــق1433/08/18 هـــ حضــرت 
املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا كمــا حضــر وكيــل املدعــى 
عليــه، وقدمــت املدعيــة مذكــرة مكونــة مــن صفحتــن وباطاعــي 
عليهــا وجــدت فيهــا مــا نصــه :)إشــارة الــي مــا ورد يف اجابــة املدعــي 
ــي :-  ــي تتلخــص يف اآلت ــة األطفــال فــان إجابت ــه بخصــوص حضان علي

ــي  ــي بأنن ــة األطفــال ) ... و...  ( واتهامــه ل ــة حضان  امــا مــا يخــص قضي
غيــر مؤهلــة حلضانتهمــا  فانــا اســأل مــن املؤهــل الــذي ال يقيــم حــدود 
اهلل و يقتــرف املنكــرات واملنحــرف ســلوكيا وأخاقيــا والبيــت الــذي 
ال يحــوي األيــدي األمنــة ام بيــت وعائلــة مشــهود لهــا باالســتقامة ان شــاء 
اهلل  اكتفــي بهــذا الــرد ..، اشــار اننــي اربــي االطفــال علــى عقــوق 
ــارة  ــذ حكــم الزي ــت مــن محاضــر تنفي ــك ثاب والدهــم وكــره وكل ذل
..ارغــب االطــاع علــي هــذه احملاضــر  ...علــي ايــة حــال اتــرك الشــرع هــو 
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مــن يقــرر حضانــة االطفــال واتــرك لألطفــال انفســهم حريــة االختيــار 
الســيما  بلغــوا ســن ميكــن لهــم  التميــز فيــه .  

امــا تكــرار مقولــة خرجــت بــدون مســوغ شــرعي  فقــد مت توضيــح ذلــك 
لــه بشــكل مفصــل  ( واشــرت  النــكاح  انفــا )مذكــرة فســخ عقــد 

واعتقــد انــه ال يعــرف مــن الواجبــات الزوجيــة إال هــذه العبــارة .
ــارة اوالده رغــم صــدور حكــم  ــه بزي ــي رفــض الســماح ل امــا تطرقــه ال
شــرعي فقــد كــذب ألنــه معتــرف بانــه زارهــم قبــل صــدور أي حكــم 
اكثــر مــن اربعــة مــرات  ولــم  يذكــر ســبب طــرده مــن منــزل والــدي ممــا 
حــده تقــدمي دعــوى يطلــب زيــارة اطفالــه وبعــد صــدور احلكــم  جــاء الــي 
املنــزل ألخذهــم فرفضــوا ابنائــه وعمــل ثاثــة محاضــر مــن قبــل الشــرطة 
بذلــك ورفــاه باألطفــال وحالهــم تدخلــت الشــرطة وطلبــت مــن والــدي ان 
يزورهــم ابــوه لدينــا واشــترط عليــه ليــس اوقــات الصــاة وكان يتــردد 
ايــام االربعــاء واخلميــس واجلمعــة مــن الســاعة الرابعــة عصــرا حتــي قبــل 
املغــرب بخمــس دقائــق.. وبعــد خمــس اســابيع تقريبــا حضــر ملنزلنــا مــع 
امــه وابــن اختــه وتهجمــوا علــى والــدي واخــى داخــل املنــزل فطلبنــا لهــم 
الدوريــات  وقبــل وصولهــا  هربــوا  وســجلت الواقعــة لــدي شــرطة احلمــراء 
مبوجــب بــاغ  رســمي  ولــم نواصــل  الدعــوى الن القســم اخبرنــا بانهــم  
ســوف يوقفــه عنــد حــده وعــدم التعــرض علينــا وفعــا اكتفينــا شــره 
مــن ذلــك اليــوم .وطلــب الوالــد مــن الشــرطة رفــع احملاضــر لفضيلتكــم 
وبعــد اســبوعن تقريبــا  اتصلــت الشــرطة واخبــرت الوالــد انــه يوجــد 
حكــم بتســليمهم بالقــوة اجلبريــة وقبــل احلكــم رفعــت جمعيــة احلمايــة 
جريــان  مــن  النفســي  وضررهــم  االطفــال  بحالــة  تقريــر  االجتماعيــة 

الوضــع .
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االن يتــم تســليمهم لشــرطة احلمــراء عصــر االربعــاء واســتلمهم عصــر 
اجلمعــة  اســبوعيا. ماحظــة :- اخبرنــا ابنــه ... البالــغ مــن العمــر عشــرة 
ســنوات  بــان الشــرطة تهددهــم بوضــع القيــد يف يدهــم ورجلهم وســجنهم 
اذا لــم يذهبــوا مــع ابوهــم  والشــرطة مســتنده علي احلكــم بالقوة اجلبرية 
ممــا تســبب لألطفــال حالــه نفســية  ســيئة  والطبيبــة النفســية اخبرتنــا 

بانهــم ســوف تســتمر معهــم طويــا والضــرر ســيظهر الحقــا ،،
 كل هــذه االفعــال ولــم ينازعنــي احلضانــة فمــاذا يريــد اكثــر مــن ذلــك 

محاكــم ..شــرط .. حقــوق مدنيــة
.......... بهــذه التصرفــات واالفعــال يحدنــي بالتمســك  فضيلــة الشــيخ 
رغــم  ليئــم  شــخص  ألنــه  النــكاح  عقــد  فســخ  طلــب  يف  واالصــرار 
االضــرار العقائديــة واجلســدية والنفســية واليقيــم حــدود اهلل ويهمــل 
ــل  ــه ســفيه يســب ويشــتم ويضــرب وشــحيح وبخي حقوقــي كزوجــة وان
ــا  وراتبــي التــي متنحــه  لــوال  فضــل اهلل ثــم اهلــي  الذيــن يصرفــون علين
الدولــة رعاهــا اهلل لــي يف كنــدا  لــكان حالتــي وابنائــي يرثــا عليهــا 
وصبــرت عليــه واحتســبت عنــد اهلل اال انــه ال منافعــه وبــدون جــدوي ال 

ميكــن االحتمــال العيــش مــع شــخص بهــذه الصفــات .
فضيلــة الشــيخ  .......... احليــاة الزوجيــة ال تقــوم اال علــى الســكن ..واملودة 

..والرحمة وحســن املعاشــرة .
) ال ضرر و ال إضرار ( )استوصوا بالنساء خيرا (  ) فإمساك مبعروف 

او تسريح بإحسان (
وال  كرهــا  النســاء  ترثــوا  ان  لكــم  يحــل  ال  امنــوا  الذيــن  أيهــا  )يــا 
تعضلوهــن لتذهبــوا ببعــض مــا أتيتموهــن إال أن يأتــن بفاحشــة مبينــة(.
املطلــوب / التمــس مــن فضيلتكــم رعاكــم اهلل النظــر يف مــن هــو احــق 
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نــواة  االســامية حتــي يكونــا  التربيــة  وتربيتهمــا  االطفــال  بحضانــة 
صاحلــة يف املجتمــع ان شــاء اهلل .(ا.هـــ فطلبــت مــن املدعــى عليــه وكالــة 

ــك فوعــد بذلــك يف اجللســة القادمــة . اجلــواب عــن ذل
ويف يــوم الثاثــاء املوافق1433/11/02هـــ حضــرت املدعيــة واملعــرف بها 
مــن قبــل والدهــا، كمــا حضــر املدعــى عليــه أصالــة ... حامــل الســجل 
املدنــي رقــم: ... كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة ... ، وقــدم مذكــرة 
مكونــة مــن صفحــة واحــدة وباطاعــي عليهــا وجــدت فيهــا مــا نصــه: 

»فإنــي أجيــب علــى مــا جــاء مبذكرتهــا املشــار إليهــا مبــا يلــي :
1- مذكــرة املدعيــة املشــار إليهــا فليــس فيهــا جديــد يســتحق الــرد عليــه 
وبذلك نتمسك مبا جاء يف مذكرتنا السابقة بتاريخ 1433/07/23هـ.
2- املدعيــة قــد تخلــت عــن حضانــة األوالد وســلمتهم طواعيــة ملوكلــي 
ــه ال وجــه  ــي علي ــوا بيــد موكل ــخ 29/رمضان/1433هـــ ومازال مــن تاري

لاســتمرار يف إجــراءات هــذه الدعــوى.
 الطلبــات: لــكل مــا تقــدم نلتمــس مــن فضيلتكــم صــرف النظــر عــن 
الدعوى.»ا.هــــ وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت: أن املدعــى عليــه رفــض 
أن يدفــع رســوم مــدارس ولــدي فتركتهمــا عنــده، وأنــا ال أزال أطالــب 
تكاليــف  ضمنهــا  ومــن  نفقتهمــا،  بدفــع  إلزامــه  بعــد  بحضانتهمــا 
املــدارس، هكــذا أجابــت. فرفعــت اجللســة للتأمــل، ويف يــوم  األربعــاء 
املوافق1433/11/10هـــ حضــرت املدعيــة واملعرف بها من قبل والدها، 
كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة، وقدمــت املدعيــة مذكــرة مكونــة 
مــن صفحــة واحــدة، وباطاعــي عليهــا وجــدت فيهــا مــا نصــه: » إجابتــي 

تتلخــص يف اآلتــي :-
1- أشــار املدعــى عليــه بــان املذكــرة اجلوابيــة املقدمــة منــي بتاريــخ 
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ميكــن  ال  الــذي  الــرد  متجاهــا  جديــدا  فيهــا  ليــس   1433  /8/18
أنــا  لذلــك  يوقــف كذبــه  و  يدينــه  بدليــل  مقــدم  ينكــره كونــه  أن 
متمســكة باملذكــرة الســابقة ألن فيهــا اإلجابــة الوافيــة و الكافيــة 

وميكــن الرجــوع لهــا مــن واقــع ملــف القضيــة. 
العدالــة  تضليــل  و  االفتــراء  و  الكــذب  إلــى  عليــه  املدعــى  رجــع   -2
والقضــاء بأنــي تخليــت عــن حضانــة األوالد و ســلمتهما طواعيــة بتاريــخ 

1433/9/29هـــ
فضيلة الشيخ : 

لتحديــد   1433/9/16 بتاريــخ  احلمــراء  شــرطة  قســم  يف  االتفــاق  مت 
اآلتــي: منــه( حســب  )مرفــق صــورة  األعيــاد  و  الزيــارة  مواعيــد 

- يقــوم الطــرف الثانــي )والــد ... و ... ( باســتام أبنــاءه مــن الطــرف 
الرابعــة  الســاعة   1433/9/20 املوافــق  األربعــاء  يــوم  يف   )  ...( األول 
عصــرا مــن شــرطة الشــمالية بجــده و يقــوم بإعادتهمــا يف يــوم اجلمعــة 
املوافــق 1433/9/22 الســاعة اخلامســة عصــرا إلــى نفــس قســم شــرطة 

الشــمالية بجــده.
- يقــوم الطــرف الثانــي  باســتام أبنــاءه املذكوريــن مــن الطــرف األول 
يف يــوم اجلمعــة املوافــق 1433/9/29 الســاعة الرابعــة عصــرا مــن شــرطة 
الشــمالية بجــده و يقــوم بإعادتهمــا يف يــوم اجلمعــة املوافــق 1433/10/6 
الســاعة اخلامســة عصــرا إلــى نفــس قســم شــرطة الشــمالية بجــده حيــث 
أنــه اختــار أن يكونــا معــه يف عيــد الفطــر املبــارك و متــت املوافقــة لــه 

علــى أن يكــون األبنــاء عنــدي يف عيــد األضحــى املبــارك . 
- عيــد الفطــر املبــارك القــادم 1434 ســوف يكــون عنــد الطــرف األول 

كونــه عيــد عنــدي و عيــد عنــده.
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عليــه  املدعــى  اســتلم   1433/9/29 بتاريــخ  و  بذلــك  االلتــزام  ومت 
األطفــال مــن منــزل عمتــي علــى أن يرجعهمــا بتاريــخ 1433/10/6 يف 
نفــس املنــزل ثــم يقــوم باســتامهما يف 1433/10/11 وإرجاعهمــا يف 
1433/10/13 إال انــه يف 1433/10/6 احضرهمــا و رفــض اســتامهما 
يف 1433/10/13 مــن جــده )مــكان إقامتــه( كونــه عــرف بــان لدينــا 
مناســبة يف هــذا التاريــخ يف جــده و أصــر علــى اســتامهما مــن الريــاض 
حســب مــكان إقامتنــا واكتفــاء لشــره و خبثــه مت إبقــاء األبنــاء معــه 
واخــذ عليــه مــا يثبــت أنهمــا معــه و أن عليــه إرجاعهمــا يف احملكمــة يــوم 
اجللســة 1433/11/2 )مرفــق صــورة مــن ذلــك االتفــاق( و فضيلتكــم 
شــاهد حالتهــم النفســية الســيئة لكونهمــا معــه رغمــا عنهمــا و دون أي 

اتصــاالت بــي والدتهــم مــن 1433/9/29 إلــى 1433/11/2.
تنويــه/ املدعــى عليــه يعانــي مــن أمــراض و مشــاكل و اضطرابــات 

نفســية تشــكل عائــق يف حضانــة األطفــال. 
املطلــوب/ التمــس مــن فضيلتكــم رعاكــم اهلل النظــر يف مــن هــو أحــق 
نــواة  اإلســامية حتــى يكونــا  التربيــة  وتربيتهمــا  األطفــال  بحضانــة 
صاحلــة يف املجتمــع إن شــاء اهلل وإننــي أتعهــد أمــام اهلل ثــم فضيلتكــم 
باحملافظــة عليهمــا وتعليمهمــا أمــور دينهمــا و القيــم اإلســامية بالوجــه 

الصحيح«ا.هــــ 
ثــم قــدم املدعــى عليــه وكالــة مذكــرة مكونــة مــن صفحــة واحــدة 
وباطاعــي عليهــا وجــدت فيهــا مــا نصــه :« أوضــح لفضيلتكــم مــا يلــي:
1- مــن الثابــت مــن وقائــع هــذه الدعــوى أن املدعيــة تقيــم بالريــاض 
للســكنى وأن موكلــي املدعــى عليــه يقيــم حاليــًا بجــدة للســكنى 
ــزوج باملدعيــة، وأن  ــه وإقامــة أســرته حتــى قبــل أن يت وهــي محــل إقامت
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ــة  ــدا أن ترجــع املدعي ــي مــا زال يأمــل بعــد تــرك اإلقامــة يف كن موكل
إلــى طاعتــه وتعيــش معــه بجــدة ويربيــا أبناءهمــا حتــت كنفهمــا مراعــاة 
تلــك  يف  موكلــي  فــإن  الســبب  احملضونن،لهــذا  األوالد  ملصلحــة 
ــارة وأصبــح يتكبــد املشــاق والتكاليــف  ــة، قــد طلــب حــق الزي املرحل
الباهظــة بالســفر مــن جــدة إلــى الريــاض والعكــس ليطمئــن علــى أوالده 
ويراعــي مصاحلهــم ويشــرف علــى تربيتهــم رغــم الكلفــة العاليــة واملشــاق 
الكبيــرة لهــذه املهمــة ولكنــه يحتســب األجــر عنــد اهلل تعالــى، ويهــون 
عليه كل شــيء يف ســبيل رعاية أوالده وتربيتهم واإلشــراف واالطمئنان 
عليهــم وعلــى أحوالهــم، آمــًا يف نهايــة املطــاف أن يتــم حــل اإلشــكال 
وديــًا مــع والدتهــم وإقناعهــا بالعــودة إلــى عــش الزوجيــة خاصــة بعــد أن 
ــه  ــده ومحــل إقامت ــدا وقــرر االســتقرار ببل ــي اإلقامــة بكن تــرك موكل
بجــدة إال أنــه ولألســف الشــديد فــإن املدعيــة -هداهــا اهلل - مــا زالــت 
مصــرة علــى النشــوز واخلــروج علــى الطاعــة غيــر آبهــة مبصالــح ومســتقبل 

األوالد، ومطالبــة بفســخ النــكاح وحضانــة األوالد. 
2- وإذا آلــت األمــور إلــى االنفصــال، واســتقرار املدعيــة مــع عائلتهــا 
كبيــرة  مشــقة  فيــه  باحلضانــة  للمدعيــة  احلكــم  فــإن  بالريــاض 
وتكاليــف باهظــة ملوكلــي لإلشــراف علــى تربيــة أبنائــه وذلــك بالســفر 
والعــودة أســبوعيًا بــن جــدة والريــاض حيــث يكلــف ذلــك أســبوعيًا 
قــرره  مــا  فضيلتكــم  علــى  يخفــى  ال  أنــه  وحيــث  الريــاالت،  آالف 
الفقهــاء أنــه )إذا اختلــف البلــد الــذي يســكنه األب عــن البلــد الــذي 
تســكنه األم فــإن األب أحــق باحلضانــة( حيــث جــاء يف كتــاب كشــاف 
القنــاع للبهوتــي بــاب احلضانــة أنــه: ) متــى أراد أحــد األبويــن النقلــة إلــى 
بلــد مســافة قصــر فأكثــر آمــن هــو والطريــق ليســكنه فــاألب أحــق 
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باحلضانــة ســواًء كان املقيــم هــو األب أو املنتقــل ألن األب يف العــادة هــو 
الــذي يقــوم بتأديــب الصغيــر وحفــظ نســبه فــإذا لــم يكــن الولــد يف بلــد 
األب ضــاع(. انظــر أيضــًا الشــرح املمتــع للعامــة ابــن العثيمــن يرحمــه 
اهلل )اجلــزء 13 صفحــة 542 طبعــة ابــن اجلــوزي حتــت إشــراف مؤسســة 
الشــيخ العثيمــن اخليريــة(. وقــد زاد شــيخ اإلســام ابــن تيميــة شــرطًا أال 
يكــون ســفر األب أو ســكناه يف بلــد بعيــد بقصــد اإلضــرار بــاألم، 
وحيــث أن مدينــة جــدة هــي مقــر إقامــة موكلــي وموطنــه حتــى قبــل 

ــاألم. ــه بهــا ال يتصــور منهــا إضــرارًا ب ــزواج فــإن إقامت ال
 الطلبــات: ملــا تقــدم نلتمــس مــن فضيلتكــم صــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعيــة واحلكــم باحلضانــة ملوكلــي ألنــه أحــق بهــا« ا.هــــــ ، وقــد حضــر 
ابــن املدعيــة واملدعــى عليــه أصالــة ... ومت تخييــره بــن والــده ووالدتــه 
فاختــار والدتــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، ومبــا أن 
األم أحــق بحضانــة أوالدهــا لعمــوم قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
)أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي(؛ ومبــا أن مــا قــرره الفقهــاء مــن أن األب 
أحــق بحضانــة أوالده إذا انتقــل أحــد األبويــن مســافة قصــر محمــول علــى 
زمنهــم الــذي لــم تكــن تتوفــر فيــه وســائل النقــل واالتصــاالت احلديثــة؛ 
والدتــه؛ ولكــون األصلــح  البقــاء عنــد   ... املدعيــة  ابــن  حيــث اختــار 
لألطفــال هــو بقاؤهــم عنــد والدتهــم؛ لكونهــا أشــفق عليهــم؛ لــذا فقــد 
حكمــت للمدعيــة بحضانــة ولديهــا ... و... ، ولــدي املدعى عليه أصالة، 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه وكالــة قــرر عــدم القناعــة، وطلــب 
ــوم الســبت  ــة ي ــه املراجع ــأن علي ــه ب ــه وأفهمت ــه لطلب االســتئناف، فأجبت
املوافــق 1433/11/13هــــ الســتام صــورة مــن صــك احلكــم؛ لتقــدمي 
معارضتــه عليــه خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــن يومــا، فــإن تأخــر عــن 
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ذلــك ســقط حقــه يف تقــدمي الائحــة االعتراضيــة واكتســب احلكــم 
القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/10 هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/02/23هـــ وردتنــا 
برقــم 332220298 يف  بالريــاض  االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة 
1434/1/21هـــ  وقــد همــش علــى ظهــر الصــك مبــا نصــه ) تظهيــرات 
دائــرة األحــوال الشــخصية واالنهــاءات مبحكمة االســتئناف بالرياض،
احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 33452402 
باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1433/11/13هـــ  وتاريــخ 
القــرار رقــم 349725 وتاريــخ  الشــيخ/... وأصدرنــا  بالريــاض  العامــة 
االعتــراض،  يوجــب  مــا  يظهــر  لــم  أنــه  املتضمــن  1434/01/12هـــ 
واهلل املوفــق . قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة د/ ...  ختمــه وتوقيعــه . ( وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

. 1434/02/03هـــ 
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   .. وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتمييــز قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد برقــم 33/232540 وتاريــخ 1433/12/21ه املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمة الشــيخ/ ... املســجل 
برقــم 33452402 وتاريــخ 1433/11/13ه اخلــاص بدعــوى/ ... ضــد/ ...   
بشــأن حضانــة أوالد ، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
ــة  مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
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لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33480028 تاريخه:1433/12/27هـ 
رقم الدعوى:33465084

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34191695  تاريخه: 1434/4/20هـ

حضانــه - مطالبــه مبســتندات تخــص احملضــون )جــواز ســفر وشــهادة 
ميــاد( - ســفر احلاضنــة باحملضــون لغــرض مؤقــت ال يؤثــر علــى حقها 

يف احلضانــة.

