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نفقــة- نفقــة طفــل- املطالبــة بنفقــة الطفــل مــن والدتــه- دفــع املدعــى 
عليــه بامتناعــه عــن النفقــة المتنــاع الزيــارة البنتــه- صــرف النظــر 
ــو الرجــوع  عــن طلــب األم نفقــة ابنتهــا املاضيــة مــن األب ألنهــا لــم تن

بالنفقــة عليــه .

مــا قــرره الفقهــاء مــن أن نفقــه األقــارب مــن آبــاء وابنائهــم وغيرهــم 
تســقط أذا انفــق غيــر مــن جتــب عليــه النفقــة عليهــم بغيــر نيــة الرجــوع 
جــاء يف كشــاف القنــاع )161/13( )ولــو امتنــع زوج أو قريــب مــن نفقــة 
واجبــة بــأن تطلــب منــه النفقــة فيمتنــع فقــام بهــا غيــره رجــع عليــه 

منفــق بنيــة الرجــوع( 

ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه وكالــة بــأن موكلــه تزوجهــا ثــم 
طلقهــا بعــد أن أجنبــت لــه طفلــة وأنــه مــن تاريــخ والدة الطفلــة حتــى 
ــااًل،  ــن وخمســن ري ــف ومائت ــا ســوى أل ــم ينفــق عليه أخذهــا والدهــا ل
طلبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقــه ابنتهــا عــن املــدة املاضية، 
صــادق املدعــى عليــه وكالــة علــى مــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بــأن ســبب 
امتنــاع موكلــه مــن النفقــة هــو منعــه مــن زيــارة ابنتــه، أبــرزت املدعيــة 
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ورقــة الصلــح واالتفــاق ومت رصــد مضمونهــا، جــرى ســؤال املدعيــة هــل 
كانــت تنــوي الرجــوع بالنفقــة على املدعى عليه قالت الســوى يف الشــهر 
األخيــر قبــل أن يأخــذ املدعــى عليــه ابنتــه، جرى تقدير نفقه هذا الشــهر 
عــن طريــق هيئــة النظــر، حيــث إن املطالبــة بالنفقــة تســقط إذا لــم ينــو 
املنفــق الرجــوع بالنفقــة علــى مــن جتــب عليــه لــذا صــدر احلكــم بإلــزام 
املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة نفقــة الشــهر األخيــر وصــرف النظــر 
عمــا زاد عــن ذلــك ممــا جــاء يف دعــوى املدعيــة، اعترضــت املدعيــة علــى 

احلكــم، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
العامــة بنجــران املســاعد برقــم 3333621 وتاريــخ 1433/01/12 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3385627 وتاريــخ 1433/01/12 هـــ  ففــي 
يــوم  األربعــاء املوافق1433/02/10هـــ حضــرت  ... ســعودية اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ... واملعــرف بهــا مــن قبــل اخيهــا  ... مدعيــة 
علــى ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم... الغائــب عــن 
مجلــس احلكــم وحضــر بالوكالــة  عنــه  ... ســعودي اجلنســية رقــم ... 
مبوجــب صــك الوكالــه رقــم34154 بتاريــخ  1425/11/17هـــ والتــي 
تخولــه حــق املرافعــة واملدافعــة لــدى احملكمــة ضــد طليقتــه ...قائلــة يف 
دعواهــا تزوجــت املدعــى عليــه ... يف عــام 1417هـــ واجنبــت منــه ابنــة 
إســمها  ... وعمرها االن 13ســنه وطلقني يف 1420/12/29هـ ولم ينفق 
ــى هــذا  ــاال حت ــذ والد تهــا إال ألــف ومائتــن وخمســن ري ــي من ــى ابنت عل
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اليــوم أطلــب إلزامــه بالنفقــة املاضيــة علــى ابنتــي هــذه دعــواى وبعــرض 
ماجــاء يف الدعــوى علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــًا ماذكرتــه 
ــه  ــى ابنت ــي عل ــة وأمــا التفصيــل فقــد أنفــق موكل املدعيــة صحيــح جمل
يف بدايــة االمــر النــه كان بينــه وبــن طليقتــه اتفــاق أن ينفــق علــى أن 
ميكنــوه مــن الزيــاره فبعــد إخالهــم بالشــرط لــم يســتلموا بعدهــا شــيئا 
فقــد رفضــوا اســتام النفقــة وتســليم البنــت للزيــارة ثــم ابــرزت املدعيــة 
ورقــة الصلــح واالتفــاق ووجــد أنهــا تتضمــن االتفــاق بــن وكيــل املدعيــة 
اخيهــا ...احلاضــر وطليقهــا ...واإلتفــاق يتضمــن أن ينفــق املدعــى عليــه 
...علــى ابنتــه مببلــغ ألفــن وخمســمائه ريــال ســنويا ويحــق لــي أخــذ البنــت 
للزيــاره يف كل شــهر وبعــرض الورقــه علــى املدعى عليــه وكاله صادقه 
عليهــا وبســؤال املدعيــة عــن ســبب منعــه للمدعــى عليــه... مــن زيــارة ابنتــه 
ــم  ــه ل ــم أمنعــه مــن ذلــك ولكن ــا ل ومنعــه مــن اســتام النفقــة أجابــت أن
يــأت ألخذهــا ولــم يــأت لتســليم النفقــة هكــذا أجابــت وبســؤال املدعــى 
ــارة واســتام النفقــة أجــاب  ــه بالزي ــه ل ــه يف منع ــة عــن بينات ــه وكال علي
بأنــه ال ميلــك ســوى شــاهد واحــد يشــهد بذلــك اســمه ... ثــم جــرى ســؤال 
املدعيــة عــن نفقتهــا علــى إبنتهــا هــل كانــت بينــة الرجــوع علــى والدهــا 
فقالــت ال حتــى شــهر جمــادى الثانيــة مــن عــام 1432هـــ ويف شــهر رجــب 
مــن نفــس العــام أخــذ البنــت ولــم يرجعهــا حتــى تاريخــه ثــم رفعــت اجللســة 
للكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر النفقــة الشــهرية للبنــت مــع مراعــاة راتــب 
والدهــا ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة بتعريــف أخيهــا ...املضبوطــة 
هويتهمــا ســابقًا وحضــر حلضورهــا وكيــل املدعــى عليــه املضبوطــة 
هويتــه ســابقًا وقــد عــادت املعاملــة مــن هيئــة النظــر وبرفقهــا القــرار 
املتضمــن تقديرهــم للنفقــة باالشــهر االخيــرة بســتمائة ريــال ســعودي عــن 
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كل شــهر فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعيــة 
بإنفاقهــا علــى ابنتهــا بغيــر نيــة الرجــوع علــى والــد الفتــاة اال يف شــهر 
جمــادي الثانيــة مــن عــام 1432هـــ حيــث انتقلــت الفتــاة لبيــت والدهــا 
يف الشــهر الــذي يليــه وملــا قــرره الفقهــاء مــن ان نفقــة االقــارب مــن أبــاء 
وأبنــاء وغيرهــم تســقط اذا انفــق غيــر مــن جتــب عليــه النفقــة عليهــم 
بغيــر نيــة الرجــوع جــاء يف كشــاف القنــاع 13 / 161 : ) ولــو امتنــع زوج 
أو قريــب مــن نفقــة واجبــة بــأن تطلــب منــه النفقــة فيمتنــع فقــام بهــا غيــره 
رجــع عليــه منفــق بنيــة الرجــوع ( أ.هـــ  فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى 
عليــه أصالــة ... أن يدفــع للمدعيــة مبلغــًا وقــدره ســتمائة ريــال ســعودي 
بهــذا حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة عــدم 
قناعتهــا باحلكــم واســتعدت بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وجــرى افهامهــا 
باســتام نســخة احلكــم يف هــذا اليــوم وتقــدمي الئحتهــا يف مــدة أقصاهــا 
ثاثــون يومــًا تبــدأ يف هــذا اليــوم وان حقهــا يف االعتــراض يســقط اذا 
انتهــت املــدة ولــم تتقــدم بائحتهــا االعتراضيــة  كمــا قــرر املدعــى عليــه 
وكالــًة القناعــة باحلكــم وذلــك بعــد أن مت التأكــد مــن وكالتــه وأنهــا 
تخولــه قبــول االحــكام وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .  حــرر يف  1434/01/10هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد فقــد 
مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34537146 وتاريــخ  املعاملــة  عــادت 
1434/04/21هـــ برفقهــا القــرار الصــادر مــن دائــرة األحوال الشــخصية 
برقم 34183460 وتاريخ 1434/04/09هـ ونص احلاجة منه: )وبدراسة 
ــة لوحــظ  ــة والائحــة االعتراضي الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
النظــر وذلــك يف  يلفــت  مــا  : وجــد يف الائحــة االعتراضيــة  يلــي  مــا 
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الفقــرة األولــى والثالثــة فعلــى فضيلتــه اإلطــاع علــى مــا ذكــر بالائحــة 
وإعــادة النظــر يف حكمــه فلماحظــة مــا ذكــر وإحلــاق مــا يســتجد 
بالضبــط وملخصــة الصــك وســجله واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . دائــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف 
ــا والقصــار وبيــوت املــال . قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه  والوصاي
) لــه وجهــة نظــر ( قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
...ختمــه وتوقيعــه ( فأجيــب أصحــاب الفضيلــة عمــا الحظــوه بأنــي وبعــد 
مراجعــة مــا كتــب يف الائحــة االعتراضيــة مــرة أخــرى وخاصــة الفقــرة 
األولــى والثالثــة منهــا لــم أجــد مــا يؤثــر فيمــا حكمــت لكونــي ناقشــت 
املدعيــة يف أثنــاء اجللســة التــي أخــذت فيهــا إقرارهــا بأنهــا انفقــت بغيــر 
نيــة الرجــوع وشــرحت لهــا املــراد عــدة مــرات ولــم أدون إقرارهــا إال بعــد 
فهمهــا التــام للمــراد كمــا أن إقامتهــا دعــوى ســابقة ال يلــزم منــه أن 
إنفاقهــا كان بنيــة الرجــوع فقــد يتقــدم الشــخص بدعــوى ويتركهــا 
وينــوي التبــرع بعــد ذلــك فيمــا انفــق لــذا فإنــي أفيــد أصحــاب الفضيلــة 
بأنــي بــاٍق علــى مــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/05/25هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
فلــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة العامــة بنجــران والقائــم بعمــل املكتــب 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد  الســادس  القضائــي 
برفقهــا  وتاريــخ 1434/08/2هـــ  برقــم 341428648  مبنطقــة عســير 
القــرار الصــادر مــن دائــرة األحــوال الشــخصية برقــم 34277428 وتاريخ 
1434/07/24هـــ ونــص احلاجــة منــه : ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطه 
وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط 
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وتاريــخ   34183460 رقــم  الدائــرة  قــرار  علــى  بنــاء  احلكــم  وصــك 
1434/4/9هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة بعــد اإلجــراء 
األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم دائــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت 
املــال . قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف... ختمــه 
وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه وحتــى ال يخفــى جــرى حتريــره 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبه وســلم. 

حــرر يف  1434/08/28 هـــ .
املختصــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية و األوقــاف والوصايــا والقصــار 
املعاملــة  علــى  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بنجــران  ــواردة لهــذه احملكمــة مــن فضيل ال
برقــم 341013690 وتاريــخ 1434/6/4هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشيخ/......املســجل برقــم347261 وتاريــخ 1434/1/10هـــ 
اخلاصــة بدعــوى ...ضــد ...بشــأن نفقــة علــى الصفــة املوضحــة بالصــك 
واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بباطنــه وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
وأحلقــه بالضبــط وصــك احلكــم بنــاء على قرار الدائــرة رقم 34183460 
وتاريــخ 1434/4/9هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة بعــد 
اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد و آله وصحبه 
وســلم .دائــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت 

املــال.
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: 3377548  تاريُخه: 1433/2/13هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32279617

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3450961 تاريخه: 1434/3/20هـ

نفقــة- طلــب نفقــة األبنــاء عــن املــدة املاضيــة- مــن جتــاوز مــن األبنــاء 
ســن البلــوغ فليــس لوالدتــه املطالبــه بنفقتــه إال بوكالة عنه- يشــترط 

نيــة الرجــوع ملــن قــام بالنفقــة الواجبــة علــى غيــره.

قــال يف كشــاف القنــاع )ولــو امتنــع زوج أو قريــب مــن نفقــه واجبــة بــأن 
تطلــب منــه النفقــة فيمتنــع فقــام بهــا غيــره رجــع عليــه منفــق بنيــة 

الرجــوع ألنــه قــام عنــه بواجــب كقضــاء دينــه(.

عليــه  للمدعــى  زوجــة  موكلتــه كانــت  بــأن  املدعــي وكالــة  ادعــى 
وأجنبــت منــه ثاثــة أبنــاء األول مولــود يف 1461/8/10هـــ والثانــي مولــود 
يف 1491/10/2هـــ والثالــث مولــود يف 1422/11/23هـــ، وقــد جلــس 
االبــن األول والثانــي عنــد موكلتــه ســبعة أشــهر وعشــرة أيــام ولــم ينفــق 
ــزام  ــة إل ــة هــذه الفتــرة، طلــب املدعــي وكال املدعــى عليــه عليهمــا طيل
املدعــى عليــه بدفــع نفقــة االبنــن املذكوريــن خــال فتــرة جلوســهما 
عنــد والدتهمــا وقدرهــا ألــف ريــال شــهريًا لــكل واحــد منهمــا، أقــر 
املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى وذكــر بأنــه اتصــل بخــال األبنــاء 
ليقــوم بإحضارهــم إال أنــه قــال الدخــل لــي ثــم ذهــب إلــى الشــرطة يطلــب 
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تســليمهم ولــم يجــد جــدوى وكانــت والدتهــم تأمرهــم باجللــوس عندهــا، 
أنكــر املدعــي وكالــة مــا ذكــره املدعــى عليــه، قــرر املدعــى عليــه 
أنــه البينــه لديــه وطلــب ميــن املدعيــة أصالــة، حضــرت املدعيــة أصالــة 
وقــررت أنهــا لــم تامــر ابنائهــا بالبقــاء عندهــا ورفضــت أداء اليمــن، ورد 
قــرار هيئــة النظــر املتضمــن تقديــر نفقــة االبنــن املذكوريــن عــن املــدة 
املذكــورة وروعــي يف ذلــك االلتزامــات املترتبــة علــى والدهمــا وكذلــك 
روعــي أن االبنــن يدرســان باملرحلــة املتوســطة، صــدر احلكــم علــى 
ــة نفقــة الســبعة أشــهر وعشــرة  املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة أصال
أيــام حســبما جــاء يف قــرار هيئــة النظــر، قنعــت املدعيــة باحلكــم ولــم 
يقنــع املدعــى عليــه، لوحــظ علــى احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 
مباحظــات أهمهــا أن االبــن األول جتــاوز ســن البلــوغ وليــس لوالدتــه 
املطالبــة إال بوكالــة عنــه وأيضــًا النفقــة املطالــب بهــا عــن مــدة ماضيــة 
ولــم يســال فضيلتــه ملــاذا لــم تطالــب املدعيــة بالنفقــة يف وقتهــا وينبغــي 
مبضــي  القريــب  نفقــة  ســقوط  بشــأن  العلــم  أهــل  قــرره  مــا  مراعــاة 
املدة،أجــاب فضيلــة القاضــي بــأن االبــن األكبــر وإن جتــاوز ســن البلــوغ 
إال أن املدعيــة والدتــه تطالــب بنفقــة ماضيــة أنفقتهــا وليســت مســتقبلة، 
كمــا جــرى ســؤال املدعيــة ملــاذا لــم تطالــب بالنفقــة مــن حــن حضــور 
األبنــاء لديهــا فقالــت إن املدعــى عليــه ابــن خالتهــا وكانــت تتحــرج مــن 
مطالبتــه حتــى عرضــت األمــر علــى والدتــه فقالــت مــن حقــك أن تطالبــي 
بالنفقــة، وســقوط نفقــة القريــب مبضــي املــدة وذلــك يف حــال عــدم نيــة 
املنفــق الرجــوع كمــا ذكــر ذلــك يف كشــاف القنــاع، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بينبع/املســاعد برقــم 32279617 وتاريــخ 1432/07/11 هـــ  املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ    1432/07/11 وتاريــخ   32868216 برقــم  باحملكمــة 
السبت املوافق1432/08/01 هـ أفتتحت اجللسة الساعة 01 : 11  وفيها 
حضــر املدعــي وكالــة ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
...الوكيــل الشــرعي عــن املدعيــه ...مبوجــب الوكالــة رقــم 32159298 
وتاريــخ 1432/07/09هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة ينبــع 
ــه ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  وحضــر حلضــوره املدعــى علي
تزوجــت  وان  ســبق  ان موكلتــي  قائــا  املدعــي  ...وقــرر  رقــم  املدنــي 
املدعــى عليــه واجنبــت منــه ثاثــه ابنــاء ...املولــود يف 1416/08/10هـ و... 
املولــود يف 1419/10/02هـــ و... املولــود يف 1422/11/23هـــ وقــد جلــس 
...و... عنــد موكلتــي مــن تاريــخ 1431/12/11هـ حتى 1432/07/20هـ 
ولــم ينفــق املدعــى عليــه عليهمــا طيلــة هــذه الفتــرة اطلــب احلكــم عليــه 
ــدى والدتهــم وقدرهــا  ــرة جلوســهما ل والزامــه بدفــع نفقتهمــا خــال فت
الــف ريــال لــكل واحــد منهمــا شــهريًا هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه قــال ماذكــره املدعــي مــن زواجــي مبوكلتــه واجنبــت منــي ثاثــه 
ــوس ابنــي .... و...عنــد  ــاء ثــم طلقتهــا فصحيــح وامــا ماذكــر مــن جل ابن
والدتهــم مــن تاريــخ 1431/12/11هـــ وحتــي تاريــخ 1432/07/20هـــ 
فصحيــح ايضــًا وقــد اتصلــت بخــال االبنــاء ...ليقــوم بإحضاراالبنــاء اال 
انــه قــال الدخــل لــي بهــم ثــم ذهبــت الــى الشــرطه لطلــب تســليمهم ولــم 
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أجــد جــدوى وكانــت والدتهــم تأمرهــم باجللــوس عندهــا هكــذا أجــاب 
فســألت املدعــي هــل جلوســهم يف بيــت والدتهــم كان بطلــب منهــا فقــال 
ال هكــذا اجــاب وحيــث تطلــب االمــر الكتابــه لهيئــة النظــر لتقديــر 
النفقــه لــكل واحــد منهمــا لــذا رفعــت اجللســة حلــن ورود االجابــه احلمــد 
هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...   القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املقيــدة  وتاريخ1432/11/7هـــ    32279617 برقــم  بينبع/املســاعد 
باحملكمــة برقــم 32868216 وتاريخ1432/7/11هـــ  ففــي يــوم األحــد 
وفيهــا    11 : الســاعة 57  اجللســة  أفتتحــت  املوافــق 1432/11/18هـــ 
عليــه  املدعــى  ســؤال  وجــرى  عليــه  واملدعــى  وكالــة  املدعــي  حضــر 
هــل لديــك بينــة علــى أن والدتهــم تأمرهــم بالبقــاء عندهــا فقــال البينــه 
عنــدي وأطلــب ميــن والدتهــم وإلحضــار األم ألداء اليمــن رفعــت اجللســة 
ويف يــوم االربعــاء املوافــق 1432/11/21هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 
00 : 12  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه كمــا حضــرت 
 ... رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ...ســعودية  اصالــة  املدعيــه 
وبســؤالها عمــا ذكــره املدعــى عليــه مــن انهــا كانــت تأمرهــم بالبقــاء 
لديهــا اجابــت قائلــه ماذكــره املدعــى عليــه مــن اننــي آمرهــم بالبقــاء 
ــه  ــى املدعــى عليــه قــال ماذكرت عنــدي غيــر صحيــح وبعــرض ذلــك عل
ــه رفضــت ذلــك  ــى املدعي ــب ميينهــا وبعــرض ذلــك عل ــح وأطل غيــر صحي
1433/01/12هـــ  املوافــق  االربعــاء  يــوم  ويف  اجللســة  رفعــت  وللتأمــل 
أفتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه 
ــة االصــاح بــن الطرفــن  ــة االصــاح حملاول ــه للجن وقــد رأيــت الكتاب
وتخويفهمــا بــاهلل وحلــن ورود االفــادة رفعــت اجللســة ويف يــوم االثنــن 
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وفيهــا    11 : الســاعة 30  اجللســة  أفتتحــت  املوافــق 1433/02/08هـــ 
حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وجــرى االطــاع علــى قــرار هيئــة النظــر 
رقــم 66 يف 1432/9/13هـــ املرفــق باملعاملــة وهــذا نصــه ) احلمــد هلل 
وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت املوافــق 1432/09/13هـــ ويف متــام الســاعة 
الواحــدة واربعــون دقيقــه وبنــاء علــى خطــاب فضيلــة القاضــي ...رقــم 
321009019 يف 1432/8/8هـــ والــذي يطلــب فيــه حتديــد نفقــه وذلــك 
بنــاء علــى دعــوى املــرأة ... ضــد ...وذلــك البنيهــا ...و... عليــه فقــد حضــر 
املدعــى عليــه ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...ولــم 
يحضــر الوكيــل الشــرعي للمدعيــة فقــد جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن 
راتبــه فأفــاد  ان صــايف الراتــب هــو ســبعة اآلف وتســعمائة ريــال وأنــه 
يعــول والديــه ولديــه زوجــة وثاثــة أبنــاء آخريــن خــاف االثنــن محــل 
ــة النظــر نفقــه  ــد االبنــن فقــد تقــرر هيئ الدعــوى وبالنظــر يف حــال وال
شــهريه لــكل واحــد منهمــا ســبعمائة وخمســون ريــاال وأمــا بخصــوص 
شــهر ذو القعــده لعــام 1431هـــ فيكــون مقــدار النفقــة الــف ريــال لــكل 
ابــن وقــد روعــي يف ذلــك اإللتزامــات املترتبــة علــى والــده كمــا روعــي 
أن االبنــن يدرســان باملرحلــة املتوســطه وبــاهلل التوفيــق وصلــي اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1432/9/13هـــ ( عضــو 
هيئــة النظــر ... توقيعــه و ...توقيعــه املدعــى عليــه ...توقيعــه رئيــس قســم 
اخلبــراء ...توقيعــه وبنــاء علــى ماســبق مــن الدعــوى واالجابــه وملــا جــاء 
يف قــرار هيئــة النظــر مــن ان النفقــة الشــهريه لــكل واحــد مــن االبنــن 
ســبعمائه وخمســون ريــاال ومبــا ان االبنــن جلســا عنــد والدتهــم مــدة 
ــه  ــأن يدفــع املدعــى علي ــذا فقــد حكمــت ب ــام ل ســبعة اشــهر وتســعة اي
ــة  للمدعيــه اصالــة مبلــغ عشــرة اآلف وتســعمائه وخمســن ريــاال كامل
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حــاال هــذا ماظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر 
قناعتــه بــه وقــرر املدعــى عليــه اعتراضــه بائحــه اعتراضيــه فأفهــم بــأن 
لــه مــده ثاثــن يومــا تبــدا مــن هــذا اليــوم فــإذا لــم يتقــدم خالهــا بشــي 
فــان احلكــم يكــون مكتســبا للقطعيــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/02/8هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق 1433/08/14هـــ 
حضــرت  وفيهــا  صباحــا  عشــرة  احلاديــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
املدعيــة ... واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ...ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ... واملدعــى عليــه ... وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
باخلطــاب رقــم 33836283 يف 1433/5/15هـــ ماحظــًا عليهــا بالقــرار 
رقــم 33237413 يف 1433/5/9هـــ وهــذا نــص احلاجــة منــه ) وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه اإلعتراضيــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا 
لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي : 1- ســمع فضيلتــه دعــوى .... عــن 
طريــق وكيلهــا تطالــب بنفقــة ابنيهــا ...و... تبــن أن ... قــد جتــاوز ســن 
البلــوغ وليــس لوالدتــه املطالبــة إال بوكالــة منــه . 2- النفقــة املطالــب 
بالنفقــة  لــم تطالــب  ملــاذا  ولــم يســأل فضيلتــه  مــدة ماضيــة  بهــا عــن 
يف وقتهــا يومــا بيــوم أو شــهرا بشــهر حتــى اجتمعــت كل هــذه املــدة 
وينبغــي مراعــاة مــا قــرره أهــل العلــم بشــأن ســقوط نفقــة القريــب مبضــي 
عليــه  املدعــى  مــن  املقدمــة  االعتراضيــة  الائحــة  يف  ورد   -3  . املــدة 
مــا يســتحق النظــر واملناقشــة ومــن ذلــك وجــود دعــوى ســابقة وصلــح 
بشــأن احلضانــة والزيــارة ومــا ذكــره مــن حتريــض املدعيــة وابنهــا .. 
الــخ كمــا أنــه لــم يتــم اثبــات اســتام الائحــة االعتراضيــة بالضبــط 
واإلجابــة عليهــا حســب التعليمــات واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
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نبينــا محمــد قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف د.... 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه موافــق علــى احلكــم( 
ا هـــ  وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة عــن ماحظتهــم األولــى بــأن ... 
قــد جتــاوز ســن البلــوغ وليــس لوالدتــه املطالبــة إال بوكالــة منــه بــأن 
املدعيــة تطالــب بنفقــة ماضيــة وليســت مســتقبلة وعليــه أجيــب أصحــاب 
ــة علــى ماحظاتهــم الثانيــة بأنــه جــرى ســؤال املدعيــة ملــاذا لــم  الفضيل
ــة وهــو  ــه قراب ــي وبــن املدعــى علي ــه بين ــت أن ــب بنفقــة ابنيهــا فقال تطال
ابــن خالتــي وكنــت أحتــرج مــن ذلــك وقــد عرضــت ذلــك علــى والــدة 
املدعــى عليــه فقالــت مــن حقــك أن تطالبــي بالنفقــة فتقدمــت بذلــك 
ــة مــن ســقوط نفقــة  ــت وأمــا مــا ذكــره أصحــاب الفضيل هكــذا أجاب
القريــب مبضــي املــدة فإنــه يف حــال عــدم نيــة املنفــق بالرجــوع علــى مــن 
أنفــق قــال يف كشــاف القنــاع )ولــو امتنــع زوج أو قريــب مــن نفقــة واجبــة 
بــأن تطلــب منــه( النفقــة )فيمتنــع( فقــام بهــا غيــره )رجــع عليــه منفــق 
بنيــة الرجــوع ( إلنــه قــام عنــه بواجــب كقضــاء دينــة( وأمــا ماحظاتهــم 
الثالثــة فــإن احلضانــة لــأب والزيــارة لــأم حســب الصــك الصــادر منــي 
برقــم 4/28 يف 1431/7/24هـــ وأمــا حتريــض املدعيــة أبنائهــا علــى 
والدهــم فســألتها عــن ذلــك فقالــت إننــي لــم أحرضهــم علــى والدهــم 
وأبنائــي يأتــون إلــي وقــد أعدتهــم إلــى والدهــم أكثــر مــن مــرة ولكــن 
يرفضــون البقــاء عنــد والدهــم إلن زوجتــه تضربهــم وبعــرض ذلــك علــى 
ــي ال تضربهــم ولكــن تزجرهــم لعــدم أداء  ــه قــال إن زوجت املدعــى علي
واجباتهــم املدرســية وبنــاء علــى مــا ســبق لــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت 
بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1433/08/14 هـــ
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ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/10/24 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
09:00وفيهــا حضــر املدعــي ... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم... 
الوكيــل الشــرعي عــن اختــه ... مبوجــب الوكالــة رقــم 33434273 
وتاريــخ 1433/10/22هـــ والصــادرة مــن كتابــة عــدل ينبــع واملخــول لــه 
فيهــا املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه ... كمــا حضــر حلضــوره أبنــاء املتداعــن وهــم 
... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... واملضــاف بســجل 
والــده ... ســعودي اجلنســية بالســجل رقــم ... واملضــاف بســجل والــده و... 
ســعودي بالســجل رقــم ...واملضــاف بســجل والــده وقــد عــادت املعاملــة 
مــن محكمــة االســتئناف ماحظــا عليهــا بالقــرار رقــم 33400757 
وتاريــخ 1433/09/03هـــ وهــذا نــص احلاجــة منــه ) وبدراســة الصــك 
إعادتهــا  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة 
لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة : ان إجابــة فضيلتــه غيــر كافيــه فالصــك 
الســابق محكــوم فيــه باحلضانــة لــأب والزيــارة لــأم فكيــف تطالــب 
بتاريــخ  اال  بالنفقــة  تطالــب  لــم  انهــا  لــأب كمــا  واحلضانــة  بالنفقــه 
لهــا  يحكــم  فكيــف  الدعــوى  صحيفــة  حســب  1432/07/11هـــ 
قبــل هــذا التاريــخ وليــس لهــا حــق اال يف الزيــارة واهلل املوفــق ( قــاض 
اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي ... ســبقت موافقتــي علــى احلكــم 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه وعليــه أجيــب أصحــاب 
ــن  ــاء احلاضري ــه جــرى ســؤال األبن ــى بأن ــة عــن ماحظتهــم األول الفضيل
ملــاذا لــم جتلســوا يف بيــت والدكــم فأجابــوا بــأن ذهبنــا لبيــت والدنــا 
فلهــذا  تضربنــا  والدنــا  وزوجــة  البيــت  مــن  وطردنــا  مــرة  مــن  اكثــر 
ــه  ــى املدعــى علي ــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك عل ــا لبيــت والدتن ذهبن
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قــال اننــي لــم اضربهــم وقــد ذهبــت الــى الشــرطة الجــل اســتام ابنائــي 
ــي  ــاء ال فرفــض خالهــم ... حضــور والدتهــم للشــرطة الجــل تســليم االبن
ــي  ــد بأنن ــدى شــرطة البل ــه بشــكوى ل ــام تقدمــت املدعي ــه اي وبعــد ثاث
مســيئ لابنــاء واننــي اضربهــم كمــا أضــاف املدعــي بــأن والدهــم قــد 
هــدد ابنــه ...بالســاح وقــال لــي واهلل ألجيبــك هكــذا قــال وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه قــال ماذكــره املدعــي مــن تهديــد ابنــي بالســاح غيــر 
صحيــح وامــا ماذكــر مــن قولــي بأنــي اجيبــك صحيــح  وامــا ماحظتهــم 
الثانيــة فانــه ســبق اجلــواب عنهــا ولهــذا لــم يظهــر لــي ســوى ماحكمــت 
بــه  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1433/10/24 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
ــة رئيــس محكمــة  ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل املكرمــة االطــاع عل
ينبــع العامــة املســاعد رقــم 331721171 وتاريــخ 1/12 /1434هـــ املرفق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ...القاضــي باحملكمــة العامــة 
بينبــع برقــم 3377548 وتاريــخ 2/13 /1433هـــ املتضمــن دعــوى املــرأة 
...ضــد ... يف نفقــة أوالدهــا ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجابــه علــى القــرار ، 
ــه  ــه وصحبـــــ ــى آلــــــ ــى نبينــا محمــد وعلــــ واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علـــــ