احلاضنــة  ســفر  بــأن  واحلنفيــة  املالكيــة  مــن  العلــم  أهــل  قــرره  مــا 
باحملضــون لغــرض مؤقــت ال يؤثــر علــى حقهــا يف احلضانــة ينظــر 
حاشــية ابــن عابديــن 273/5 والشــرح الصغيــر ألحمــد الدرديــر 762/2

ــى املدعــى عليــه يطالبــه بتســليم جــواز ســفر  ــة عل ادعــى املدعــي وكال
احملضونــة وشــهادة ميادهــا وصــورة طبــق األصــل مــن كــرت العائلــة، 
حيــث تــزوج املدعــى عليــه مبوكلــة املدعــي وأجنبــت منه بنتــا وقد طلقها 
للســفر  والدتهــا ونظــرًا حلاجــة موكلتــه  والبنــت بحضانــة  ذلــك  بعــد 
ــة  ــد مراجع ــا عن ــات الرســمية البنته ــى اإلثبات ــا للســياحة وعل مــع عائلته
الدوائــر احلكوميــة وخاصــة املستشــفيات تطالــب بإلــزام املدعــى عليــه 
بتســليم جوازهــا وأصــل شــهادة امليــاد وصــورة طبــق األصــل مــن كــرت 
العائلــة، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى ورفــض تســليم 
اجلــواز وأصــل شــهادة امليــاد ألنــه ال يرضــى البنتــه بالســفر للخــارج وأنــه 
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مســتعد بحضانتهــا عنــد ســفر املدعيــة وأنــه قــد ســلم لهــم صــورة مــن 
شــهادة امليــاد وال مانــع لديــه مــن تســليم صــورة مــن كــرت العائلــة، لــم 
يصطلــح الطرفــان بعــد عــرض الصلــح عليهمــا، مبــا أن املدعــي وكالــة 
يطالــب بإلــزام املدعــى عليــه بأمــور ثاثة ونظرًا لكــون البنت احملضونة 
تقيــم حتــت حضانــة املدعيــة أصالــة ولصغــر ســنها إذ عمرهــا قرابــة ســنة 
وخمســة أشــهر وحلاجتهــا لوالدتهــا وألنــه ليــس هنــاك مــا مينــع مــن تســليم 
املدعــى عليــه للمدعيــة جــواز الســفر اخلــاص باحملضونــة الســيما وأن 
الســفر للســياحة وليــس لإلقامــة الدائمــة وهــو مبــاح يف األصــل وحلاجــة 
املدعيــة لإلثباتــات الشــخصية اخلاصــة باحملضونــة ويكفــي عــن شــهادة 
امليــاد كــرت العائلــة يف مراجعــة الدوائــر احلكوميــة واملستشــفيات، 
وقــد اســتعد املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة صــورة منــه، احلكــم  بإلــزام 
املدعــى عليــه مبــا يلــي: أوال : تســليم املدعيــة أصالــة أصــل جــواز الســفر 
عنــد إرادة الســفر علــى أن يتــم إعادتــه إليــه بعــد العــودة منــه ثانيــا: تســليم 
املدعيــة أصالــة صــورة طبــق األصــل مــن كــرت العائلــة مضافــا فيــه 
البنــت وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي وكالــة بتســليمه أصــل شــهادة 

امليــاد لعــدم موجبــه، اعتــرض الطرفــان بائحــة، صــدق احلكــم .

احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد، 
فلــدي أنــا ...  القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلة رئيس احملكمــة العامة مبكة املكرمة 
برقــم 33465084 وتاريــخ 1433/7/14 هـــ املقيــدة يف احملكمــة برقــم 
331301416 وتاريخ 1433/7/12هـ ففي يوم االثنن 1433/12/27هـ 
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... ضــد  التاســعة صباحــا افتتحــت اجللســة للنظــر يف دعــوى  الســاعة 
 ... ... وفيهــا حضــر... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
بالوكالــة عــن ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
ــه يف  بغــرب مكــة برقــم 32155514 وتاريــخ 1432/7/5هـــ واملخــول ل
الوكالــة حــق املرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات واإلقــرار واإلنــكار 
والتنازل والصلح... الخ وحضر حلضوره املدعى عليه... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل رقــم... وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه ادعــى قائــا 
: إن املدعــى عليــه كان زوجــا ملوكلتــي وقــد أجنبــت منــه علــى فــراش 
ــا بعــد  ــد 1432/7/28هـــ وقــد طلقه ــا اســمها ... مــن موالي ــة بنت الزوجي
ذلــك مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 32160585 يف 
1432/7/10هـــ والبنــت تقيــم يف حضانــة والدتهــا حاليــا مبوجــب الصــك 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 32332447 يف 1432/11/24هـــ 
رقــم  بالقــرار  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املصــدق 
3352758 يف 1433/1/30هـــ ونظــرا حلاجــة موكلتــي للســفر معــي أنــا 
وبقيــة أهلهــا للســياحة يف اإلجــازات الرســمية وحصولهــا علــى اإلثباتــات 
الرســمية البنتهــا مــن املدعــى عليــه ملراجعــة الدوائــر احلكوميــة وخاصــة 
تســليم  أوال:  يلــي:  املدعــى عليــه مبــا  إلــزام  أطلــب  لــذا  املستشــفيات 
أصــل جــواز الســفر اخلــاص بالبنــت ... ثانيــا: تســليم أصــل شــهادة امليــاد 
ثالثــا : تســليم صــورة طبــق األصــل مــن كــرت العائلــة اخلــاص باملدعــى 
ــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا:  عليــه هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى عل
ــه وإجنابهــا  ــة يف دعــواه مــن زواجــي مبوكلت مــا ذكــره املدعــي وكال
لهــا  وطاقــي  1432/7/28هـــ  بتاريــخ  املولــودة  اســمها...  بنتــا  منــي 
ــه صحيــح وأمــا  ــه فهــذا كل ــة موكلت ــا حتــت حضان وبقــاء البنــت حالي
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مســتعد  غيــر  فأنــا  امليــاد  شــهادة  وأصــل  الســفر  جــواز  بخصــوص 
بتســليمها ملوكلتــه ألننــي ال أرضــى البنتــي بالســفر خــارج اململكــة 
وإذا رغبــت موكلتــه بالســفر فمســتعد بأخــذ البنــت وقيامــي بحضانتهــا 
ــه وقــد ســلمته  ــه ويكفــي صــورة من وأصــل شــهادة امليــاد ال حاجــة من
ــه ولكــن ليســت  ــة فمســتعد بتســليم صــورة من لهــم وأمــا كــرت العائل
طبــق األصــل لئــا يســتخدم يف الســفر بابنتــي إلــى دول اخلليــج التــي ال 
يلــزم منهــا جــواز ســفر هكــذا أجــاب وقــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
وكالــة قــال: أنــا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه مبــا ذكرتــه آنفــا مــن جــواز 
الســفر وأصــل شــهادة امليــاد وصــورة طبــق األصــل مــن كــرت العائلــة 
ومــا ســلمه ملوكلتــي مــن صــورة شــهادة امليــاد فهــي مؤقتــة هكــذا 
قــرر فجــرى منــي ســؤال املدعــى عليــه هــل قمــت باســتخراج جــواز ســفر 
البنتــك... ؟ فقــال: نعــم قــد اســتخرجته وهــو لــدي يف البيــت ورقمــه... 
ــح بــن الطرفــن  ــة الصل ولــدي صــورة منــه هكــذا قــرر فجــرت محاول
ــه ؟  ــدان إضافت ــم يصطلحــا وبســؤال الطرفــن هــل لديكمــا مــا تري فل
فقــاال : ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه هكــذا قــررا هــذا وقــد جــرى منــي 
االطــاع علــى الصكــوك املشــار إليهــا بعاليــه فوجدتهــا مطابقــة ملــا 
عطــف عليهــا كمــا جــرى منــي االطــاع علــى صــورة مــن جــواز الســفر 
اخلــاص بالبنــت... وقــد جــرى إرفــاق صــور ممــا ذكــر يف املعاملــة فبنــاء 
ــة يطالــب  علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي وكال
بإلــزام املدعــى عليــه بأمــور ثاثــة ونظــرا لكــون البنــت احملضونــة ... 
تقيــم حتــت حضانــة املدعيــة أصالــة ولصغــر ســنها إذ عمرهــا قرابــة ســنة 
وخمســة أشــهر وحلاجتهــا لوالدتهــا وألنــه ليــس هنــاك مــا مينــع مــن تســليم 
املدعــى عليــه للمدعيــة جــواز الســفر اخلــاص باحملضونــة الســيما وأن 
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الســفر للســياحة وليــس لإلقامــة الدائمــة وهــو مبــاح يف األصــل وحلاجــة 
املدعيــة لإلثباتــات الشــخصية اخلاصــة باحملضونــة ويكفــي عــن شــهادة 
امليــاد كــرت العائلــة يف مراجعــة الدوائــر احلكوميــة واملستشــفيات، 
وقــد اســتعد املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة صــورة منــه لذلــك كلــه فقــد 
ألزمــت املدعــى عليــه مبــا يلــي: أوال : تســليم املدعيــة أصالــة أصــل جــواز 
الســفر عنــد إرادة الســفر علــى أن يتــم إعادتــه إليــه بعــد العــودة منــه ثانيا: 
تســليم املدعيــة أصالــة صــورة طبــق األصــل مــن كــرت العائلــة مضافــا 
فيــه البنــت... وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي وكالــة بتســليمه أصــل 
شــهادة امليــاد لعــدم موجبــه ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن  قــررا عــدم القناعــة وطلبــا االســتئناف بائحــة اعتراضيــة 
فجــرى إفهامهمــا بــأن عليهمــا التقــدم للمحكمــة يــوم االثنــن القــادم 
1434/1/5هـــ الســتام نســخة مــن صــك احلكــم لتقــدمي اعتراضهمــا 
يتقدمــا  لــم  وإذا  املذكــور  التاريــخ  مــن  يومــا  ثاثــن  خــال  عليــه 
املــدة املذكــورة فسيســقط حقهمــا بطلــب االســتئناف  بذلــك خــال 
وسيكتســب احلكــم القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/12/27هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد : ففــي يــوم األحــد 29 /1434/3هـــ افتتحــت 
اجللســة وكان قــد جــرى منــي بعــث املعاملــة حملكمة االســتئناف مبكة 
ــي  املكرمــة باخلطــاب رقــم  331301416 يف 1434/3/6هـــ فعــادت إل
بخطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف مبكة املكرمــة املكلف 
رقــم 3428475 يف 1434/3/2هـــ وبرفقــه قــرار الدائــرة األولى لألحوال 
الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال يف محكمــة 
1434/2/23هـــ  يف   3443512 برقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف 
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ضبطــه  وصــورة  الصــك  »وبدراســة  مانصــه:  املقدمــة  بعــد  املتضمــن 
حاكمهــا  لفضيلــة  إعادتهــا  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه 
حيــث لــم ينظــر فضيلتــه يف موضــوع الســفر باحملضونــة وأقــوال أهــل 
العلــم يف ذلــك. وأثــر هــذا الســفر ومــا يترتــب عليــه مــن فائــدة أو مضــرة 
بالنســبة للطفلــة وكان األولــى بحــث تــرك احملضونــة لــدى والدهــا يف 
حــال ســفر األم إذا كان لديــه القــدرة علــى ذلــك خاصــة عنــد تكــرار 
الســفر أو طولــه حســبما يظهــر أنــه للســياحة كمــا أن علــى فضيلتــه 
مراجعــة حكمــة بشــأن صــرف النظــر عــن طلــب تســليم شــهادة امليــاد 
ومراعــاة املصلحــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم »قاضــي اســتئناف ... توقيعــه وختمــه الشــخصي. قاضــي 
اســتئناف...  توقيعــه وختمــه الشــخصي. قاضــي اســتئناف ...  توقيعــه 
وختمــه الشــخصي أ.هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقنــي اهلل 
وإياهــم للعلــم النافــع والعمــل الصالــح بأنــه قــد جــرى منــي بحــث مســألة 
املســألة  هــذه  حــول  الفقهــاء  تكلــم  وقــد  باحملضــون  احلاضنــة  ســفر 
وفرقــوا بــن مــا إذا كان الســفر لغــرض مؤقــت وبــن الســفر لإلقامــة 
ــم يف مســألتنا وهــو الســفر  الدائمــة والــذي يظهــر مــن كام أهــل العل
لغــرض مؤقــت قــوالن وهمــا: القــول األول: قــول احلنفيــة واملالكيــة بــأن 
ســفر احلاضنــة باحملضــون لغــرض مؤقــت ال يؤثــر على حقهــا  يف احلضانة 
القــول الثانــي: قــول الشــافعية واحلنابلــة بــأن ســفر احلاضنــة يســقط حقهــا 
يف حضانــة احملضــون مؤقتــا وتنتقــل إلــى الولــي املقيــم. )يراجــع: حاشــية 
ابــن عابديــن 273/5 و الشــرح الصغيــر ألحمــد الدرديــر 762/2 واحلــاوي 
والــذي  وغيرهــا(   428/9 للمــرداوي  واإلنصــاف   504/11 للمــاوردي 
يظهــر لــي واهلل أعلــم هــو مــا ذهــب إليــه احلنفيــة واملالكيــة ال ســيما وأن 
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الســفر عــادة للســياحة ليــس بطويــل جــدا وال يؤثــر ذلــك حاليــا يف هــذا 
الوقــت علــى مصلحــة احملضــون وأمــا بخصــوص موضــع صــرف النظــر 
عــن تســليم أصــل شــهادة امليــاد فــألن أصــول املســتندات الرســمية يف 
ــه قــد ســلم  ــي وهــو األب ال ســيما وأن ــدى الول األصــل تبقــى محفوظــة ل
املصدقــة  الصــورة  عنهــا  ويغنــي  امليــاد  شــهادة  مــن  صــورة  املدعيــة 
طبــق األصــل مــن كــرت العائلــة املســلمة لهــا وقــد ظهــر لــي مــن خــال 
ــا أن الهــدف مــن هــذه  ــة ومــا بــن الطرفــن مــن قضاي ــات القضي مجري
األمــور هــو التعنــت واملشــاحنة ليــس إال لذلــك وبعــد اإلجابــة علــى تلــك 
امللحوظــات لــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريتــه وحكمت به، وأمــرت بإحلاق 
ذلــك يف صكــه وســجله، وإعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة إلكمــال الزمهــا، وبــاهلل التوفيــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا 
ــى آلــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام  محمــد وعل
ــى لألحــوال  ــرة األول ــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : نحــن قضــاة الدائ عل
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 مبكــة 
علــى  املشــتملة  1434/4/14هـــ  وتاريــخ   34555452 رقــم  املكرمــة 
الصــك رقــم 33480028 وتاريــخ 1433/12/27هـــ الصــادر مــن فضيلــة 
املتضمــن   الشــيخ/...   املكرمــة  العامــة مبكــة  القاضــي باحملكمــة 
دعوى...ضــد ... يف مطالبــة مبســتندات وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34181979 تاريخه : 1434/4/8هـ 
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34226098 تاريخه: 1434/05/28هـ

 حضانــة -وجــود البنــت مــع األم- طلــب األب حضانــة البنــت- زواج 
األم بعــد طاقهــا مــن األب- عمــل األب خــارج مقــر ســكنه- األصلــح 
الــزوج-  حلــق  مراعــاة  بالتزويــج  احلضانــة  ســقوط  األم-  للحضانــة 
األم  باســتحقاق  املدعي-احلكــم  دعــوى  عــن  النظــر  بصــرف  احلكــم 
حضانــة بنــت جتــاوزت الســابعة- احلكــم لــأم املتزوجــة بحضانــة ابنتهــا 

البالــغ .

1. روى البخــاري يف صحيحــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى 
بابنــة حمــزة رضــي اهلل عنــه ـ خلالتهــا ، وكانــت متزوجــة مــن جعفــر 

رضــي اهلل عنــه . 
ـ يف زاد املعــاد  2. األحــق باحلضانــة األم قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل 

)وهــذا القــول الــذي ال نختــار ســواه ( .
3. ســقوط احلضانــة بالتزويــج مبنــي علــى مراعــاة حــق الــزوج لئــا 
تنشــغل املــرأة بحضانتهــا لطفلهــا عــن حقــوق الزوجيــة الشــرعية فــإذا 
رضــي الــزوج بذلــك لــم تســقط احلضانــة . ينظــر زاد املعــاد ) 132/5 ( . 
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بنــت  املدعــى عليهــا كانــت زوجتــه وأجنــب منهــا  أن  املدعــي  ادعــى 
هــي يف حضانــة  الوقــت  ذلــك  ومــن  اثنــي عشــرة ســنة  اآلن  وعمرهــا 
املدعــى عليهــا أمهــا وقــد تزوجــت املدعــى عليهــا قبــل خمــس ســنن 
ويطلــب احلكــم لــه بحضانــة بنتــه املذكــورة هكــذا ادعــى، بعــرض 
دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليهــا املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا صادقــت 
علــى مــا ذكــره املدعــي وذكــرت أن الطــاق كان قبــل إحــدى عشــرة 
ســنة وقــد تزوجــت بعــده بثمــان ســنوات تقريبــًا، ومنــذ زواجهــا والبنــت 
متكــث عنــد والدهــا املدعــي وبعــد ثــاث ســنوات مــن زواجهــا أخــذت 
البنــت عندهــا برضــا املدعــي ألنهــا أصيبــت مبــرض الســكري نتيجــة 
لقلــة الرعايــة واالهتمــام وعــدم تواجــد والدهــا يف املنطقــة الرتباطــه 
ــد زوجــة  ــًا عن بالعمــل العســكري يف شــرورة حيــث إنهــا متكــث أحيان
والدهــا ومــرة أخــرى عنــد جدتهــا ألبيهــا وكل هــؤالء ال جتــد عندهــم 
الرعايــة واالهتمــام الازمــن ملثلهــا وال توافــق علــى مــا طلــب بــه املدعــي 
واحلكــم لهــا بحضانتهــا هكــذا أجابــت، بعــرض ذلــك علــى املدعــي 
أجــاب مــا ذكرتــه املدعــى عليهــا غيــر صحيــح فالبنــت جتــد عنــده 
الرعايــة واالهتمــام علــى أحســن مــا يكــون وطلــب حضانتهــا، جــرى 
ــة شــرعت ملصلحــة  ــة اإلصــاح بــن الطرفــن، حيــث إن احلضان محاول
احملضــون، وهــذا يختلــف باختــاف األحــوال واألشــخاص وحيــث إن 
الولــد املتنــازع عليــه بــن الطرفــن أنثــى وحاجتهــا إلــى أمهــا وبقاؤهــا 
عندهــا أنفــع لهــا وبــه يتحقــق مــن مصاحلها ما ال ميكــن حتققه وهي عند 
والدهــا ال ســيما وأن والدهــا يعمــل عســكريًا ويلحقــه مــن االســتامات 
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ــه، وحيــث إن مــدة اســتامه قــد  ــدًا عــن بنت ــه بعي ــات ممــا يجعل واملناوب
تصــل إلــى خمســة عشــر يومــًا، ويف ذلــك تعطيــل ملصالــح البنــت وبقائهــا 
ــم مــا ينفعهــا يف دينهــا  ــى تعل ــا إل ــا واصــون حلاجته ــا أحفــظ له ــد أمه عن
ودنياهــا ممــا ينبغــي علــى النســاء معرفتــه كالقيــام مبصالــح البيــت 
ونحــو ذلــك ممــا هــي يف حاجــة ماســة إليــه، ولكــون األم أشــفق وأنصــح 
لبنتهــا مــن زوجــة أبيهــا ومصلحتهــا بقاؤهــا عنــد أمهــا، صــدر احلكــم 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى وجعــل احلضانــة لــألم . قــرر املدعــى 

ــه باحلكــم، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . عــدم قناعت

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ... القاضي يف احملكمة العامة مبحافظة 
رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  قلــوة 
1434/02/16هـــ  وتاريــخ   3475176 برقــم  قلــوة  مبحافظــة  العامــة 
ــخ 1434/02/16هـــ  ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 34378255 وتاري املقي
يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/04/02 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة 
عشــرة وفيهــا حضــر املدعــي... ســعودي اجلنســية يحمــل الســجل املدنــي 
رقــم ... وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــا... ...  ســعودية بالســجل املدنــي 
رقــم ... واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا احلاضــر معهــا ... ســعودي بالســجل 
املدنــي ... وبســؤال املدعــي عــن دعــواه ادعــى قائــًا: لقــد كانــت املدعــى 
عليهــا زوجتــي وأجنبــت منهــا بنت اســمها ... وعمرها اآلن اثنا عشــر ســنة 
ومنــذ ذلــك الوقــت وبنتــي... يف حضانتهــا وقــد تزوجت املدعــى عليها قبل 
خمــس ســنوات تقريبــًا أطلــب احلكــم لــي بحضانــة بنتــي املذكــورة هــذه 
دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة : مــا ذكــره 
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ــه البنــت املذكــورة  ــي وأجنبــت من ــه كان زوجــًا ل املدعــي يف دعــواه أن
وطلقنــي قبــل أحــد عشــر ســنة صحيــح وقــد تزوجــت بعــده قبــل ثمــان 
ســنوات تقريبــًا ومنــذ زواجــي والبنــت متكــث عنــد والدهــا املدعــي وبعــد 
ثــاث ســنوات مــن زواجــي أخــذت بنتــي ... عنــدي برضــاه ألنهــا اصيبــت 
مبــرض الســكري نتيجــة لقلــة الرعايــة واإلهتمــام وعــدم تواجــد والدهــا 
يف املنطقــة الرتباطــه بالعمــل العســكري يف شــرورة حيــث أنهــا متكــث 
احيانــًا عنــد زوجــة والدهــا ومــرة آخــرى عنــد جدتهــا ألبيهــا وكل هــؤالء 
ال جتــد عندهــم الرعايــة واالهتمــام الازمــن ملثلهــا وال اوافــق علــى مــا 
طالــب بــه املدعــي واحلكــم لــه بحضانتهــا هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي أجــاب قائــًا ماذكــرت املدعــى عليهــا غيــر صحيــح فبنتــي 
... جتــد الرعايــة واالهتمــام عنــدي علــى أحســن مــا يكــون وأنــا أطلــب 
بحضانتهــا لــي هكــذا قــرر وبعــرض مــا ذكــر املدعــي علــى املدعــى 
عليهــا قالــت ماذكــره املدعــي غيــر صحيــح وقــد ســبق وأن كلمتنــي 
ــم جــرى  ــي مكلفــه ببنتــك هكــذا قــررت ث ــا مان ــي أن ــت ل ــه وقال زوجت
ســؤال املدعــي عــن مقــر ســكنه وعملــه قــال أنــا اســكن يف مكــة 
هكــذا  شــرورة  يف  احلــدود  حــرس  يف  عســكري  وأعمــل  املكرمــة 
ــه قــال امكــث خمســة  قــرر وبســؤاله كيــف طريقــة إســتامه يف عمل
عشــر يومــًا يف شــرورة وخســمة عشــر يومــًا يف مكــة واحيانــُا اســبوع يف 
شــرورة واســبوع يف مكــة هــذا قــرر وبســؤاله عــن الفتــرة التــي يكــون 
فيهــا يف شــرورة أيــن تكــون بنتــه قــال تكــون يف هــذه الفتــرة يف بيتــي 
عنــد زوجتــي وأحيانــًا عنــد أمــي هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليهــا عــن 
عملهــا وســكنها قالــت أســكن يف قلــوة وأعمــل معلمــة مديــرة مدرســة 
ــة االصــاح بــن الطرفــن إال انــه  هكــذا قــررت ثــم جــرى منــي محاول
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تعــذر علــي ذلــك ورفعــت اجللســة للتأمــل الســاعة الواحــدة وتأجلــت إلــى 
يوم االثنن 1434/4/8هـ الســاعة التاســعة وباهلل التوفيق ، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/02 هـ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/4/8هــــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 9:30  وفيهــا حضــر املدعــي وحضــرت بحضــوره املدعــى 
عليهــا معرفــًا بهــا مــن قبــل أخيهــا ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
... فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث  املدنــي رقــم  
احلضانــة إمنــا شــرعت حلفــظ احملضــون والقيــام عليــه مبــا يصلحــه وأن 
املعتبــر وهــذا يختلــف باختــاف  إلــى مصلحــة احملضــون هــو  النظــر 
األحــوال واألشــخاص وحيــث أن الولــد املتنــازع عليــه بــن الطرفــن أنثــى 
وحاجتهــا إلــى أمهــا وهــي يف هــذا الســن حاجــة كبيــرة وبقاؤهــا مــع 
أمهــا واحلــال مــا ذكــر أنفــع لهــا وبــه يتحقــق مــن مصاحلهــا مــاال ميكــن 
حتققــه وهــي عنــد والدهــا الســيما وأن والدهــا يعمــل عســكري ويلحقــه 
مــن االســتامات والنوبــات مــا يجعلــه بعيــدًا عــن البنــت املذكــورة وقــد 
ذكــر املدعــي يف مثانــي حديثــه أن اســتامه قــد ميتــد إلــى خمســة عشــر 
يومــًا يف الشــهر الواحــد ويف ذلــك تعطيــل لكثيــر مــن مصالــح البنــت 
املذكــورة وبقائهــا عنــد أمهــا واحلــال مــا ذكــر أحفــظ لهــا وأصــون بــا 
شــك الســيما وهــي يف هــذا الســن محتاجــه إلــى تعلــم ماينفعهــا يف دينهــا 
ودنياهــا ممــا ينبغــي  علــى النســاء معرفتــه كالقيــام مبصالــح البيــت 
ونحــو ذلــك ممــا هــي يف حاجــة ماســة إليــه يف مســتقبلها والشــك أن األم 
أشــفق وأنصــح لبنتهــا مــن زوجــة أبيهــا فمصلحتهــا يف بقائهــا عنــد أمهــا 

الســيما وهــي معلمــة.
قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل يف زاد املعــاد )) وهــذا القــول الــذي النختــار 
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النبــي صلــى اهلل عليــه  ســواه (( وقــد روى البخــاري يف صحيحــه أن 
وســلم قضــى بابنــة حمــزه رضــي اهلل عنــه خلالتهــا وكانــت متزوجــة مــن 
جعفــر رضــي اهلل عنــه وســقوط احلضانــة بالتزويــج مبنــي علــى مراعــاة 
حــق الــزوج لئــا تنشــغل املــرأة بحضانتهــا لطفلهــا عــن حقــوق الزوجيــة 
الشــرعية فيحصــل علــى أثــر ذلــك ماينــايف املــودة والرحمــة بــن الزوجــن 
فيؤثــر ذلــك علــى مصلحــة الطفــل فــإذا رضــي الــزوج بذلــك لــم تســقط 
احلضانــة وقــد ذكــر ذلــك ابــن القيــم رحمــه اهلل مفصــًا يف زاد املعــاد 
132/5 وبقــاء البنــت طــول هــذه املــدة عنــد أمهــا وهــي يف عصمــة زوجهــا 
يــدل علــى رضــاه بذلــك وعــدم منازعتــه فيــه لذلــك كلــه فقــد صرفــت 
املذكــورة  البنــت  بحضانــة  املطالبــة  يف  املدعــي  دعــوى  عــن  النظــر 
وجعلــت حضانتهــا ألمهــا املدعــى عليهــا وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك 
علــى الطرفــن قــررت املدعــى عليهــا قناعتهــا باحلكــم وقــرر املدعــي 
عــدم القناعــة وقــررت تســليمه نســخة مــن احلكــم هــذا اليــوم وأفهــم أن 
لــه مــدة وقدرهــا ثاثــون يومــًا ابتــداء مــن هــذا اليــوم لتقــدمي اعتراضــه 
فــإن تقــدم بــه خــال هــذه املــدة وإال ســقط حقــه يف اســئتناف احلكــم 
وأصبــح بحقــه قطعيــًا وأغلقــت اجللســة الســاعة 10:00 وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/04/08هـــ
هـــ  املوافــق1434/06/25  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 9:30  وفيهــا عــاد ملــف الدعــوى مــن محكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة وذلــك مبوجــب خطــاب رئيســها املكلــف 
رقــم 34378255 وتاريــخ 1434/6/14هـــــ مرفقــًا بــه قــرار التصديــق 
رقــم 34226098 وتاريــخ 1434/5/28هــــــ الصــادر مــن الدائــرة األولــى 
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لألحــوال الشــخصية والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال املتضمــن املوافقــة 
على احلكم وأغلقت اجللسة الساعة 10:00 وباهلل التوفيق، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/25هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
ــا  نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي
والقصــار وبيــوت املــال يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكة املكرمة 
جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة قلــوة الشــيخ ... رقــم 34378255 
وتاريخ1434/5/7هـــ املشــتملة علــى الصــك رقــم 34181979 وتاريــخ 
... يف  ... ضــد  دعــوى  املتضمــن  مــن فضيلتــه  الصــادر  1434/4/8هـــ 
ــة تقــرر  ــه االعتراضي ــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحت حضان
املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل وعل
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رقم الصك:  34200998 تاريخه : 1434/4/29هـ 
رقم الدعوى :34185741

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34358922 تاريخه: 1434/11/12هـ

حضانــة - حضانــة بنــت كبيــرة - انقيــاد - مطالبــة األب )املدعــى( 
لــه خوفــًا عليهــا -  نفســها  بتســليم  )املدعــى عليهــا(  البالغــة  ابنتــه 
التثبــت مــن صلــة القرابــة - رفــض املدعــى عليهــا طلــب املدعــى بحجــة 
أنــه ال ينفــق عليهــا وإن عليهــا ديــون - ســبق إعطــاء األب مهلــة للبنــت 
إلنهــاء كافــة حقوقهــا قبــل الدعــوى مبــدة كافيــة - املدعــى عليهــا 
منفــردة وغيــر متزوجــة - الشــريعة أمــرت الولــي بحفــظ ورعايــة أوالده 

- إلــزام احملكمــة املدعــى عليهــا باالنقيــاد لوالدهــا.

1. قولــه تبــارك وتعالــى )يأيهــا الذيــن امنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم نــارا 
وقودهــا النــاس واحلجــارة(

2. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )مــا مــن عبــد يســترعيه اهلل رعيــة 
فلــم يحطهــا بنصحــه إال لــم يجــد رائحــة اجلنــة( رواه البخــاري.

3. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )مــا تركــت بعــدي فتنــة أضــر 
علــى الرجــال مــن النســاء( متفــق عليــه.

4. وقال على رضي اهلل عنه )أدبوهم وعلموهم(.
5. قــال يف اإلنصــاف )432/9( )إذا بلغــت اجلاريــة وجــب عليهــا أن تكــون 

عنــد أبيهــا حتــى يتســلمها زوجهــا وهــذا الصحيــح مــن املذهــب(.
6. قــال يف املغنــى )239/8()وإن كانــت جاريــة لــم يكــن لهــا االنفــراد 
مــن يفســدها  أن يدخــل عليهــا  يؤمــن  منــه ألنــه ال  وألبيهــا منعهــا 
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ــه  ــا تســليم نفســها  ل ــب بإلزامه ــغ يطال ــه البال ــى ابنت أقــام أب دعــوى عل
وإنهــاء عقدهــا خلوفــه عليهــا ألنــه يســكن بدولــة األردن وهــي تســكن 
يف اجلبيــل، رفضــت املدعــى عليهــا الذهــاب مــع والدهــا لوجــود ديــون 
عليهــا وخشــية أن يعتــدي عليهــا وأن ال ينفــق عليهــا إذا كانــت حتــت 
واليتــه، تعهــد املدعــى اإلحســان إلــى املدعــى عليهــا براعيتهــا واإلنفــاق 
عليهــا وعــدم االعتــداء عليهــا، ذكــر املدعــي أنــه طالــب املدعيــة ســابقا 
بالذهــاب معــه حيــث يقيــم يف دولــة األردن وانــه أعطاهــا مهلــة إلنهــاء 
كافــة مســتحقاتها وســداد ديونهــا وأقــرت املدعــى عليهــا بذلك،أصرت 
املدعــى عليهــا علــى رفــض الذهــاب مــع والدهــا املدعــي ألنــه مــن املقــرر 
شــرعا أن املــرأة غيــر املتزوجــة تكــون حتــت واليــة أبيهــا وأنــه يجــب عليه 
ــذا حكمــت  ــه ل ــا االنفــراد عن ــا وال يجــوز له صيانتهــا واحملافظــة عليه
احملكمــة بوجــوب انقيــاد املدعــى عليهــا إلــى والدهــا للمحافظــة عليهــا 

والقيــام بحقهــا، اعترضــت املدعــى عليهــا، صــدق احلكــم. 

ويلحــق العــار بهــا وبأهلهــا(.
7. قــال يف شــرح املنتهــي 268/01( )وألب ثــم ولــي محــرم المــرأة كأخ 
وعــم )منــع موليتــه( مــن خــروج مــن بيتهــا )إن خشــي( بخروجهــا فتنــة 
أو ضــررا و ملــن ذكــر منعهــا مــن االنفــراد ألنــه ال يؤمــن دخــول مــن 

يفســدها ويلحــق العــار بهــا وبأهلهــا(
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ــا  ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  هـــ  الثاثــاء 1434/04/23  يــوم  ففــي 
وتاريــخ   ).....( رقــم  زيــارة  تأشــيرة  مبوجــب  اجلنســية  أردنــي   ).....(
1434/02/04هـــ ومبوجــب جــواز ســفر رقــم ).....( وادعــى علــى احلاضرة 
معــه أردنيــة اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ).....( قائــًا يف دعــواه 
: إن املدعــى عليهــا ابنتــي وتســكن يف الســعودية لوحدهــا حيــث تعمــل 
يف مســتوصف وهــي عزبــة لــم تتــزوج وأنــا خائــف عليهــا حيــث إنــي مقيــم 
بــاألردن إقامــة دائمــة وهنــاك بيتــي وزوجتــي وذريتــي أطلــب تســليمها لــي 
وإنهــاء عقدهــا بالســعودية حيــث ال آذن لهــا بالعمــل هنــا هــذه دعــواي 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا قالــت : إن املدعــي وهــو والــدي ومــا 
ذكــره مــن إقامتــه بــاألردن وإقامتــي يف الســعودية وعملــي بهــا فهــو 
صحيــح ، وال أرغــب بالذهــاب إلــى األردن لوجــود ديــون علــي والتزامــات 
هنــا ، وأنــا أخــاف مــن عــدم النفقــة علــي هنــاك هكــذا أجابــت وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي : قــال إننــي ســبق وأن حضــرت إلــى الســعودية لطلبهــا 
فطلبــت منــي مهلــة فمنحتهــا أمــا اآلن فلــن أذهــب إال وهــي معــي وأتعهــد 
بالنفقــة عليهــا باملعــروف كحــال أمهــا وبقيــة إخوتهــا وأخواتهــا كمــا 
تقدمــوا خلطبتهــا وأال  إذا  الرجــال األكفــاء  مــن  بعــدم منعهــا  أتعهــد 
ــر الشــاهدين  ــك وهــو خي ــى ذل ــرح وأشــهد اهلل عل ــا الضــرب املب أضربه
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا أصــرت علــى البقــاء 
وتلفظــت علــى والديهــا _حيــث إن والدتهــا كانــت بحضــرة املدعــي 
والدهــا_ ألفاظــا غيــر الئقــة ثــم جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
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فوجدتهــا محالــة مــن شــرطة باخلطــاب رقــم 5902/21/21/ج وتاريــخ 
1434/04/22هـــ وفيهــا مــا نصــه : »...أن املســتوصف تقــدم بخطابــه 
املرفــق املتضمــن أن املوظفــة ال يوجــد عليهــا مديونيــات كمــا أحضــر 
مديــر العاقــات احلكوميــة باملســتوصف عقــد املوظفــة املرفــق صورتــه 
الــذي يبــن بــأن عقدهــا قــد انتهــى بتاريــخ 2012/9/30م علمــا أنــه أثنــاء 
محاولــة التوفيــق مــن املوظفــة ).....( املذكــورة بــأن قامــت بالتلفــظ علــى 
والديهــا بألفــاظ غيــر الئقــة مت إثباتهــا يف احملضــر املرفــق« ا . هـــ نــص 
احلاجــة منــه ثــم جــرى االطــاع علــى محضــر ))إثبــات حالــة(( لفــة رقــم 
)20( واملتضمــن مــا ذكــر يف محضــر مديــر الشــرطة آنــف الذكــر وأن 
املدعــى عليهــا غيــر متجاوبــة للصلــح وأنهــا تتلفــظ علــى والديهــا بألفــاظ 
غيــر الئقــة ا . هـــ ملخصــه كمــا جــرى االطــاع علــى احملضــر املعــد 
مــن قبــل املســتوصف ومفــاده كمــا ذكــر يف محضــر الشــرطة ويف يــوم 
األربعــاء 1434/04/24هـــ افتتحت اجللســة وفيهــا حضرت املدعى عليها 
وحضــر حلضورهــا ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).....( بصفتــه مديــرا للمــوارد البشــرية املذكــور كمــا حضــر املدعــي 
فجــرى ســؤال احلاضــر عــن العقــد املبــرم بــن الشــركة والتــي يتبــع 
لهــا املســتوصف وبــن املدعــى عليهــا فأبــرز عقــدا مكونــا مــن ثاثــة 
ــة العقــد  ــه وجــد أن بداي ــه وباالطــاع علي أوراق جــرى إرفــاق صــورة من
بتأريــخ 2010/10/01م وقــد مضــى عليــه أكثــر مــن خمســة أشــهر، 
وبســؤالي للحاضــر ملــاذا لــم يبــرز لــدى احملافــظ وقســم احلقــوق ومديــر 
الشــرطة قــال : لــم يصلنــا مــن الشــركة بعــد  كمــا جــرى ســؤاله هــل 
علــى املدعــى عليهــا ديــون مســتحقة للشــركة قــال: ال، هكــذا أجــاب 
ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليهــا عــن ديونهــا التــي تذكــر فأجابــت : هــي 
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ألشــخاص غيــر محدديــن ولــم يتــم إثباتهــا ألنهــا بطــرق وديــة هكــذا 
أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال: بنتــي وأنــا املســؤول عنهــا ولــن 
أســمح أبــدا ببقائهــا أو عملهــا داخــل الســعودية خلــويف عليهــا مــن الفتنــة 
ــة  ــاب املرافع ــه رفعــت اجللســة وجــرى إقفــال ب ــاء علي هكــذا أجــاب وبن