وســلم.
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: 3396987 تاريُخه: 1433/8/28هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3326768

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
345811  تاريخه: 1434/1/7هـ

نفقــة - نفقــة زوجــة وأوالد - املطالبــة بالنفقــة املاضيــة واملســتقبلية 
- الدفــع بعــدم اســتحقاق الزوجــة للنفقــة لنشــوزها - التنــازل عــن 
النفقــة بشــرط الطــاق واحلضانــة - تقديــر النفقــة مــن قبــل قســم 
اخلبــراء - النفقــة ال تســقط بالتقــادم - حلــف الزوجــة اليمــن علــى 
عــدم نفقــة الــزوج - النفقــة بنيــة الرجــوع - اإللــزام بالنفقــة املاضيــة 

واملســتقبلية .

1- قاعدة : من ترك دعواه ترك 
2- قاعدة : العادة محكمة 

3- قاعدة : املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا .
االبــن يف  )إذا كان   :  )134/34( الفتــاوى  اإلســام يف  قــال شــيخ   -4
حضانــة أمــه فأنفقــت عليــه تنــوى بذلــك الرجــوع علــى األب فلهــا أن 
ترجــع علــى األب يف أظهــر قولــي العلمــاء وهــو مذهــب مالــك واحمــد 

يف ظاهــر مذهبــه الــذي عليــه قدمــاء أصاحبــه(.
5- قــال ابــن قدامــة يف الــكايف )97/5( : )وإذا وجــد اليمــن املوجــب 
للنفقــة فلــم ينفــق حتــى مضــت مــدة صــارت النفقــة دينــًا يف ذمته ســواء 
تركهــا لعــذر أو غيــره حلديــث عمــر رضــي اهلل عنــه وألنــه مــال يجــب 

علــى ســبيل البــدل يف عقــد معاوضــة فلــم يســقط مبضــي الزمــن( .
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ادعــت املدعيــة علــى زوجهــا املدعــى عليــه بأنهــا عنــد أهلهــا مــن تاريــخ 
1427/6/30هـــ وإنهــا أجنبــت بنتــًا بتاريــخ 1427/7/27هـــ وأن املدعــى 
عليــه لــم ينفــق عليهــا وال علــى ابنتهــا طيلــة هــذه املــدة، طلبــت املدعيــة 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقتهــا ونفقــة ابنتهــا عن املــدة املاضية وحتديد 
نفقــة مســتقبلية، صــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى ودفــع بــأن املدعيــة 
خرجــت مــن البيــت بغيــر إذنــه، قــرر املدعــى عليــه بأنــه دفــع البنتــه عنــد 
ــه  ــع لدي ــه ال مان ــه بأن ــال، قــرر املدعــى علي والدتهــا ألفــًا وخمســمائة ري
مــن النفقــة علــى ابنتــه دون املدعيــة، ذكــرت املدعيــة بأنهــا لــم تخــرج 
مــن بيــت املدعــى عليــه بغيــر إذنــه وهــو الــذي أوصلهــا لبيــت أهلهــا، مت 
عــرض الصلــح بــن الطرفــن فتعــذر ذلــك، رأت جلنــة الصلــح حتديــد 
نفقــة البنــت خمســمائة ريــال شــهريًا عــن النفقــة املاضيــة واملســتقبلية 
وتنازلــت املدعيــة عــن نفقتهــا حســب احملضــر املرفــق، قــررت املدعيــة ان 
تنازلهــا عــن نفقتهــا مشــروط بطاقهــا وحضانتهــا البنتهــا وأن املدعــى 
عليــه رفــض ذلــك، قــرر املدعــى عليــه عــدم موافقتــه علــى مــا ذكرتــه 
املدعيــة مــن تنازلهــا عــن النفقــة بشــرط الطــاق واحلضانــة، جــرى تقدير 
نفقــة املدعيــة مــن قبــل قســم اخلبــراء، قــررت املدعيــة ان مجمــوع مــا 
اســتلمته مــن املدعــى عليــه ثاثــة اآلف ريــال، قــرر املدعــى عليــه انــه ال 

6- قــال إبراهيــم بــن ضويــان يف منــار الســبيل )1046/3( : )مــن غــاب 
عــن زوجتــه مــدة ولــم ينفــق عليهــا لزمتــه نفقــة الزمــن املاضــي( .  وقــال 
يف موضــع آخــر )1052/2( : )حيــث امتنــع منهــا الــزوج أو قريــب وأنفــق 

أجنبــي بنيــة الرجــوع رجــع ألنــه قــام عنــه بواجــب قضــاء دينــه(.
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بينــة لديــه علــى أن املدعيــة هــي التــي خرجــت مــن بيتــه بغيــر إذنــه، جــرى 
إفهــام املدعــى عليــه بــأن لــه ميــن املدعيــة علــى أنهــا لــم تخــرج بغيــر إذنــه 
وأنهــا لــم ترفــض الرجــوع إليــه إال بتاريــخ 1433/6/16هـــ وكانــت قبــل 
ــه بالنفقــة، فقــرر  ذلــك تريــد الرجــوع وأنهــا كانــت تنــوى الرجــوع علي
انــه ال يطلــب ميينهــا، يف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة برفقــة والدهــا 
وحلفــت اليمــن املطلوبــة، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
نفقــة املدعيــة مــن تاريــخ 1427/6/30هـــ حتــى تاريــخ 1433/6/16هـــ، 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقــة ابنتــه عــن املــدة املاضيــة ونفقــة مســتقبلية 
شــهريًا قدرهــا خمســمائة ريــال، قنعــت املدعيــة باحلكــم، قــدم املدعــى 

عليــه الئحــة اعتراضيــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   ... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالطائــف بن
العامــة بالطائف/املكلــف برقــم 3326768 وتاريــخ 1433/01/10 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3366040 وتاريــخ 1433/01/10 هـــ واملتعلقــة 
بدعــوى ... ضــد ... يف دعــوى بنفقــة ويف يــوم  األحــد 1433/03/27هـــ 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 11 : 09صباحــا وفيهــا حضــرت املــرأة 
املدعيــة ... حتمــل رقــم ... واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا ... يحمــل بطاقــة 
الهويــة الوطنيــة رقــم ... وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ... يحمــل بطاقــة 
الهويــة الوطنيــة رقــم ... وادعــت املدعيــة قائلــة يف دعواهــا ان املدعــى 
عليــه هــذا احلاضــر زوجــي تزوجنــي بالعقــد الصحيــح ودخــل بــي يف 
ــة ... وهــي مــن  ــة االبن ــى فــراش الزوجي ــه عل ــت ل 1425/9/25هـــ واجنب
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مواليــد7/27/... ومــن تاريــخ 1427/6/30هـــ وحتــى هــذا اليــوم وانــا 
عنــد أهلــي وحتــت حضانتــي ابنتــي ...ولــم ينفــق علــي املدعــى عليــه وال 
علــى ابنتــه طيلــة هــذه املــدة لــذا اطلــب الــزام املدعــى عليــه بتقديــر نفقــه 
ماضيــة ومســتقبلية لــي والبنتــه هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
ــة مــن أنهــا  ــه املــرأة املدعي ــة أجــاب قائــا كل مــا ذكرت دعــوى املدعي
1425/9/25هـــ  يف  بهــا  ودخلــت  الصحيــح  بالعقــد  تزوجتهــا  زوجتــي 
واجنبــت لــي علــى فــراش الزوجيــة االبنــة ... وهــي مــن مواليــد 7/27/... 
يف  اذنــي  وبــدون  منزلــي  مــن  املدعيــة  خرجــت  وقــد  صحيــح  فهــذا 
1427/6/30هـــ وقــد دفعــت البنتــي عنــد والدتهــا مبلــغ الــف وخمســمائة 
ــر النفقــة الشــرعية  ــي وتقدي ــى ابنت ــدي مــن االنفــاق عل ــع ل ــال وال مان ري
أمــا بالنســبة للمدعيــة فــا نفقــة لهــا عنــدي هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املــرأة املدعيــة قالــت قــد دفــع لــي مبلــغ الــف ريــال فقــط عنــد والدة 
ابنتــي ولــم أخــرج مــن منزلــه بــدون إذنــه وهــو الــذي قــام بإيصالــي الــى 
أهلــي هكــذا قــررت وبــن أخــذ ورد ومحاولــة االصــاح بــن الطرفــن 
إال اننــي لــم أتوصــل الــى نتيجــة فجــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــك 
البينــة علــى أنــك ســلمتها مبلــغ ألــف وخمســمائة ريــال وكذلــك البينــة 
أنهــا هــي التــي خرجــت فقــال ال بينــة لــدي اال اهلل عــز وجــل فعليــه فقــد 
ــوم  ــد موعــد يف هــذا الي ــة االصــاح وقــد مت حتدي ــى جلن مت االتصــال عل
واملوعــد يف مكتبنــا يف يــوم الثاثــاء 1433/6/17هـــ الســاعة التاســعة 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل ــق وصل ــاهلل التوفي ــع وب ــه جــرى التوقي والنصــف وعلي

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/03/27هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/06/17 هـــ 
 ... املدعيــة  املــرأة  حضــرت  10وفيهــا   :  59 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
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وحضــر  ســابقا  هويتهمــا  املدونــة   ... والدهــا  قبــل  مــن  بهــا  واملعــرف 
حلضورهــا املدعــى عليــه ...املثبتــة هويتــه ســابقا وقــد عــادت إلينــا املعاملــة 
من مكتب الصلح بالقرار رقم 135/ص يف 1433/3/28هـ واملتضمن 
مــا نصــه) وبعــرض الصلــح علــى الطرفــن وقــد تعــذر ذلــك وتــرى اللجنــة 
أن تكــون نفقــة الطفلــة املاضيــة خمســمائة ريــال واملســتقبلية خمســمائة 
ريــال بنــاء علــى إقــرار والــد الطفلــة املرفــق باملعاملة بأن راتبــه ثاثة آالف 
ريــال أمــا مــا يخــص نفقــة املدعيــة فتجــدون برفــق صــورة قــرار الصلــح 
املرفــق برقــم 131/ص يف 1433/3/27هـــ املتضمــن تنازلهــا عــن نفقتها. 
املدعيــة بصمتهــا املدعــى عليــه بصمتــه اعضــاء جلنــة الصلــح ... توقيعــه 
... توقيعــه ... توقيعــه رئيــس قســم االصــاح ...توقيعه(ا.هـــ وبعــرض هــذا 
القــرار علــى املــرأة املدعيــة قالــت ال أقبــل بهــذا واطلــب نفقتــي حيــث ان 
تنازلــي مشــروط مبوجــب طاقــي وان تكــون البنــت يف حضانتــي وقــد 
رفــض املدعــى عليــه ذلــك كمــا يتضــح مــن الدعــوى الســابقة هكــذا 
قــررت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال ال أقبــل مبــا ذكــر يف قــرار جلنــة 
الصلــح حيــث أننــي ال أســتطيع دفــع ذلــك أمــا مــا ذكرتــه مــن أن تنــازل 
املــرأة الســابق مبقابــل الطــاق وكذلــك أن تكــون احلاضنــة لديهــا فــا 
أوافــق علــى ذلــك وأطلــب حضانــة ابنتــي هكــذا قــرر فجرى ســؤال املرأة 
املدعيــة هــل أنتــي مســتعدة بالرجــوع إلــى املدعــى عليــه فقالــت بعــد هــذا 
اليــوم لــن أرجــع إلــى زوجــي وغيــر مســتعده بذلــك هكــذا قــررت فجــرى 
ســؤال املدعــى عليــه هــل ترغــب بزوجتــك فقــال لــم أخرجهــا مــن منزلهــا 
والــذي أخرجهــا هــو الــذي يعيدهــا وال أقبــل بيمــن املــرأة املدعية هكذا 
قــرر فجــرى ســؤال املــرأة املدعيــة هــل أنتــي مســتعده  ببــذل اليمــن علــى 
ان املدعــى عليــه لــم يدفــع ســوى مبلــغ ألــف ريــال وهــل أنتــي مســتعده 
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كذلــك  علــى انــه كانــت نيتــك الرجــوع علــى زوجــك مبــا دفعتــي وان 
املدعــى عليــه هــو الــذي قــام بإخراجــك  فقالــت نعــم وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال ال أقبــل بيمــن املــرأة املدعيــة هكــذا قــرر هــذا كمــا 
جــرى االتصــال علــى جلنــة الصلــح لتقديــر نفقــة الزوجــة وقــد مت حتديــد 
موعــد يف يــوم األحــد الســاعة 1433/6/22هـــ الســاعة 10.00صباحــا 
واملوعــد يف مكتبنــا يف يــوم البــت 1433/7/5هـــ الســاعة 11.00 وحــرر 

يف 1433/6/17هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت /1433/07 هـــ افتتحــت اجللســة 
ــة ...واملعــرف بهــا مــن قبــل  الســاعة 11.00وفيهــا حضــرت املــرأة املدعي
... املدونــة هويتهمــا ســابقا وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ... واملدونــه 
هويتــه ســابقا  وقــد ورد إلينــا قــرار مــن مكتــب الصلــح بهــذه احملكمــة 
برقــم 267/ص يف 1433/6/23هـــ واملتضمــن مــا نصــه )وبعرض الصلح 
بينهمــا فقــد تعــذر الصلــح وتــرى اللجنــة أن تكــون نفقــة الزوجــة املاضيــة 
ــة ...املاضيــة واملســتقبلية خمســمائة ريــال  خمســمائة ريــال ونفقــة الطفل
أعضــاء اللجنــة .... ...رئيــس قســم الصلــح ...توقيعهــم ( أ. هـــ وبعــرض ذلك 
علــى املدعــى عليــه قــال لســت موافــق علــى ذلــك هكــذا قــرر وبعرضــه 
علــى املــرأة املدعيــة قالــت  كل مــا جــاء فيــه صحيــح هكــذا قــررت  
ــم أتوصــل  ــي ل ــة اإلصــاح  بــن الطرفــن اال أنن وبــن أخــذ ورد ومحاول
ــى صحــة  ــة عل ــك البين ــه هــل لدي ــى نتيجــة فجــرى ســؤال املدعــى علي إل
دفعــك الــذي دفعــت بــه مــن أن املــرأة هــي التــي خرجــت فقــال ال بينــة لــدي 
إال اهلل عــز وجــل الــذي يعلــم الســر واخفــى هكــذا قــرر فجــرى ســؤاله 
هــل تقبــل بيمــن املدعيــة علــى اآلتــي أوال علــى أنهــا لــم تخــرج بغيــر إذنــك 
ثانيــا انهــا لــم ترفــض الرجــوع علــى الطــاق اال يف تاريــخ 1433/6/16هـــ 
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وكان قبــل ذلــك تريــد الرجــوع ثالثــا انهــا كانــت تنــوي بالنفقــة الرجــوع 
إليــه رابعــا أن املبلــغ الــذي دفعتــه هــو ألــف ريــال فقــال ال أقبــل بيمينهــا 
املــرأة  ســؤال  فجــرى  قــرر  اســتامها هكــذا  بخصــوص  شــيء  بــأي 
املدعيــة هــل أنتــي مســتعدة ببــذل اليمــن علــى االمــور األربعــة التــي جــرى 
ــم  ــى حســاباتي هكــذا قــررت ث ــة للرجــوع إل ــب املهل ذكرهــا آنفــا أطل
رفعــت اجللســة يف الســاعة 12.00 وحتــى يــوم االربعــاء 1433/8/28هـــ 
الســاعة 8.30  وحــرر يف 1433/7/5هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم.
احلمــد هلل وحــده ويف يــوم االربعــاء افتتحــت اجللســة الســاعة 9.00 وفيهــا 
هويتهمــا  ...املدونــة  والدهــا  بهــا  ...واملعــرف  املدعيــة  املــرأة  حضــرت 
ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه ...وقــد تبلــغ مبوعــد اجللســة يف اجللســة 
املاضيــة فعليــه وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية فقــد قــررت الســير يف دعــوى املــرأة املدعيــة يف غيــاب املدعــى 
عيــه  فجــرى ســؤال املــرأة املدعيــة هــل أحضــرت اجلــواب الــذي طلبتــي 
املهلــة مــن اجلــه فقالــت نعــم ثــم قــررت قائلــة أنــه بالرجــوع إلــى حســاباتي 
وكذلــك الرجــوع إلــى اخوتــي ووالــدي لــم نســتلم مــن املدعــى عليه ســوى 
ــغ ثاثــة آالف ريــال وعنــد إنفاقــي علــى نفســي وعلــى ابنتــي كنــت  مبل
انــوي الرجــوع علــى املدعــى عليــه ولــم أمنعــه مــن نفســي حتــى تاريــخ 
1433/6/16هـــ وأنــا مســتعده ببــذل اليمــن متــى مــا طلبــت منــي واقصــر 
تاريــخ 1433/6/16هـــ هكــذا  حتــى  بنفقتــي  املطالبــة  علــى  دعــواي 
قــررت بحضــرة وشــهادة والدهــا فجــرى ســؤالها هــل أنتــي مســتعده ببــذل 
اليمــن علــى صحــة دعــواك فقالــت نعــم فجــرى نصحهــا وتخويفهــا بــاهلل 
عــز وجــل مــن مغبــة هــذه اليمــن إال أنهــا أصــرت فأذنــت لهــا فحلفــت 
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قائــا واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو املهلــك املــدرك بــأن املدعــى عليــه 
الغائــب عــن املجلــس الشــرعي ... وبتاريــخ 1427/6/30هـــ أحضرنــي 
زوجــي إلــى منــزل أهلــي برضــاه وبإذنــه ومــن ذلــك التاريــخ وحتــى تاريــخ 
1433/6/16هـــ لــم أمنعــه مــن نفســي وال مانــع لــدي مــن الرجــوع إليــه 
حتــى تاريــخ 1433/6/16هـــ ولــم ينفــق املدعــى عليــه ال علــي وال علــى 
ــي قــد  ــم أن والــدي وال أخوت ــال وال أعل ــة آالف ري ــغ ثاث ــه ســوى مبل ابنت
اســتلموا غيــر هــذا املبلــغ وكنــت أنــوي عنــد اإلنفــاق الرجــوع إليــه واهلل 
العظيــم هكــذا حلفــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وبنــاء 
علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ومبــا ان 
ــه وملصادقــة املدعــى  ــم يقــدم عــذرا إليضــاح ســبب غياب ــه ل املدعــى علي
عليــه بــأن زوجتــه مــن 1427/6/30هـــ ليســت لديــه وأن ابنتــه مــن والدتهــا 
وحتــى هــذا اليــوم لــم ينفــق عليهمــا ســوى املبلــغ الــذي ذكــر وقــد قــرر 
العلمــاء قاعــده مــن تــرك دعــواه تــرك ومبــا أنــه قــد دفــع بــأن زوجتــه 
قــد خرجــت منزلــه بــدون اذنــه وانهــا امتنعــت مــن الرجــوع إليــه وإلقــراره 
ــه ســوى اهلل عــز وجــل ومبــا أن املدعــى عليهــا قــد قصــرت  ــة لدي أال بين

نفقتهــا حتــى تاريــخ 1433/6/16هـــ
ــح واملــدون آنفــا وقــد قــرر العلمــاء  ــة الصل وال عــذر ملــن أقــر ولقــرار جلن
قاعــده شــرعية العــادة محكمــة واملعــروف عرفــا كاملشــروط شــرطا  
الفتــاوى 134/34  تيمــه يف مجمــوع  ابــن  اإلســام  وقــد ذكــر شــيخ 
مــا نصــه )اذا كان االبــن يف حضانــة أمــه فأنفقــت عليــه تنــوي بذلــك 
الرجــوع علــى األب فلهــا أن ترجــع علــى األب يف أظهــر قولــي العلمــاء وهــو 
مذهــب مالــك وأحمــد يف ظاهــر مذهبــه الــذي عليــه قدمــاء أصحابــه(
أ.هـــ وقــد ذكــر ابــن قدامــة رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه الــكايف 97/5 
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مــا نصــه) واذا وجــد اليمــن املوجــب للنفقــة فلــم ينفــق حتــى مضــت مــدة 
صــارت النفقــة دينــا يف ذمتــه ســواء تركهــا لعــذر أو غيــره حلديــث عمــر 
رضــي اهلل عنــه وألنــه مــال يجــب علــى ســبيل البــدل يف عقــد معاوضة فلم 
يســقط مبضــي الزمــن( وقــد ذكــر إبراهيــم ابــن ضويــان رحمــه تعالــى 
يف كتابــه منــار الســبيل 1046/3 مــا نصــه ) ومــن غــاب عــن زوجتــه مــدة 
ــه نفقــة الزمــن املاضــي( أ.هـــ وقــد ذكــر رحمــه  ــا لزمت ــم ينفــق عليه ول
تعالــى يف موضــع آخــر صحيفــة 1052 مــا نصــه )حيــث امتنــع منهــا الــزوج 
أو قريــب وأنفــق أجنبــي بنيــة الرجــوع رجــع ألنــه قــام عنــه بواجــب قضــاء 
دينــه (أ.هـــ وكامــه هــذا يف نفقــة الصغيــر كمــا ذكر ذلــك يف التنقيح 
املــرأة املدعيــة باقتصارهــا علــى النفقــة  املشــبع286 وكذلــك إقــرار 
اخلاصــة بهــا حتــى 1433/6/16هـــ وكذلــك لــم تســتلم مــن نفقهــا ونفقــة 
ابنتهــا ســوى مبلــغ ثاثــة آالف ريــال ومبــا أنهــا قــد بذلــت اليمــن جلميــع 
ذلــك فقــد ألزمــت باآلتــي أوال بــأن يدفــع املدعــى عليــه ...نفقــة املدعيــة 
للســنوات املاضيــة وهــي واحــد وســبعون شــهرا ومجموعهــا مبلــغ خمســة 
وثاثــن ألفــا وخمســمائة ريــال وبعــد املقاصــاه وخصــم مبلــغ ثاثــة آالف 
ريــال فيصبــح املبلــغ مبلــغ اثنــن وثاثــن ألفــا وخمســمائة ريــال ثانيــا بــأن 
يدفــع املدعــى عليــه للمدعيــة نفقــة االبنــة ...مــن تاريــخ 1427/7/27هـــ 
ألفــا  وثاثــن  ســتة  مبلــغ  ومجموعهــا  1433/8/25هـــ  تاريــخ  وحتــى 
ــأن يدفــع للمدعيــة  ــه ب ــا فقــد ألزمــت املدعــى علي ــال ثالث وخمســمائة ري
نفقــة االبنــة ... املســتقبلية وهــي مبلــغ خمســمائة ريــال اعتبــار مــن تاريــخ 
1433/9/25هـــ وبــه حكمــت وبعرضــه عليهــا قنعــت بــه وأفهمتهــا بــأن 
هــذا احلكــم حكــم حضــوري خاضــع لاســتئناف حســب التعليمــات 

وحــرر يف 1433/8/28هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد
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افتتحــت  1434/2/18هـــ  االثنــن  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجللســة يف الســاعة الثامنــة والنصــف وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار رقــم 345811 يف 1434/1/7هـــ 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة   : نصــه  مــا  واملتضمــن 
...ختمــه  اســتئناف  علــى احلكــم قاضــي  املوافقــة  تقــرر  االعتراضيــة 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ...ختمــه 
وتوقيعــه وقــد تركــت طيلــت هــذه الفتــره لــم يهمــش عليهــا حيــث كان 
مــن  اعتبــارًا  اســابيع  ثمانيــة  ملــدة  اجلزائــي  القضــاء  يف  برنامــج  لــدي 
تاريــخ 1433/12/18هـــ وذلــك مبوجــب خطــاب وكيــل الــوزارة برقــم 
ــى اهلل  1923396 يف 1433/11/1هـــ وحــرر يف 14334/2/18هـــ وصل

علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : نحــن 
قضاة الدائرة األولى لأحوال الشــخصية واألوقاف والوصايا والقصار 
وبيــوت املــال يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمة جرى منا 
االطــاع علــى الصــك رقــم 33396987 وتاريــخ 1433/8/28هـــ الصــادر 
ــة القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف الشــيخ ... املتضمــن  مــن فضيل
دعــوى ... ضــد ... يف نفقــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 3418724 تاريُخه: 1434/1/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33176903

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3455386 تاريخه: 1434/3/4هـ

نفقــة - نفقــة زوجــة مــدة محــددة - نفقــة بنــت املاضيــة و املســتقبلية 
- إدخــال والــد الزوجــة لتقريــر نفقتــه علــى البنــت مــن عدمــه - القــول 
قــول الزوجــة يف عــدم النشــوز مــع ميينهــا - ال تقبــل شــهادة عمــودي 
النســب بعضهــم لبعــض - مــن صــح إقــراره يف شــيء قبلــت ميينــه علــى 

إنــكاره - احلكــم بنفقــة املدعيــة وابنتهــا املــدة املذكــورة.  

1- قوله تعالى » لينفق ذو سعة من سعته«
2- قوله تعالى » وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف«

3- قــال يف كشــاف القنــاع » وال تقبــل شــهادة عمــودي النســب بعضهــم 
لبعــض« 313/15 .

4- قــال يف كشــاف القنــاع ) وإن اختلــف الزوجــان يف نشــوزها بعــد 
االعتــراف بالتســليم أو اختلفــا يف االتفــاق عليهــا أو يف تســليم النفقــة 

إليهــا فالقــول قولهــا ألن األصــل عــدم ذلــك ( 141/13-142هـــ
5- من صح إقراره يف شيء قبلت ميينه على إنكاره .

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلتــه كانــت زوجــة للمدعــى عليــه ورزق 
ــًا عمرهــا تســعة أعــوام وقــد مت فســخ  منهــا بأربعــة أوالد واصغرهــم بنت
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نــكاح موكلتــه مــن املدعــى عليــه يف 1431/6/25هـــ كمــا أن البنــت  
كانــت يف حضانــة والدتهــا واملدعــى وكالــة يطالــب بنفقــة موكلتــه 
مــن تاريــخ 1426/8/17هـــ وحتــى تاريــخ فســخ نكاحهــا  ونفقــة ابنتــه 
التــي كانــت يف حضانــة والدتهــا مــن 1426/8/17 هـــ وحتــى اســتامها 
مــن   قبــل  والدهــا يف 1433/4/4هـــ، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة 
علــى الدعــوى ودفــع بــأن املدعيــة أصالــة ال تســتحق النفقــة عليهــا ألنهــا 
كانــت ناشــزًا وكذلــك والدهــا اســتعد بنفقتهــا ونفقــة ابنتهــا ولــذا 
فإنــه غيــر ملــزم بهــذه املطالبــة، حضــر والــد املدعيــة أصالــة وانكــر 
دفــع املدعــى عليــه، قــرر املدعــى عليــه إن بينتــه علــى نشــوز املدعيــة هــم 
أوالده، طلــب املدعــى عليــه ميــن املدعيــة ووالدهــا، حلفــت املدعيــة علــى 
إنهــا لــم تكــن ناشــزًا وحلــف والدهــا علــى نفــى دفــع املدعــى عليــه، ثــم 
تقــدر نفقــة املدعيــة املاضيــة مبلغــا قــدره أربعمائــة ريــال والبنــت ثاثمائــة 
ريــال مــن قبــل هيئــة النظــر، قــرر ناظــر القضيــة لأســباب املرصــودة 
ــه تعالــى ))لينفــق ذو ســعه مــن ســعته(( احلكــم  ــة ولقول يف نــص القضي
علــى املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة نفقتهــا ونفقــة ابنتهــا مبلغــا قــدره 
ســبعة وأربعــون ألفــًا ومائــة وســته وســتون ريــااًل، قــررت املدعيــة ووالدهــا 
قــرار محكمــة  القناعــة، صــدر  عــدم  عليــه  املدعــى  وقــرر  القناعــة 

ــى احلكــم . االســتئناف باملصادقــة عل

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا ..... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف عقــدت اجللســة للنظــر يف 
دعــوى ضــد بطلــب النفقــة  املقيــدة برقــم 33465116 يف 1433/3/12هـ  
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واحملالــة لــي مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 33176903 يف 1433/3/12هـــ  
وفيهــا حضــر ..... فلســطيني اجلنســية برخصــة إقامــة رقــم ..... بصفتــه 
وكيــًا عــن املدعيــه مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الثانيــة بالطائــف رقــم 11812 يف 1433/2/27هـــ والتــي تخولــه إقامــة 
املدعــى  ضــد  موكلتــه  مــن  املقامــة  واملطالبــات  الدعــاوى  وســماع 
ــات واالقــرار  ــه واملدافعــة واملرافعــة وحضــور اجللســات وتقــدمي البين علي
واالنــكار واملطالبــة بنفقــة ابنتهــا وادعــى علــى احلاضــر معــه املدونــة 
هويتــه ســابقًا قائــًا يف دعــواه إن املدعــى عليــه كان زوجــًا ملوكلتــي 
وقــد مت فســخ نكاحهــا بتاريــخ 1431/6/25هـــ بعــد أن أجنبــت منــه 
عامــًا  عشــر  ســتة  وعمرهــا  األول  أوالد  أربعــة  الزوجيــة  فــراش  علــى 
والثانــي وعمــره أربعــة عشــر عامــًا والثالــث وعمــره أحــد عشــر عامــًا 
والرابــع وعمرهــا تســعة أعــوام ولــم ينفــق علــى موكلتــي مــن تاريــخ 
1426/8/17هـــ حتــى تاريــخ فســخ النــكاح يف 1431/6/25هـــ كما لم 
ينفــق علــى ابنتهــا مــن تاريــخ 1426/8/17هـــ وحتــى تاريــخ اســتامه لهــا 
يف تاريــخ 1433/4/4هـــ لــذا أطلــب ســؤاله وإلزامــه بدفــع نفقة موكلتي 
وابنتهــا مــن املدعــى عليــه خــال املــدة املذكــورة بعــد تقديرهــا هــذه 
دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه اســتعد باإلجابــة عليهــا يف اجللســة 
القادمــة ثــم عقــدت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة كمــا حضــر 
املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن جوابــه علــى الدعــوى أجــاب 
قائــًا مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه مــن الــزواج وفســخ النــكاح 
واألوالد وأعمارهــم كلــه صحيــح وكذلــك مــا ذكــر مــن عــدم نفقتــي 
علــى املدعيــة أصالــة وابنتــي خــال املــدة التــي ذكرهــا املدعــي وكالــة 
صحيــح ولكــن ال جتــب علــّي نفقــة املدعيــة وال نفقــة ابنتنــا ألن املدعيــة 
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تعتبــر ناشــزًا فقــد خرجــت مــن بيتــي طــوال املــدة املذكــورة بــدون علمــي 
ورضــاي وقــد حجــزت البنــت عنــي فلــم اســتطع خــال تلــك املــدة رؤيتهــا 
وزيارتهــا كمــا أن والــد املدعيــة قــد اســتعد بنفقــة املدعيــة وبنفقــة ابنتــي 
وقــد حلــف علــى ذلــك واملدعيــة وابنتنــا  كانــت عنــده هكــذا أجــاب 
وبعــرض جوابــه علــى املدعــي وكالــة قــال موكلتــي لــم تكــن ناشــزَا بــل 
املدعــى عليــه هــو الــذي تركهــا ويــدل علــى ذلــك صــك فســخ النــكاح 
وأبــرز صــكًا صــادرًا مــن احملكمــة العامــة بجــدة برقــم 8/200/99 يف 
1430/5/21هـــ وقــال بأنــه صــك فســخ النــكاح وأمــا والــد موكلتــي 
فلــم يســتعد بنفقــة موكلتــي وابنتهــا  هكــذا أجــاب لــذا رفعــت اجللســة 
إلدخــال والــد املدعيــة ثــم عقــدت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
واملدعــى عليــه كمــا حضــر والــد املدعيــة حامــل رخصــة إقامــة رقــم 
وبســؤال والــد املدعيــة عــن مــا ذكــره املدعــى عليــه يف اجللســة الســابقة 
مــن أنــه اســتعد بنفقــة ابنــة املدعــى عليــه وأنــه حلــف علــى ذلــك واملدعيــة 
وابنتــه كانــت عنــده أجــاب والدهــا بــأن مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر 
صحيــح وإمنــا الصحيــح أنــه حــن جاءتنــي بنتــي ومعهــا طفلتهــا قلــت 
لــه بعدهــا بيومــن يــا إذا طلقــت بنتــي وأرســلت ورقتهــا فأنــا أتكفــل 
بتربيــة البنــت وســأنفق عليهــا ولكنــه لــم يقــم بذلــك ولــم يطلــق ابنتــي 
وإمنــا اضطرنــي لتقــدمي الدعــاوى والذهــاب إلــى املنطقــة الشــرقية وتقــدمي 
دعــوى هنــاك وحصــل بيننــا مرافعــات انتهــت بفســخ نــكاح ابنتــي منــه 
وحيــث إنــه لــم يقــم بتطليــق ابنتــي ولــم يــِف بالشــرط الــذي اشــترطته 
ــة ونفقــة  ــه بنفقــة البنــت املاضي ــم أتكفــل بالنفقــة ونطالب ــه فإنــي ل علي
وبعــرض  تاريــخ فســخ نكاحهــا  تاريــخ خروجهــا وحتــى  مــن  الزوجــة 
جوابــه علــى املدعــى عليــه قــال إن والدهــا تكفــل بالنفقــة علــى البنــت 
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ولــم يشــترط علــي تطليــق ابنتــه وأمــا نفقــة الزوجــة فقــد كانــت ناشــزًا 
وال أوافــق علــى إعطائهــا النفقــة فــكل قولــه غيــر صحيــح فجرى ســؤاله 
ألــك بينــة علــى أن والــد املــرأة تكفــل بالنفقــة مــن غيــر قيــد وال شــرط 
فأجــاب ليــس لــدي بينــة علــى ذلــك وأطلــب ميــن والدهــا علــى أنــه اشــترط 
أن أطلــق ابنتــه وأوصــل لــه ورقــة طاقهــا حتــى ينفــق علــى ابنتــي هكــذا 
قــال وبعــرض ذلــك علــى والــد املدعيــة اســتعد بــأداء اليمــن يف اجللســة 
القادمــة فأفهــم بــأن عليــه حضــور اجللســة القادمــة وإحضــار املدعيــة ثــم 
عقــدت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة ..... فلســطينية اجلنســية 
مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم .....  املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا احلاضــر 
ووكيلهــا كمــا حضــر املدعــى عليــه ويف هــذه اجللســة جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه هــل لديــه بينــة علــى أن املدعيــة أصالــة كانــت ناشــزًا 
فقــال شــهادة أوالدي أو ميينهــا فجــرى إفهامــه بــأن شــهادة أوالده ال تقبــل 
لوجــود املانــع فقــال أريــد ميينهــا علــى أنهــا لــم تكــن ناشــزًا وميــن والدهــا 
علــى عــدم اســتعداده بدفــع نفقــة املدعيــة ونفقــة ابنتنــا  هكــذا أجــاب 
وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة ووالدهــا اســتعدا بحلــف اليمــن فأذنــت 
لهمــا بعــد وعظهمــا فحلــف والــد املدعيــة قائــًا واهلل العظيــم أننــي لــم 
ألتــزم للمدعــى عليــه بنفقــة ابنتــي وابنتهــا إال إذا أحضــر ورقــة طاقهــا 
وأنــه لــم يحضــر ورقــة طاقهــا واهلل العظيــم وحلفــت املدعيــة قائلــة واهلل 
العظيــم أننــي لــم أنشــز عــن طاعــة زوجــي وأنــه هــو الــذي تركنــي بنفســه 
واهلل العظيــم هكــذا حلفــا هــذا وقــد جــرى اإلطــاع علــى صــورة الصــك 
الــذي ســبق وأن أحضرهــا املدعــي وكالــة وأشــير إليــه ســابقًا فوجــد 
مضمونهــا دعــوى املدعيــة ضــد املدعــى عليــه بطلــب فســخ نكاحهــا منــه 
وقــد نظرهــا فضيلــة مصــدره غيابيــًا لعــدم العثــور علــى املدعــى عليــه 
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وفســخ نــكاح املدعيــة بنــاء علــى شــهادة شــاهدي املدعيــة بــأن املدعــى 
عليــه غيــر منفــق وجــاء يف شــهادتهما أن املدعــى عليــه تــرك زوجتــه منــذ 
ثــاث ســنوات عنــد أهلهــا أ . هـــ كمــا ســبق مخاطبــة مكتــب الصلــح 
بهــذه احملكمــة حملاولــة الصلــح أو تقديــر النفقــة فــورد قــرار املكتــب 
رقــم 151/ص يف 1433/4/11هـــ املرفــق مــع املعاملــة وفيــه )وبعــرض 
الصلــح علــى الطرفــن وتقريــب وجهــات النظــر تعــذر الصلــح بينهمــا 
املاضيــة  النفقــة  أن تكــون  رأي فضيلتكــم  بعــد  اللجنــة  تــرى  عليــه 
للزوجــة أربعمائــة ريــال وأن تكــون النفقــة املاضيــة للطفلــة ثاثمائــة 
ريــال وبــاهلل التوفيــق( أ.هـــ وبعــرض هــذا القــرار علــى الطرفــن لــم تبــدي 
املدعيــة جتاهــه شــيء وأمــا املدعــى عليــه فقــال بــأن هــذا التقديــر عندمــا 
كان راتبــي ثاثــة أالف وأنــا أحتــج عليــه وبســؤال الطرفــن هــل لديهمــا 
إضافــة قالــت املدعيــة ليــس لــدي إضافــة وأمــا املدعــى عليــه فقــال بأنــه 
تقــادم العهــد بالنفقــة والنفقــة إلحيــاء النفــس ووالدهــا ميســور احلــال 
هكــذا أضــاف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي وكالــة بطلــب 
نفقــة املدعيــة مــن تاريــخ 1426/8/17هـــ حتــى تاريــخ فســخ النــكاح يف 
1431/6/25هـــ ونفقــة ابنتهــا مــن تاريــخ 1426/8/17هـــ وحتــى تاريــخ 
ــى عــدم  ــه عل ــه ومصادقت ــة املدعــى علي 1433/4/4هـــ ومــا ورد يف إجاب
بــأن املدعيــة  املــدة ودفعــه  تلــك  نفقتــه علــى املدعيــة وابنتهمــا خــال 
كانــت ناشــزًا وأن والدهــا اســتعد بنفقتهــا ونفقــة ابنتهمــا وإلنــكار 
املدعــي وكالــة مــا دفــع بــه املدعــى عليــه وملــا ورد يف إجابــة والــد املدعيــة 
الــذي مت إدخالــه مــن أنــه لــم يلتــزم بالنفقــة إال إذا طلــق املدعــى عليــه 
ابنتــه وأنــه لــم يطلقهــا ويفــي بهــذا الشــرط وإلنــكار املدعــى عليــه وجــود 
هــذا الشــرط وملــا قــرره مــن عــدم وجــود بينــة لديــه علــى اســتعداد والــد 
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املدعيــة بالنفقــة وعلــى نشــوز املدعيــة إال شــهادة أوالده علــى النشــوز 
وشــهادة الولــد لوالــده ال تقبــل لوجــود مانــع وهــو قرابــة الــوالدة قــال يف 
الكشــاف ))وال تقبــل شــهادة عمــودي النســب بعضهــم لبعــض(( أ . هـــ 
313/15ولطلــب املدعــى عليــه ميــن املدعيــة ووالدهــا علــى نفــي مــا دفــع 
بــه وحللفهمــا علــى نفــي ذلــك بعــد اإلذن لهمــا وألن القــول قــول املــرأة يف 
عدم نشــوزها قال يف الكشــاف )) وإن اختلفا أي الزوجان يف نشــوزها 
بعــد االعتــراف بالتســليم أو اختلفــا يف اإلنفــاق عليهــا أو يف تســليم النفقة 
إليهــا فالقــول قولهــا ألن األصــل عــدم ذلــك(( أ . هـــ 141/13-142 وألن 
ميــن والــد املدعيــة وإن لــم يكــن مدعــى عليــه مقبولــة ألن مــن صــح 
إقــراره يف شــيء قبلــت ميينــه علــى إنــكاره وملــا ورد يف قــرار مكتــب 
الصلــح مــن تقديــر نفقــة املدعيــة بأربعمائــة ريــال وابنتهمــا بثاثمائــة 
ريــال شــهريًا وألن كامــل املــدة التــي لــم ينفــق فيهــا علــى املدعيــة هــي 
ســبعة وخمســون شــهرًا وثاثــة وعشــرون يومــًا وإجمالــي نفقــة هــذه املــدة 
حســب التقديــر املشــار إليــه ثاثــة وعشــرون ألفــًا وثاثمائة وســتة رياالت 
وكامــل املــدة التــي لــم ينفــق فيهــا علــى ابنتهمــا هــي تســعة وســبعون 
شــهرًا وســبعة عشــر يومــًا  وإجمالــي نفقــة هــذه املــدة حســب التقديــر هــو 
ثاثــة وعشــرون ألــف ومائــة وثاثــون ريــااًل لذلــك كلــه ولقولــه ســبحانه 
ــه  ــود ل ــى املول ــه ســبحانه )وعل وتعالــى )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته( وقول
رزقهــن وكســوتهن باملعــروف( فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع 
ســبعة وأربعــن ألفــًا ومائــة وســتة وســتن ريــااًل للمدعيــة أصالــة نفقتهــا 
وابنتهــا للمــدة املذكــورة بعاليــه وبإعــان احلكــم علــى الطرفــن قــررت 
فقــرر عدمهــا فجــرى  عليــه  املدعــى  وأمــا  القناعــة  ووالدهــا  املدعيــة 
إفهامــه باالنتظــار بعــد إغــاق اجللســة الســتام نســخة مــن صــك احلكــم 
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وتقــدمي مــا لديــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ اليــوم وبــاهلل التوفيــق 
حــرر يف  1434/1/20هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي الســاعة لعاشــرة مــن هــذا اليــوم االثنــن 
مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  اجللســة  عقــدت  1434/3/23هـــ  املوافــق 
رقــم 34486688 يف  رئيســها  محكمــة االســتئناف بخطــاب فضيلــة 
1434/3/14هـــ وقــد ظهــر صــك احلكــم بقــرار الدائــرة الثانيــة لأحوال 
مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة رقــم  3455386 يف 1434/3/4هـــ 
ونصــه )) احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 
3418724 يف 1434/1/20هـــ  الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ وأصدرنــا 
القــرار رقــم 3455386 وتاريــخ 1434/3/4هـــ املتضمــن املوافقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق(( أ.هـــ قاضــي اســتئناف  ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
اســتئناف د..... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ..... ختمــه وتوقيعــه لــذا 
جــرى إحلاقــه وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/3/23هـــ وصلــى اهلل وســلم 

ــه أجمعــن .  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبي بعــده ، وبعد فقد جرى منا 
ــا  ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
مكــة  منطقــة  يف  االســتئناف   مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار 
املكرمــة االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ القاضــي 
باحملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 3418724 وتاريــخ 1434/01/20هـــ 
املتضمــن دعــوى..... ضــد..... يف نفقــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 3440861 تاريُخه: 1434/2/18هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33245651

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34201329 تاريخه: 1434/4/29هـ

نفقــة - مطالبــة زوجــة بنفقتهــا ونفقــة ابنتهــا املاضيــة واملســتقبلية 
- تقديــر النفقــة املاضيــة واملســتقبلية عــن طريــق قســم اخلبــراء - 
وشــهادة  والدة  تبليــغ  باســتخراج  مطالبــة   - الرجــوع  بنيــة  النفقــة 
ميــاد - مطالبــة بإضافــة مولــود يف دفتــر العائلــة - حلــف اليمــن 
االبنــة - حكــم  انفقتــه علــى  املدعــى عليــه مبــا  الرجــوع علــى  بنيــة 
بتســليم نفقــة ماضيــة ونفقــة مســتقبلية - حكــم باســتخراج تبليــغ 
والدة وشــهادة ميــاد - احلكــم بإضافــة مولــود يف دفتــر العائلــة - صــرف 
النظــر عــن طلــب الزوجــة نفقتهــا املاضيــة لنشــوزها - تنــازل عــن نفقــة 

محكــوم بهــا.