وســيتم إعــان احلكــم يف اجللســة القادمــة
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم اإلثنن 1434/04/29هـ افتتحت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليهــا فبنــاء علــى مــا تقــّدم مــن الّدعــوى 
والدهــا،  هــو  املّدعــي  بــأّن  املّدعــى عليهــا  إقــرار  نــة  املتضمِّ واإلجابــة 
وأنهــا منفــردة عنــه داخــل اململكــة العربّيــة الســعودّية وهــو مقيــم بدولــة 
األردن، وإقرارهــا بأّنهــا غيــر متزّوجــة، ومبــا أّن مطالبــة والــد املّدعــى 
عليهــا قــد توافقــت مــع األمــر الشــرعّي والــذي يحــضُّ الولــّي علــى رعايــة 
مــن حتــت يــده وحفظهــم وصيانتهــم مــن كّل ضــرر يعــود عليهــم يف 
دينهــم ودنياهــم كمــا ورد ذلــك يف آيــات وأحاديــث كثيــرة متضافــرة 
ِذيــَن آَمُنــوا ُقــوا َأنُفَســُكْم  َهــا الَّ ومــن ذلــك قــول احلــّق تبــارك وتعالى:«َيــا َأيُّ
َجــاَرة« قــال علــي رضــي اهلل عنــه:  ــاُس َواحْلِ َوَأْهِليُكــْم َنــاًرا َوُقوُدَهــا النَّ
بوهــم وعلِّموهــم ]تفســير القــرآن العظيــم البــن كثيــر )392/4([  أي/ أدِّ
ومــن مثــل قــول النبــّي صلــى اهلل عليــه وســلم:«َما ِمــْن َعْبــٍد َيســَترعيِه اهلل 
ــِة. رواه البخــاري مــن  ــًة فَلــْم ُيِحْطَهــا ِبُنصِحــِه إال لــْم َيِجــد راِئَحــَة اجَلنَّ َرِعيَّ
حديــث معقــل بــن يســار رضــي اهلل عنــه، كمــا أّن بقــاء املــرأة مبفردهــا 
وهــي عزبــة فيــه ضــرر عليهــا وعلــى غيرهــا يجــب أن يــزال، وفيــه فتنــة 
عظيمــة وقــد قــال النبــيُّ صلــى اهلل عليــه وســلم:«: َمــا َتَرْكــُت َبْعــِدي ِفْتَنًة 
َســاِء متفــق عليــه مــن حديــث أســامة بــن زيــد- َجــاِل ِمــْن النِّ َأَضــرَّ َعَلــى الرِّ
رضــي اهلل عنــه-، وقــد نــّص الفقهــاء رحمهــم اهلل- علــى أّن مــا أفضــى 
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إلــى محــّرم فهــو محــّرم، وأّن درء املفاســد مقــّدم علــى جلــب املصالــح، 
كمــا أّن قــرار املــرأة يف بيتهــا عزميــة شــرعية، واألصــل لزومهــا بيــت 
والدهــا حتــى يتســّلمها زوجهــا، كمــا هــو نــّص أصحابنا-رحمهــم اهلل- 
اِرَيــُة َعاِقَلــًة َوَجــَب َعَلْيَهــا َأْن  جــاء يف اإلنصــاف)432/9( ] إَذا َبَلَغــْت اجْلَ
ِحيــُح ِمــْن امْلَْذَهــِب...[ ــى َيَتَســلََّمَها َزْوُجَهــا َوَهــَذا الصَّ َتُكــوَن ِعْنــَد َأِبيَهــا َحتَّ
ــَراُد  ــا ااِلْنِف ــْم َيُكــْن َلَه ــًة َل ــْت َجاِرَي وجــاء يف املغنــي)239/8(:] َوِإْن َكاَن
ــُه اَل ُيْؤَمــُن َأْن َيْدُخــَل َعَلْيَهــا َمــْن ُيْفِســُدَها، َوُيْلِحــُق  نَّ ِبيَهــا َمْنُعَهــا ِمْنــُه؛ أِلَ َوأِلَ
ٍب ُثــمَّ َوِلــيٍّ َمْحَرٍم  اْلَعــاَر ِبَهــا َوِبَأْهِلَهــا[ وجــاء يف شــرح املنتهــى 268/1]» َوأِلَ
َيِتــِه( ِمــْن ُخــُروٍج ِمــْن َبْيِتَهــا )إْن َخِشــَي(  » اِلْمــَرَأٍة َكَأٍخ َوَعــمٍّ )َمْنــُع ُمَولِّ
ــُه  نَّ ِبُخُروِجَهــا )ِفْتَنــًة، َأْو َضــَرًرا(...)َو( مِلَــْن ُذِكــَر َمْنُعَهــا )ِمــْن ااِلْنِفــَراِد( أِلَ
اَل ُيْؤَمــُن ُدُخــوُل َمــْن ُيْفِســُدَها، َوُيْلِحــُق اْلَعــاَر ِبَهــا َوِبَأْهِلَهــا[، ولكــون 
ــدا عــن والديهــا  ــرر بحــال بقاءهــا بعي ــه املدعــى عليهــا ال يب مــا دفعــت ب
ومحارمهــا؛ ألجــل ذلــك كّلــه وجلميــع مــا تقــّدم فقــد حكمــت بإلــزام 
مــن  بعــد تصفيــة مالهــا ومــا عليهــا  لوالدهــا  املّدعــى عليهــا االنقيــاد 
حقــوق وواجبــات، وعــدم العمــل إال بإذنــه، وعــدم االنفــراد عنــه، كمــا 
أخــذ التعهــد عليهــا بطاعــة والديهــا وعــدم اإلســاءة لهمــا ال بالقــول وال 
بالفعــل، واإلحســان إليهمــا، كمــا أوصيــت املّدعــي باإلحســان البنتــه 
وهــو  االســتعجال  لــه صفــة  وهــذا احلكــم  واحلــرص عليهــا  وحفظهــا 
واجــب النفــاذ ولــو بالقــوة اجلبريــة بنــاء علــى املادتــن ] 198-199/ب 
[ مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليهــا قــررت عــدم القناعــة فجــرى تســليمها نســخة مــن 
ــة  ــا االعتراضي ــا تقــدمي الئحته ــأن عليه ــا ب صــك احلكــم وجــرى إفهامه
خــال ثاثــن يومــا وإال ســقط حقهــا يف االعتــراض واكتســب احلكــم 
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القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
ــه وســلم . حــرر يف 1434/4/29هـــ . وصحب

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
الثاثــاء 1434/12/03هـــ الســاعة الثامنــة والنصــف افتتحــت اجللســة 
وقــد عــادت إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
مصادقــًا عليهــا باإلجمــاع مــن دائــرة األحــوال الشــخصية األولــى بالقــرار 
رقــم 34358922 وتأريــخ 1434/11/12هـــقاضي اســتئناف ).....( ختــم 
وتوقيــع قاضــي اســتئناف ).....( ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة ).....( ختــم 
وتوقيــع وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1434/12/3هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية األولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
املعاملــة املقيــدة باحملكمــة برقــم الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة برقــم وتاريــخ ).....( املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
اخلــاص  1434/4/29هـــ  وتاريــخ   ).....( الشــيخ  بهــا  القاضــي  فضيلـــة 
بدعــوى).....( ضــد).....( يف قضيــة تســليم امــرأة إلــى محــرم. وقــد تضمــن 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك 
وصــورة الضبــط والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املوافقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 10 /1434/11هـــ.
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رقم الصك : 34193383 تاريخه : 1434/4/21هـ 
رقم الدعوى:3476583

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34243564 تاريخه: 1434/6/18هـ

حضانــة- حضانــة ابــن وبنــت بالغــن- وجــود األوالد عنــد األم- طلــب 
األب حضانــة أوالده- األم أحــق باحلضانــة- البالــغ ليس عليه حضانة- 
احلكــم باســتحقاق األم بحضانــة البنــت- اعتــراض دون التقــدمي يف 

امليعــاد .

قــال يف حاشــية الــروض املربــع ) 162/7 ( : ) واجلمهــور عنــد األم وهــو 
ــه قــال مالــك وقــال ابــن القيــم : هــي األشــهر  مذهــب أبــي حنيفــة وب

عنــد أحمــد وأصــح دليــًا ( . 

حضــر املدعــي األب وادعــى علــى زوجتــه ســابقًا األم بأنهــا كانــت زوجــة 
لــه وأجنبــت منــه بنتــًا وعمرهــا ثمانيــة عشــر عامــًا وذكــرًا عمــره خمســة 
ــة عشــر عامــًا وقــد طلقهــا عــام  ــًا أخــرى وعمرهــا ثاث عشــر عامــًا وبنت
1425هـــ وجميــع أوالده منهــا عنــد املدعــى عليهــا األم ولــم تتــزوج حتــى 
اآلن ويطلــب أن تكــون حضانــة أوالده عنــده - بســؤال املدعــى عليهــا 
صادقــت علــى مــا ذكــره املدعــي والطــاق منــذ ثاثــة عشــر عامــًا وليــس 
كمــا ذكــر وجميــع أوالد املدعــي منهــا وتريــد حضانتهــم عندهــا وهــي 
لــم تتــزوج حتــى اآلن - بعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أريــد حضانتهــم 
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عنــدي - وبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة - وحيــث قــرر 
اجلمهــور مــن العلمــاء أن األم أحــق باحلضانــة كمــا هــو مذهــب أبــي 
حنيفــة ومالــك ونقلــه ابــن القيــم عــن أحمــد وقــال هــي أشــهر رواياتــه 
وأصحهــا دليــًا - احلكــم بصــرف النظــر عــن طلــب حضانــة البنــت 
البنــت  احلكــم بحضانــة   - بالغــن  الثانــي لكونهمــا  والولــد  األولــى 
الثالثــة عنــد والدتهــا املدعــى عليهــا - قــرر الطرفــان اعتراضهمــا علــى 
احلكــم بائحــة اعتراضيــة فأفهمــا بتعليمــات االســتئناف يف جلســة 
أخــرى مت إثبــات أن املدعــي لــم يقــدم الئحتــه االعتراضيــة ففقــد حقــه 

يف االعتــراض - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........   القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باملدينــة املنــورة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة العامة باملدينة املنورة برقم 3476583 وتاريخ 1434/02/16 
هـ  املقيدة باحملكمة برقم 34384513 وتاريخ 1434/02/16 هـ  ففي 
يــوم  األحــد املوافــق1434/04/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  
وفيهــا حضر........موريتانــي اجلنســية مبوجــب اقامــه رقــم ........وحضــرت 
املدعــى عليهــا ........ موريتانيــة اجلنســية مبوجــب اقامــه رقــم ........قائــا 
يف دعــواه إن هــذه احلاضــرة معــي كانــت زوجــة لــي وأجنبــت منــي ........
ــة عشــر عامــا و........ وعمــره خمســة عشــر عامــا و........  وعمرهــا ثماني
وعمرهــا ثاثــة عشــر عامــا وقــد طلقتهــا عــام 1425 هـــ وجميــع أوالدي 
منهــا عندهــا ولــم تتــزوج إلــى اآلن اطلــب أن تكــون حضانــة أوالدي 
عنــدي واســألها اجلــواب وبســؤال املدعــى عليهــا أجابــت بقولهــا ماذكــره 
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مــن انــه تزوجنــي وأجنبــت منــه ماذكــر ثــم طلقنــي فصحيــح والطــاق 
ــة عشــر عامــا وليــس كمــا ذكــر وجميــع أوالده منــي وأريــد  منــذ ثاث
حضانتهــم عنــدي وأنــا لــم أتــزوج إلــى اآلن هكــذا أجابــت وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي قــال أنــا أريــد حضانتهــم عنــدي فبنــاء علــى ماتقــدم 
وملــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة ولكــون ........و........بالغــن ولكــون 
........و........ عنــد والدتهمــا والن األصلــح للمحضونــة ........أن تكــون 
مــع أختهــا ........وأخيهــا ........قــال يف حاشــية الــروض املربــع 162/7 : 
واجلمهــور عنــد األم وهــو مذهــب أبــي حنيفــة وبــه قــال مالــك وقــال ابــن 
القيــم هــي األشــهر عــن احمــد واصــح دليــا ، لــذا فقــد حكمــت مبايلــي 
: أوال : صرفــت النظــر عــن طلــب حضانــة ........و........ لكونهمــا بالغــن 
........عنــد والدتهــا وبعــرض ذلــك علــى  ثانيــا : حكمــت بحضانــة   ،
الطرفــن لــم يقنعــا بــه وأفهمتهمــا أن عليهمــا مراجعــة احملكمــة خــال 
عشــرة أيــام الســتام صــوره مــن صــك احلكــم  لتقــدمي االعتــراض عليــه 
خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ اســتامه وإال  فــإن حقهمــا مــن االســتئناف 
يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/21 هـــ
ويف يــوم  الســبت املوافــق 1434/05/25هـــ لــم يقدم املدعــي ........الئحته 
االعتراضيــة وقــد انتهــت املــدة احملــددة لاعتــراض لــذا فقــد اكتســب 
آلــه  احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/25هـــ
ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/7/9هـــ عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف برقــم 34384513 يف 1434/6/28هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 34384513 وتاريــخ 1434/7/4هـــ بخصــوص دعــوى/ ........ضد/ 
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ــة لألحــوال  ــرة الثاني ــى الصــك مــن الدائ ــة وقــد ظهــر عل ........يف حضان
مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية 
االســتئناف مبكــة املكرمــة مــا نصــه: فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك 
رقــم 34193383 وتاريــخ 1434/4/21هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
1434/6/18هـــ  وتاريــخ   34243564 رقــم  القــرار  ........وأصدرنــا 
املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم. قاضــي اســتئناف ........ختمــه وتوقيعــه، 
........ختمــه  الدائــرة  رئيــس  وتوقيعــه،  ........ختمــه  اســتئناف  قاضــي 
وتوقيعــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، حــرر 

يف 1434/7/9هـــ .
احلمد هلل والصاة والســام على رســول اهلل وبعد : فقد جرى منا نحن 
قضاة الدائرة الثانية لألحوال الشــخصية واألوقاف والوصايا والقصار 
وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع 
علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ........القاضــي باحملكمــة 
1434/4/21هـــ  وتاريــخ   34193383 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
املتضمــن دعــوى ........ضــد ........يف حضانــة ، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،،،،،
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رقم الصك: 34205797 تاريخه : 1434/5/5هـ 
رقم الدعوى :3430357

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34312654 تاريخه: 1434/9/6هـ

حضانــة - طلــب العمــة حضانــة أوالد أخيهــا - زواج األم وعملهــا - 
موافقــة زوج األم علــى حضانــة األم ألوالدهــا وحتريــره يف عقــد النــكاح - 
ال تثبــت احلضانــة علــى البالــغ - بلــوغ االبــن قبــل ســن اخلامســة عشــرة 
بعامــات ظاهــرة - األم املتزوجــة أولــى باحلضانــة مــن العمــة - احلكــم 

بــرد دعــوى املدعيــة.