ذكــر البهوتــى يف شــرح املنتهــى 242/3 » ولــو امتنــع منهــا أي النفقــة 
زوج أو قريــب فأنفــق عليهمــا غيــره رجــع منفــق علــى زوج أو قريــب بنيــة 
رجــوع ألن االمتنــاع قــد يكــون لضعــف مــن وجبــت لــه وقــوة مــن وجبــت 

عليــه فلــو لــم ميلــك املنفــق الرجــوع لضــاع الضعيــف«

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه أنــه زوجها ذهب بها إلــى بيت أهلها يف 
1/5 1431/1هـــ وتركهــا عندهــم حتــى تاريــخ إقامــة الدعــوى ولــم ينفــق 
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عليهــا خــال هــذه املــدة كمــا أنهــا رزقــت منــه ببنــت يف 1432/7/3هـــ 
ولــم ينفــق عليهــا مــن والدتهــا إلــى وقــت إقامــة الدعــوى وإنهــا أنفقــت 
عليهــا شــهريا ألــف ريــال ناويــة الرجــوع علــى املدعــى عليــه كمــا أن 
املدعــى عليــه لــم يســتخرج تبليــغ والدة وال شــهادة ميــاد ولــم يضيــف 
ابنتــه يف كــرت العائلــة وطالبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بتقديــر 
نفقــة شــهرية لهــا والبنتهــا وإلــزام املدعــى عليه بــأن يســلمها نفقتها للمدة 
املاضيــة واملســتقبلية وان يســلمها مــا أنفقتــه علــى ابنتهــا املــدة املاضيــة 
وان يســتخرج للبنــت تبليــغ والدة وشــهادة ميــاد وان يضيــف البنــت يف 
كــرت العائلــة، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر انــه 
لــم يســتخرج تبليــغ والدة ألنــه ال يعــرف أيــن ولــدت املدعيــة كمــا أن 
املدعيــة ال تســتحق النفقــة ألنهــا ناشــز، ثبــت لــدى ناظــر القضيــة بــأن 
املدعيــة  ناشــز، مت تقديــر نفقــة للبنــت مــن قبــل قســم اخلبــراء ســتمائة 
ريــال شــهريًا ، جــرى عــرض اليمــن علــى املدعيــة إنهــا كانــت تنفــق 
القضيــة  ناظــر  قــرر  ذلــك،  علــى  الرجــوع فحلفــت  بنيــة  البيــت  علــى 
لأســباب املرصــودة يف نــص القضيــة باحلكــم علــى املدعــى عليــه إن 
يســلم نفقــة شــهرية البنتــه مبلغــا قــدره ســتمائة ريــال مــن 1434/2/3هـــ 
وتســليم النفقــة املاضيــة مبلغــا قــدره احــد عشــر ألفــًا وأربعمائــة ريــال مــن 
والدتهــا وحتــى 1434/2/2هـــ، وإن يســتخرج تبلــغ والدة البنتــه وشــهادة 
ميــاد وان يضيفهــا إلــى دفتــر العائلــة، مت تصديــق احلكــم من محكمة 
االســتئناف بالريــاض، حضــرت املدعيــة وتنازلــت عــن مبلــغ قــدره عشــرة 

اآلف ريــال مــن النفقــة احملكــوم بهــا ســابقا البنتهــا .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1433/08/26هـــ حضــرت/ ).....( 
الســجل املدنــي رقــم ).....( واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا/).....( حامــل 
الســجل املدنــي رقــم).....(:، ولــم يحضــر املدعــى عليــه ).....(، والــذي 
جــرى تبليغــه مبوعــد هــذه اجللســة لشــخصه عــن طريــق مرجعــه مبوجــب 
ــة ... برقــم: ... يف ... املرفــق  ــر إدارة شــؤون املوظفــن مبدين خطــاب مدي
ــذا قــررت ســماع الدعــوى  ــه؛ ل ــغ موقعــا مــن املدعــى علي ــه منــوذج التبلي ب
غيابيــا، وقــد ادعــت املدعيــة قائلــة يف دعواهــا: إن املدعــى عليــه زوجــي، 
وقــد ذهــب بــي إلــى بيــت أهلــي بتاريــخ 1431/11/5هـــ وتركنــي عندهم 
حتــى اآلن، ولــم ينفــق علــي خــال تلــك املــدة كمــا أننــي رزقت منــه ببنت 
يف 1432/7/3هـــ ولــم ينفــق عليهــا مــن والدتهــا إلــى وقتنــا احلاضــر، وقــد 
أنفقــت عليهــا شــهريا مــا ال يقــل عــن ألــف ريــال ناويــة الرجــوع بهــا علــى 
املدعــى عليــه، كمــا أنــه لــم يســتخرج لهــا تبليــغ والدة وال شــهادة ميــاد 
ولــم يضفهــا يف دفتــر عائلتــه، وأطلــب تقديــر نفقــة شــهرية لــي والبنتــي، 
وإلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلمني نفقتــي للمــدة املاضيــة واملســتقبلية، 
وأن يســلمني مــا أنفقتــه علــى ابنتــه للمــدة املاضيــة، وأن يســلمني نفقتهــا 
للمــدة املســتقبلية وأن يســتخرج لهــا تبليــغ والدة وشــهادة ميــاد، وأن 
يضيفهــا يف دفتــر عائلتــه، هــذه دعــواي. فســألت املدعيــة البينــة علــى 
دعواهــا فقالــت: نعــم، ووعــدت بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة .  ويف 
يــوم  األحــد املوافق1433/11/21هـــ حضــرت املدعيــة املعــرف بهــا مــن 
قبــل والدهــا  ، كمــا حضــر املدعــى عليــه حامــل الســجل املدنــي رقــم 
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ومتــت تــاوة الدعــوى عليــه وطلبــت منــه اإلجابــة عنهــا فقــال : مــا ذكرتــه 
املدعيــة مــن أننــي ذهبــت بهــا إلــى بيــت أهلهــا بتاريــخ 1431/11/5هـــ 
وأنهــا عندهــم حتــى اآلن وأننــي لــم أنفــق عليهــا خــال تلــك املــدة وأننــي 
رزقــت منهــا ببنــت يف 1432/7/3هـــ وأننــي لــم أنفــق عليهــا مــن والدتهــا 
إلــى وقتنــا احلاضــر وأننــي لــم اســتخرج لهــا تبليــغ والدة وال شــهادة ميــاد 
وأننــي لــم أضفهــا يف دفتــر عائلتــي فصحيــح ولــم اســتخرج تبليــغ الــوالدة 
ألنــي ال أعلــم يف أي مستشــفى ولــدت ومــا ذكرتــه املدعيــة مــن أننــي 
ــد اهلهــا فغيــر صحيــح والصحيــح أنهــا هــي التــي رفضــت  تركتهــا عن
 ، أجــاب  هكــذا  ناشــزا  لكونهــا  النفقــة  تســتحق  فــا  لــي  العــودة 
وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت : إننــي رفضــت العــودة للمدعــى عليــه 
يف ذلــك الوقــت ألننــي كنــت حامــا وكنــت أتوحــم واآلن لــن أرجــع لــه 
لكونــه قــد أهاننــي هكــذا أجابــت ، فقــررت الكتابــة لقســم اخلبــراء 
لتحديــد النفقــة الشــهرية البنــة الطرفــن للمــدة املاضيــة واملســتقبلية. 
ويف يــوم  االثنــن املوافق1434/02/18هـــ حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا 
مــن قبــل أبيهــا واملدعــى عليــه ، فســألت املدعيــة يف أي مستشــفى ولــدت 
ابنتهــا، فقالــت: يف مستشــفى ).....( اجلامعــي ،هكــذا أجابــت ،وقــد 
وردنــي قــرار مكتــب الصلــح رقــم:61 يف 1434/1/20هـــ واملتضمــن 
اليمــن  تقديــر نفقــة الطفلــة الشــهرية بســتمائة ريال،فجــرى عــرض 
علــى املدعيــة أنهــا أنفقــت علــى ابنتهــا مــن املدعــى عليــه مــاال يقــل علــى 
ســتمائة ريــال شــهريا مــن تاريــخ والدتهــا إلــى وقتنــا احلاضــر بنيــة الرجــوع 
علــى املدعــى عليه،فاســتعدت ببذلهــا ،ثــم حلفــت قائلــة )واهلل الــذي 
ال إلــه إال هــو إننــي قــد أنفقــت علــى ابنتــي مــن املدعــى عليــه مــن تاريــخ 
والدتهــا يف 1432/7/3هـــ إلــى وقتنــا احلاضــر مــاال يقــل عن ســتمائة ريال 
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ــى املدعــى عليه(هكــذا حلفــت،  ــة الرجــوع مبــا أنفقــت عل شــهريا ناوي
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعيــة تعتبــر ناشــزا 
خــال الفتــرة التــي تطالــب بالنفقــة لهــا حيث أقــرت بأنها رفضــت العودة 
إلــى املدعــى عليــه عندمــا كانــت حامــا وأنهــا اآلن لــن ترجــع إليــه وبنــاء 
علــى قــرار قســم الصلــح وميــن املدعيــة وبنــاء علــى مــا قــرره أهــل العلــم 
حيــث ذكــر البهوتــي يف شــرح املنتهــى )242/3( مانصــه )ولــو امتنــع 
منهــا أي النفقــة زوج أو قريــب فأنفــق عليهمــا غيــره رجــع منفــق علــى 
زوجــة أو قريــب بنيــة رجــوع ألن االمتنــاع قــد يكــون لضعــف مــن وجبــت 
لــه وقــوة مــن وجبــت عليــه فلــو لــم ميلــك املنفــق الرجــوع لضــاع الضعيــف(
لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعيــة أحــد عشــر 
ألفــا وأربعمائــة ريــال عــن مــا أنفقتــه علــى ابنتــه منهــا مــن تاريــخ والدتهــا 
إلــى تاريخ1434/2/2هـــ وأن يســلم املدعــى عليــه للمدعيــة نفقــة شــهرية 
،وأن  1434/2/3هـــ  مــن  ابتــداء  ريــال  ســتمائة  قدرهــا  منهــا  البنتــه 
يســتخرج البنتــه املذكــورة تبليــغ والدة وشــهادة ميــاد وأن يضيفهــا يف 
دفتــر عائلتــه ورددت دعــوى املدعيــة يف املطالبــة مبــا زاد علــى النفقــة 
احملكــوم بهــا البنتهــا ويف املطالبــة بنفقتهــا وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه 
مــن ذلــك وبذلــك حكمــت، وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنعــت بــه 
ــه  ــه لطلب ــب االســتئناف فأجبت ــه وطل ــه املدعــى علي ــع ب ــم يقن ــة ول املدعي
وقــررت تســليمه صــورة مــن صــك احلكــم حــاال لتقــدمي معارضتــه عليــه 
خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــن يومــا فــإن تأخــر عــن ذلــك ســقط حقــه 
وبــاهلل  القطعيــة.  الائحــة االعتراضيــة واكتســب احلكــم  تقــدمي  يف 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/02/18 هـــ .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم األحد املوافق 1434/05/19هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 09:45 وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالريــاض وقــد همــش علــى ظهــر الصــك مبــا نصــه )تظهيــرات الدائــرة 
الثانيــة لأحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 
الريــاض ، احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 
3440861 وتاريــخ 1434/02/18هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ).....( 
وأصدرنــا القــرار رقــم 34201329 وتاريــخ 1434/04/29هـــ املتضمــن 
املصادقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . عضــو ختمــه وتوقيعــه عضــو 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه . ( وكان ختــام هــذه 
اجللســة الســاعة 10:00 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/05/19هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ، فلــدي أنــا ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة 
ــوم  ــه مــن هــذه احملكمــة ويف ي ــة الشــيخ النتقال ــًا لفضيل ــاض خلف بالري
الثامنــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/12/02هـــ  املوافــق  االثنــن 
يف   34368950 برقــم  منــا  الصــادر  الصــك  علــى  وبنــاء   ، والربــع 
1434/11/25هـــ املتضمــن تنــازل املدعيــة /).....( عــن مبلــغ قــدره عشــرة 
آالف ريــال مــن النفقــة احملكــوم بهــا لهــا نفقــة ماضيــة البنتهــا ، ولكــي 
ال يخفــى جــرى حتريــره وأمــرت بالتهميــش بذلــك علــى الصــك وســجله ، 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

. حــرر يف 1434/12/02هـــ .
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 
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املرفــق  1434/4/9هـــ  وتاريــخ   33658319 برقــم  املســاعد  بالريــاض 
 ).....( الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  مــن فضيلــة  الصــادر  الصــك  بهــا 
املســجل برقــم 3440861 وتاريــخ 1434/2/18هـــ اخلــاص بدعــوى ).....( 
ــه مبــا  ــة نفقــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلت ضــد ).....(، يف قضي
هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة  تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم، 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 32191315 تاريُخه: 1432/8/4هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 317549

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34313140 تاريخه: 1434/9/6هـ

نفقــة - نفقــة أوالد- املطالبــة بالنفقــة املاضيــة - املطالبــة بالنفقــة 
املســتقبلية- املطالبــة بتســليم شــهادة امليــاد ودفتــر العائلــة- غيــاب 
املدعــى عليــه يعتبــر نكــواًل عــن اجلــواب- القــول قــول الغــارم بيمينــه- 
حلف الزوجة اليمن- تقدير النفقة عن طريق قسم اخلبراء- احلكم 
علــى األب بدفــع نفقــة أوالده املاضيــة واملســتقبلية- احلكــم علــى األب 
بتســليم األم األوراق الثبوتيــة ألوالدهــا الذيــن يف حضانتهــا- شــمول 
احلكــم بالنفقــة وإخــراج شــهادة امليــاد وإســقاط املدعيــة مــن ســجل 

أســرة املدعــى عليــه بالتنفيــذ املعجــل.

1- املــادة 2/203 مــن نظــام املرافقــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة 
املتضمــن أن غيــاب املدعــى عليــه يعتبــر نكــواًل عــن اجلــواب.

2- قاعدة القول قول الغارم بيمينه.
3- املادة 199 من نظام املرافعات الشرعية.

4- قــال يف دليــل الطالــب ص 292 طبعــة طيبــة )وحيــث امتنــع فيهــا 
زوج أو قريــب وأنفــق أجنبــي بنيــة الرجــوع رجــع( وانظــر شــرح منتهــى 
اإلرادات 680/5 طبعــة الرســالة وكشــاف القنــاع 161/13 طبعــة وزارة 

العــدل.
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ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلتــه منــذ شــهر 1430/11هـــ وهــي تنفــق 
علــى أوالدهــا مــن املدعــى عليــه وهــم بنتان وابن ذكــر أعمارهم كونهم 
يعيشــون معهــا وال يزالــون، لــم يدفــع املدعــى عليــه مــن النفقــة ســوى 
ألــف وتســعمائة ريــال فيمــا أنفقــت موكلتــه خمســة وعشــرين ألــف ريــال 
ــال إلــى شــهر 1431/11هـــ، طلــب  وتنازلــت إلــى خمســة عشــر ألــف ري
املدعــي وكالــة إلــزام املدعــى عليــه بتعويــض موكلتــه عمــا أنفقتــه 
وإلزامــه  شــهريًا  ريــال  بألــف  النفقــة  يف  باالســتمرار  وإلزامــه  ســابقًا 
بتســليم شــهادة امليــاد ودفتــر العائلــة إلكمــال املعامــات الرســمية، 
نــاكًا عــن اجلــواب  لــذا عــّد  لــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم تبليغــه 
بنــاء علــى املــادة 2/203 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية، ورد جــواب 
قســم اخلبــراء املتضمــن تقديــر نفقــة األوالد بعــد أن وردت إفــادة مرجــع 
املدعــى عليــه مبقــدار راتبــه، حيــث إن املدعيــة غارمــه والقــول قــول 
الغــارم بيمينــه لــذا جــرى حتليــف املدعيــة أصالــة بعــد وعظهــا بخطــر 
اليمــن الكاذبــة علــى أن املدعــى عليــه لــم ينفــق علــى أوالده ســوى ألــف 
ــال وال  ــال وأنهــا أنفقــت أكثــر مــن خمســة عشــر ألــف ري وســبعمائة ري
ــزام  ــًا بإل يزالــون يف حضانتها،حلفــت املدعيــة، صــدر احلكــم حضوري
املدعــى عليــه بدفــع ثاثــة وثاثــن ألــف ريــال نفقــة ألوالده مــن املدعيــة 
عــن املــدة املاضيــة وإلزامــه باإلنفــاق عليهــم ألفــي ريــال شــهريًا وإلزامــه 
بتســليم األوراق الثبوتيــة ألوالده للمدعيــة ومنهــا شــهادات امليــاد للبنتــن 
وكــرت العائلــة مــا دامــوا يف حضانــة والدتهــم، قــدم املدعــى عليــه 
الئحتــه االعتراضيــة املتضمنــة وجــود اســتقطاعات مــن راتبــه، جــرى 
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املعاملــة لقســم  بعــث  مناقشــة هــذا األمــر بحضــور الطرفــن وجــرى 
اخلبــراء لتقديــر النفقــة علــى ضــوء ذلــك، ورد اجلــواب مــن قســم اخلبــراء 
ــر النفقــة  ــى تقدي ــر ذلــك عل ــه ال يؤث ــأن مــا جــاء يف الئحــة املدعــى علي ب
الســابقة وتبقــى النفقــة كمــا هــي بالتقديــر الســابق، جــرى تســليم 
العائلــة وأقــرت املدعيــة باســتام صــورة  املدعيــة صــورة مــن كــرت 
ــزام  مــن شــهادة ميــاد إحــدى البنتــن، رجــع القاضــي عــن احلكــم بإل
ــة  املدعــى عليــه بتســليم شــهادة ميــاد البنــت املذكــورة وكــرت العائل
وأمــا بقيــة احلكــم فبحالــة و شــمول احلكــم بالنفقــة وإخــراج شــهادة 
ــة مــن ســجل أســرة املدعــى  ــة وإســقاط اســم املدعي ــت الثاني ميــاد البن
ــى املــادة  ــاء عل ــة بن ــة الغرامي ــة احلضوري ــه بالتنفيــذ املعجــل بالكفال علي
199، مــن نظــام املرافعــات الشــرعية، لوحــظ علــى احلكــم ثــم صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ... مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
1431/11/26هـــ  وتاريــخ   317549 برقــم  باخلــرج  العامــة  احملكمــة 
ففــي  1431/11/26هـــ  وتاريــخ   3129679 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
 ... رقــم  املدنــي  ســجله   ... حضــر  143/2/8هـــ  املوافــق  االربعــاء  يــوم 
صــادرة  1431/11/19هـــ  وتاريــخ   510506017367 رقــم  بالوكالــة 
مــن كتابــة عــدل اخلــرج عــن ... لــه فيهــا املطالبــة بحضانــة أوالدهــا منــه 
وحضــور  الدعــاوى  وإقامــة  واملخاصمــة  واملرافعــة  واملدافعــة  والنفقــة 
اجللســات وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار واحضــار 
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البينــات والشــهود والصلــح وطلــب اليمــن وردهــا وقبــول احلكــم ونفيــه 
يحضــر  ولــم  والتســليم  واالســتام  متييــزه  وطلــب  عليــه  واالعتــراض 
املدعــى عليــه ... ولــم يقــدم عــذرا لعــدم حضــوره مــع تبلغــه شــخصيا 
كمــا يفيــده محضــر التبليــغ املرفــق وادعــى املدعــي قائــا موكلتــي 
منــذ شــهر 1430/11هـــ وهــي تنفــق علــى أوالدهــا مــن املدعــى عليــه 
وهــم بنــت عمرهــا ســبع ســنوات وبنــت أخــرى عمرهــا أربــع ســنوات 
وولــد اســمه ...عمــره ســنة وعشــرة أشــهر كونهــم يعيشــون معهــا يف 
بيــت أهلهــا يف اخلــرج وال يزالــون وقــد دفــع مــن النفقــة ألــف وتســعمائة 
ريــال فقــط بينمــا أنفقــت خمســة وعشــرين ألــف ريــال وتنازلــت إلــى 
خمســة عشــر الــف ريــال إلــى شــهر 1431/11هـــ أطلــب إلزامــه تعويضهــا 
عمــا أنفقتــه ســابقا وإلزامــه باالســتمرار يف النفقــة بألــف ريــال شــهريا 
املعامــات  إلكمــال  العائلــة  ودفتــر  امليــاد  شــهادة  بتســليم  وإلزامــه 
ــة مــن املدعــي أبــرز صــورة ناقصــة  الرســمية هــذه دعــواي وبطلــب البين
للصــك الصــادر منــا برقــم 66/2/43 وتاريــخ 1431/7/30هـــ واملتضمــن 
دعــوى املدعيــة طلــب فســخ النــكاح مــن املدعــى عليــه وإقــراره الضمنــي 
ــل عــوض وبســؤال  ــم احلكــم بفســخ النــكاح بينهمــا مقاب ــا ث بنكاحه
املدعــي وكالــة عــن عمــل املدعــى عليــه أجــاب يعمــل يف محميــة الوعــول 
بحوطــة بنــي متيــم التابعــة للهيئــة الســعودية حلمايــة احليــاة الفطريــة وإمنائهــا 
... لــذا جــرى ســؤاله عــن نوعيــة  ولديــه محــل يف اخلــرج اســمه محــل 
نشــاطه فطلــب مهلــة ولاطــاع علــى ســجل الصــك والكتابــة ملرجــع 
املدعــى عليــه ملعرفــة مقــدار راتبــه جــرى رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي بالوكالــة ... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردنــا مــن 
الهيئــة الســعودية للحيــاة الفطريــة اخلطــاب رقــم 1431/480هـــ وتاريــخ 
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1432/3/9هـــ املتضمــن أن راتــب املدعــى عليــه األســاس خمســة آالف 
وســتمائة وخمســة وثاثــن ريــاال وبــدل غــاء املعيشــة ثمامنائــة وخمســة 
وأربعــن ريــاال وخمســة وعشــرين هللــة وعليــه حســميات لبنــك التســليف 
أربعمائــة ريــال وصــايف راتبــه خمســة آالف وخمســمائة وثاثــة وســبعن 
ــى ســجل الصــك املرفــق  ــاال وعشــر هلــات كمــا جــرى االطــاع عل ري
عليــه  املدعــى  محــل  نشــاط  عــن  وكالــة  املدعــى  وبســؤال  صورتــه 
أجــاب نشــاطه بيــع طيــور وقــد أخبرنــي أنــه فتحــه للتســلية وليــس لــه 
دخــل يذكــر ولتقديــر النفقــة مــن أهــل اخلبــرة جــرى رفــع اجللســة ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــى بالوكالــة وقــد وردنــا مــن قســم اخلبــراء 
باحملكمــة اخلطــاب رقــم 32/480319 وتاريــخ 1432/5/6هـــ مرفقاتــه 
علــى  االطــاع  وبعــد  واملتضمــن:  القســم  أعضــاء  مــن  املعــد  احملضــر 
الدعــوى يــرى األعضــاء أن تكــون نفقــة األبنــاء وعددهــم ثاثــة مــن 
ســبعمائة ريــال شــهريا) 3 × 700 = 2100 ريــال شــهريا ( وبتأمــل مــا 
تقــدم مــن الدعــوى والبينــة التــي قدمهــا املدعــي فقــد جــرى االطــاع 
علــى ورقــة التبليــغ املعــدة مــن محضــر احملكمــة املتضمنــة إبــاغ املدعــى 
عليــه شــخصيا حلضــور اجللســة يف 1432/2/8هـــ وألن غيــاب املدعــى 
عليــه يعتبــر نكــوال عــن جــواب الدعــوى مثــل مــا جــاء يف املــادة 2/203 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه وألن املدعيــة غارمــه والقــول 
قولهــا بيمينهــا لــذا جــرى افهــام وكيــل املدعيــة أن اليمــن متوجهــة 
علــى موكلتــه فأجــاب موكلتــي مســتعدة بذلــك لــذا جــرى رفــع اجللســة 
اجللســة  فتحــت  1432/7/17هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ويف  حلضورهــا 
وحضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل عمهــا ... بالســجل املدنــي رقــم 
...وبســؤال املدعيــة عــن أي شــهادات امليــاد التــي تريــد أجابــت شــهادة 
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ميــاد ... و...... وبعــرض اليمــن علــى املدعيــة أجابــت أنــا مســتعدة بذلــك 
لــذا جــرى وعظهــا عــن خطــر اليمــن الكاذبــة ثــم جــرى إحافهــا اليمــن 

التاليــة :
)واهلل العظيــم أننــي أنفقــت علــى أوالدي مــن املدعــى عليــه ... أكثــر مــن 
خمســة عشــر ألــف ريــال إلــى تاريــخ 1431/11هـــ وأنــه لــم ينفــق عليهــم 
مــن شــهر 1430/11هـــ إلــى اآلن إال ألــف وســبعمائة ريــال وال يزالــون يف 
حضانتــي وأنــا التــي أنفــق عليهــم( هكــذا أدت اليمــن وألن املدعيــة 
حلفــت اليمــن التــي طلبــت منهــا بعــد توجههــا إليهــا وملــا ســبق مــن تقديــر 
أهــل اخلبــرة لنفقــة أوالد املدعيــة واملدعــى عليــه وألن املدعيــة تطالــب 
بنفقــة ألفــي ريــال شــهريا فقــد حكمــت حضوريــا بإلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع ثاثــة وثاثــن ألــف ريــال نفقــة ألوالده مــن املدعيــة ...و...و... عــن 
وإلزامــه  شــهريا  ريــال  ألفــي  عليهــم  باإلنفــاق  وإلزامــه  املاضيــة  املــدة 
بتســليم األوراق الثبوتيــة ألوالده للمدعيــة ومنهــا شــهادات امليــاد ل... 
و... وكــرت العائلــة مــا دامــوا يف حضانــة والدتهــم وبعــرض احلكــم علــى 
املدعيــة قنعــت بــه لــذا جــرى األمــر بإخــراج الصــك ومــن ثــم بعــث نســخة 
منــه للمدعــى عليــه لتقــدمي مــا لديــه مــن اعتــراض يف مــدة ثاثــن يومــا 
وإال ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه حــرر يف 1432/7/17هـــ .
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1432/11/21 هـــ فتحــت اجللســة بعــد أن مت 
االطــاع علــى الئحــة االعتــراض املقدمــة مــن املدعــى عليــه واملقيــدة 
والتــي  هـــ  وتاريــخ1432/10/19   32/1296263 برقــم  باحملكمــة 
ذكــر فيهــا أن بنــك التســليف يحســم عليــه مبلــغ وقــدره عشــرون ألــف 
ريــال بواقــع أقســاط شــهرية كل قســط أربعمائــة ريــال وأن بنــك ..... 
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يحســم مبلــغ وقــدره ســتة وثمانــون ألــف ريــال بواقــع ألــف وســبعمائة 
ــب ... باخلــرج بواقــع  ــال ملكت ــه عشــرة آالف ري ــال شــهريا وأن يف ذمت ري
قســط شــهري قــدره ســبعمائة ريــال وأرفــق مــع الائحــة صــورة عقــد 
ــى قســطن كل  ــال يف الســنة تدفــع عل ــغ عشــرة آالف ري ــه مببل أجــار ل
ــك ومــا بقــي يف  ــه عــن ذل ســتة أشــهر قســط وجــرى ســؤال املدعــى علي
ذمتــه مــن هــذه األقســاط فأجــاب نعــم كل ذلــك صحيــح بــل قــد أخــذت 
قــرض إضــايف مــن بنــك ..... وارتفــع القســط إلــى ألــف وتســعمائة وســبعة 
ــة  ــغ الــذي يف ذمتــي مائ ــة وصــار املبل ــة وثاثــن هلل ــاال وثاث وأربعــن ري
وســتة عشــر ألــف وثمامنائــة وتســعة وثاثــن ريــاال وثمانــن هللــة وأمــا مــا 
بقــي مــن األقســاط فــا أدري بالضبــط هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعيــة أجابــت هــذه أشــياء ال نعلمهــا هكــذا أجابــت لــذا جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه عــن رقــم حســابه يف بنــك ..... فأجــاب حســابي يف 
..... رقــم ... لــذا جــرى افهامــه باإلفــادة عمــا بقــي يف ذمتــه مــن األقســاط 
ورفعــت اجللســة مــع األمــر بالكتابــة لبنــك ..... وبنــك التســليف لإلفــادة 
ــة وحضــر  ــه ويف جلســة اخــرى حضــرت املدعي عمــا ذكــر املدعــي علي
املعــرف بهــا احلاضــر ...بالســجل املدنــي رقــم ...وحضــر املدعــى عليــه وقــد 
جــرى ســؤال املدعــى عليــه عمــا بقــي يف ذمتــه لبنــك ..... فأجــاب بقــي 
ــى اخلطــاب  ــا كمــا جــرى االطــاع عل ــال تقريب ــف ري ــه وعشــرين أل مائ
الــوارد لنــا مــن البنــك الســعودي للتســليف واالدخــار فــرع اخلــرج رقــم 
869 وتاريــخ 1432/12/26 هـــ املبنــي علــى خطابنــا رقــم 32/1554545 
وتاريــخ 1432/12/3 هـــ واملتضمــن أن املدعــى عليــه مقتــرض قــرض 
ــى أقســاط شــهرية ومقــدار  ــال تســدد عل ــف ري ــغ عشــرين أل أســرة مببل
القســط أربعمائــة ريــال ســدد حتــى تاريخــه يف 1432/12/26 هـــ تســعة 
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عشــر ألفــا ومئتــي ريــال وبقــي ثمامنائــة ريــال وبطلــب البينــة مــن املدعــى 
ــة ونظــرا  عليــه علــى األقســاط التــي عليــه ملكتــب ... أجــاب أطلــب مهل
لعــدم ورود إجابــة بنــك ..... ولســماع بينــة املدعــى عليــه جــرى رفــع اجللســة 
ويف جلســة اخــرى حضــرت املدعيــة وابــرزت بطاقتهــا الشــخصية ســجلها 
املدنــي رقم...كمــا حضــر املدعــى عليــه وقــد وردنــا مــن مؤسســة النقــد 
وتاريخ1433/4/8هـــ  ق  /أ  رقــم754ن ظ  اخلطــاب  الســعودي  العربــي 
واملتضمــن افــادة مجموعــة ..... بــان مبلــغ القــرض علــى املدعــى عليــه 
مائــة وســتة عشــر الفــا وثمامنائــة وتســعة وثاثــون ريــاال وثمانــون هللــه 
ريــاال  واربعــون  وســبعة  وتســعمائة  الــف  الشــهري  القســط  ومقــدار 
وثاثــة وثاثــون هللــه واملبلــغ املتبقــي مائــة وتســعة االف وخمســة عشــر 
ريــاال وســبعة وثاثــون هللــه واالقســاط املتبقيــة ســتة وخمســون قســطا 
وبطلــب البينــة مــن املدعــى عليــه علــى االقســاط التــي عليــه ملكتــب 
التقســيط املريــح ابــرز ثاثــة ســندات قبــض علــى اوراق عاديــة ملؤسســة 
التقســيط املريــح للتجــارة والتقســيط مســلمه مــن املدعــى عليــه كل 
ســند بســبعمائة ريــال وقــال املدعــى عليــه ان هــذه اقســاط ســددتها 
وهــي جــزء مــن املبلــغ الــذي علــي وقــدره عشــرة االف ريــال وهــو ثمــن 
االف  تســعة  أو  االف  بتســعة  بعتهــا  ...ثــم  مــن  اشــتريتها   ..... بطاقــات 
...وبســؤاله عــن تاريــخ  وخمســمائة ألجــل اصــاح ســيارتي وكفيلــي 
العقــد ومــا بقــي مــن اقســاط اجــاب تاريــخ العقــد ال ادري والباقــي مــن 
االقســاط ال ادري لكنــي ســددت اكثــر ممــا ذكــر يف الســندات علمــا 
انــي رســمت يف عملــي يف محميــة الوعــول علــى املرتبــة اخلامســة ونقــص 
راتبــي الــى خمســة االف ومئتــن واربعــن ريــاال وبطلــب زيــادة بينــة علــى 
ذلــك طلــب مهلــه لــذا جــرى افهامــه انهــا اخــر مهلــه كمــا ابــرز ســندي 
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قبــض علــى ورق إلدارة التربيــة والتعليــم مبنطقــة الريــاض مــدارس ... 
ــب وهــو  ــة احدهــا بتاريخ1432/11/20هـــ  ويتضمــن اســم الطال االهلي
املدعــى عليــه ورقمــه وصفــه االولــى متوســط وصــايف املســتحق خمســة 
االف واملدفــوع خمســمائة ريــال ومختومــة بختــم الصنــدوق للمــدارس 
والثانيــة بتاريخ1433/2/10هـــ بنفــس املعلومــات اال ان املدفــوع الفــي 
ريــال مــن خمســة االف ريــال والباقــي الفــن وخمســمائة ريــال وقــال 
املدعــى عليــه اننــي ادرس يف هــذه املــدارس ألجــل التعلــم واســتفيد يف 
الترقيــة يف وظيفتــي لــذا جــرى االمــر بالكتابــة ملرجــع املدعــى عليــه 
لإلفــادة عــن راتبــه اخيــرا كمــا جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن كــرت 
العائلــة وشــهادتي امليــاد لـــ... و... فأجــاب كــرت العائلــة عندي ومســتعد 
بإعطائه للمدعية واما شــهادتي املياد لـ... و...... فليس عندي اال صورة 
ــة اخذتهــا مــع اوراق اخــرى  ــد املدعي لشــهادة ميــاد ...وامــا االصــل فعن
هكــذا اجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة أجابــت ال صحــة ملــا ذكــر 
والــذي عنــدي اوراق ... فقــط لــذا جــرى ســؤال املدعــى عليــه البينــة علــى 
اخــذ املدعيــة لــأوراق فأجــاب صــك اخللــع وفيــه انهــا اخــذت منــي اوراق 
ومنهــا شــهادات امليــاد للبنــات ...... و... وبســؤال املدعــى عليــه زيــادة 
ــع جــرى  ــى صــك اخلل ــة ولاطــاع عل ــدي غيرهــا بين ــة اجــاب ليــس ل بين
رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة واملدعــى عليــه وقــد 
مت تأجيلهــا مــن قبــل املكتــب مــن يــوم الســبت املوافــق 1433/6/14هـــ 
نظــرا لكونــي يف إجــازة اضطراريــة ويف هــذا اليــوم أحضــر املدعــى 
عليــه أصــل ســجل األســرة اخلــاص لــه وجــرى تصويــره وإعطــاء املدعيــة 
نســخة مصدقــة منــه كمــا جــرى االطــاع علــى صــورة الصــك رقــم 
66/2/34 وتاريــخ 1431/7/30 هـــ الــذي أبــرزه املدعــى عليــه وقالــت 
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املدعيــة أصلــه عنــدي وهــو صــادر منــي وجــرى اإلطــاع عليــه ولــم جنــد 
ــة أخــذت شــهادات ميــاد ...وقــال املدعــى  ــى أن املدعي ــدل عل ــه مــا ي في
بهــا  ...وحصــل  ميــاد  شــهادة  مــن  املدعيــة صــورة  ســلمت  أنــي  عليــه 
املقصــود وأجابتــه املدعيــة نعــم حصــل ذلــك لكــن كــرت العائلــة اليــزال 
اســمي مســجل معــه وقــد ذهبــت لأحــوال لتنزيلــه ودفعــت الرســم اخلاص 
لذلــك ولكــن ســجل األســرة اليــزال معــه هكــذا أجابــت . وقــد جــرى 
اإلطــاع علــى خطــاب مرجــع املدعــى عليــه رقــم 2995/2971/4/1 
ــه األســاس  ــه ) أن راتب ــا وفي ــى خطابن ــي عل ــخ 1433/7/6 هـــ املبن وتاري
احلالــي 6720 ريــال والصــايف بعــد حســم التأمينــات 6151.20 ريــال وال 
ــة  ــه البين توجــد عليــه حســميات لبنــك التســليف ( وبســؤال املدعــى علي
علــى ماذكــره مــن قســط ملكتــب ... أجــاب هــذا انتهــى وأبــرز املدعــى 
عليــه أصــل عقــد بيــع علــى مكتــب ... لاســتثمار العقــاري والتقســيط 
يتضمــن شــراء املدعــى عليــه لفيــا دوريــن بحــي ..... مببلــغ خمســمائة 
ــا ومســاحتها . وقــال  ــال ومذكــورة حدودهــا وأطواله ــف ري وســبعن أل
املدعــى عليــه أننــي اشــتريت هــذه الفيــا بعــد أن خــرج اســمي يف البنــك 
العقــاري بقــرض خمســمائة ألــف ريــال . وســبعن ألــف ســأدفعها مــن 
عنــدي وأبــرز عــدد مــن األوراق تفيــد مراجعتــه للبنــك ألجــل ذلــك جــرى 
رفــع اجللســة مــع األمــر بالكتابــة لقســم اخلبــراء لســؤالهم عــن تأثيــر ذلــك 
يف تقديــر النفقــة والكتابــة لأحــوال املدنيــة لتنزيــل اســم املدعيــة مــن 
ســجل األســرة ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/7/29هـــ فتحــت اجللســة 
برقــم  اخلبــراء احملضــر  مــن قســم  وقــد وردنــا  املدعــى عليــه  وحضــر 
33/1341109 وتاريــخ 1433/7/22هـــ املبنــي على خطابنا وفيه )وعليه 
وبعــد االطــاع علــى كامــل مرفقــات املعاملــة يــرى األعضــاء أن مــا جــد 
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يف أحــوال املدعــى عليــه ال يؤثــر ذلــك علــى تقديــر النفقــة الســابق وتبقــى 
النفقــة كمــا هــي بالتقديــر الســابق ( أـ هـــ أعضاء قســم اخلبــراء ...و...و...
ورئيــس قســم اخلبــراء ...وبســؤال املدعــى عليــه عــن تنزيــل اســم املدعيــة 
مــن ســجل األســرة أجــاب لــم أراجعهــم بعــد نظــرًا النشــغالي باالختبــارات 
ثــم الــدوام بعــد ذلــك وال أســتطيع اخلــروج مــن العمل وأن شــاء اهلل ســأقوم 
بذلــك خــال هــذا الشــهر هكــذا أجــاب لــذا جــرى تأمل ما ســبق ضبطه 
بعــد تقــدمي املدعــى عليــه الائحــة االعتراضيــة وألنــه لــم يجــد مــا يؤثــر 
علــى تقديــر النفقــة كمــا قــرره قســم اخلبــراء وألن املدعيــة أكتفــت يف 
ــي  ــة بالصــورة الت ــك بكــرت العائل ــاد ... وكذل ــا بشــهادة املي مطالبته
أخذتهــا ولــم يبقــى إال شــهادة ميــاد ... وتنزيــل اســم املدعيــة مــن ســجل 
األســرة اخلــاص باملدعــى عليــه فلمــا تقــدم فقــد رجعــت عــن احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم شــهادة ميــاد ...وكــرت العائلــة وامــا بقيــة 
احلكــم فبحــا لــه مــع شــمول احلكــم بالنفقــة واخــراج شــهادة امليــاد ل... 
واســقاط اســم املدعيــة مــن ســجل اســرة املدعــى عليــه التنفيــذ املعجــل 
بالكفالــة احلضوريــة الغراميــة بنــاء علــى املادة199مــن نظــام املرافعــات 
ولوائحــه الشــرعية وقــد امــرت بإحلــاق خاصــة مــا جــد بالصــك وســجله 
ومــن ثــم بعثــة حملكمــة االســتئناف إلكمــال مــا يلــزم وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن وبطلــب التوقيــع مــن املدعــى 

عليــه خــرج ولــم يعــد.
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... انــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة الينــا برقــم 34190533 وتاريــخ 
1434/2/28هـــ مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض واملرفــق بهــا القــرار 
رقــم3431170 وتاريــخ 1434/2/5هـــ والــذي جــاء فيــه بعــد املقدمــة 
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).. وباالطــاع علــى خطــاب رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج املكلــف 
املشــار اليــه اعــاه املتضمــن ان ناظــر القضيــة انتقــل الــى احملكمــة 
العامــة بالريــاض لــذا قــررت الدائــرة بعــث املعاملــة الــى فضيلــة ناظرهــا 
يف مقــر عملــه احلالــي احملكمــة العامــة بالريــاض إلكمــال الــازم حيــال 
مــا جــاء يف قــرار الدائــرة رقــم33422611يف 1433/10/10هـــ وبعــد 
اإلحلــاق علــى الصــك بعــث املعاملــة الــى محكمــة اخلــرج إلحلــاق مــا جــد 
ــة  علــى الصــك علــى الضبــط وصورتــه وســجل الصــك ثــم إعــادة املعامل
الــى محكمــة االســتئناف إلكمــال الزمهــا ..(أ ـ هـــ فجــرى االطــاع 
فيــه  جــاء  والــذي  يف1433/10/10هـــ  رقــم33422611  القــرار  علــى 
بعــد املقدمــة )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
مــن  بــه فضيلتــه  مــا حكــم  ان   / اوال  االتــي  لوحــظ  املعاملــة  وأوراق 
النفقــة املســتقبلية بألفــي ريــال شــهريا ألوالده كثيــر وال يتناســب مــع 
دخــل املدعــى عليــه فعلــى فضيلتــه اعــادة النظــر يف ذلــك وإكمــال مــا 
يلــزم نحــوه ثانيــا / ان فضيلتــه لــم يذكــر مســتنده يف احلكــم بالنفقــة 
املاضيــة ..( أ ـ هـــ لــذا جــرى قــراءة الصــك واالطــاع علــى صــورة ضبطــه 
وارواق املعاملــة وبتأمــل مــا ســبق مــن احلكــم واســبابه فانــي اجيــب علــى 
ماحظــات اصحــاب الفضيلــة مبــا يلــي :اوال : امــا املاحظــة االولــى 
فالنفقــة الواجبــة علــى االب ألوالده مقــدرة باملعــروف ومت ذلــك عن طريق 
اهــل اخلبــرة مرتــن ولــم ياحــظ عليهــا شــيء مــع حاجــة االطفــال وقــدرة 
االب ثانيــا: امــا املاحظــة الثانيــة فمســتندي يف احلكــم بالنفقــة املاضيــة 
هــو مــا دلــت عليــه النصــوص مــن وجــوب نفقــة الوالــد ألوالده ومــا ذكــره 
الفقهــاء مــن انــه اذا لــم ينفــق وانفــق غيــره بنيــة الرجــوع فــان لــه الرجــوع 
القنــاع161/13  ينظــر شــرح املنتهى680/5طبعــة الرســالة وكشــاف 
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طبعــة وزارة العدل/292وقــال يف دليــل الطالــب ص 292 طبعــة طيبــه 
ــة الرجــوع رجــع..(  ــع منهــا زوج أو قريــب وانفــق اجنبــي بني )وحيــث امتن
أ.هـــ وغيرهــا مــن املراجــع واملدعيــة لــم تطالــب بكامــل النفقــة املاضيــة 
واملدعــي لــم يدعــي انــه انفــق فضــا عــن ان يثبــت ذلــك وعليــه فانــي علــى 
مــا حكمــت بــه واجريتــه مــع االمــر ببعــث املعاملة حملكمــة اخلرج إلحلاق 
مــا جــد يف الصــك علــى الضبــط وصورتــه وســجل الصــك ومــن ثــم بعــث 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف إلكمــال الــازم حســب التوجيــه وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/7/17هـــ
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 
باخلــرج برقــم 34/1986697 وتاريــخ 1434/8/16هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلتــه مســاعد رئيــس احملكمة ســابقًا الشــيخ... املســجل 
برقــم 32191315 وتاريــخ 1432/8/4هـــ اخلــاص بدعــوى ... بالوكالــة 
ــه  ــة نفقــة ، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلت عــن ... ضــد ... يف قضي
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وحيــث ســبقت دراســة الصــك وصــورة 
مــا  علــى  وباالطــاع  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه 
أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بتاريــخ 1434/7/17هـــ بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم 3431170 وتاريــخ 1434/2/5هـــ لــم يظهــر مــا يوجــب 
ــه  ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل االعتــراض . واهلل املوفــق وصل

وســلم .
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: 33182259 تاريُخه: 1433/4/11هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3223182

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3444281    تاريخه: 1434/2/23هـ

نفقــة - نفقــة زوجــة - نفقــة حمــل - نفقــة طفــل - املطالبــة بالنفقــة 
املاضيــة واملســتقبلية - دفــع الــزوج بعــدم اســتحقاق الزوجــة للنفقــة 
لنشــوزها - حتديــد النفقــة عــن طريــق قســم اخلبــراء  - النفقــة مقابــل 

التمكــن مــن االســتمتاع - احلكــم بنفقــة الولــد دون أمــه .

1- ما قرره أهل العلم : من أن النفقة مقابل التمكن من االستمتاع.
2- ما قرره أهل العلم : من لزوم نفقة األب على ولده .

ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه بأنــه حصــل بينهمــا خــاف وقــام 
بطردهــا مــن املنــزل وهــى حامــل، طلبــت املدعيــة نفقتهــا عــن املــدة 
املاضيــة ونفقــة احلمــل والــوالدة ونفقــة مســتقبلية لهــا ولولدهــا، أقــر 
املدعــى عليــه بالدعــوى ودفــع بــأن املدعيــة خرجــت بغيــر رضــاه وأنــه 
طلبهــا مــرارًا للرجــوع إلــى بيــت الزوجيــة فرفضــت، ذكــر املدعــى عليــه 
أنــه دفــع نفقــة الــوالدة وكان يرســل بعــض األغراض لولــده بعد الوالدة، 
جــرى تقديــر نفقــة املدعيــة وولدهــا عــن املــدة املاضيــة وحتديــد نفقــة 
مســتقبلية مــن قبــل قســم اخلبــراء  باحملكمــة، جــرى ســؤال املدعيــة عما 
ذكــره املدعــى عليــه مــن أنــه طلبهــا لبيــت الطاعــة فرفضــت فصادقــت 
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املدعيــة علــى ذلــك وذكــرت بــأن ســبب رفضهــا الرجــوع ألن املدعــى 
عليــه طردهــا، ملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن النفقــة مقابــل التمكــن مــن 
االســتمتاع ولــزوم نفقــة األب علــى ولــده لــذا صــدر احلكم بإلــزام املدعى 
عليــه بدفــع نفقــة ابنــه املاضيــة واملســتقبلية، صــرف النظــر عــن مطالبــة 
املدعيــة بنفقتهــا، اعتــرض الطرفــان علــى احلكــم، 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 
املقيــدة  1432/01/27هـــ  وتاريــخ  برقــم3223182  بالريــاض  العامــة 
باحملكمــة برقــم3270292 وتاريــخ 1432/1/27هـــ ففــي يــوم الســبت 
وفيهــا   8  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1432/04/28هـــ  املوافــق 
حضــرت ... بالســجل املدنــي رقــم ... واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا ... 
بالســجل املدنــي رقــم ... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ... وال مــن ينــوب عنــه 
وباالطــاع علــى أوراق املعاملــة وجدنــا خطــاب محضــري اخلصــوم بهــذه 
احملكمة برقم 32/237028 يف 1432/3/16هـ واملتضمن )مت التوجه 
للموقــع املذكــور وأفــادوا أنــه ال يوجــد لديهــم موظــف بهــذا االســم، ... 
التوقيــع( ا.هـــ ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة وبرفقهــا معرفهــا يف 
اجللســة الســابقة ، وحضــر حلضورهمــا  ... بالســجل املدنــي رقــم ... ، 
فاّدعــت املــرأة قائلــة : إن املدعــى عليــه هــو زوجــي بالعقــد الصحيــح منــذ 
عــام 1428هـــ  وأجنبــت لــه علــى فــراش الزوجيــة ولــدًا اســمه ... وعمــره 
ســنتان وثمانيــة أشــهر ، ويف 1429/7/16هـــ حصــل خــاف بيننــا وقــام 
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ــا  ــى اآلن وأن ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل ــا حامــل ، ومن ــزل وأن بطــردي مــن املن
عنــد أهلــي ، ولــم ينفــق علــي خالهــا وال علــى احلمــل وال علــى الولــد ، 
أطلــب إلزامــه بالنفقــة املاضيــة وتقديــر نفقتــي املســتقبلية هــذه دعــواي 
أطالبــه بذلــك وأســأله اجلــواب ، وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : مــا 
ذكرتــه املدعيــة مــن الــزواج واإلجنــاب فهــذا صحيــح، ومــا ذكرتــه مــن 
أننــي قمــت بطردهــا فهــذا غيــر صحيــح ، والصحيــح أنــه وقــع خــاف 
بينــي وبينهــا وقلــت لهــا وأن يف حالــة غضــب : ال أجــي إلــى البيــت وأنــت 
موجــودة ، ثــم اتصلــت بأهلهــا وشــرحت لهــم ما حصــل وطلبت منهم عدم 
احلضــور وأنهــا مشــكلة ممكــن تداركهــا ، ثــم ذهبــت للعمــل وعنــد 
رجوعــي تفاجــأت بأنهــا غيــر موجــودة وأن أهلهــا قــد أتــوا ألخذهــا، وقــد 
ذهبــت لبيــت أهلهــا أكثــر مــن عشــرين مــرة ألجــل إرجاعهــا إلــى بيتــي 
ولكــن دون جــدوى، و أنــا غيــر مســتعد بدفــع نفقتهــا املاضيــة ألنهــا 
خرجــت مــن بيتــي بإرادتهــا ولــم ترجــع لبيــت الزوجيــة هــذا جوابــي ، 
فســألت املدعــى عليــه هــل أنفقــت علــى املدعيــة أو علــى الولــد أو احلمــل ، 
فأجــاب : لــم أنفــق عليهــا وال علــى حملهــا ، ولكنــي أنفقــت علــى الوالدة 
ونحوهــا  ومابــس  حفائــظ  مــن  ولــدي  احتياجــات  أرســل  وكنــت   ،
بشــكل مســتمر هكــذا ذكــر ، فســألت املــرأة عمــا ذكــره املدعــي 
مــن إحضــار مســتلزمات الولــد فأجابــت : أحضــر كســوة عيديــن، 
أمــا املســتلزمات األخــرى كاحلفائــظ واحلليــب فــكان يحضرهــا علــى 
فتــرات متفاوتــة فمــرة كل شــهرين ومــرة كل ثاثــة أشــهر عندمــا 
كان الطفــل صغيــرًا ، فلمــا بلــغ الطفــل ســنتن لــم يحضــر لــه حفائــظ 
ــراء  ــى قســم اخلب ــة إل أو حليــب هكــذا ذكــرت ،  وقــد جــرت الكتاب
بهــذه احملكمــة بخطابــي رقــم 32/1023491 وتاريــخ 1432/8/10هـــ 
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بخصــوص حتديــد النفقــة، فوردنــي القــرار الصــادر مــن مكتــب الصلــح 
بهــذه احملكمــة رقــم 306 وتاريــخ 1432/9/16هـــ املتضمــن : ).. نفيــد 
فضيلتــه أنــه مت االجتمــاع بالطرفــن وقــد تعــذر الصلــح بينهمــا حيــث 
وذلــك  ابنهــا  بالنفقــة عليهــا وعلــى  املدعــى عليــه  املدعيــة تطالــب  أن 
مــن تاريــخ خروجهــا مــن املنــزل بطلبــه يف 1429/7/17هـــ وأنهــا بذلــك 
التاريــخ كانــت حامــل بابنهــا ... البالــغ مــن العمــر ســنتن وخمســة أشــهر 
أمــا املدعــى عليــه فأفــاد بأنــه ليــس لديــه مانــع مــن النفقــة وأنــه يف حالــة 
إلزامــه بالنفقــة فــإن قدرتــه الشــهرية هــي ســتمائة ريــال شــهريًا للمدعيــة 
وســتمائة ريــال البنــه وجتــدون إقــرار كل منهمــا بطــي املعاملــة ، والــذي 
شــهريًا  ريــال  خمســمائة  للمدعيــة  املاضيــة  النفقــة  تكــون  أن  نــراه 
والنفقــة املســتقبلية لهــا والبنهــا ســتمائة ريــال شــهريًا ..( ا.هـــ ،  وبعــرض 
مــا جــاء يف قــرار مكتــب الصلــح بهــذه احملكمــة علــى املدعيــة ، قــررت 
عــدم موافقتهــا علــى النفقــة املاضيــة وقدرهــا خمســمائة ريــال شــهريًا ، 
وموافقتهــا علــى النفقــة املســتقبلية وقدرهــا ســتمائة ريــال شــهريًا لهــا 
وســتمائة ريــال شــهريًا البنهــا ، وبعــرض مــا جــاء يف قــرار مكتب الصلح 
ــى دفــع النفقــة  ــر موافــق عل ــي غي ــًا : إنن ــه أجــاب قائ ــى املدعــى علي عل
املاضيــة ألنهــا خرجــت مــن بيــت الزوجيــة وال مانــع لــدي مــن دفــع النفقــة 
املســتقبلية البنهــا وقدرهــا ســتمائة ريــال شــهريًا أمــا نفقتهــا املســتقبلية 
وقدرهــا ســتمائة ريــال شــهريًا فــا مانــع لــدي مــن دفعهــا بشــرط أن 
ترجــع إلــى بيــت الطاعــة هكــذا ذكــر، وبعــرض الصلــح علــى الطرفــن 
لــم يصطلحــا علــى شــيء ، وقــد وردنــي مــن قســم اخلبــراء القــرار رقــم 
306 يف 1432/09/16هـــ احملــال لــي بشــرح رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض رقــم 32/1023491 يف 1432/9/20هـــ املتضمــن )عليــه نفيــد 
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فضيلتــه أنــه مت االجتمــاع بالطرفــن وقــد تعــذر الصلــح بينهمــا حيــث 
وذلــك  ابنهــا  بالنفقــة عليهــا وعلــى  املدعــى عليــه  املدعيــة تطالــب  أن 
مــن تاريــخ خروجهــا مــن املنــزل بطلبــه يف 1429/7/17هـــ وأنهــا بذلــك 
التاريــخ كانــت حامــل بابنهــا ... البالــغ مــن العمــر ســنتن وخمســة أشــهر 
أمــا املدعــى عليــه أفــاد بأنــه ليــس لديــه مانــع مــن النفقــة وأنــه يف حالــة 
إلزامــه بالنفقــة فــإن قدرتــه هــي 600 ريــال شــهريا للمدعيــة و 600 
ــراه أن  ــذي ن ــة وال ــه وجتــدون إقــرار كا منهمــا بطــي املعامل ــال البن ري
تكــون النفقــة املاضيــة للمدعيــة 500 ريــال شــهريا والنفقــة املســتقبلية 
لهــا والبنهــا 600 ريــال شــهريا هــذا مــا لدينــا ، أعضــاء مكتــب الصلــح 
... توقيعــه ، ... توقيعــه ، مديــر مكتــب الصلــح ... توقيعــه ( وبعــرض 
هــذا القــرار علــى املدعيــة قالــت: إننــي موافقــة عليــه وأطلــب أن يضــاف 
حتديــد نفقــة االبــن املاضيــة أمــا املدعــى عليــه فقــرر عــدم موافقتــه علــى 
القــرار وأنــه ال مانــع لديــه مــن النفقــة املســتقبلية وقدرهــا ســبعمائة ريــال 
شــهريا فقــط هكــذا ذكــر ، وألن قــرار قســم اخلبــراء لــم يتضمــن نفقــة 
االبــن املاضيــة قــررت الكتابــة لهــم لتحديــد النفقــة لــذا رفعــت اجللســة 
حلــن ورود اإلجابــة ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة وبرفقهــا والدهــا 
واملدعــى عليــه وقــد وردنــي قــرار قســم اخلبــراء يف هــذه احملكمــة رقــم 
االجتمــاع  مت  أنــه  فضيلتــه  نفيــد   ( املتضمــن  1433/2/14هـــ  122يف 
االبــن  نفقــة  تقديــر  بينهمــا بخصــوص  الصلــح  تعــذر  وقــد  بالطرفــن 
الســابقة وبنــاء علــى ذلــك فإننــا نــرى أن تكــون نفقــة االبــن الســابقة 
600ريــال شــهريًا أمــا نفقتــه املســتقبلية وكذلــك نفقــة املدعيــة الســابقة 
املرفــق  قرارنــا  ذلــك مبوجــب  تقديــر  وأن مت  ســبق  فقــد  واملســتقبلية 
برقــم 32/306 تاريــخ 1432/9/16هـــ املتضمــن نفقــة االبــن املســتقبلية 
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600ريــاال شــهريًا ونفقــة املدعيــة املاضيــة 500ريــاال شــهريًا واملســتقبلية 
600ريــاال شــهريًا لــكل واحــد منهمــا تــودع يف حســاب املدعيــة هــذا مــا 
لدينــا واهلل يحفظكــم( ا.هـــ ثــم ســألت املدعيــة هــل طلبهــا املدعــى عليــه 
بعــد خروجهــا مــن بيــت زوجها فقالت: نعــم طلبني لبيت الطاعة ورفضت 
ــة  الرجــوع ألنــه طردنــي مــن البيــت هكــذا ذكــرت ثــم حصلــت مداول
بــن الطرفــن مــن أجــل اإلصــاح بينهمــا ، ويف جلســة أخــرى حضــرت 
املدعيــة وبرفقهــا والدهــا واملدعــى عليــه وطلبــت املدعيــة إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع نفقــة االبــن املاضيــة منــذ والدتــه واملســتقبلية كنفقــة شــهرية 
وإلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقتهــا املاضيــة ثــم ســألت املدعيــة واملدعــى 
عليــه عــن تاريــخ والدة ولدهمــا فأجابــا هــو مولــود بتاريــخ 1430/4/2هـــ 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعيــة بــأن زوجهــا 
طلبهــا لبيــت الطاعــة، وأنهــا رفضــت ذلــك، ألنــه طردهــاـ  وملــا قــرره أهــل 
العلــم مــن أن النفقــة مقابــل التمكــن مــن االســتمتاع وللــزوم نفقــة األب 
علــى ابنــه ولقــرار قســم اخلبــراء املرصــود أعــاه بخصــوص نفقــة االبــن 
ــة بنفقتهــا  ــة املدعي ــي: أوال/ صرفــت النظــر عــن مطالب ــذا قــررت مايل ل
ثانيــا/ ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع نفقــة ابنــه املســتقبلية وقدرهــا ســتمائة 
ريــال شــهريا اعتبــارا مــن شــهر ربيــع اآلخــر مــن هــذا العــام 1433هـــ ودفع 
ــخ  ــارا مــن تاري ــال شــهريا اعتب ــة وقدرهــا ســتمائة ري ــن املاضي نفقــة االب
والدتــه 1430/4/2هـــ ومجموعهــا حتــى شــهر ربيــع األول لعــام 1433هـــ 
واحــد وعشــرون ألــف ريــال ومبــا تقــدم حكمــت وبعرضــه عليهمــا قررت 
املدعيــة القناعــة فيمــا يتعلــق بنفقــة ابنهــا املاضيــة واملســتقبلية وقــررت 
عــدم القناعــة فيمــا يتعلــق بنفقتهــا وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة 
ــق بالنفقــة املاضيــة، وأغلقــت اجللســة الســاعة 08.45 وبــاهلل  فيمــا يتعل
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التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه وســلم. 
حــرر يف 1433/4/6هـــ.