1. قــال يف كشــاف القنــاع ) 194/13 ( : ) وال تثبــت احلضانــة علــى 
البالــغ الرشــيد العاقــل ، ألنــه اســتقل بنفســه ، وقــدر علــى إصــاح أمــوره 
بنفســه ، فوجــب انفــكاك احلجــر عنــه ، وإليــه اخليــرة يف اإلقامــة عنــد 

مــن شــاء مــن أبويــه ، ألنــه لــم تثبــت الواليــة عليهــا ألحــد ( أ.هـــ
2. ذهــب أبــو حنيفــة ومالــك وروايــة عــن أحمــد وهــو املختــار أن األم 
أحــق بالبنــت حتــى تتــزوج أو حتيــض ، ألنهــا ال حكــم الختيارهــا ، 
وال ميكــن انفرادهــا ، فكانــت األم أحــق بهــا كمــا قبــل الســبع ( ينظــر 

الشــرح الكبيــر مــع اإلنصــاف واملقنــع ) 490/24 ( . 
3. قــال ابــن القيــم - رحمــه اهلل - يف الهــدي : هــي أشــهر عــن اإلمــام 
أحمــد ـ رحمــه اهلل ـ وأصــح دليــًا ( ينظــر اإلنصــاف مــع املقنــع والشــرح 

الكبيــر ) 490/24 ( . 
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كان  موكلتــه  شــقيق  أن  قائــًا  وادعــى  وكالــة  املدعــي  حضــر 
بتاريــخ  املولــود   .... منهــا  ورزق   ، وفاتــه  قبــل  عليهــا  للمدعــى  زوجــًا 
1420/5/18هـــ و ... املولــودة بتاريــخ 1423/7/10هـــ وألن املدعــى عليها 
والدتهمــا وقــد تزوجــت مــن رجــل آخــر بعــد وفــاة زوجهــا وهــي تعمــل 
منســقة يف املستشــفى وال تبقــى عنــد أوالدهــا إال وقتــًا قصيــرًا وتســكن 
منــزاًل مســتأجرًا وتطلــب احلضانــة ألوالد أخيهــا املذكوريــن أعــاه - 
ــى رغــم تبليغهــا مبوعــد اجللســة  ــم حتضــر املدعــى عليهــا اجللســة األول ل
- حضــر يف نفــس اجللســة االبــن وقــرر أن زوج والدتــه يتلفــظ عليــه ، 
وقــد قــام بلعنــه وأقــر ببلوغــه وأنــه يرغــب اإلقامــة مــع املدعيــة وسيحســن 
إلــى والدتــه - فتــم ســماع الدعــوى غيابيــًا - حضــرت املدعــى عليهــا يف 
جلســة أخــرى وصادقــت علــى زواجهــا مــن شــقيق املدعيــة وإجنابهــا منــه 
األوالد املذكوريــن أعــاه وأنهــا تســكن يف منــزل مســتأجر وأنهــا تعمــل 
يف املستشــفى - أنكــرت املدعــى عليهــا مــا ذكرتــه املدعيــة أن البنــت 
تبقــى مــع زوجهــا أثنــاء ذهابهــا إلــى عملهــا - قــررت املــرأة املدعــى عليهــا 
رفضهــا لدعــوى املدعيــة طلــب حضانــة أوالدهــا- مت ســؤال املدعــي هــل 
موكلتــه متزوجــة فأجــاب أنهــا غيــر متزوجــة - مت ســؤال زوج املدعــى 
عليهــا هــل لــك أوالد ؟، فأجــاب بأنــه لديــه ثــاث بنــات مــن زوجــة أولــى 
غيــر املدعــى عليهــا وال مانــع لديــه مــن بقــاء األوالد املذكوريــن أعــاه 
عنــد والدتهــم املدعــي عليهــا بــل قــد شــرط ذلــك عليــه يف العقــد ، ومت 
االطــاع علــى العقــد فوجــد بأنــه مت االتفــاق عليــه عنــد عقــد النــكاح 
- مت ســؤال املدعــي وكالــة هــل لديــك البينــة علــى انفــراد البنــت مــع 
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زوج املدعــى عليهــا واخلــوف فأجــاب بقولــه ال- يف جلســة أخــرى حضــرت 
البنــت وأقــرت برغبتهــا البقــاء عنــد والدتهــا وأقــرت أن زوج والدتهــا ال 
يضايقهــا - األم أحــق بحضانــة البنــت مــن العمــة قبــل الســبع ، فبعدهــا 
أولــى وأحــرى - موافقــة زوج األم علــى بقــاء البنــت عنــده - احلكــم بــرد 
دعــوى املدعيــة وإخــاء ســبيل املدعــى عليهــا - عــدم ثبــوت احلضانــة 
علــى البالــغ الســتقاله - قــرر املدعــي وكالــة اعتراضــه علــى احلكــم 
بائحــة اعتراضيــة وقــررت املدعــى عليهــا موافقتهــا علــى احلكــم - 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد .. فلــدي 
يــوم االربعــاء  املنــورة ففــي  العامــة باملدينــة  أنــا  القاضــي باحملكمــة 
ســعودي   ... حضــر  وفيهــا  اجللســة  فتحــت  1434/02/20هـــ  املوافــق 
املدنــي  الســجل  حتمــل  ...عــن  الوكيــل  رقــم  املدنــي  الســجل  يحمــل 
1433/12/29هـــ  وتاريــخ   33493549 رقــم  الوكالــة  مبوجــب  رقــم 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة املخــول لــه فيهــا 
ولــم حتضــر  عليهــا  والــرد  الدعــاوى  وســماع  واملدافعــة  املرافعــة  حــق 
املدعــى عليهــا رغــم تبلغهــا عــن طريــق املســاعد اإلداري مبستشــفى 
النســاء والــوالدة مبوجــب خطابــه رقــم 2764 وتاريــخ 1434/02/11هـــ 
واملقيــد يف هــذه احملكمــة برقــم 34386599 وتاريــخ 1434/02/16هـــ 
وبرفقــه ورقــة التبليــغ املوقعــة مــن املدعــى عليهــا شــخصيًا وعليــه فقــد 
ــًا وأذنــت للمدعــي بتحريــر دعــواه فأدعــى  قــررت ســماع الدعــوى غيابي
قائــًا إن شــقيق موكلتــي تــويف يف تاريــخ 1432/05/17هـــ وخلــف مــن 
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ضمــن ورثتــه ابنــه املولــود يف تاريــخ 1420/05/18هـــ وبنتــه ... املولــودة 
يف تاريــخ 1423/07/10هـــ ، وألن املدعــى عليهــا والدتهمــا وقــد تغيــر 
حالهــا وتزوجــت مــن رجــل مينــي اجلنســية وهــو متــزوج مــن امــرأة أخــرى 
ــة  ــاة ... وألن املدعي ــزل مبفــرده مــع الفت ــر البقــاء يف املن وال يعمــل ويكث
تعمــل منســقة يف مستشــفى النســاء والــوالدة يف املدينــة املنــورة وميتــد 
عملهــا مــن الســاعة الثالثــة ظهــرًا حتــى الســاعة احلاديــة عشــرة ليــًا ويف 
األســبوع اآلخــر يبــدأ مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الثالثــة 
ظهــرًا ممــا تســبب يف بقــاء الطفلــن باملنــزل دون رعايــة واهتمــام كمــا 
أنهــا تســكن يف منــزل مســتأجر وموكلتــي تســكن يف بيــت ملــك جوار 
مــدارس ... ولديهــا بنــت تســكن معهــا يف املنــزل وهــي معلمــة متقاعــدة 
وقــادرة علــى اعالتهــم وغيــر متزوجــة لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليهــا 
بــأن تكــون احلضانــة ملوكلتــي هــذه دعــواي ، ثــم جــرى ســؤال املدعــي 
ألــك بينــة فأحضــر بصحبتــه االبــن يحمــل الســجل املدنــي رقــم... وقــرر 
قائــًا إن والدتــي متزوجــة منــذ خمســة أشــهر برجــل مينــي اســمه... وزوج 
والدتــي يتلفــظ علــي ويقــول لــي ) إذا كنــت رجــال فأذهــب مــع والدتــك 
ــد البقــاء مــع  ــي وال أري ــد البقــاء مــع والدت ــى احملكمــة وقــل لهــم أري إل
عمتــي( وقــد قــال لــي مرتــن » يلعــن أبــو شــكلك » وأنــا بالــغ وذلــك 
بخــروج شــعر العانــة واالحتــام وأرغــب يف البقــاء مــع عمتــي وسأحســن 
إلــى والدتــي وأبرهــا بــإذن اهلل هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال املدعــي ألــك 
مزيــد بينــة فأجــاب قائــًا أطلــب مهلــة إلحضارهــا ، ويف جلســة أخــرى 
ــة وحضــر حلضــوره املدعــى  فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكال
عليهــا... ســعودية اجلنســية حتمــل الهويــة الوطنيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل 
زوجهــا مينــي اجلنســية يحمــل اإلقامــة رقــم ...  وجــرى ســؤال املدعــى عليهــا 
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عــن ســبب غيابهــا عــن اجللســة املاضيــة  فأجابــت بقولهــا إننــي كنــت 
مشــغولة يف كتابــة العــدل بتوكيــل أخــي هكــذا أجابــت ثــم جــرى 
تــاوة الدعــوى عليهــا فأجابــت قائلــة مــا ذكــره املدعــي مــن أن زوجــي 
تــويف يف تاريــخ 1432/5/17هـــ وخلــف مــن ضمــن ورثتــه ابنــي ... املولــود 
يف 1420/5/18هـــ وبنتــه ... املولــودة يف تاريــخ 1423/7/10هـــ وأننــي 
متزوجــة منــذ تاريــخ 1433/8/6هـــ باملدعــو... مينــي اجلنســية وهــو متــزوج 
مــن أمــرآة أخــرى يف عصمتــه وأننــي أعمــل منســقة يف مستشــفى الــوالدة 
ــوم األربعــاء يف  ــى ي ــوم الســبت إل ــدأ مــن ي ــي يب ــذ عــام 1414هـــ وعمل من
الفتــرة الصباحيــة منــذ الســاعة الســابعة صباحــًا حتــى الســاعة الثانيــة 
ــح أمــا مــا  ــه صحي ــي أســكن يف شــقة مســتأجرة فهــذا كل ظهــرًا وإنن
ذكــره املدعــي مــن أن عملــي يعتبــر  ورديــات وأن زوجــي ال يعمــل ويبقــى 
يف املنــزل كثيــرًا ويجلــس مــع ابنتــي منفــردًا فغيــر صحيــح والصحيــح 
أن عملــي يف الفتــرة الصباحيــة وزوجــي عنــده محــل حاقــة ولديــه عامــل 
واحــد باكســتاني اجلنســية وهــو املشــرف عليــه ويعمــل مــوزع مســتلزمات 
االســتديوهات أيضــًا  وال يبقــى يف املنــزل كثيــرًا وال يجلــس مــع ابنتــي 
منفــردًا وابنــي لــم يبلــغ وهــو مخبــب مــن قبــل عمته  وألنني أحــق باحلضانة 
مــن عمتهــم لــذا أطلــب رد دعــوى املدعــي وكالــة هــذه إجابتــي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــًا إننــي اكتفــي مبــا قدمتــه ســابقًا 
هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل موكلتــك متزوجــة 
؟ فأجــاب قائــًا إنهــا غيــر متزوجــة وال أعلــم هــل هــي مطلقــة أو متوفــى 

عنهــا زوجهــا ؟ ثــم جــرى ســؤال املدعــي وكالــة أيــن أعمــام األوالد ؟
فأجــاب قائــًا إن لهــم عــم اســمه ... وال أعلــم هــل لهــم غيره أم ال ؟ وســبب 
الدعــوى واهلل أعلــم أن والــد األوالد وصــى بــأن الوصــي علــى أوالده لــه 
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نســبة مــن أموالــه لكننــي ال أجــزم بذلــك هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
ــة  ــة ال صحــة ملــا ذكــره املدعــي وكال علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائل
هكــذا أجابــت ثــم جــرى ســؤال زوج املدعــى عليهــا ألــك أوالد فأجــاب 
قائــًا إن لــدي ثــاث بنــات واحــدة يف أولــى متوســط والثانيــة يف خامــس 
ــاء وهــم مــن زوجتــي  ــة يف ثانــي ابتدائــي وليــس لــدي أبن ابتدائــي والثالث
األولــى وهــي ســاكنة يف ســكن مســتقل وال مانــع لــدي مــن كــون االبــن 
والبنــت يســكنون مــع والدتهمــا بــل إنهــا قــد شــرطت علــي ذلــك يف عقــد 
النــكاح هكــذا أجــاب ، ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/05/04هـــ 
فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املتداعيــان واملعــرف باملــرأة املذكــور أعــاه 
واملدعــي وكالــة تخــول لــه وكالتــه قبــول احلكــم ، وجــرى ســؤال 
املدعــي وكالــة ألــك بينــة علــى انفــراد زوج االم بالبنــت واخلــوف منــه 
فأجــاب قائــًا ال بينــة لــدي علــى ذلــك هكــذا أجــاب ثــم جــرى اطاعــي 
علــى عقــد النــكاح رقــم 33329492 وتاريــخ 1433/07/06هـــ الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة املتضمــن زواج... مــن املواطنــة ... واشــترطت الزوجــة 
الســكن يف شــقة خاصــة بهــا وبأوالدهــا مــن زوجهــا املتوفــى وهمــا ... و... 
كمــا حضــرت البنــت حتمــل الســجل املدنــي رقــم  وقــررت قائلــة إننــي 
ارغــب يف البقــاء عنــد والدتــي وزوج والدتــي ال يضايقنــي وال يتلفــظ علــي 
بــل معاملتــه حســنة هكــذا قــررت ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واالجابــة وألن االبــن )( أقــر ببلوغــه فــا تثبــت احلضانــة عليــه جــاء يف 
كشــاف القنــاع 13/194 مــا نصــه ) وال ثبــت احلضانــة علــى البالــغ 
الرشــيد العاقــل ، ألنــه اســتقل بنفســه وقــدر علــى إصــاح أمــوره بنفســه 
فوجــب انفــكاك احلجــر عنــه ، وإليــه اخليــرة يف اإلقامــة عنــد مــن شــاء 
ــة عليــه ألحــد ( أ هـــ نصــه وألن االبــن  ــم تثبــت الوالي ــه ل مــن أبويــه ، ألن
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قــد رغــب البقــاء عنــد املدعيــة فــا يضــار يف رغبتــه الســيما وقــد اســتعد 
ببــره بأمــه واالحســان إليهــا ، وألن األولــى إقامــة الدعــوى عليــه مباشــرة 
لبلوغــه إذ أن املدعــى عليهــا ال صفــة لهــا يف هــذه الدعــوى ، أمــا البنــت 
بعــد الســبع فقــد ذهــب االمــام ابــو حنيفــة ومالــك وروايــة عــن وهــو أن 
االم أحــق بهــا حتــى تتــزوج أو حتيــض ، ألنهــا ال حكــم الختيارهــا ، وال 
ميكــن انفرادهــا فكانــت األم أحــق بهــا كمــا قبــل الســبع ..... ينظــًر 
ــل قــال ابــن  ــع واالنصــاف 24/490 ب ــوع مــع املقن ــر املطب الشــرح الكبي
القيــم يف الهــدي عــن هــذه الروايــة ) هــي اشــهر عــن االمــام أحمــد رحمــه 
اهلل وأصــح دليــًا (  الســيما وزوج األم قــد وافــق علــى جلــوس البنــت 
عنــد أمهــا وألن األم أحــق باحلضانــة مــن العمــة قبــل الســبع فبعدهــا مــن 
بــاب أولــى وأحــرى ، وألن املدعــي وكالــة أقــر بــأن ســبب النــزاع هــو 
مــن أجــل وصيــة والدهمــا بــأن الوصــي لــه نســبة مــن أموالــه لقــاء واليتــه 
وليــس ســبب النــزاع حفــظ البنــت وصيانتهــا ورعايتهــا وألن زوج املدعــى 
عليهــا وافــق علــى بقــاء البنــت عنــد والدتهــا ، لــذا كلــه فقــد حكمــت 
ــى  ــة واخــاء ســبيل املدعــى عليهــا منهــا وبعرضــه عل ــرد دعــوى املدعي ب
الطرفــن  قنعــت بــه املدعــى عليهــا ولــم يقنــع املدعــي وكالــة وطلــب 
ــه  ــه لطلب ــة فأجبت ــى محكمــة االســتئناف مــع الئحــة أعتراضي رفعــه ال
وأفهمتــه بــأن لــه اســتام نســخة مــن احلكــم يف هــذا اليــوم لإلعتــراض 
عليــه خــال ثاثــن يومــًا تبــدأ مــن غــد فــإن لــم يقــدم إعتراضــه خــال 
هــذه املــدة يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة 
حســب املادتــن 4/176 و 178 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، حــرر يف 
1434/05/04هـــ واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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 ... احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد 
وقــد  اجللســة  فتحــت  1434/11/12هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  ففــي 
وردتنــا كامــل املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
برقــم 34153050 وتاريــخ 1434/09/14هـــ وبرفقهــا الصــك الصــادر 
منــي برقــم 34205797 وتاريــخ 1434/05/05هـــ املّظهــر عليــه بالقــرار 
رقــم 34312654 يف 1434/09/06هـــ الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة 
األولــى لألحــوال الشــخصية والوصايــا والقّصــار وبيــوت املــال املتضمــن 
)املوافقــة علــى احلكــم باإلجمــاع( أ.هـــ مضمونــه، املوّقــع مــن أصحــاب 
الفضيلــة قضــاة االســتئناف يف مكــة املكرمــة كل مــن ختمــه وتوقيعــه 
و ختمــه وتوقيعــه ورئيــس الدائــرة موقــع يف األصــل وموافــق علــى احلكــم 
ومجــاز . حــرر يف 1434/11/12هـــ . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . محمــد وعل
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 فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة باملدينــة املنــورة رقــم 34153050 وتاريــخ 1434/8/8هـــ املشــتملة 
علــى الصــك رقــم 34205797 وتاريــخ 1434/5/5هـــ الصادر من فضيلة 
الشــيخ املتضمــن دعــوى ضــد يف حضانــة ، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم  واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم ،،،،،،،
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رقم الصك:34253916 تاريخه :1434/6/27هـ 
رقم الدعوى :32148391

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34307559 تاريخه: 1434/8/28هـ

حضانــة- حضانــة بنــات دون الســابعة- طلــب األم بثبــوت احلضانــة لهــا 
مــع كــون البنــات عندهــا وحتــت حضانتهــا- دفــع األب بــأن األم تنازلــت 
عــن احلضانــة مقابــل املخالعــة فيعتبــر جــزءًا منــه ويكــون الزمــا كلزوم 
اخللــع- دفــع األب بعــدم مناســبة بيــت األم للحضانــة- الكتابــة لقســم 
اخلبــراء لتقديــر األصلــح للحضانــة- احلكــم بحضانــة األم للبنــات 

ألنهــن دون الســابعة وملناســبة منــزل األم لســكن البنــات . 

مــا قــررة الفقهــاء مــن أن الطفــل دون الســابعة حضانتــه ألمــه ألنهــا 
األرعــى ملصاحلــه يف العــرف والعــادة.

ادعــت املدعيــة بــأن املدعــى عليــه كان زوجهــا واجنبــت منــه ثــاث 
بنــات ذكــرت أعمارهــن وهــن اآلن حتــت حضانتهــا- طلبــت املدعيــة 
احلكــم لهــا بثبــوت احلضانــة- دفــع املدعــى عليــه بــأن موضــوع احلضانــة 
ســبق الفصــل فيــه ضمــن دعــوى اخللــع وتنازلــت عــن احلضانــة وانبنــى 
عليــه عقــد معاوضــة وهــو عقــد اخللــع تنفــذ جــزء منــه والزم كلزومــه- 
وأن املنــزل الــذي تســكن بــه املدعيــة غيــر صالــح للحضانــة بخــاف 
منزلــه- جــرت الكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر األصلــح للحضانــة - ورد 
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اجلــواب بــأن األصلــح للبنتــن الكبيرتــن األب والبنــت الصغيــرة تبقــي 
لــدى والدتهــا حتــى نهايــة العامــن ثــم يأخذهــا والدهــا- قــررت املدعيــة 
متســكها باحلضانــة ألن جميــع البنــات دون الســابعة ولــم تتــزوج- جــرت 
الكتابــة لقســم اخلبــراء لإلفــادة عــن املنــزل الــذي تســكنه املدعيــة 
وهــل هــو مناســب إلقامــة البنــات- ورد اجلــواب مبناســبة البيــت- ملــا قــرره 
الفقهــاء مــن أن الطفــل دون الســابعة أمــه أولــى بحضانتــه لــذا صــدر 
احلكــم بحضانــة املدعيــة لبناتهــا املذكــورات ولــألب احلــق يف زيارتهــن 
والتقــدم بدعــوى خاصــة يف ذلــك- اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم- 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة جــدة بنــاء علــى االســتدعاء احملــال لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32148391 وتاري
وتاريــخ   32466723 برقــم  باحملكمــة  املقيــد  1432/04/30هـــ 
1432/04/30هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعية ...... ، ســورية 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه 
...، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... ) وبســؤال املدعيــة 
عــن دعواهــا أجابــت قائلــة لقــد كان املدعــى عليــه زوجــا لــي وأجنبــت 
منــه علــى فــراش الزوجيــة ...وعمرهــا اآلن أربعــة أعــوام وعشــرة أشــهر 
...وعمرهــا اآلن عامــن وشــهر واحــد ...وعمرهــا اآلن ســبعة أشــهر وهــن 
اآلن حتــت حضانتــي أطلــب احلكــم لــي بثبــوت حضانتــي لهــؤالء البنــات 
هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أبــرز من يــده مذكرة جاء 
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فيهــا: أتقــدم إلــى فضيلتكــم باجلــواب عــن دعــوى املدعيــة ...، ســورية 
اجلنســية وطلبهــا حضانــة بناتــي الثــاث وجوابــًا علــى ذلــك أفيدكــم 
مبــا يلــي :- أواًل :- ســبق الفصــل يف هــذا املوضــوع ضمــن دعــوة اخللــع 
إلــى فضيلتكــم  والدهــا  هــي  املدعيــة حيــث حضــرت  بهــا  املتقدمــة 
وطلبــوا تســليم الطفلتــن ) ...و ...( لــي عــن طريــق إدارة احلقــوق املدنيــة 
وبعــد اســتام الطفلتــن حضرنــا لــدى هيئــة اخلبــراء ومت االتفــاق علــى 
اخللــع وتنازلهــا عــن الــذي يف بطنهــا ذكــر كان أو أنثــى أســوة بالبنتــن 
التــي تركتهمــا لــي وعلــى أن يعــاد لــي مبلــغ خمســة عشــر ألــف ريــال 
فقــط ال غيــر وقــد جــرى التنــازل عــن بعضــه يف مجلــس احلكــم لديكــم 
ــى فضيلتكــم  ــراء املرســل إل ــة اخلب وقــد ذكــر كل ذلــك يف قــرار هيئ
برقــم 31/81895 يف 1432/1/21هـــ واملضبــوط جــزء منــه يف الصــك 
الــذي صــدر منهــا ومــن  التنــازل  رقــم 32/103467  وحيــث إن هــذا 
والدهــا قــد أنبنــى عليــه عقــد معاوضــة وهــو عقــد اخللــع فيعتبــر جــزء 
منــه ويكــون الزمــًا كلــزوم اخللــع . ثانيــًا :- أن ظاهــر ســلوك املــرأة 
ووالديهــا هــو عــدم الرغبــة يف رعايــة البنــات وأن مــا يطالبــون بــه اآلن 
إمنــا هــو لتحصيــل مــآرب ماديــة حتــت مســمى نفقــة البنــات وال يخفــى 
علــى فضيلتكــم حضــور املدعيــة ووالدهــا مصطحبــن األطفــال إلــى 
احملكمــة قبــل ثمانيــة أشــهر وإصرارهــم علــى اســتدعائي الســتامهن 
فــورًا إال أننــي طلبــت أن يكــون اســتامهم عــن طريــق احلقــوق املدنيــة - 
إدارة تنفيــذ األحــكام الشــرعية بشــمال جــدة - التــي قامــت بتســليمي 
بناتــي رســميًا ، علمــًا أن اخلطــاب الصــادر منكــم بهــذا الشــأن موجــود 
باملعاملــة . ثالثــًا :- أن املنــزل الــذي تســكن فيــه املدعيــة حاليــًا ال يصلــح 
مطلقــًا حلضانــة بناتــي الثــاث حيــث إنــه عبــارة عــن شــقة مكونــة مــن 
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صالــة وغرفتــن وغرفــة للضيــوف ودورتــي ميــاه ويســكن فيــه والــد 
املدعيــة وزوجتــه وبنــت عمرهــا 22 ســنة وابــن عمــره 24 ســنة إضافــة 
إلــى املدعيــة وحاليــا بناتــي الثــاث ويشــاركهم يف البيــت طــوال النهــار 
أبنــاء أخــت املدعيــة حيــث إنهــا تــدرس وتتــرك أبنائهــا يف بيــت والدهــا 
،فكيــف يســوغ أن تضــار بناتــي مبثــل هــذا الســكن الــذي ال يناســبهن 
بــأي حــاٍل مــن األحــوال ، علمــًا أنهــن يســكن ســابقًا يف فيــا ولهــن 
غرفــة مســتقلة بأثاثهــا رابعــًا :- أن املدعيــة غيــر حريصــة علــى مصلحــة 
البنــات حيــث إنــه منــذ أن صــدر خطــاب فضيلتكــم بتســليمها البنــات 
بشــكل مســتعجل حلــن انتهــاء القضيــة وابنتــي الكبــرى لــم تذهــب إلــى 
املدرســة رغــم إنــي ســجلتها يف مــدارس .... وهــي مــن أشــهر املــدارس يف 
جــدة ومــن رضيــت بحرمــان البنــت مــن حقهــا يف التعليــم فإنهــا ال تؤمتــن 

ــع األحــوال . ــى رعايتهــا يف جمي عل
خامســًا :- أننــي لــم أمانــع ولــو حلظــة واحــدة طــوال الفتــرة الســابقة والتــي 
مدتهــا ســبعة أشــهر مــن زيــارة البنــات لوالدتهــن مــن مســاء األربعــاء إلــى 
مســاء يــوم اجلمعــة حســب توجيــه فضيلتكــم ، وال أمانــع أيضــًا مــن 
أن تأتــي املدعيــة يف وســط األســبوع يف بيــت والدتــي إن رغبــت بذلــك 
لتطمئــن عليهــن ، وهــذا كلــه التزامــًا بشــرع اهلل عــز وجــل وحتقيقــًا 
ملصلحــة البنــات وإحســانًا لوالدتهــن وقــد قــال اهلل تعالــى ) وال تنســوا 
الفضــل بينكــم ( . سادســًا :- أن بيتــي وحضانتــي أصلــح للبنــات حيــث 
ــي وعمرهــا فــوق اخلمســن ســنة واثنتــن مــن شــقيقاتي  ــي مــع والدت أنن
مــن  واحــدة  باســتقدام  قمــت  وقــد   ، عامــًا  الثاثــن  فــوق  أعمارهــن 
العامــات املتخصصــات لتحقيــق  أكبــر قــدر ممكــن مــن الرعايــة  
ويقــوم اجلميــع باالهتمــام بهــن واحلــرص علــى راحتهــن ، ونحــن نعيــش يف 
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مســكن واســع وحيــاة كرميــة وللبنــات غرفــة مســتقلة وليــس يف البيــت 
ــات خاصــة وأن  ــى البن أطفــال ميكــن أن يتســببوا يف شــيء مكــروه عل
املدعيــة لــم تذكــر أنــه حصــل علــى البنــات أي نقــص أو تقصيــر خــال 
ــن  الســبعة أشــهر التــي كانــت فيهــا البنــات يف حضانتــي ، ويــزرن ُأُمُه
يف نهايــة كل أســبوع . وبنــاًء علــى مــا تقــدم أطلــب رد دعــوى املدعيــة 
وإلزامهــا مبــا مت االتفــاق عليــه ســابقًا يف عقــد اخللــع مــن أن يكــّن 
البنــات يف حضانتــي ولهــا حــق الزيــارة وفــق مــا قــرر فضيلتكــم . انتهــى 
كمــا أبــرز املدعــى عليــه ســجل األســرة يظهــر منــه أن ...ولــدت بتاريــخ 
1428/01/02هـــ وأن ...ولــدت بتاريــخ 1430/09/09هـــ وقــرر املدعــى 
عليــه قائــا إن ابنتــي ...عمرهــا اآلن ثمانيــة أشــهر وبعــرض مــا جــاء يف 
املذكــرة اجلوابيــة التــي قدمهــا املدعــى عليــه علــى املدعيــة أجابــت قائلــة 
ليــس لــدي رغبــة بــأن يكــون املدعــى عليــه حاضنــا لبناتــي وهــن حتــت 
رعايتــي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الصــك الــذي ذكــره يف مذكرتــه 
اجلوابيــة فأجــاب قائــا لــم أحضــره معــي يف هــذه اجللســة وأنــا ال أملــك 
إال صــورة منــه ومســتعد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة فجــرى رفــع 
اجللســة لذلــك وتأجيلهــا إلــى يــوم األحــد املوافــق 1433/03/27هـــ ثــم 
املدعيــة  حضــرت  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  1433/03/27هـــ  بتاريــخ 
وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه وقــد تقــرر بعــث كامــل أوراق املعاملــة 
لقســم اخلبــراء يف هــذه احملكمــة لتقديــر األصلــح واألنســب يف حضانــة 
األطفــال املذكوريــن واالجتهــاد يف ذلــك وحتــى ورود اجلــواب فقــد تقــرر 
رفــع اجللســة وبــاهلل التوفيــق ثــم بتاريــخ 1434/02/11هـــ افتتحت اجللســة 
وفيهــا حضــرت املدعيــة ... وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ...وقــد وردت 
املعاملــة مــن جلنــة اإلصــاح يف هــذه احملكمــة مبوجــب اخلطــاب رقــم 
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البنــات  حضانــة  واملتضمــن  1433/11/10هـــ  وتاريــخ   32466643
فاألصلــح لهــم والدهــم للبنتــن ...وعمرهــا ســت ســنوات و... وعمرهــا 
ثــاث ســنوات وشــهرين فتكــون حضانتهــم لوالدهــم حيــث ســبق وأن 
تركتهــم لــدى والدهــم واســتعدت بتــرك حضانتهــم لــه وأيضــا عــن الــذي 
كانــت حامــا بــه أمــام جلنــة الصلــح ومت ســؤال أحــد األعضــاء عــن ذلــك 
فذكــر صحتــه وأن والدهــم لديــه والــدة امــرأة عاقلــة وأخــوات غيــر 
متزوجــات والختــاف املعيشــة والطبائــع فاألصلــح يف احلضانــة لوالدهــم 
وأبيهــم وأمــا البنــت الصغيــرة ...فتبقــى لــدى والدتهــا حتــى نهايــة العامــن 
ويحصــل يف هــذه الفتــرة تأليــف بينهــا وبــن أبيهــا للزيــارة حتــى نهايــة 

العامــن ثــم يأخذهــا والدهــا مــع أختيهــا هــذا مــا نــراه واهلل املوفــق .
وقــد كتبــت ماحظــة مــن اللجنــة جــاء فيهــا ) أقــرت املــرأة بــأن البنتــن 
لديهــم مــرض الصــرع وقــد أثبــت الرجــل أنهمــا ظهــر فيهمــا املــرض 
ــي  ــة إن ابنت ــة قائل ــدى والدتهــم ( أ.هـــ وقــد قــررت املدعي بعــد ذهابهــم ل
ــة أعــوام  ــة أشــهر ...وعمرهــا اآلن ثاث ...عمرهــا اآلن ســتة أعــوام وأربع
وســبعة أشــهر و... وعمرهــا اآلن عامــن وشــهر واحــد وجميــع بناتــي 
دون ســن الســابعة وأنــا األحــق بحضانتهــم شــرعا علمــا بأننــي لــم أتــزوج 
حتــى اآلن حلرصــي علــى التفــرغ لرعايــة بناتــي وتربيتهــن وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا إن املــكان الــذي تســكن فيــه املدعيــة 
ــه تســعة أشــخاص  ــى والدهــا يســكن في ــدة إل واملكــون مــن شــقة عائ
والدهــا ووالدتهــا وأخوهــا واثنــن مــن أخواتهــا ومــع كل واحــدة منهــم 
أطفــال ويزورهــم ضيــوف مــن ســوريا واملنــزل ضيــق جــدا حتــى اضطــر 
والــد املدعيــة إلــى عمــل حائــط للبلكونــة لكــي تصبــح غرفــة صغيــرة 
فأصبحــت كذلــك وبناتــي اآلن ينامــون بهــا وهــي غرفــة صغيــرة ضيقــة 
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ال تصلــح للعيــش علمــا بــأن املنــزل فيــه غرفتــن وصالــة ودورة مياه واحدة 
وأنــا لــدي فيــا ملــك ولــم أتــزوج حتــى اآلن ولعــل ذلــك يكــون قريبــا 
ــة ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى  ــة أجابــت قائل ــى املدعي وبعــرض ذلــك عل
عليــه فشــقة والــدي مكونــة مــن خمســة غــرف وصالــة ومطبــخ ودورتــي 
ــر متزوجتــن  ــي وهمــا غي ــاه وال يوجــد بهــا ســوى والــدي وأمــي وأخت مي
ويأتينــا ضيــوف لكــن زيــارات خفيفــة وبســؤال املدعيــة وهــل تعملــن 
فأجابــت قائلــة إننــي ال أعمــل وأنــا متفرغــة لبناتــي وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن عملــه فأجــاب قائــا إننــي كنــت موظــف يف اخلطــوط الســعودية 
وتقاعــدت تقاعــد مبكــر بشــيك ذهبــي وأعمــل اآلن يف مجــال العقــار 
وبســؤال املدعــى عليــه وهــل يســكن معــه أحــد يف الفيــا فأجــاب قائــا 
إنــه اآلن ال يســكن معــي أحــد وأنــا أذهــب إلــى والدتــي كثيــرا وأنــا يف 
طــور البحــث عــن زوجــة صاحلــة وقــد قــرر املدعــى عليــه قائــا إن ابنتــي 
...و... قــد أصيبتــا مبــرض الصــرع نتيجــة إهمــال مــن املدعيــة مــع وجــود 
تأمــن صحــي كامــل لهــم هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة 
أجابــت قائلــة إن جميــع بناتــي عنــد بدايــة املشــي تظهــر عليهــم آثــار مرض 
الصــرع وهــذا وراثــي مــن والدهــم حيــث أن له ملف يف مستشــفى الصحة 
النفســية لــدي رقمــه ويتنــاول عــاج يتعلــق بالصــرع وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا ال صحــة ملــا ذكرتــه املدعيــة مطلقــا وقــد 
قــررت املدعيــة قائلــة إن املدعــى عليــه كمــا قــرر هــو يعيــش يف منزلــه 
لوحــده وال يســتطيع أن يرعــى شــؤون بنــات صغــار وال يرعــى منزله ســوى 
اخلادمــات وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا نعــم مــا ذكرتــه 
املدعيــة صحيــح ولكــن لــدي أختــان كبــار إحداهمــا معلمــة واألخــرى 
تعمــل يف البنــك ووالدتــي متقاعــدة مــن التعليــم وجميــع أخواتــي ال أطفال 
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لديهــم وقــد جــرى عــرض الصلــح علــى املتداعيــن مــرارا ولكنهمــا لــم 
يصــا إلــى شــيء مــن ذلــك ، عليــه فقــد تقــرر الكتابــة إلــى جلنــة اخلبــراء 
يف هــذه احملكمــة للوقــوف علــى املنــزل العائــد لوالــد املدعيــة والتــي 
تقيــم فيــه ووصــف حالــه وهــل هــو مناســب إلقامــة البنــات واإلفــادة عــن 
ذلــك بإفــادة وافيــة وحتــى ورود اجلــواب فقــد تقــرر رفــع اجللســة وبــاهلل 
ــخ 1434/06/27هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت  ــم بتاري ــق ث التوفي
وردتنــا  وقــد   ... أصالــة  عليــه  املدعــى  حلضورهــا  ...وحضــر  املدعيــة 
املعاملــة مــن قســم اخلبــراء يف هــذه احملكمــة مبوجــب اخلطــاب ذي الرقــم 
ــوم األحــد  ــه يف ي ــخ  1434/06/05هـــ واملتضمــن ) أن 32466643 وتاري
املوافــق 1434/06/04هـــ مت الوقــوف مــع والــد املدعيــة علــى ســكنه 
الكائــن بحــي ...2 شــارع ...جنوبــا بحضــور جميــع األطــراف ووجــد أنــه 
عبــارة عــن شــقة رقــم ) 1 ( مكونــة مــن 5 غــرف مبنافعهــا مفروشــة 
باألثــاث جاهــزة للســكن وهــي شــقة شــرعية مناســبة لــه وللبنــات وأمهــم 
هــذا مــا تبــن لنــا وبــاهلل التوفيــق ( انتهــى ومذيــل بتوقيــع لعضــوي هيئــة 
النظــر يف هــذه احملكمــة ...و... . وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قــررت 
موافقتهــا علــى ذلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا لقــد 

منعنــي والــد املدعيــة مــن الدخــول إلــى املنــزل وأنــا معتــرض عليــه .
عليــه وبنــاءا علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أن املدعيــة 
ــة بناتهــا ممــن هــم دون ســن الســابعة وجميعهــم  تطلــب احلكــم بحضان
ســبب  يظهــر  ولــم  اعتــرض  قــد  عليــه  املدعــى  أن  وحيــث  كذلــك 
وجيــه العتراضــه وحيــث قــد جــرت مخاطبــة اإلصــاح بــن الطرفــن 
ولكونهمــا لــم يصــا إلــى شــيء مــن ذلــك وحيــث أن مــا رأتــه جلنــة 
اإلصــاح فيــه ضــرر علــى األطفــال مــن جهــة التفريــق بينهــم فضــا عــن 
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عــدم ذكــر ســبب وجيــه جلعــل احلضانــة عنــد والدهــم وحيــث أن األصــل 
يف الشــريعة مراعــاة مصلحــة احملضــون فحيثمــا حتقــق فقــد وجــد شــرع 
اهلل وحيــث أن الفقهــاء قــد نصــوا علــى أن األطفــال ملــن هــم دون ســن 
الســابعة يكونــون عنــد والدتهــم لكونهــا األرعــى ملصاحلهــم يف العــرف 
والعــادة وحيــث أن البنــات تتحقــق مصلحتهــم علــى وجــه األخــص عنــد 
والدتهــم لعلمهــا بأحوالهــم وشــؤونهم ومــا يطــرأ عليهــم مــن تغيــرات عنــد 
البلــوغ أو نحــو ذلــك وحيــث أن مــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن عــدم مناســبة 
منــزل املدعيــة لبناتــه مــردود بقــرار هيئــة النظــر وحيــث أن مــا دفــع بــه 
املدعــى عليــه علــى قــرار هيئــة النظــر ال يعــد ســائغا وال مقبــوال للطعــن 
بــه جلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت بحضانــة املدعيــة ... لبناتهــا ...و... 
و... وللمدعــى عليــه ...احلــق يف زيارتهــم بالتقــدم بدعــوى خاصــة يف ذلــك 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة باحلكــم وقــرر 
املدعــى عليــه عــدم القناعــة بــه وجــرت تســليمه نســخة مــن صــك احلكــم 
لاعتــراض عليــه وجــرى إفهامــه بــان لــه ثاثــون يومــا اعتبــارا مــن تاريــخ 
هــذا اليــوم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة وأنــه يف حــال تأخــره عــن تقــدمي 
الئحتــه خــال املــدة النظاميــة فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة ويســقط 
حقــه يف االعتــراض ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/06/27هـــ .،، 
 احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن 
وتاريــخ   32/466643 برقــم  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  محكمــة 
1434/09/06هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 32/466643 وتاريــخ 
1434/09/09هـــ واملصدقــة مــن الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية 
مبكــة  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
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الفضيلــة قضــاة محكمــة  مــن أصحــاب  الصــادر  بالقــرار  املكرمــة 
مــا  املتضمــن  1434/08/28هـــ  وتاريــخ   34307559 رقــم  االســتئناف 
االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة   : نصــه 
تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق .أ.هـــ ، قاضــي 
اســتئناف ختــم وتوقيــع ولــه وجهــة نظــر ...وقاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع 
د . ...ورئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ...، عليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك 
بالضبــط وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/09/15هـــ .،،
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 
االطــاع علــى الصــك الصادر من فضيلة الشــيخ/ ...القاضي باحملكمة 
العامــة بجــدة برقــم 34253916 وتاريــخ 1434/6/27هـــ املتعلــق بدعــوى 
/ ...ضــد / ...، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
تقررباالكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 3413376 تاريُخه: 1434/1/17هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 49266

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34283175 تاريخه:1434/7/30هـ

زيــارة - املطالبــة بزيــارة أب البنتــه - حتديــد الزيــارة ووقتهــا عــن طريــق 
قســم اخلبــراء - احلكــم مبوجــب تقديــر قســم اخلبــراء.