محكمــة  مــن  املعاملــة  إلينــا  عــادت  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
إلينــا  محالــة  1434/03/02هـــ  يف   34326795 برقــم  االســتئناف 
بالقــرار  مــزودة  1434/03/08هـــ  وتاريــخ   34/590732 رقــم  بالقيــد 
 ... ضــد   ... دعــوى  بخصــوص  1434/02/23هـــ  يف   3444281 رقــم 
واملتضمــن ) حيــث ســبقت دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
ــاء علــى قــرار الدائــرة رقــم 33327814  ــة بن االعتراضيــة وأوراق املعامل
وتاريــخ 1433/07/05هـــ وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه لــم 
ــراض، قاضــي اســتئناف ...  ختمــه  ــة مــا يوجــب االعت يظهــر باألكثري
وتوقيعــه، قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه ، رئيــس الدائــرة د. ... لــه 
وجهــة نظــر مرفقــة ختمــه وتوقيعــه (ا.هـــ ، لــذا أمــرت بالتهميــش علــى 
الضبــط والســجل بذلــك، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/03/10هـــ.
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   .. وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
املختصــة بتمييــز قضايــا األحــوال الشــخصية واالنهــاءات مبحكمــة 
االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 33/1394051 وتاريــخ 1434/1/27هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ...  املســجل 
برقــم ... وتاريــخ 1433/4/11هـــ اخلــاص بدعــوى ... ضــد ... بشــأن طلــب 
املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بدفــع النفقــة املوضحــة بالصــك املتضمــن أن 
فضيلتــه قــرر مــا يلــي / أوال : صــرف النظــر عن مطالبــة املدعية بنفقتها. 
ــه حكــم . حيــث  ــخ وب ــه ... إل ــه بدفــع نفقــة ابن ــزم املدعــى علي ــا : ال ثاني
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ســبقت دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة بنــاء علــى قــرار الدائــرة رقــم 33327814 وتاريــخ 1433/7/5هـــ 
وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه لــم  يظهــر باألكثريــة مــا يوجــب 
ــه  ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل االعتــراض . واهلل املوفــق وصل

وســلم .
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: 34180121 تاريُخه: 1434/4/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33248699

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34258270 تاريخه: 1434/7/3هـ

نفقــة - مطالبــة الزوجــة بنفقتهــا املاضيــة واملســتقبلية - مطالبــة األم 
بنفقــة ابنهــا املاضيــة واملســتقبلية - تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم 
اخلبــراء -  - احلكــم بتســليم النفقــة املاضيــة واملســتقبلية للزوجــة 

وابنهــا.

قوله تعالى }ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه أنــه زوجهــا دخــل بهــا وأجنبــت منــه ابنًا 
واحــدًا مولــودًا يف 1431/7/16هـــ وأنــه أخرجهــا مــن بيــت الزوجيــة إلــى 
بيــت أهلهــا يف 1432/6/28هـــ ألنهــا طلبــت منــه ســكنًا مســتقًا ألنــه 
اســكنها يف بيــت أهلــه ولــم يجعــل لها ســكنًا مســتقًا حســب ما شــرط 
عليــه يف العقــد وطلبــت إلــزام املدعــى عليــه بنفقتهــا املاضيــة و القادمــة 
ونفقــة ابنهــا املاضيــة والقادمــة حيــث أنهــا تنفــق علــى ابنهــا بنيــة الرجــوع 
علــى املدعــى عليــه، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر 
أنهــا غــادرت إلــى بيــت أهلهــا بســبب رفــض اســتمرار الســكن مــع أهلــه 
وأنــه ال مانــع لديــه مــن تســليمها النفقــة لهــا والبنهــا بعــد تقديرهــا علمــًا 
بتأمــن ســكن مســتقل، مت تقديــر  لــه  املاديــة ال تســمح  أن ظروفــه 
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ــح لــكل واحــد منهمــا  ــب الصل ــل مكت ــا مــن قب ــة وابنه النفقــة للمدعي
ــة لأســباب التــي ذكرهــا يف  ــال، قــرر ناظــر القضي ــة ري ــغ أربعمائ مبل
نــص القضيــة ولقولــه تعالــى }ِلُيْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه{ إلــزام املدعــى 
عليــه بنفقــة االبــن ووالدتــه املاضيــة لــكل واحــد منهمــا مبلغــًا قــدره 
ريــال  أربعمائــة  االبــن  بنفقــة  وإلزامــه  ريــال،  وأربعمائــة  ثمانيــة آالف 
شــهريًا مــادام مــع والدتــه يف حضانتهــا ونفقــة شــهرية للمدعيــة أربعمائــة 
ريــال حتــى يهيــئ بيتــًا مســتقًا لهــا مســتقبًا أو ينقطــع عقــد الزوجــة 
بطــاق و نحــوه،  قــررت املدعيــة املعارضــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة، 

صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 33248699 وتاريــخ 1433/04/10هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1433/04/10هـــ   وتاريــخ   33666540 برقــم  باحملكمــة 
حضــرت  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/06/24هـــ  الثاثــاء 
ســعودية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( وادعــت علــى احلاضــر معهــا  
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( قائلــة يف دعواهــا : إن املدعــى 
عليــه هــذا احلاضــر معــي زوجــي مبوجــب عقــد النــكاح لــدى مــأذون 
االنكحــة برقــم ........وتاريــخ 1430/6/6 علــى مهــر وقــدره خمســون 
الــف ريــال مقبوضــة ودخــل بــي الدخــول الشــرعي وأجنبــت منــه ).....( 
أهلــي يف  بيــت  الــى  بيتــي  مــن  وأخرجنــي  املولــود يف 1431/7/16هـــ 
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1432/6/28هـــ  حيــث قــال لــي روحــي ألهلــك إلننــي طلبــت منــه ســكنا 
مســتقا لــي ألنــه أســكنني يف بيــت أهلــه املســتأجر فاتصلــت علــى 
اهلــي وأخذونــي ثــم بعــد اســبوعن احضــر عفشــي الــى بيــت اهلــي والــى 
االن لــم يجعــل لــي بيتــًا مســتقًا حســب شــرط العقــد لــذا اطلــب الزامــه 
بعــد  والقادمــة  ........املاضيــة  ابنــي  ونفقــة  والقادمــة  املاضيــة  بنفقتــي 
تقديرهــا وقــد كنــت انفــق عليــه بنيــة الرجــوع يف النفقــة ولــم يســلم لــي 
مــن نفقــة  ســوى ســتمائة ريــال فقــط  هــذه دعــواى وبعرضها علــى املدعى 
عليــه اجــاب قائــا : مــا ذكرتــه املدعيــة مــن زواجــي بهــا والدخــول واملهر 
واجنابهــا منــي ........وســلمت لهــا مــن النفقــة ســتمائة ريــال فقــط فهــذا 
كلــه صحيــح ومــا ذكرتــه اننــي طلبــت منهــا الذهــاب الــى اهلهــا فغيــر 
صحيــح بــل خرجــت مــن نفســها النهــا ترفــض اســتمرار الســكن مــع 
اهلــي وانــا الاســتطيع ان اضــع لهــا ســكنا مســتقا لعــدم مقدرتــي 
املاديــة وال مانــع لــدي مــن تقديــر نفقتهــا ونفقــة ابنــي املاضيــة والقادمــة 
ــة هكــذا أجــاب  ــي املادي ــت تناســب قدرت ــى مــا كان ــا مت وتســليمها له
لــذا أمــرت بالكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر النفقــة املدعــى بهــا. ويف يــوم 
الســبت املوافق1434/04/06هـ افتتحت اجللســة وفيها حضرت املدعية 
املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ..... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( 
وحضــر املدعــى عليــه ووردنــا خطــاب مديــر مكتــب الصلــح برقــم ........
وتاريــخ 1434/3/25هـــ املتضمــن أنــه مت االجتمــاع بالطرفــن وقــد تعــذر 
ــة أنهــا تطالــب  ــح بينهمــا بخصــوص النفقــة حيــث ذكــرت املدعي الصل
بنفقتهــا ونفقــة ابنهــا املاضيــة واملســتقبلية وأنــه لــم ينفــق عليهــم مــن مــا 
يقــارب ســنة وثمانيــة أشــهر وأن النفقــة تكلفهــا 800 ريــال وابنهــا 800 
ريــال أمــا بالنســبة للمدعــى عليــه فقــد ذكــر بأنــه ليــس لديــه مانــع مــن 
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النفقــة للمدعيــة وابنهــا بواقــع 600 ريــال شــهريا وذلــك حســب ظروفــه 
يف الوقــت احلاضــر وأن مرتبــه 3500 ريــال ويوجــد عليــه قســط شــهري 
1771 ريــال وجتــدون إقــرار كا منهمــا بطــي املعاملــة وبنــاء علــى ذلــك 
واحلــال كمــا ذكــر وبعــد االطــاع علــى مقــدار مرتــب املدعــى عليــه 
حيــث اتضــح أنــه يتقاضــى مرتــب 3500 ريــال وذلــك حســب اخلطــاب 
املرفــق رقــم بــدون وتاريــخ 1434/2/3هـــ الصــادر مــن إدارة املجاهديــن
 وكذلــك كشــف احلســاب املرفــق واألقســاط املســتحقة عليــه وبعــد 
ــرى أن تكــون النفقــة  ــا ن ــه فإنن التأمــل يف الوضــع املــادي للمدعــى علي
الســابقة واملســتقبلية للمدعيــة وابنهــا 400 ريــال شــهريا لــكل واحــد 
ــة:  ــة أجابــت قائل ــى املدعي ــا. أ.هـــ وبعــرض ذلــك عل منهمــا هــذا مــا لدين
أعــارض مــا جــاء يف قــرار مكتــب الصلــح هكــذا أجابــت. وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا: أوافــق علــى مــا جــاء يف قــرار مكتــب 
الصلــح هكــذا أجــاب. فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
مــن ســعته(  ذو ســعة  )لينفــق  تعالــى:  ولقولــه  الصلــح  وقــرار مكتــب 
ــي: أوال: نفقــة ابنهــا  ــة مــا يل ــذا ألزمــت املدعــى عليــه أن يدفــع للمدعي ل
املاضيــة اعتبــارا مــن تاريــخ 1432/6/28هـــ حتــى تاريــخ 1434/3/28هـــ 
وقدرهــا ثمانيــة األلــف وأربعمائــة ريــال. ثانيــًا: نفقتهــا املاضيــة اعتبــارا 
وقدرهــا  1434/3/28هـــ  تاريــخ  حتــى  1432/6/28هـــ  تاريــخ  مــن 
ــارا مــن  ــا: نفقــة شــهرية البنهــا اعتب ــال. ثالث ــة ري ــة األلــف وأربعمائ ثماني
1434/4/28هـــ وقدرهــا أربعمائــة ريــال مــا دام االبــن معهــا يف بيــت 
والدهــا. رابعــا: نفقــة شــهرية لهــا اعتبــارا مــن 1434/4/28هـــ وقدرهــا 
أربعمائــة ريــال حتــى يهيــئ لهــا املدعــى عليــه ســكنا مســتقا أو ينقطــع 
ــه حكمــت وبإعــان احلكــم قــررت  ــة بطــاق ونحــوه. وب عقــد الزوجي
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لتقــدمي اعتراضهــا عليــه  املعارضــة فســلمتها صــورة احلكــم  املدعيــة 
اعتراضهــا  الئحــة  تقــدم  ولــم  املــدة  فــإن مضــت  يومــا  ثاثــن  خــال 
ســقط حقهــا يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة وأمــا املدعــى 
عليــه فقــرر القــنـــاعــــة باحلـكـــــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وسلـــم. حــــرر يف  1434/04/06هـــ  ويف يــوم 
األربعـــاء 16 /1434/09هـــ حســب تقــومي أم القــرى و 1434/09/15هـــ 
حســب الرؤيــة افتتحــت اجللســة الســاعة  10.15بنــاء علــى ورود املعاملــة 
رقــم  القيــد  علــى  رئيــس احملكمــة  بشــرح  االعتياديــة  إجازتنــا  أثنــاء 
341463073 وتاريــخ 1434/07/22هـــ وبرفقــه خطاب رئيس محكمة 
1434/07/17هـــ  وتاريــخ   341463073 برقــم  بالريــاض  االســتئناف 
 34258270 برقــم  الثانيــة  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  قــرار  وبرفقــه 
ورفعــت  احلكــم.  علــى  املصادقــة  املتضمــن  1434/07/03هـــ  وتاريــخ 
اجللســة يف متــام الســاعة 10.25 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
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 
الريــاض برقــم33666540 وتاريــخ 1434/6/12هـــ املرفــق بهــا الصــك 
برقــم  املســجل  الشــيخ.....  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر 
34180121 وتاريخ 1434/4/6هـ اخلاص بدعوى..... ضد.....  يف قضية 
نفقــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
ــى  ــى اهلل عل ــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصل ــرة املصادقــة عل تقــرر الدائ

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33268658 تاريُخه: 1433/5/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32242789

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34193848  تاريخه: 1434/4/21هـ

نفقــة - نفقــة زوجــة- طلــب الزوجــة إعــداد مســكن لهــا- طلــب الزوجــة 
نفقتهــا املاضيــة- طلــب الزوجــة إعــادة الذهــب الــذي أخــذه الــزوج- 
طلــب الزوجــة فســخ عقــد النــكاح يف حــال امتنــاع الــزوج عــن النفقــة- 
إقامــة دعــوى النفقــة يف بلــد الزوجــة- إعــام املدعــى عليــه عــن طريــق 
اإلعــان يف اجلريــدة- شــهادة الشــهود العــدول - فســخ عقــد النــكاح 
لتضــرر الزوجــة مــن التغيــب وعــدم النفقــة- األخــذ بشــهادة الشــهود 

قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(

حضــرت املدعيــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه- ادعــت املدعيــة بــأن املدعــى 
ــى مهــر مســمى  ــخ 1429/6/1هـــ عل ــة والدهــا بتاري ــه تزوجهــا بوالي علي
مســلم ودخــل بهــا الدخــول الشــرعي وبقيــت معــه مــا يقــارب العــام يف 
شــقق مفروشــة ولــدى أســرته ثــم بعــد ذلــك قــام بوضعهــا لــدى أســرتها 
وامتنــع مــن اإلنفــاق عليهــا وإعــداد مســكن لهــا، طلبــت املدعيــة احلكم 
علــى املدعــى عليــه بإعــداد مســكن لهــا ودفــع نفقتهــا املاضيــة وإعــادة 
الذهــب الــذي أخــذه منهــا فــإن امتنــع مــن ذلــك فإنهــا تطلــب فســخ عقــد 
النــكاح منــه- جــرت الكتابــة حملكمــة خميــس مشــيط محــل إقامــة 
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املدعــى عليــه يف ســماع اإلجابــة، ورد اجلــواب بعــدم العثــور علــى املدعــى 
عليــه- جــرى اإلعــان يف اجلريــدة لتبليــغ املدعــى عليــه، يف جلســة أخــرى 
حضــرت املدعيــة وقــررت أنهــا تطلــب فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه 
لتضررهــا بتغيبــه وعــدم النفقــة، أحضــرت شــاهدين وشــهدا بصحــة مــا 
ــد  ــة مــن مــدة تزي ــه غائــب عــن املدعي ــة وأن املدعــى علي ــه املدعي ذكرت
علــى الســنتن وال ينفــق عليهــا، جــرى تعديــل الشــاهدين، ملــا جــاء يف 
ــة وســلم )ال ضــرر  ــى اهلل علي ــه صل ــة وقول ــة املعدل ــة والبين دعــوى املدعي
وال ضــرار( لــذا فقــد فســخ فضيلــة القاضــي نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا 
املدعــى عليــه الغائــب بحضــور وشــهادة الشــاهدين املعرفــن بهــا وبذلــك 
ــة قــروء  ــأن عليهــا العــدة الشــرعية ثاث ــة ب حكــم، جــرى إفهــام املدعي
احلكــم  اكتســاب  بعــد  إال  تتــزوج  وأال  احلكــم  صــدور  تاريــخ  مــن 
القطعيــة، لوحــظ علــى احلكــم مــن محكمــة االســتئناف بأنــه لــم يتــم 
إبــاغ املدعــى عليــه بالدعــوى عــن طريــق اجلهــات الرســمية وأن ينــص يف 
احلكــم أن الغائــب علــى حجتــه فيمــا يخــص املــال فقــط، جــرى الكتابة 
لوكيــل إمــارة منطقــة الريــاض للبحــث عــن املدعــى عليــه يف الســجون 
واملستشــفيات وإفــادة اجلــوازات هــل هــو داخــل أم خــارج اململكــة، ورد 
اجلــواب مبــا يفيــد بــأن املدعــى عليــه متغيــب ولــم يعثــر عليــه، جــرى 
التنويــه بــأن املدعــى عليــه الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر فيمــا يخــص 