وبالوالديــن  إيــاه  إال  تعبــدوا  أال  ربــك  )وقضــى  تعالــى:  اهلل  قــال   -1
إحســانًا(.

2- املادة 122 من نظام املرافعات الشرعية.

أقــام رجــل دعــوى علــى مطلقتــه يطالــب بتمكــن ابنتــه املولــودة يف 
1421/1/1هـــ مــن زيارتــه واملبيــت عنــده ومنــع املدعــى عليهــا مــن منــع 
ابنتــه مــن االتصــال بــه يف أي وقــت- وافقــت املدعــى عليهــا علــى طلــب 
املدعــي متكــن ابنتــه مــن زيارتــه علــى أن تكــون الزيــارة يف منزلهــا ألن 
ابنتهــا ترفــض بشــدة أن تذهــب إلــى بيــت والدهــا ملــا جتــده مــن اضطهــاد 
واعتــداءات متكــررة مــن قبــل زوجــة أبيهــا ووالدتــه - قــررت احملكمــة 
الكتابــة لقســم اخلبــراء لتحديــد مــدة الزيــارة ومكانهــا فــورد اجلــواب 
مــن قســم اخلبــراء أن تكــون الزيــارة يومــا مــن كل أســبوع وبعــرض ذلــك 
علــى الطرفــن رفضــا قــرار مكتــب الصلــح - حكمــت احملكمــة مبــا 
جــاء يف قــرار قســم اخلبــراء علــى أن يقــوم املدعــي بأخــذ ابنتــه لزيارتــه 

وإعادتهــا ملنــزل والدتهــا - اعترضــت املدعــى عليهــا - صــدق احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي ).....( يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامة/املســاعد وتاريــخ 1431/11/19هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 
يف  املراجعــة  لعــدم  احملكمــة  حفــظ  مــن  واملعــادة  1431/11/19هـــ 
افتتحــت  املوافق1433/08/03هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  1431/4/14هـــ 
اجللســة وفيهــا حضــر ).....( ســعودي اجلنســية وادعــى علــى احلاضــر معــه 
).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
والتــي  جلــد 17523  ).....( يف 1430/2/8هـــ  برقــم  بالريــاض  الثانيــة 
تخولهــا لنيابــة عنهــا يف كل دعــوى تقــام منــه أو ضــده ولهــم يف ذلــك حــق 
املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة وقبــول الصلــح والتنازل واإلقــرار واإلنكار 
وطلــب  عليهــا  واالعتــراض  األحــكام  وقبــول  وردهــا  اليمــن  وقبــول 
متييزهــا واســتام وتســليم املســتندات والصكــوك. قائــًا يف دعــواه: إن 
املدعــى عليهــا كانــت زوجــة لــي وقــد طلقتهــا وقــد بانــت منــي منــذ ســبع 
ســنوات وقــد أجنبــت لــي علــى فــراش الزوجيــة بنتــا اســمها ).....( املولــودة 
يف 1421/1/1هـــ وقــد طلبــت منهــا عــدة مــرات زيــارة ابنتــي لــي فرفضت 
وقــد بذلــت وأرســلت مــن يســعى للصلــح دون اللجــوء للمحاكــم لكــن 
ذلــك لــم يــأت بفائــدة أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليهــا والــدة ابنتــي بــأن 
تزورنــي ابنتــي كل يــوم مــن الســاعة الواحــدة ظهــرًا وحتــى الســاعة 
الرابعــة عصــرًا وأســبوعيًا مــن عصــر يــوم األربعــاء إلــى عصــر يــوم اجلمعة 
وتبيــت عنــدي ليلــة األربعــاء وليلــة اخلميــس ونصــف اإلجــازة الصيفيــة ويف 
شــهر رمضــان مــن منتصفــه وحتــى ثالــث يــوم بعــد عيــد الفطــر تكــون 
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عنــدي كمــا أطلــب عــدم منعهــا مــن أن تتصــل بــي أو أتصــل بهــا يف أي 
وقــت هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال: أطلــب 
ــخ 1433/09/19هـــ  ــى اجللســة القادمــة ويف جلســة أخــرى بتاري ــة إل مهل
حضــر وكيــل املدعــي وحضــر وكيــل املدعــى عليهــا ولــم حتضــر بنــت 
املدعــي ).....( وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن جوابــه علــى دعــوى 
املدعــي وعــن ســبب عــدم حضــور بنــت املدعــي ).....( أجــاب إنــه ســبق 
للمدعــي أصالــة التقــدم بدعــوى مماثلة وقيدت الدعــوى برقم3034131 
اطلــب ضــم أوراق هــذه القضيــة لســابقتها وأمــا بالنســبة إلــى املوضــوع 
ــي  ــة عــن موكلت ــه يشــرفني أن أتقــدم لفضيلتكــم بالوكال أعــاه فإن
بردنــا علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي وذلــك علــى النحــو التالــي: أواًل : 
فيمــا يتعلــق مبــا ذكــره املدعــي أنــه كان زوجــًا ملوكلتــي وقــد طلقهــا 
وقــد بانــت منــه منــذ ســبع ســنوات وأنهــا أجنبــت لــه علــى فــراش الزوجيــة 
البنــت ).....( املولــودة بتاريــخ 1421/1/1هـــ فــإن ذلــك صحيــح. ثانيًا : أما 
بخصــوص مــا ذكــره املدعــي مــن أنــه طلــب عــدة مــرات زيــارة ابنتــه لــه 
فرفضــت والدتهــا وأنــه أرســل مــن يســعى للصلــح دون اللجــوء للمحاكــم 
فــإن مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح ، والصحيــح أن موكلتــي ال متانــع 
مــن زيــارة املدعــي البنتــه وهــي حريصــة كل احلــرص علــى أن ال تنقطــع 
صلــة ابنتهــا بوالدهــا ولكــن املدعــي ومــن بعد أن صدر حكم ســلفكم 
الشــيخ ).....( بــرد دعــواه املتعلقــة بحضانــة ابنتــه قطــع صلتــه بابنتــه ولــم 
يعــد يزورهــا أو يتصــل كونهــا اختــارت البقــاء عنــد والدتهــا. ثالثــًا: لقــد 
ــح دون اللجــوء للقضــاء  ــه قــد أرســل مــن يســعى للصل ذكــر املدعــي أن
فــإن املدعــي قــد أرســل شــخصًا مجهــول الهويــة يطلــب منهــا تســليم 
ابنتهــا لوالدهــا فطلبــت منــه موكلتــي التعريــف بنفســه وقامــت بإعطائه 
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رقــم هاتــف شــقيقها ولكنــه لــم يتواصــل معــه  رابعــًا : بخصــوص مــا 
طلبــه املدعــي مــن أن تــزوره ابنتــه يف منزلــه مــن الســاعة الواحــدة ظهــرًا 
وحتــى الســاعة الرابعــة عصــرًا طــوال أيــام األســبوع وتبيــت عنــده يــوم 
األربعــاء واخلميــس إلــى عصــر يــوم اجلمعــة باإلضافــة إلــى زيارتهــا لــه مــن 
منتصــف شــهر رمضــان وحتــى ثالــث أيــام عيــد الفطــر وعليــه فإننــا 
جنيــب علــى ذلــك بــأن موكلتــي ال متانــع مــن زيــارة املدعــي البنتــه يف 
منزلهــا كــون أن ابنتهــا ترفــض وبشــدة أن تذهــب إلــى بيــت والدهــا ملــا 
جتــده مــن اضطهــاد واعتــداءات متكــررة مــن قبــل زوجــة أبيهــا ووالدتــه 
وخوفهــا مــن حرمانهــا مــن العــودة لوالدتهــا بعــد انتهــاء فترة زيــارة والدها 
وقــد تعرضــت ابنــة موكلتــي العتــداء مــن قبــل والــدة املدعــي قامــت 
بضربهــا أمــام زمياتهــا يف املدرســة وحاولــت أخذهــا بالقــوة، وقــد مت 
إحالــة املوضــوع إلــى مركــز شــرطة العليــا والتــي بدورهــا أحالــت كامل 
ملــف التحقيــق إلــى ســلفكم الشــيخ بتاريــخ 1430/05/25هـــ خامســًا : 
أمــا فيمــا يخــص طلــب فضيلتكــم إحضــار ابنــة موكلتــي جللســة هــذا 
اليــوم فــإن ابنــة موكلتــي قــد حضــرت إلــى مكتــب فضيلتكــم مرتــن 
قبــل املوعــد احملــدد لهــذه اجللســة وطلبــت مقابلتكــم ولــم تتمكــن مــن 
ذلــك، وقــد زاد رفضهــا للحضــور يف هــذه اجللســة لعلمهــا حضــور زوجــة 
يف  طرفــًا  ليســت  وهــي  فضيلتكــم  أمــام  املاضيــة  للجلســة  املدعــي 
الدعــوى . صاحــب الفضيلــة يتضــح لفضيلتكــم مــن خــال مــا ســبق 
عــدم صحــة مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن منعــه مــن رؤيــة ابنتــه 
وعــدم  الطفلــة  هــذه  ولكــن هنالــك ظــروف حتتــم مراعــاة مصلحــة 
الضغــط عليهــا خصوصــًا بعــد تعرضهــا العتداءات موضحــة يف محاضر 
رســمية وقــد أدت هــذه االعتــداءات إلخضاعهــا لعاج نفســي يف مراكز 
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ــه يف  ــارة املدعــي البنت ــع مــن زي متخصصــة، وحيــث إن موكلتــي ال متان
منزلهــا فإننــا نرجــو مــن فضيلتكــم النظــر بعــن االعتبــار مــا عانتــه هــذه 
الطفلــة طــوال الفتــرات املاضيــة ، وبســؤال وكيــل املدعــي عــن مــا 
ــل  ــح مــا ذكــره وكي ــر صحي ــا أجــاب غي ــل املدعــى عليه ذكــره وكي
املدعــى عليهــا يف رد دعــوى موكلــي والصحيــح مــا ذكرنــاه ســابقًا 
وموكلــي يرفــض مــا طرحــه وكيــل املدعيــة بعــدم املمانعــة مــن زيــارة 
ــه  ــه وعلي ــه يف بيت ــارة ابنت ــب باحلكــم بزي ــزل والدتهــا ويطال ــه يف من ابنت
قــررت الكتابــة لقســم اخلبــراء لتحديــد مــدة الزيــارة ومكانهــا ويف 
بطاقــة  حامــل  حضــر  وفيهــا  1434/01/14هـــ  بتاريــخ  أخــرى  جلســة 
).....( يف  بالوكالــة  املدعــي  ...... بصفتــه وكيــا عــن  وكيــا عــن  
الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة   20481 جلــد  1433/6/9هـــ 
بالريــاض كمــا حضــر وكيــل املدعــى عليــه واملدعــي أصالــة ووكيلــه 
ووكيــل املدعــى عليهــا احلاضــرون يف جلســات ســابقة وقــد وردنــا قــرار 
قســم اخلبــراء تاريــخ 1433/12/26هـــ ونــص احلاجــة منــه )وجــرى عــرض 
الصلــح عليهمــا بشــأن الزيــارة فلــم يصطلحــا وقــد أقــر وكيــل املدعــى 
عليهــا بأنــه ال مانــع لــدى موكلتــه مــن زيــارة املدعــى البنتــه يف منزلهــا 
مبدئيــًا حتــى تتحســن نفســيتها ومــن ثــم ميكــن االتفــاق بعــد حتســن 
نفســيتها بــأن تقــوم بزيــارة والدهــا يف منزلــه نظــرًا لاعتــداءات التــي 
كانــت تقــع عليهــا وتكــون يومــًا واحــدًا منــزل والدتهــا كمــا يف إقــراره 
املرفــق وأقــر املدعــي برغبتــه يف زيــارة ابنتــه لــه يف بيتــه أســبوعيًا مــن 
بعــد عصــر يــوم األربعــاء مباشــرة إلــى قبــل صــاة املغــرب مــن يــوم اجلمعــة 
وأمــا اإلجــازات املدرســية فتكــون عنــده يف النصــف األول مــن اإلجــازة 
الصيفيــة كمــا يف إقــراره املرفــق وقــد حضــرت البنــت ).....( وأقــرت 
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بعــدم رغبتهــا يف زيــارة والدهــا يف منزلــه وذكــرت عــدة أســباب مرفقــة 
باملعاملــة لــذا فــإن الــذي نــراه إن ثبــت لــدى فضيلــة ناظــر القضيــة مــا 
ذكرتــه احملضونــة فتكــون الزيــارة يف منــزل والدتهــا يــوم األربعــاء مــن 
كل أســبوع مــن بعــد صــاة العصــر يــوم األربعــاء حتــى صــاة املغــرب 
ــارة أســبوعيًا مــن بعــد صــاة العصــر  ــك فتكــون الزي ــت ذل ــم يثب وإن ل
ــوم اخلميــس ويف اإلجــازات تكــون  ــى صــاة العصــر ي ــاء حت ــوم األربع ي
الزيــارة لــألب يف اإلجــازة الصيفيــة يف الشــهر األول منهــا وهــو شــهر 
شــعبان كامــا ويف األعيــاد تكــون الزيــارة لــألب يف عيــد األضحــى 
يــوم األربعــاء  يأخــذ ابنتــه مــع بدايــة إجــازة عيــد األضحــى ويعيدهــا 
األخيــر قبــل الدراســة علــى أن يقــوم املدعي بأخذ ابنتــه لزيارته وإعادتها 
ملنــزل والدتهــا هــذا مــا لدينا(أهـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أصالــة 
واملدعــى عليــه وكالــة قــال املدعــي أصالــة ال أوافــق علــى تقديــر الزيــارة 
جملــة  القــرار  علــى  أوافــق  وال  كافيــة  غيــر  فهــي  أعــاه  املرصــودة 
يــوم واحــد ملــدة أربــع وعشــرين ســاعة  وتفصيــا فــا يكفــي زيــارة 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال أوافــق 
علــى الزيــارة تكــون يف بيــت والدتهــا علــى مــا جــاء يف القــرار املرصــود 
ــى ذلــك هكــذا  ــه ال توافــق عل ــت والدهــا فابنت أعــاه أمــا الذهــاب لبي
أجــاب وقــد جــرى االطــاع علــى مــا مت إرفاقــه يف قســم اخلبــراء منســوبًا 
ــه وإذا أبــي  ــارة والــدي يف منزل ــا ال أرغــب بزي للبنــت ).....( املتضمــن )أن
يرغــب بزيارتــي فليتفضــل عنــدي يف البيــت وذلــك ألســباب منهــا القســوة 
مــن بابــا وعمــي وجدتــي وأخــاف أال أرجــع ألمــي وتعرضــت للعنــف مــن 
جدتــي واخلنــق واإلهانــة يف املدرســة ومــا كنــت أقــدر أتنفــس وكانــت 
مامــا تســاعدني وأنــا أبكــي وكل هــذا أمــام مــن يف املدرســة وأنــي 
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أتعالــج نفســيًا بســبب هــذه احلادثــة وانقطــاع أبــي عــن زيارتــي 4 ســنوات 
ــة الســيئة مــن زوجــة والــدي( أهـــ وبعــرض  وأخــاف مــن القســوة واملعامل
ذلــك علــى املدعــي أصالــة قــال هــذا غيــر صحيــح هكــذا أجــاب . وهــذا 
وقــد جــرى ســؤاله هــل يســكن مــع زوجتــه احلاليــة يف بيــت مســتقل قــال 
نعــم فأنــا أســكن يف بيــت مســتقل مــع أوالدي وزوجتــي ).....( ووالدتــي 
يف بيــت مســتقل لوحدهــا خــارج مدينــة الريــاض هكــذا أجــاب وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال صحيــح بأنــه يســكن مــع زوجتــه 
احلاليــة وأوالدهــا ولكــن والدتــه تســكن معــه وليســت يف بيــت مســتقل 
ــة الصــادر  هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى االطــاع علــى صــك احلضان
املتضمــن  هــذه احملكمــة جلــد 19/35بتاريــخ 1430/10/22هـــ  مــن 
حكــم احلضانــة للمدعــى عليهــا بابنــة املدعــي ).....( فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وألن الولــد مأمــور باإلحســان لوالديــه فقــد قــال 
اهلل تعالــى ))وقضــى ربــك أال تعبــدوا إال إيــاه وبالوالديــن إحســانا(( وهــو 
محتــاج إلــى أبيــه كمــا هــو محتــاج إلــى أمــه والبنــت محتاجــة إلــى أبيهــا 
يف تزويجهــا وتربيتهــا علــى أهــداف حســنة قــد ال جتدهــا عنــد األم وملــا 
فيــه مــن تربيــة لهــا علــى صلــة الرحــم بأبيهــا وأقاربــه وألن يف مثــل حــال 
اخلصمــن عنــد حصــول الفرقــة بينهمــا قــد حتصــل اخلافــات وتظهــر 
الدعــاوى الكاذبــة لذلــك كلــه فقــد حكمــت مبــا جــاء يف قســم اخلبراء 
ونصــه )فتكــون الزيــارة أســبوعيًا مــن بعــد صــاة العصــر يــوم األربعــاء 
حتــى صــاة العصــر يــوم اخلميــس ويف اإلجــازات تكــون الزيــارة لــألب 
يف اإلجــازة الصيفيــة يف الشــهر األول منهــا وهــو شــهر شــعبان كامــا 
ويف األعيــاد تكــون الزيــارة لــألب يف عيــد األضحــى يأخــذ ابنتــه مــع 
بدايــة إجــازة عيــد األضحــى ويعيدهــا يــوم األربعــاء األخيــر قبــل الدراســة 
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علــى أن يقــوم املدعــي بأخــذ ابنتــه لزيارتــه وإعادتهــا ملنــزل والدتهــا(( مــع 
ــى  ــه ).....( إل ــزام بإعــادة ابنت ــة يف االلت ــى املدعــي أصال ــل عل أخــذ كفي
والدتهــا بعــد نهايــة فتــرة كل زيــارة وبعــد إعانــه لــم يقنــع بــه املدعــي 
أصالــة وكذلــك لــم يقنــع بــه املدعــى عليــه وكالــة وطلبــا متيــزه واســتعد 
التقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهمــا بــأن عليهمــا مراجعــة احملكمــة يــوم 
االثنــن 1434/1/19هـــ الســتام نســخة مــن احلكــم وأن لهمــا مــدة 
ثاثــن يومــًا تبــدأ مــن موعــد اســتام نســخة احلكــم وإذا انتهــت املــدة 
ولــم يقدمــا خالهــا الئحتهمــا االعتراضيــة فيســقط حــق مــن لــم يعتــرض 
ويكتســب احلكــم القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/01/14هـ.
املوافــق 1434/02/13هـــ  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
االعتراضيــة  الئحتــه  وقــدم  املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت 
املقيــدة يف احملكمــة برقــم  يف 1434/2/13هـــ واملكونــة مــن ســبع 
ورقــات مكتوبــة باحلاســب اآللــي مــع مرفقاتهــا وقــد رفعــت اجللســة 
لدراســتها ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 1434/2/17هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر وكيــل املدعــى عليهــا وقــدم الئحتــه االعتراضيــة املقيــدة 
يف احملكمــة برقــم يف 1434/2/17هـــ واملكونــة مــن ورقتــن مكتوبــة 
باحلاســب اآللــي مــع مرفقاتهــا وقــد رفعــت اجللســة لدراســتها ويف جلســة 
أخــرى بتاريــخ 1434/4/2ه وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة وحضر وكيله 
ــة احلاضــرون يف جلســة ســابقة وبعــد  كمــا حضــر املدعــى عليــه وكال
االطــاع علــى الائحــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه وكالــة جــرى ســؤاله 
عــن القضيــة التــي يذكــر بأنــه مســجل فيهــا بــاغ ضــد املدعــي ووالدتــه 
بشــأن االعتــداء علــى ابنتــه ).....( فقــال إن املعاملــة لــدى إدارة احلقــوق 
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املدنيــة وســوف أحضــر رقمهــا غــدا لطلبهــا منكــم مــن احلقــوق املدنيــة 
لاطــاع عليهــا لوجــود مــا يؤثــر فيهــا علــى احلكــم هكــذا أجــاب ويف 
وحضــر  أصالــة  املدعــي  حضــر  1434/5/6هـــ  بتاريــخ  أخــرى  جلســة 
وكيلــه كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة احلاضــرون يف جلســة ســابقة 
وقــد ســبق الكتابــة ملديــر إدارة تنفيــذ األحــكام احلقوقيــة برقــم ).....( 
ــا ببيانــات املدعــى عليــه وكالــة ولــم  وتاريــخ 1434/04/06هـــ لتزويدن
تردنــا اإلفــادة حتــى تاريخــه ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 1434/06/25هـــ 
ــة  ــه وكال ــة واملدعــى علي افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكال
احلاضــران يف اجللســة الســابقة، وقــد ســبق الكتابــة ملديــر إدارة تنفيــذ 
لتزويدنــا  1434/04/06ه  وتاريــخ   ).....( برقــم  احلقوقيــة  األحــكام 
ببيانــات املدعــى عليــه وكالــة ولــم تردنــا اإلفــادة حتــى تاريخــه، كمــا 
قــرر املدعــى عليــه وكالــة بــأن قــام مبراجعــة إدارة تنفيــذ األحــكام 
احلقوقيــة ومت إفادتــه بــأن املعاملــة صــدرت إلــى احملكمــة ، ومبراجعــة 
قــد  املعاملــة  بــأن  املوظــف  أفــاد  احملكمــة  يف  اإلداريــة  االتصــاالت 
ــي  ــرز ورقــة املراجعــة الت ــة وقــد أب ــذ الثاني ــرة التنفي ــت باخلطــأ لدائ أحيل
تثبــت ذلــك وأنهــا أحيلــت لدائــرة التنفيــذ برقــم القيــد 341484344 يف 
1434/06/21هـــ، كمــا تعهــد املدعــى عليــه وكالــة مبراجعــة دائــرة 

التنفيــذ إلحالتهــا ملكتبنــا.
أصالــة  املدعــي  حضــر  1434/07/10هـــ  بتاريــخ  أخــرى  جلســة  ويف 
الســابقة،  اجللســة  يف  احلاضــرون  وكالــة  عليــه  واملدعــى  ووكيلــه 
وجــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن املعاملــة التــي وعــد بإحضارهــا 
ــة بعــد مراجعــة  والتعقيــب عليهــا يف اجللســة الســابقة ، فقــال إن املعامل
قســم صحائــف الدعــوى قالــوا بأنهــا مفقــودة ويطلبــون مهلــة للبحــث 
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عنهــا هكــذا قــرر، ونظــرا لعــدم إحضــار املدعــى عليــه وكالــة بينتــه 
والتــي طلــب املهلــة مــن أجــل إحضارهــا أكثــر مــن مــرة، ممــا يعــد ذلــك 
عجــزا عــن إحضارهــا ، ولكــون ذلــك فيــه ضــرر بخصمــه وبنــاء علــى 
املــادة )122( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ، وبعــد 
االطــاع علــى الائحتــن االعتراضيتــن املقدمتــن مــن املدعــي واملدعــى 
عليــه وكالــة واملشــار لهمــا يف جلســات ســابقة لــم يظهــر لــي ســوى مــا 
حكمــت بــه وقــررت رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيقــه، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/7/10هـــ وصحب
احلمد هلل وحده وبعد يف هذا اليوم الثاثاء 1434/09/01هـ وقد عادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بكتابهــم وتاريــخ 1434/08/14هـــ 
القــرار وتاريــخ 1434/7/30هـــ الصــادر مــن دائــرة األحــوال  وبرفقــه 
الشــخصية الثانيــة املتضمــن مــا نصــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحتــن االعتراضيتــن وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى 
احلكــم ( اهـــ. وكــي ال يخفــى جــرى إحلاقــه . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ســلم علــى محمــد، حــرر يف 1434/09/01هـــ
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 
بالريــاض وتاريــخ 1433/7/11هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر من فضيلة 
اخلــاص  1434/1/17هـــ  وتاريــخ  الشــيخ).....(  باحملكمــة  القاضــي 
بدعــوى يف قضيــة زيــارة أوالده وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا 
هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحتــن 



315

ــى احلكــم .  ــرة املصادقــة عل ــة تقــرر الدائ االعتراضيتــن وأوراق املعامل
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه وســلم . 
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: 3410413 تاريُخه: 1434/1/12هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3267845

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34201776 تاريخه:1434/4/3هـ

زيــارة - املطالبــة بزيــارة أم البنتهــا وحتديــد وقــت لذلــك - وافــق املدعى 
الزيــارة  حتديــد   - الزيــارة  طريقــة  يف  واختلفــا  الطلــب  علــى  عليــه 
ووقتهــا عــن طريــق قســم اخلبــراء - احلكــم مبوجــب قــرار اخلبــراء- 

حكــم الزيــارة مشــمول بالنفــاذ املعجــل .

وبالوالديــن  إيــاه  إال  تعبــدوا  أال  ربــك  )وقضــى  تعالــى  اهلل  قــال   -1
إحســانا(

2- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم مــن أولــى النــاس بصحبتــي 
قــال )امــك قــال ثــم مــن قــال أمــك قــال ثــم مــن قــال أمــك قــال ثــم 

مــن قــال أبــوك(.
3-املادة رقم 198-199 من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت أم بدعواهــا ضــد مطلقهــا تطالبــه بتمكينهــا مــن زيــارة ابنتهــا - 
صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعيــة ووافــق علــى طلبهــا - اختلــف 
ــا  ــة النظــر لديه ــارة - كتبــت احملكمــة لهيئ ــى وقــت الزي الطرفــان عل
فاجتمعــت الهيئــة بالطرفــن وقــررت حتديــد موعــد الزيــارة ووافقــت 
املدعيــة علــى قــرار الهيئــة يف حتديــد الزيــارة ورفضــه املدعــى عليــه 
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بحجــة انــه وقــت طويــل وفيــه مبيــت ويرفــض مبيــت ابنتــه عنــد والدتهــا 
- حكمــت احملكمــة مبوجــب قــرار هيئــة النظــر والزمــت األب بــأن 
ــة هــي املســؤولة  ــى بيــت أمهــا وان تكــون املدعي يقــوم هــو بإيصالهــا إل
عــن إعادتهــا وكان احلكــم مشــمواًل بالنفــاذ املعجــل بــدون كفالــة بنــاء 
علــى املــادة 199/198 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية - لــم يقنــع املدعــى 

عليــه - صــدق احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامة/املســاعد وتاريــخ 1432/03/05هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 
1432/3/5ه وفيهــا حضــرت املدعيــة ).....( ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي ).....( وحضــر أخوهــا املعــرف لها  ).....( ســعودي اجلنســية 
وحضــر حلضــوره ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).....( قائلــة يف دعواهــا ...... املدعــى عليــه هــو مطلقــي مبوجــب الصــك 
 ).....( رقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  قبــل  مــن  الصــادر  الشــرعي 
ــًا  ــة بنت ــى فــراش الزوجي ــه عل ــخ 1432/11/27هـــ وقــد أجنبــت من وتاري
البنــت  وألن  1419/02/23هـــ  بتاريــخ  املولــودة   ).....( اســمها  واحــدة 
يف حضانــة ورعايــة والدهــا أرغــب يف حتديــد وقــت لزيارتهــا لــي هــذه 
دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه صــادق علــى صحتــه الدعــوى 
جملــة وتفصيــا وقــرر بأنــه ال مانــع لــدي مــن حتديــد وقــت لزيــارة ابنتنــا 
لــدى هيئــة  قــرر الطرفــان أن هنــاك جلســة  ثــم  لهــا وهكــذا أجــاب 
النظــر يــوم الثاثــاء 1433/08/27هـــ لتحديــد وقــت الزيــارة ومــا يتعلــق 
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بشــؤون البنــت وتطلــب اإلمهــال حتــى ذلــك احلــن فأجيــب لطلبهــا ويف 
جلســة أخــرى حضــرت ).....( ســعودية وحضــر أخوهــا املعــرف لهــا ).....( 
ســعودي ســجل رقــم ).....( وحضــر حلضــوره ).....( ســجل رقــم).....( وقــد 
وردنــا خطــاب هيئــة النظــر قــرار رقــم ).....( وتاريــخ 1433/11/08هـــ 

واملتضمــن مــا نصــه قــرار وتاريــخ 1433/11/02هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ... وبعــد : 
بنــاء علــى خطــاب فضيلــة القاضــي وتاريــخ 1433/07/20هـــ بخصــوص 
دعــوى ).....( ضــد ).....( ومطالبــة املدعيــة بزيــارة ابنتهــا ).....( وطلــب 
فضيلتــه حتديــد وقــت الزيــارة املناســبة نفيــد فضيلتــه انــه جــرى اجللــوس 
مــع الطرفــن ومداولــة الصلــح بينهمــا يف أكثــر مــن جلســة ولــم نتوصــل 
إلــى حــل ينهــي النــزاع القائــم بينهمــا وقــد طالبــت املدعيــة أن تكــون 
الزيــارة يومــن باألســبوع أمــا املدعــى عليــه فإنــه ال مانــع لديــه مــن متكن 
املدعيــة مــن زيــارة ابنتهــا يف آخــر جمعــة مــن كل شــهر وإذا أرادت 
املدعيــة زيــارة ابنتهــا يف مــدة اقــل مــن ذلــك فإنــه ال مانــع لديــه بشــرط ان 
تأتــي لزيارتهــا يف منزلــه وبرفقتهــا أحــد محارمهــا متــى مــا أرادا ذلــك مــا 
عــدا يــوم اخلميــس كل ذلــك جــاء بإقراريهمــا املرفقــن بطــي املعاملة ويف 
ــوم األربعــاء املوافــق 1433/10/25هـــ حضــرت البنــت محــل الدعــوى  ي
برفقــة والدهــا املدعــى عليــه وأقــر أنهــا تطلــب زيــارة والدتهــا يــوم اجلمعــة 
أســبوع بعــد أســبوع وأن يكــون الوقــت مــن الســاعة السادســة مســاء 
إلــى الســاعة الثامنــة مســاء مــن نفــس اليــوم كمــا ذكــرت أن والدهــا 
ليــس لــه أي ضغــوط عليهــا أو تدخــل بخصــوص حتديــد الزيــارة وجتــدون 
1433/11/01هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف  املعاملــة  بطــي  إقرارهــا 
حضــرت املدعيــة إلــى مكتبنــا وجــرى اطاعهــا علــى مــا كتبــت ابنتهــا 
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بخصــوص الزيــارة وأفــادت أن مــا كتبتــه ابنتهــا جــراء ضغــوط مــن 
والدهــا كمــا ذكــرت أن البنــت عاشــت معهــا وبحضانتهــا مــدة اثنــي 
عشــرة ســنة وكانــت متعلقــة بهــا أمــا والدهــا فــا يزورهــا تلــك الفتــرة إال 
نــادرًا وكانــت تخــاف منــه كثيــرًا إضافــة إلــى أن البنــت تســكن حاليــًا 
مــع والدهــا واخلادمــة فقــط وال تــدري رمبــا تكــون عمتهــا ).....( معهــم 
يف املنــزل كمــا أن والدهــا كثيــر اخلــروج مــن املنــزل كمــا ذكــرت 
ــة البنــت ألن  ــار بــدون النظــر إلــى رغب ــه البــد مــن األخــذ بعــن االعتب ان
البنــت يف مرحلــة املراهقــة ويعتريهــا مــا يعتــري النســاء فهــي بحاجــة إلــى 
والدتهــا واستشــارتها وكذلــك إرشــادها ملــا فيه مصلحتهــا كما أفادت 
أن البنــت انقطعــت عنهــا ملــدة ثــاث ســنوات ولــم تتمكــن مــن التواصــل 
ــة  ــه ال يرغــب بزيارتهــا بســبب ان املدعي ــادرًا أمــا والدهــا فان معهــا إال ن
طلقــت منــه بــدون رضــاه وقــد ضايقهــا يف عملهــا ورفــع عليهــا اكثــر مــن 
قضيــة يف احملكمــة اجلزائيــة والعامــة وكلهــا حكــم بصــرف النظــر 
عنهــا كمــا أن لديهــا دعــوى بالنفقــة والزيــارة عليــه كل ذلــك جــاء يف 
ــوس مــع الطرفــن  ــراه بعــد اجلل ــذي ن ــة وال إقرارهــا املرفــق بطــي املعامل
بأكثــر مــن جلســة والتأمــل يف حالهمــا ومــا جــاء يف إقرارهمــا وإقــرار 
البنــت أن تكــون الزيــارة يــوم اخلميــس مــن الســاعة اخلامســة عصــرًا 
حتــى يــوم اجلمعــة الســاعة اخلامســة عصــرا وذلــك لعظــم حــق األم ومــا 
جــاء يف عمــوم األدلــة الــواردة عنــه عليــه الصــاة والســام بحــق األم ومــن 
ــا رســول  ــه للرجــل الــذي ســأله : مــن أولــى النــاس بصحبتــي ي ذلــك قول
اهلل قــال أمــك قــال ثــم مــن قــال أمــك قــال ثــم مــن قــال أمــك قــال ثــم مــن 
قــال أبــوك والبــد مــن تربيــة البنــت علــى النهــج الصحيــح وهــو معرفــة 
قــدر والدتهــا وأن زيارتهــا أســبوع بعــد أســبوع كمــا طالبــت البنــت فيــه 
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محــذور شــرعي حيــث انــه ليــس مــن البــر واإلحســان الــذي أمــر اهلل بــه 
وحــث عليــه رســوله صلــى اهلل عليــه وســلم ) وقضــى ربــك أال تعبــدوا 
إال إيــاه وبالوالديــن إحســانًا( . هــذا مــا لدينــا واهلل يحفظكــم أعضــاء 
مكتــب الصلــح وتوقيعــه و وتوقيعــه ( أ.هـــ. وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــررا موافقتهمــا علــى ذلــك علــى أن يكــون اللقــاء عصــر يــوم األربعــاء 
إلــى عصــر يــوم اخلميــس مــن كل أســبوع ثــم عــاد األب وقــرر رغبتــه 
أن يكــون الزيــارة مــن بعــد يــوم األربعــاء إلــى عصــر اخلميــس ولكــن 
كل أســبوعن هكــذا أجــاب عليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وملــا تضمنــه نقــرر هيئــة النظــر وهــم أهــل اخلبــرة ومــا ورد مــن 
حيثيــات فيــه حيــال حاجــة البنــت إلــى التواصــل مــع أمهــا وبرهــا وان 
هــذا يقتضــي التواصــل القريــب ال البعيــد خصوصــا مــع بلــوغ البنــت هــذه 
ــى املــادة 198 - 199 مــن نظــام املرافعــات  ــاء عل ــه وبن الســن لذلــك كل
فقــد حكمــت بزيــارة البنــت ).....( ألمهــا كل أســبوع مــن عصــر يــوم 
األربعــاء إلــى عصــر يــوم اخلميــس علــى أن يكــون املســؤول عــن إيصالهــا 
ألمهــا هــو والدهــا واملســؤول عــن إعادتهــا لوالدهــا هــي أمهــا وذلــك 
حكمــا مشــموال بالنفــاذ املعجــل بــدون كفالــة فقنعــت املدعيــة ولــم 
يقنــع املدعــى عليــه فافهــم بــان لــه أن يتقــدم باعتراضــه علــى احلكــم 
مــن تاريــخ اســتام نســخة احلكــم وهــو هــذا اليــوم 1434/01/12ه ملــدة 
ال تتجــاوز ثاثــون يومــا ففهــم ذلــك إذا لــم يقــدم االعتــراض خــال املــدة 
فإنــه يســقط حــق االعتــراض ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/12هـــ
املوافق1434/05/22هـــ  األربعــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 08.15 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
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رقــم  الثانيــة  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  قــرار  وبرفقهــا  االســتئناف 
وصــورة  الصــك  بدراســة  أنــه  واملتضمــن:  1434/04/03هـــ  وتاريــخ 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة 
باألكثريــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى مراعــاة تدويــن شــرح 
اطاعــه علــى الائحــة االعتراضيــة وذلــك يف الضبــط حســب التعليمــات 
مســتقبًا . ).....( ختمــه وتوقيعــه ، ).....( ختمــه وتوقيعــه ، ).....( ختمــه 
وتوقيعــه . اهـــ. وبذلــك يكــون احلكــم قــد اكتســب القطعيــة وحتــى ال 
يخفــى جــرى تدوينــه ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/22هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد 
وتاريــخ 1434/4/13هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
بدعــوى  اخلــاص  1434/1/12هـــ  وتاريــخ   ).....( الشــيخ  باحملكمــة 
ــه مبــا  ــارة أوالده وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلت ــة زي ).....( يف قضي
هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
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