املــال فقــط، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 32242789 وتاريــخ 1432/06/22 هـــ  املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ    1432/06/19 وتاريــخ   32741131 برقــم  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1432/12/27 هـــ حضرت ... ســعودية  اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم ... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن يقــوم مقامــه 
بوكالــة شــرعية وادعــت علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم ... قائلــة ان 
ــة والــدي بتاريــخ  املدعــى عليــه هــو زوجــي تزوجنــي بعقــد صحيــح بوالي
ريــال مقبوضــة  الــف  وقــدره خمســة عشــر  مهــر  علــى  1429/6/1هـــ 
ودخــل بــي الدخــول الشــرعي وبقيــت معــه مــا يقــارب العــام يف شــقق 
مفروشــة ولــدى اســرته ثــم بعــد ذلــك قــام بوضعــي لــدى اســرتي وامتنــع 
ــم يف محافظــة  ــا يقي ــي وهــو حالي ــي واعــداد مســكن ل مــن االنفــاق عل
خميــس مشــيط واطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بإعــداد مســكن 
ــع  ــة واعــادة الذهــب الــذي اخــذه منــي وان امتن لــي ودفــع نفقتــي املاضي
مــن ذلــك فإننــي اطلــب فســخ نكاحــي منــه هــذه دعــواي ونظــرا لكــون 
املدعــى عليــه يقيــم يف محافظــة خميــس مشــيط فقــد قــررت الكتابــة 
ــه  للمحكمــة العامــة بخميــس مشــيط الســتخاف رئيســها او مــن ينيب
مــن قضــاة احملكمــة يف احضــار املدعــى عليــه وســماع اجابتــه علــى 
دعــوى املدعيــة ورفعــت اجللســة حتــى ورود اجلــواب ويف جلســة أخــرى 
ــوم  اإلثنــن  ــا ...القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض ففــي ي لــدي أن
املوافق1433/05/24هـــ  حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل كل 
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مــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... و ... ســعودي 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه   ... املدنــي رقــم  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
وبتــاوة مــا مت ضبطــه عليهــم صادقــت عليــه كمــا وردنــا خطــاب فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة يف محافظــة خميــس مشــيط رقــم 331462 
وتاريــخ 1433/3/15هـــ املرفــق بــه خطــاب فضيلــة القاضــي باحملكمــة 
... املتضمــن أنــه حــددت جلســة للمدعــى عليــه ومت طلبــه ووردت اإلفــادة 
مــن احملضريــن بعــدم العثــور عليــه واالســتدالل علــى عنوانــه وقــد جــرى 
االقتصاديــة  صحيفــة  يف  عليــه  املدعــى  حضــور  طلــب  عــن  اإلعــان 
بعددهــا رقــم 6720 وتاريــخ 1433/3/12هـــ وحتديــد هــذا اليــوم موعــدا 
لنظــر دعــوى املدعيــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه 
وقــررت املدعيــة قائلــة إننــي قــد تضــررت مــن غيــاب زوجــي املدعــى عليــه 
وعــدم انفاقــه علــي وال أعــرف لــه مــكان إقامــة لــذا فإننــي أطلــب فســخ 
نكاحــي منــه هــذه دعــواي وبطلــب البينــة منهــا استشــهدت مبــن عــرف 
بهــا وبســؤالهما شــهدا كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــا إن املدعيــة جــارة 
لــي يف الســكن وأشــهد أن زوجهــا املدعــى عليــه ... غائــب عنهــا منــذ 
مــدة تزيــد عــن ســنتن وأنــا أعــرف املدعيــة معرفــة تامــة وال ينفــق عليهــا 
وال يحضــر إليهــا إطاقــا وقــد تضــررت مــن غيابــه فــا يوجــد مــن ينفــق 
عليهــا وال مــن يقــوم بشــؤونها هكــذا شــهدا وبطلــب معدلــن للشــاهدين 
أحضــرت كا مــن ... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ... و...
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وشــهدا مبعرفتهمــا 
للشــاهدين وبثقتهمــا وعدالتهمــا وأنهمــا مقبــوال الشــهادة فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن دعــوى املدعيــة وشــهادة الشــاهدين املعدلــن التعديــل الشــرعي 
واللــذان شــهدا بغيبــة املدعــى عليــه وعــدم إنفاقــه علــى املدعيــة وأنهــا 
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تضــررت مــن ذلــك وألنــه ســبق وأن أعلــن يف الصحيفــة املذكــورة عــن 
طلــب املدعــى عليــه ولــم يحضــر ولــم تردنــا أي إفــادة عنــه ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( وألن املدعيــة قــد تضــررت مــن 
غيــاب املدعــى عليــه وعــدم نفقتــه عليهــا مــدة طويلــة لــذا فســخت نــكاح 
املدعيــة ... مــن زوجهــا املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم ... 
بحضــور وشــهادة الشــاهدين املعرفــن بهــا وبذلــك حكمــت وأفهمتهــا 
بــأن عليهــا العــدة الشــرعية ثاثــة قــروء مــن تاريــخ اليــوم وأال تتــزوج إال 
بعــد اكتســاب احلكــم الصفــة القطعيــة وأمــرت بتنظيــم الصــك الــازم 
وبــاهلل  إلــى محكمــة االســتئناف   املعاملــة  أوراق  مــع كامــل  وبعثــه 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1433/05/24 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/4/1هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــرا  وقــد وردنــا خطــاب فضيلــة 
رئيــس احملكمــة املســاعد رقــم 33/1394920 وتاريــخ 1433/7/23هـــ 
شــرحًا علــى خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف املســاعد رقــم 
ــرة األحــوال  ــه قــرار دائ ــخ 1433/7/15هـــ املرفــق ب 331065922 وتاري
الشــخصية األولــى رقــم 33320840 وتاريــخ 1433/6/30هـــ املتضمــن 
يلــي:  مــا  لوحــظ  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه  وصــورة  الصــك  )وبدراســة 
أواًل/ لــم يتــم إبــاغ املدعــى عليــه بالدعــوى عــن طريــق اجلهــات الرســمية 
حســبما نصــت عليــه التعليمــات والبــد مــن ذلــك. ثانيــًا / علــى فضيلتــه 
أن ينــص أن الغائــب علــى حجتــه فيمــا يخــص املــال فقــط . واهلل املوفــق( 
وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه قــد جــرى مخاطبــة وكيــل أمــارة 
1433/8/4هـــ  يف   33/1461867 رقــم  باخلطــاب  الريــاض  منطقــة 
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للبحــث عــن املدعــى عليــه يف الســجون واملستشــفيات وإفــادة اجلــوازات 
وهــل هــو داخــل أم خــارج اململكــة فوردنــا خطــاب مديــر مركــز شــرطة 
الفيصليــة واخلالديــة رقــم 12/6/1545/2 يف 1434/3/7هـــ املتضمــن 
أنــه مت مكاتبــة ســجون منطقــة الريــاض فــورد جوابهــم أنــه ليس مســجل 
باحلاســب اآللــي لديهــم وكذلــك مخاطبــة جــوازات منطقــة الريــاض ولــم 
تــرد اإلفــادة مــن قبلهــم أ.هـــ وكمــا يتضــح ألصحــاب الفضيلــة أن املدعى 
عليــه متغيــب ولــم يعثــر عليــه . وأمــا مــا يتعلــق باملاحظــة الثانيــة فــإن 
املدعــى عليــه الغائــب علــى حجتــه متــى مــا حضــر فيمــا يخــص املــال 
فقــط وأمــرت باحلــاق ذلــك بالصــك وســجله وإعادتــه مــع كامــل أوراق 
املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/01 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض 
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/5/1هـــ افتتحــت اجللســة بنــاء علــى مــا 
1434/4/29هـــ  يف   34/941091 برقــم  الرئيــس  فضيلــة  مــن  وردنــا 
شــرحا علــى خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف برقــم 34941091 
رقــم  اخلامســة  احلقوقيــة  الدائــرة  قــرار  وبرفقــه  1434/4/29هـــ   يف 
34193848  يف 1434/4/21هـــ واملتضمــن مــا نصــه ) وباالطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه علــى الصــك وصــورة الضبــط  
وتاريــخ   33320840 رقــم  قرارنــا  علــى  بنــاء  1434/4/1هـــ  بتاريــخ 
1433/6/30هـ  لم يظهر ما يوجب االعتراض ( ا.هـ قاضي االستئناف 
... ختمــه وتوقيعــه وقاضــي االســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
د. ... ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/1هـــ آل
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األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   .. وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتمييــز قضايــا األحــوال الشــخصية واالنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد برقــم 331394920 وتاريــخ 1434/4/8هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ... املســجل 
...... ضــد  برقــم 33268658 وتاريــخ 1433/5/26هـــ اخلــاص بدعــوى 
وقــد   ، عليــه  املدعــى  مــن  نكاحهــا  فســخ  املدعيــة  طلــب  بشــأن   ...
تضمــن الصــك أن فضيلتــه فســخ نــكاح املدعيــة مــن املدعــى عليــه وبــه 
ــخ . وحيــث ســبقت دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق  حكــم ... إل
املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه علــى 
الصــك وصــورة الضبــط بتاريــخ 1434/4/1هـــ بنــاء علــى قرارنــا رقــم 
33320840 وتاريــخ 1433/6/30هـــ لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض مــع 
تنبيــه فضيلتــه إلــى التهميــش علــى عقــد النــكاح مبــا تقــرر لديــه . واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 33345548 تاريُخه: 1433/7/16هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3315262

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34166991  تاريخه: 1434/3/21هـ

نفقــة - نفقــة الزوجــة املاضيــة و املســتقبلية - ســماع دعــوى الزوجــة 
يف بلدهــا - اســتخاف احملكمــة التــي يقيــم فيهــا الــزوج لســماع جوابــه 
- مــا ورد مــن إقــرار بحكــم ســابق لــه حجيتــه القاطعــة - رفــض الــزوج 
النفقــة بحجــة نشــوز الزوجــة - تقديــر النفقــة مــن قبــل قســم اخلبــراء 
-  رفــض الزوجــة الرجــوع لعــدم توفيــر الــزوج للبيت الشــرعي ال يســقط 
حقهــا يف النفقــة - نفقــة الزوجــة ال تســقط بالتقــادم - املطالبــة بنفقــة 

العــدة .

1- قولــه تعالــى : ) الرجــال قوامــون علــى النســاء مبــا فضــل اهلل بعضهم 
علــى بعــض ومبــا انفقــوا مــن أموالهم (.

2- قولــه تعالــي : )  لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه 
فلينفــق ممــا آتــاه اهلل (.

3- مــا أخرجــه مســلم يف صحيحــه مــن قولــه النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم  المــرأة أبــي ســفيان رضــي اهلل عنــه : ) خــذي مــن مالــه باملعــروف 

مــا يكفيــك وولــدك(.
ــه  ــى زوجت ــه أن ينفــق عل ــزوج يجــب علي ــى أن ال 4- إجمــاع العلمــاء عل

باملعــروف .
5- مــا ترجــح مــن أقــوال العلمــاء أن نفقــة الزوجــة ال تســقط مبضــي 
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ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه بإنهــا مكثــت عنــده بعــد الــزواج 
شــهرين ونصــف تقريبــا وبعــد إن طالبتــه بســكن شــرعي ومواصلــة 
بهــا  بالذهــاب  قــام  النــكاح  عقــد  يف  مشــروط  هــو  كمــا  الدراســة 
ــم يقــم  إلــى بيــت أهلهــا بتاريــخ 1431/10/15هـــ بحجــة أنــه مســافر ول
بإرجاعهــا وال النفقــة عليهــا، ذكــرت املدعيــة بــأن املدعــى عليــه أقــام 
املكتســب  احلكــم  وصــدر  الزوجيــة  لبيــت  باالنقيــاد  دعــوى  عليهــا 
املســكن  بشــرط  وفائــه  لعــدم  لانقيــاد  اســتحقاقه  بعــدم  للقطعيــة 
املســتقل، طلبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بدفــع النفقــة املاضيــة 
والنفقــة املســتقبلية، أقــر املدعــى عليــه بالــزواج واملهــر والدخــول وذكــر 
إنهــا بقيــت عنــد أهلهــا ملــدة أربعــة أشــهر وذكــر بأنــه حــاول إرجــاع 
زوجتــه فرفضــت، رفــض املدعــى عليــه دفــع النفقــة املاضيــة واملســتقبلية 
لرفــض املدعيــة الرجــوع، ذكــرت املدعيــة بــأن ســبب رفضهــا الرجــوع 
هــو عــدم توفيــر املدعــى عليــه للبيــت الشــرعي، جــرى الرجــوع إلــى 
صــورة احلكــم املذكــور وقــد تضمــن إن وقــت خــروج املدعيــة هــو كمــا 
جــاء يف دعواهــا كمــا تضمــن احلكــم صــرف النظــر عــن طلــب الــزوج 
إلــزام زوجتــه بالرجــوع لعــدم وفائــه بشــرط املســكن، حلفــت املدعيــة 
إن املدعــى عليــه لــم ينفــق عليهــا خــال املــدة املاضيــة مــدة بقائهــا عنــد 
أهلهــا، جــرى تقديــر النفقــة مــن قبــل قســم اخلبــراء باحملكمــة، قــررت 
ــة دعواهــا يف  ــه طلقهــا الحقــًا، حصــرت املدعي ــة ان املدعــى علي املدعي

الزمــان بــل تعــد دينــًا علــى الــزوج ألنــه مــال يجــب علــى ســبيل البــدل يف 
عقــد معاوضــة جــزاء االحتبــاس فــا تســقط مبضــي الزمــان .
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 3315262 وتاريــخ 1433/01/05 هـــ  املقيــدة 
باحملكمة برقم 3337873 وتاريخ 1433/01/05 هـ  ففي يوم  االثنن 
املوافق1433/01/24 هـ أفتتحت اجللسة الساعة 19 : 12  وفيها حضر  
... ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    ... واملعــرف بهــا مــن 
قبــل والدهــا...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وادعــت 
قائلــة أدعــي علــى زوجــي ... حيــث تزوجنــي بواليــة والــدي بصــداق قــدره 
أربعــون ألــف ريــال مســتلم ودخــل بــي بتاريــخ 1431/7/29هـــ وبقيــت 
عنــده مــدة شــهرين ونصــف تقريبــا وبعــد أن طالبتــه بســكن شــرعي 
ومواصلــة الدراســة كمــا هــو مشــروط يف عقــد النــكاح قــام بالذهــاب 
بــي إلــى بيــت أهلــي  يف تاريــخ 1431/10/15هـــ بحجــة أنــه مســافر ولــم 
يقــم بإرجاعــي حتــى اآلن وال النفقــة علــي وقــد أقــام ضــدي دعــوى انقيــاد 
املكتســب  1432/12/19هـــ  يف   32356169 رقــم  احلكــم  وصــدر 
املســكن  بشــرط  وفائــه  لعــدم  لانقيــاد  اســتحقاقه  بعــدم  للقطعيــة 
بالنفقــة املاضيــة واملســتقبلية هكــذا ادعــت  إلزامــه  املســتقل أطلــب 
وبســؤالها عــن مــكان إقامــة املدعــى عليــه أجابــت بقولهــا  إن املدعــى 

املطالبــة بنفقتهــا مــدة بقائهــا عنــد أهلهــا حلــن انتهــاء عدتهــا، حيــث إن 
النفقــة واجبــة علــى الــزوج باإلجمــاع وحيــث إن نفقــة الزوجــة ال تســقط 
بالتقــادم لــذا صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقــة املدعيــة عــن 

املــدة املدعــى بهــا، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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عليــه يســكن يف املنطقــة الشــرقية باجلبيــل ويعمــل يف القــوات البحريــة 
ورقــم جوالــه ... هكــذا أجابــت   لذلــك جــرى إفهــام املدعيــة باملــادة 
رقــم 10/34/هـــ مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وبناء 
علــى هــذه املــادة فقــد اســتخلفت رئيــس محكمــة اجلبيــل أو مــن ينيبــه 
مــن القضــاة يف ســماع جــواب املدعــى عليــه وإباغــه  باحلضــور يف املوعــد 
القــادم للجلســة يف يــوم األحــد املوافــق 1433/5/2هـــ  الســاعة العاشــرة 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق ثــم يف يــوم ا ألحــد 1433/5/2هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 11.10 وقــد حضــرت املدعيــة ووالدهــا مــن بدايــة املوعد 
احملــدد وحتــى اآلن لــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردنــا مــن محكمــة 
اجلبيــل بخطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 33339961 يف 1433/3/16هــــ  
صــوره مصدقــه مبــا مت ضبطــه لــدى فضيلــة املــازم القضائــي باملكتــب 
القضائــي الثانــي لديهــم    الشــيخ ... بعــدد 33339961  وفيــه إثبــات 
حضــور املدعــى عليــه أصالــه  ... الســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
رقــم  ... ثــم بعــد إفهامــه بالدعــوى جوابــه عنهــا ونصــه ) أجــاب قائــا 
مــا ذكرتــه املدعيــة مــن دعواهــا مــن الــزواج واملهــر والدخــول فكلــه 
صحيــح ومــا ذكرتــه مــن بقائهــا عنــدي بعــد دخولــي بهــا مــدة شــهرين 
ونصــف فغيــر صحيــح والصحيــح أنهــا بقيــت عنــدي مــدة أربعــة اشــهر 
وقــد ذهبــت الــى بيــت أهلهــا بشــهر ذي القعــدة مــن عــام 1431هـــ وليــس 
كمــا ذكــرت املدعيــة مــن أنــي ذهبــت بهــا إلــى بيــت أهلهــا بتاريــخ 
فغيــر  بإرجاعهــا  أقــم  لــم  أننــي  مــن  ومــا ذكرتــه  1431/10/15هــــ  
صحيــح بــل قمــت بعــدة محــاوالت إلرجاعهــا ولكــن والدهــا ذكــر لــي 
مــرة أنهــا رفضــت الرجــوع إلــي ومــرة أخــرى بقولــه ال مانــع لديــه مــن 
إرجاعهــا ولكــن بشــرط أن ادفــع لهــا مصــروف نفقتهــا املــدة املاضيــة 
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ومــا ذكرتــه املدعيــة مــن عــدم النفقــة عليهــا مــن حــن ذهبــت إلــى بيــت 
أهلهــا حتــى اليــوم فصحيــح فهــي تركــت بيتــي ورفضــت الرجــوع إلــي 
وأمــا عــن طلــب املدعــى عليهــا بــان ادفــع لهــا نفقتهــا املاضيــة واملســتقبلية 
الرجــوع  قــد منعهــا عنــي وكونهــا رفضــت  لهــا فوالدهــا  ادفــع  فلــن 
إلــي( ثــم رصــد إباغــه مبوعــد هــذه اجللســة ولعــدم حضــوره أو تقدميــه 
لعــذر لغيابــه لــذا قررنــا اســتكمال نظــر القضيــة غيابيــًا ضــد املدعــى 
عليــه وعليــه أمــرت ببعــث املعاملــة لقســم اخلبــراء لتقديــر نفقــة املدعيــة 
الصــادر  الصــك  وبطلــب  عليــه  املدعــى  حضــور  بــدون  ولــو  الشــهرية 
ســابقًا بخصــوص االنقيــاد ابرزتــه لنــا وعليــه رفعــت اجللســة الــى الســاعة 
احلاديــة عشــرة والنصــف مــن يــوم الثاثــاء   املوافــق 1433/7/15هـــ  
كمــا امــرت بالكتابــة حملكمــة اجلبيــل إلبــاغ املدعــى عليــه مبوعــد 
اجللســة القادمــة ابــراء للذمــة وبــاهلل التوفيــق ثــم يف جلســة أخــرى لــدي 
أنــا ... املــازم القضائــي لــدى فضيلــة الشــيخ ... القاضــي يف احملكمــة 
العامــة بالريــاض واملكلــف مــن فضيلتــه بنظــر هــذه الدعــوى ففــي يــوم  
الســاعة   وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/07/15  الثاثــاء 
حضــرت املدعيــة ووالدهــا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردنــا مــن 
مكتــب الصلــح قرارهــم وفيــه تقديرهــم النفقــة بثمامنائــة ريــال شــهريا 
موقعــا عليــه مــن قبــل مديــر مكتــب الصلــح ...  وعضــوي املكتــب ... و...  
فســألت املدعيــة هــل أنــت مســتعدة باحللــف علــى أنــك لــم تســتلمي مــن 
املدعــى عليــه أي نفقــة مــن تاريــخ إخراجــك مــن املنــزل فقالــت نعــم ثــم 
أذنــت لهــا فتلفظــت قائلــة واهلل العظيــم إن املدعــى عليــه لــم ينفــق علــي 
ولــم أســتلم منــه شــيئا مــن تاريــخ إخراجــي مــن املنــزل 1431/10/15هـــ 
واهلل العظيــم هكــذا حلفــت ورفعــت اجللســة ثــم يف يــوم  األربعــاء املوافــق 
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1433/07/16 هـ افتتحت اجللســة الســاعة احلادية عشــرة وفيها حضرت 
املدعيــة ووالدهــا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــررت املدعيــة بقولهــا إن 
املدعــى عليــه طلقنــي يف تاريــخ 1433/05/23هـــ لــذا فإننــي أطلــب إلــزام 
املدعــى عليــه بنفقتــي املاضيــة واملســتقبلية إلــى انتهــاء عدتــي والتــي 
تنتهــي يف آخــر شــهر شــعبان واحتياطــا أجعلهــا يف 1433/08/23هـــ 
وأطلــب النفقــة املســتقبلية إلــى 1433/08/15هـــ وأن تكون يف حســابي 
يف بنــك ... ورقمــه ... ثــم أبــرزت الصــك الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة 
للضمــان واألنكحــة بالريــاض رقم 2/99/19 وتاريــخ 1433/05/23هـ 
وباالطــاع عليــه وجــد كمــا تقــول املدعيــة وبعــرض جــواب املدعــى عليــه 
الــوارد يف االســتخاف علــى املدعيــة قالــت غيــر صحيــح أنــه أخرجني يف 
شــهر ذي القعــدة بــل الصحيــح أنــه يف شــهر شــوال  مــن عــام 1431هـــ ومــا 
ذكــره مــن أننــي رفضــت االنقيــاد لــه فصحيــح ألنــه لــم يوفــر الشــروط 
التــي اشــترطتها يف عقــد النــكاح هكــذا قــررت فســألتها البينــة علــى 
وقــت إخراجهــا مــن املنــزل وعلــى أن املدعــى عليــه لــم يلتــزم بالشــروط 
فأبــرزت الصــك الصــادر مــن هــذا املكتــب برقــم 32356169 وتاريــخ 
1433/12/19هـــ وقالــت فيــه هــذا اإلقــرار مــن املدعــى عليــه يف اجللســة 
التــي بتاريــخ 1432/06/05هـــ ونصــه : ) وذهبــت بهــا إلــى أهلهــا يف 
شــهر شــوال املاضــي ( كمــا أن فيــه احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــى عليــه لعــدم التزامــه بشــروط عقــد النــكاح هكــذا قــررت 
وباالطــاع علــى الصــك وجــد كمــا تقــول املدعيــة فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه الــوارد يف الصــك الصــادر 
بأنــه  وتاريــخ  1433/12/19هـــ  رقــم 32356169  مــن هــذا املكتــب 
ذهــب باملدعيــة إلــى أهلهــا بســبب مشــاكل بينهمــا يف شــهر شــوال مــن 
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عــام 1431هـــ وإلقــراره الــوارد يف جــواب االســتخاف املرســل حملكمــة 
اجلبيــل بأنــه لــم يدفــع للمدعيــة شــيئا إلــى تاريــخ إقــراره 1433/03/13هـ 
وحللــف املدعيــة علــى أنهــا لــم تســتلم مــن املدعــى عليــه شــيئا مــن تاريــخ 
إخراجهــا إلــى اليــوم وبنــاء علــى الصــك الســابق احملكــوم فيــه بصــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــى عليــه وهــي دعــوى طلــب انقيــاد زوجتــه املدعية 
لعــدم التزامــه بشــروط عقــد النــكاح وملــا أشــار بــه مكتــب الصلــح يف 
هــذا احملكمــة مــن تقديــر نفقــة املدعيــة بثمامنائــة ريــال شــهريا ولقولــه 
تعالــى : ) الرجــال قوامــون علــى النســاء مبــا فضــل اهلل بعضهــم علــى 
ــه : ) لينفــق ذو ســعة مــن ســعته  بعــض ومبــا أنفقــوا مــن أموالهــم ( وقول
ومــن قــدر عليــه رزقــه فلينفــق ممــا آتــاه اهلل ( وملــا أخرجــه مســلم مــن 
قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم المــرأة أبــي ســفيان رضــي اهلل عنــه 
: )) خــذي مــن مالــه باملعــروف مــا يكفيــك ويكفــى بنيــك (( وإلجمــاع 
العلمــاء علــى أن الــزوج يجــب عليــه أن ينفــق علــى زوجتــه باملعــروف وملــا 
ترجــح مــن أقــوال العلمــاء أن نفقــة الزوجــة ال تســقط مبضــي الزمــان 
بــل تعــد دينــا علــى الــزوج ألنــه مــال يجــب علــى ســبيل البــدل يف عقــد 
علــى  فبنــاء  الزمــان  تســقط مبضــي  فــا  االحتبــاس  جــزاء  معاوضــة 
جميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ...  يف حــال غيابــه 
حكمــا حضوريــا بنــاء علــى املادتــن 1/55 و 4/56 مــن نظــام املرافعــات 
ــغ لشــخصه بدفــع النفقــة املاضيــة للمدعيــة ... مــن تاريــخ  الشــرعية لتبل
إخراجهــا مــن املنــزل منتصــف شــهر شــوال عــام 1431هـــ إلــى تاريــخ 
اليــوم وقدرهــا ســتة عشــر ألفــا وثمامنائــة ريــال كمــا حكمــت بإلزامــه 
بدفــع نفقتهــا املســتقبلية إلــى تاريــخ 1433/08/15هـــ وقدرهــا ثمامنائــة 
ريــال وأن يــودع املبلــغ يف حســاب املدعيــة يف بنــك ... رقــم ... وبعــرض 
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احلكــم علــى املدعيــة قنعــت بــه وأمــرت بإنفــاذ املادتــن 4/176 و 178 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية بخصــوص تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف  1433/07/16 هـــ
االعتراضيــة  الائحــة  علــى  أطلعــت  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
برقــم 33/1410568 يف  املقيــدة  أصالــة   عليــه  املدعــى  مــن  املقدمــة 
1433/07/27هـــ ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

1433/10/18هـــ يف   حــرر 
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...  املــازم القضائــي املكلــف بعمــل 
املكتــب القضائــي احلــادي والثاثــن باحملكمــة العامــة بالريــاض بنــاء 
علــى تكليــف فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد رقــم 
332183178 يف 1433/12/19هـــ ثــم لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمة 
االســتئناف وبرفقهــا قرارهــم رقم 33476307 وتاريــخ 1433/12/22هـ 
وفيــه مــا نصــه ) وبدارســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
واوراق املعاملــة لوحــظ اآلتــي : أواًل / أن فضيلتــه لــم يــدون يف الصــك 
وصــورة ضبطــه رقــم وتاريــخ قــرار مكتــب الصلــح حيــث ورد يف الصــك 
وصــورة ضبطــه قولــه ) وقــد وردنــا مــن مكتــب الصلــح قرارهــم وفيــه ... 
الــخ ( ثانيــًا / يوجــد ســقط يف الصــك يف نهايــة الصفحــة األولــى وبدايــة 
الصفحــة الثانيــة ممــا ســبب انقطــاع يف الــكام وال بــد مــن إحلاقــه فعلــى 
فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم ( عليــه أجيــب أصحــاب 
الفضيلــة أنــه بخصــوص قــرار مكتــب الصلــح فإنــه ليــس مرقمــًا وال 
مؤرخــًا أمــا الســقط الــذي يف الصــك فقــد أمــرت بإعــادة طباعــة الصــك 
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ثــم رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف هــذا مــا يلــزم اإلجابــة عنــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/02/17 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد وردنــا خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف 
بالريــاض املســاعد رقــم  34541196 يف 1434/4/1هـــ   مرفــق بــه قــرار 
دائــرة األحــوال الشــخصية ا ألولــى مبحكمــة االســتئناف بالريــاض 
رقــم 34166991 يف 1434/3/21هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/04/17هـــ وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/04/16 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...  املــازم القضائــي لــدى فضيلــة 
الشــيخ... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة 
برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/01/05 وتاريــخ   3315262
3337873 وتاريــخ 1433/01/05 هـــ واملكلــف مــن قبلــه بنظــر هــذه 
الدعــوى  ففــي يــوم  اخلميــس املوافــق1434/09/03 هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... حــال 
كونــه وكيــا عــن ابنتــه ... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
وتاريــخ 1434/5/13هـــ  رقــم 34607431  الوكالــة  ... مبوجــب  رقــم 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض والتــي تخولــه حــق 
املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار واســتام املبالــغ بشــيك أو نقــد 
وقــرر قائــا لقــد اســتلمت كامــل املبلــغ احملكــوم بــه يف هــذه القضيــة 
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بالصــك رقــم 33345548 يف 1433/7/16هـــ ومقــداره ســتة عشــر ألفــًا 
الشــيك رقــم 381891 وتاريــخ  ريــال مبوجــب  ريــال 16800  وثمامنائــة 
1434/8/28هـــ املســحوب علــى مصــرف ... وبهــذا تكــون هــذه القضيــة 
منتهيــة ولإلثبــات جــرى حتريــره وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/03هـــ
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 34/56620 وتاريــخ 1434/2/27هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة املــازم القضائــي باحملكمــة الشــيخ........  املســجل 
برقــم ... وتاريــخ 1433/7/16هـــ اخلــاص بدعــوى ... ضــد ... بشــأن نفقــة، 
وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . 
وحيــث ســبقت دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
ــة القاضــي وأحلقــه  ــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيل وأوراق املعامل
علــى الصــك وصــورة ضبطــه بتاريــخ 1434/2/17هـــ بنــاء علــى قــرار 
الدائــرة رقــم 33476307 وتاريــخ 1433/12/22هـــ لــم يظهــر مــا يوجــب 
ــه  ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل االعتــراض . واهلل املوفــق وصل

وســلم .
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: 33353081  تاريُخه: 1433/7/22هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3394242

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3491365  تاريخه: 1434/1/26هـ

نفقــة - نفقــة زوجــة وأوالده - طلــب النفقــة املســتقبلية ابتــداء مــن 
تاريــخ تقــدمي الدعــوى- تقريــر انعقــاد االختصــاص احمللــي- احلضانــة 
تثبــت لــأم ولــو كانــت الزوجيــة قائمــة- النفقــة تســلم للحاضنــة- 
تنــازل الزوجــة عــن املطالبــة بنفقتهــا المتناعهــا عــن حلــف اليمــن 
علــى عــدم النشــوز- احلكــم علــى األب بدفــع نفقــة األوالد املســتقبلية .

1- قولة تعالى ) لينفق ذو سعه من سعته (
افتــرق  فــإذا   ( القنــاع  2- مــا جــاء يف اإلقنــاع وشــرحه مــن كشــاف 
الزوجــان ولهمــا طفــل أو معتــوه أو مجنــون ذكــر أو أنثــى فأحــق النــاس 

بحضانتــه أمــه كمــا قبــل الفــراق(
3- قــال يف املغنــي ) فأمــا إذا كان لــه منهــا ولــد فعليــه نفقــه ولــده ألنهــا 
واجبــة لــه فــا يســقط حقــه مبعصيتهــا كالكبيــر وعليــه أن يعطيهــا 

إياهــا إذا كانــت هــي احلاضنــة لــه أو املرضعــة(
4- قــال يف كشــاف القنــاع 443/3 )وينفــق احلاكــم عليــه أي املفلــس 
زوجــة وخــادم وقريــب ألنهــم يجــرون  مــن  تلزمــه نفقتــه  مــن  وعلــى 
مجــرى نفســه مــن مالــه باملعــروف لقولــة صلــى اهلل عليــه وســلم ابــدأ 

بنفســك ثــم مبــن تعــول وألن ملكــه بــاق عليــه قبــل القســمة(
5- املادة 7/217 من نظام املرافعات ولوائحه التنفيذية
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ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلتــه زوجــة للمدعــى عليــه ومــا زالــت 
يف عصمتــه واجنبــت منــه ابنــن وبنتــًا وذكــر أعمارهــم، وأن األوالد 
يقيمــون مــع والدتهــم عنــد والدهــا واملدعــى عليــه ال ينفــق عليهــم، طلــب 
ــه  ــزام املدعــى عليــه بدفــع النفقــة املســتقبلية ملوكلت ــة إل املدعــى وكال
وأوالدهــا منــه ابتــداء مــن تاريــخ تقــدمي الدعــوى، صــادق املدعــى عليــه 
علــى الزوجيــة واإلجنــاب وأن املدعيــة عنــد والدهــا، ودفــع بــأن أوالده 
عنــده يف منزلــه يف قريتــه ويف اإلجــازات يرجعــون معــه إلــى احملافظــة 
وأنــه ينفــق عليهــم النفقــة الواجبــة، دفــع املدعــى عليــه بــأن املدعيــة 
ناشــز وال تســتحق النفقــة، أنكــر املدعــي وكالــة مــا دفــع بــه املدعــى 
عليــه، أحضــر املدعــي وكالــة بينتــه املعدلــة التــي شــهدت بحضانــة 
املدعيــة ألوالدهــا وأنهــا هــي التــي تنفــق عليهــم، جــرى تقديــر نفقــة 
املدعيــة وأوالدهــا مــن قبــل هيئــة النظــر، حيــث إن األصــل عــدم النشــوز 
واحلضانــة تثبــت لــأم ولــو كانــت الزوجيــة قائمــة وعلــى األب أن يســلم 
النفقــة لــأم إذا كانــت هــي احلاضنــة كمــا قــرره الفقهــاء، لــذا صــدر 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعيــة أصالــة النفقــة املســتقبلية 
لهــا وألوالدهــا املذكوريــن حســبما جــاء يف قــرار هيئــة النظــر، لوحــظ 
علــى احلكــم مــن محكمــة االســتئناف بــأن املدعــى عليــه ذكــر يف 
الئحتــه االعتراضيــة أن لديــه البينــة علــى نشــوز املدعيــة، قــرر املدعــى 
وكالــة بــأن موكلتــه متنازلــة عــن دعواهــا بالنفقــة، رجــع القاضــي 
عــن احلكــم بالنفقــة املســتقبلية للزوجــة املدعيــة، صــدق احلكــم مــن 

6- املواد 192و193و195و2 من نظام املرافعات الشرعية
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعنيــزة برقــم 3394242 وتاريــخ 1433/02/07هـــ املقيــدة باحملكمــة 
ــخ 1433/02/07هـــ بشــأن دعــوى ...ضــد ...يف  برقــم 33245592 وتاري
اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/03/15  الثاثــاء  يــوم   ففــي  نفقــة 
الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا وفيهــا حضــر ...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ...بصفتــه وكيــا عــن ... مبوجب الوكالة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة الــرس برقــم 860605005033 يف 
1432/7/16هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد تبلــغ لشــخصه مبوعــد 
جلســة اليــوم  ولذلــك فقــد أذنــت للمدعــي بتحريــر دعــواه فادعــى قائــا 
إننــي أدعــى علــى املدعــى عليــه الغائــب ...بــأن موكلتــي ...  تزوجــت بــه 
وأجنبــت منــه ابنــن وبنــت وهــم ...وعمــره تســع ســنوات و...وعمــره ســت 
ســنوات و... وعمرهــا ثــاث ســنوات وهــم يقيمــون معهــا عنــد والدهــا 
لــذا أطلــب إلزامــه بالنفقــة  منــذ 1430/8/1هـــ وهــو ال ينفــق عليهــم 
املذكوريــن  عليــه  املدعــى  مــن  وأوالدهــا  موكلتــي  علــى  املســتقبلية 
ابتــداء مــن تاريــخ تقــدمي الدعــوى يف 1433/2/7هـــ  هــذه دعــواي ثــم 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  يف  القادمــة  اجللســة  وحــددت  اجللســة  رفعــت 
التوقيــع ويف  وعليــه حصــل  الثامنــة صباحــا  الســاعة  1433/4/13هـــ 
يــوم الثاثــاء املوافــق1433/04/13 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة 

محكمــة االســتئناف، قــدم املدعــى عليــه التمــاس حملكمة االســتئناف 
ومت رفضــه .
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صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وقــد وردتنــا ورقــة تبليــغ املدعــى 
عليــه بجلســة اليــوم وقــد وقــع عليهــا املدعــى عليــه بشــخصه واعتــذر عــن 
احلضــور يف خطــاب أرفــق باملعاملــة بحجــة أنــه يعمــل يف ضريــة ويســكن 
أيــام العمــل يف ضريــة ويطلــب حتويــل معاملتــه إلــى احملكمــة العامــة 
يف ضريــة ونظــرا إلــى أن املدعــى عليــه قــد قــرر يف إقــراره املــؤرخ يف 
1433/1/24هـــ أن منزلــه احلالــي الــذي يســكن فيــه مــع زوجتــه الثانيــة 
يف محافظــة عنيــزة وأنــه يعمــل وكيــا ملدرســة ... التــي تتبــع لضريــة 
وأنــه يرغــب حتويــل قضيتــه إلــى مقــر ســكنه عنيــزة وهــذا اإلقــرار 
طلــب بــه حتويــل دعــوى رفعتهــا عليــه املدعيــة أصالــة لــدى محكمــة 
أبانــات فطلــب حتويلهــا إلــى محكمــة عنيــزة يف هــذا اإلقــرار ووردت 
تلــك الدعــوى مــن محكمــة أبانــات وأحيلــت إلينــا مــن الرئيــس برقــم 
3376018 يف 1433/1/30هـــ  وهــي ال تــزال منظــورة لدينــا ولكــون 
املدعــى عليــه قــد أقــر بــأن مقــر ســكنه عنيــزة وليــس بــن إقــراره وبــن 
تقــدمي هــذه الدعــوى التــي بــن أيدينــا ســوى ثاثــة عشــر يومــا ولذلــك 
فقــد قــررت مواصلــة النظــر يف الدعــوى النعقــاد االختصــاص احمللــي 
حملكمــة عنيــزة مبوجــب إقــرار املدعــى عليــه وقــررت مخاطبــة هيئــة 
النظــر لتقديــر النفقــة وحــددت اجللســة القادمــة يف يــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/5/18هـــ الســاعة التاســعة صباحــا وعليــه حصــل التوقيــع ويف يوم  
الثاثــاء املوافــق1433/05/18 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة 
صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه ...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وقــد جــرى عــرض دعــوى املدعــي وكالــة 
ــة مــن  ــه أمــا مــا ذكــره املدعــي وكال ــى املدعــى عليــه فأجــاب بقول عل
زواجــي مبوكلتــه وإجنابهــا األوالد املذكوريــن منــي وأنهــا تقيــم حاليــًا 
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عنــد والدهــا فهــذا صحيــح وتاريــخ خروجهــا مــن بيتــي إلــى والدهــا يف 
أواخــر شــهر ثمانيــة مــن عــام ألــف وأربعمائــة وثاثــة وثاثــن للهجــرة 
وأمــا مــا ذكــره مــن أن أوالدي املذكوريــن منهــا يقيمــون معهــا عنــد 
والدهــا وأننــي ال أنفــق عليهــم فهــذا غيــر صحيــح فــأوالدي املذكــورون 
ــذي  ــزل ال ــي ومــن املن ــب مــن عمل ــي الواقــع يف ..... القري ــدي يف منزل عن
تقيــم فيــه املدعيــة أصالــة مــع والدهــا ويف اإلجــازات يرجعــون معــي إلــى 
عنيــزة وأنــا الــذي أنفــق عليهــم النفقــة الواجبــة وهــم يف رعايتــي وحتــت 
ــة فهــي ناشــز وقــد خرجــت بيــت والدهــا  ــة أصال ــي وأمــا املدعي حضانت
بــدون إذنــي ولذلــك فــا نفقــة لهــا علــي وأطلــب رد دعــوى املدعــي وكالــة 
هكــذا أجــاب املدعــى عليــه وبعــرض جوابــه علــى املدعــي وكالــة أجاب 
بقولــه مــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن أن موكلتــي خرجــت بــدون إذنــه 
وأنهــا ناشــز فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح أنــه هــو الــذي أخرجهــا مــن 
بيتــه يف تاريــخ 1430/8/1هـــ وقــال لهــا اذهبــي ألهلــك وورقــة الطــاق 
تأتيــك ولــم يعدهــا إليــه حتــى اآلن ولــم يطلقهــا ومــا دفــع  املدعــى عليــه 
مــن أنــه هــو الــذي ينفــق علــى أوالده املذكوريــن فهــذا غيــر صحيــح إذ 
ــة والدتهــم موكلتــي منــذ أخرجهــا مــن بيتــه حتــى اآلن  أنهــم يف حضان
ولــم ينفــق عليهــم شــيئًا وكيــف يجلســون معــه وهــم صغــار لوحدهــم 
يف بيتــه يف ..... هكــذا أجــاب وقــد ســألت املدعــى عليــه أيــن أوالده 
حاليــًا فقــال إنهــم عنــد أمهــم حاليــًا يف بيــت والدهــا وذلــك ألننــي منشــغل 
يرعــى  الــذي  مــن  املدعــي  وقــد ســألت  أجــاب  اجللســة هكــذا  بهــذه 
أوالده املذكوريــن إذا خــرج حلاجاتــه أو خــرج إلــى عملــه فقــال إننــي قــد 
أحضــرت خادمــة لهــم ترعاهــم إذا كانــوا يف البيــت كمــا أن املنــزل 
الــذي وفرتــه لهــم قريــب مــن املنــزل الــذي تقيــم فيــه املدعيــة أصالــة مــع 
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والدهــا فبينهمــا خمســون متــرا فقــط وهــم يخرجــون لزيارتهــا ويرجعــون 
إلــي وأحيانــًا يبيتــون عندهــا ولكنــي ملتــزم بالنفقــة عليهــم بنفســي وال 
ــا  ــي أن ــى دفعــي مــن أنن ــه عل ــة يف جواب ــا ذكــره املدعــي وكال صحــة مل
الــذي أخرجــت موكلتــه مــن بيتــي أو أنهــا هــي التــي تنفــق عليهــم هكذا 
أجــاب وقــد ســألت املدعــي وكالــة عــن بينتــه علــى أن املدعيــة هــي التــي 
تنفــق علــى أوالدهــا املذكوريــن وأنهــم يقيمــون عندهــا فقــال نعــم لــدي 
بينــة علــى ذلــك وســوف أحضرهــا يف اجللســة القادمــة ورفعــت اجللســة 
لذلــك وحــددت اجللســة القادمــة يف يــوم األربعــاء املوافــق 1433/6/18هـــ 
املوافق1433/06/18هـــ  األربعــاء  يــوم  ويف  صباحــًا  التاســعة  الســاعة 
افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد أحضــر املدعــي وكالــة بينتــه التــي وعــد 
بإحضارهــا وهــم الشــاهد ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ... والشــاهد ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... 
ــة ســماع شــهادتهما وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن  وطلــب املدعــي وكال
شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا قائــا أشــهد أن كا مــن ... و... و... 
أوالد املدعيــة ...مــن املدعــى عليــه ... يقيمــون مــع أمهــم املدعيــة عنــد 
ــا  ــذ حصــول املشــكلة بينه ــا من جدهــم ألمهــم يف ..... وهــم يف حضانته
وبــن زوجهــا املدعــى عليــه يف شــهر ثمانيــة مــن عــام 1430هـــ وحتــى 
اآلن هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا وقــد طلبــت مــن املدعــي وكالــة 
يــوم  إلــى  فأمهلتــه  لذلــك  املهلــة  فطلــب  للشــاهدين  معدلــن  إحضــار 
الثاثــاء املوافق1433/7/22هـــ الســاعة التاســعة صباحــا وعليــه حصــل 
اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/07/22هـــ  الثاثــاء  يــوم   ويف  التوقيــع 
الســاعة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال 
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مــن ميثلــه مــع تبلغــه لشــخصه مبوجــب ورقــة التبليــغ املرفقــة باملعاملــة 
وأحضــر املدعــي وكالــة معــه كا مــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... و... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... وشــهد كل 
واحــد منهمــا قائــا أشــهد بــأن كل واحــد مــن الشــاهدين ...و... ثقــة 
وعــدل هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا وقــد وردنــا قــرار هيئــة النظــر 
باحملكمــة رقــم 122هـــ يف 1433/4/18هـــ املتضمــن مــا نصــه أفيــد 
ــال لــكل  ــة مقدارهــا ســتمائة ري ــأن نفقــة الزوجــة املدعي فضيلتكــم ب
شــهر ومبلــغ أربعمائــة ريــال لــكل واحــد مــن األبنــاء ...و... و... أي مببلــغ 
ــة النظــر ووقــع  ــه قــرار هيئ ــال شــهريا هــذا مــا تضمن إجمالــي 1800 ري
مــن أعضــاء هيئــة النظــر كل مــن ... و... و........ ورئيــس هيئــة اخلبــراء 
...... فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه 
املتضمنــة طلبــه احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع النفقــة املســتقبلية 
ملوكلتــه وأوالدهــا املذكوريــن مــن املدعــى عليــه الذيــن يقيمــون معهــا 

عنــد والدهــا منــذ تاريــخ  1430/8/1هـــ
وحلضــور املدعــى عليــه يف إحــدى اجللســات ومصادقتــه علــى أن املدعيــة 
زوجتــه وأنهــا أجنبــت األوالد املذكوريــن منــه وأنهــا حاليــا عنــد والدهــا 
ودفعه بأنها هي التي نشزت وخرجت إلى أهلها وأن األوالد املذكورين 
يف حضانتــه ال يف حضانتهــا ونظــرا إلــى أن األصــل عدم النشــوز ويؤكد 
ذلــك أن املدعــى عليــه لــم يذكــر أنــه طلــب انقيادهــا ولــم يــدع بذلــك  
ــزم بحضــور اجللســات يف  ــر ملت ــات نشــوزها وكان غي ــم يحضــر إلثب ول
مواعيدهــا ويثبــت ذلــك مــا جــاء يف محاضــر اجللســات الســابقة وألن 
املدعــي وكالــه أحضــر البينــة املعدلــة التــي شــهدت بــأن أوالد املدعــى 
عليــه املذكوريــن يقيمــون مــع أمهــم املدعيــة عنــد جدهــم ألمهــم يف ..... 
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وهــم يف حضانتهــا منــذ حصــول املشــكلة بينهــا وبــن زوجهــا املدعــى 
أن  إلــى  مــن عــام 1430هـــ وحتــى اآلن ونظــرا  ثمانيــة  عليــه يف شــهر 
احلضانــة تثبــت لــأم ولــو كانــت الزوجيــة قائمــة ويــدل علــى ذلــك مــا جاء 
يف اإلقنــاع وشــرحه كشــاف القنــاع مبــا نصــه ) فــإذا افتــرق الزوجــان 
ولهمــا طفــل أو معتــوه أو مجنــون ذكــر أو أنثــى فأحــق النــاس بحضانتــه 
أمــه كمــا قبــل الفــراق( انتهــى فقولــه كمــا قبــل الفــراق دليــل علــى 
أن لهــا احلــق يف احلضانــة قبــل الفــراق وألن األدلــة لــم تفــرق بــن حــال 
الفــراق وحــال الوئــام يف احلضانــة ولئــا حتصــل مضــارة لــأم بأوالدهــا 
ونظــرا إلــى أن النفقــة تســلم  للحاضنــة فقــد جــاء يف املغنــي بشــأن نفقــة 
الولــد وتســليمها لــأم مــا نصــه )فأمــا إذا كان لــه منهــا ولــد فعليــه نفقــة 
ولــده ألنهــا واجبــة لــه فــا يســقط حقــه مبعصيتهــا كالكبيــر وعليــه أن 
يعطيهــا إياهــا إذا كانــت هــي احلاضنــة لــه أو املرضعــة( انتهــى مــن املغني 
وملــا تقــدم كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه الغائــب ... بــأن يســلم 
املدعيــة أصالــة النفقــة املســتقبلية لهــا وألوالدهــا املذكوريــن منــه كل 
شــهر ســتمائة ريــال للمدعيــة وأربعمائــة ريــال لابــن ... وأربعمائــة ريــال 
لابــن ...... وأربعمائــة ريــال للبنــت ...وتســلم املبالــغ املذكــورة شــهريا 
ابتــداء مــن 1433/2/7هـــ عــن طريــق اإليــداع يف حســاب املدعيــة يف 
أحــد البنــوك ويعــد هــذا احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضوريــا لتبلغــه 
التبليــغ واختتمــت  إجــراءات  يبلــغ باحلكــم حســب  لشــخصه وســوف 
اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/22هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
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بعنيــزة برقــم 3394242 وتاريــخ 1433/2/7هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
33245592 وتاريــخ 1433/2/7هـــ وحضــر املدعــي وكالــة واملدعــى 
عليــه وقــد عــادت إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم 
وبرفقها القرار رقم 33430960 يف 1433/10/18هـ املتضمن ما نصه 
بعــد املقدمــة )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة لوحــظ اآلتــي أوال حكــم فضيلتــه بالنفقــة املســتقبلية 
ملوكلــة املدعــي مــع أن املدعــى عليــه دفــع بــأن زوجتــه موكلــة املدعــي 
ــه هــل  ــه مــن هــذا الدفــع ويســأل املدعــى علي ــم يتحقــق فضيلت ناشــز ول
طالــب زوجتــه بعودتهــا إليــه ورفضــت ويطلــب حضــور املدعيــة أصالــة 
ويســألها عــن مــا ذكــره املدعــى عليــه وهــل ترغــب الذهــاب مــع زوجهــا 
إذا طلــب أم ال ســيما أن املدعــى عليــه ذكــر يف الئحتــه االعتراضيــة أن 
لديــه بينــة علــى نشــوز زوجتــه املذكــورة ثانيــا حكــم فضيلتــه بالنفقــة 
املســتقبلة ألوالدهـــ منهــا علــى مــا قررتــه هيئــة النظــر والــذي باإلطــاع 
عليــه لــم جنــد معتمــده علــى هــذا التقديــر ولــم يتحقــق فيــه عــن مقــدار 
مرتبــه مــن قبــل مرجعــه ومالــه مــن دخــل آخــر إن وجــد ومــا عليــه مــن 
التزامــات أخــرى مــن النفقــة ملــن يعــول وأجــرة منــزل وغيرهــا إن وجــدت 
ليكــون التقديــر علــى قــدر ســعته لقولــه تعالــى) لينفــق ذو ســعت مــن 
ســعته( فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإحلــاق مــا يجريــه بالضبــط 
والصــك وســجله ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق( انتهــى 
قــرار االســتئناف وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف 
عــن املاحظــة األولــى بأننــي ســألت املدعــى عليــه عــن زوجتــه فقــال إنهــا 
ناشــز وقــد طلبــت منهــا االنقيــاد وديــا وقــد قدمــت عليهــا دعــوى طلــب 
انقيــاد يف مقــر ســكنها يف محكمــة أبانــات والزالــت ولــدي بينــه علــى 



97

أنــي طلبتهــا إلــى بيــت الطاعــة مــن أول مــا خرجــت وذلــك يف شــهر شــوال 
ــه هــل هــي  ــة هــل موكلت مــن عــام 1430هـــ وقــد ســألت املدعــي وكال
مســتعدة باالنقيــاد للمدعــى عليــه فقــال إنهــا غيــر مســتعدة باالنقيــاد 
إليــه وقــد ســألته عــن ذلــك فقالــت إنهــا قــد طابــت نفســها منــه هكــذا 
أجــاب املدعــي وكالــة وعــن املاحظــة الثانيــة فقــد ســألت املدعــى عليــه 
عــن راتبــه فقــال إن راتبــي  تســعة آالف وأربــع مائــة ريــال هكــذا أجــاب 
ــه لســؤالها عــن  ــه وقــد طلبــت مــن املدعــي إحضــار موكلت املدعــى علي
رغبتهــا باالنقيــاد للمدعــى عليــه مــن عدمــه وهــل طلــب منهــا املدعــى 
عليــه االنقيــاد إليــه عندمــا خرجــت منــه مباشــرة أم ال ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وقــد ســألت املدعــي وكالــة عــن 
موكلتــه فقــال إنهــا ال ترغــب باحلضــور وإنهــا متنازلــة عــن دعواهــا  
ــا تطالــب بنفقــة أوالدهــا املســتقبلية فقــط  بالنفقــة املدعــى بهــا لهــا وإمن
هكــذا قــرر املدعــي وكالــة ونظــرا إلــى أن إحضــار الزوجــة ســببه 
التحقــق مــن نشــوزها مــن عدمــه ومــا دامــت ال تطالــب بالنفقــة فــا أثــر 
ــة  ــأن النفقــة قــدرت مــن هيئ ــة أجيــب ب حلضورهــا وعــن املاحظــة الثاني
ــذي  ــه ال ــب املدعــى علي ــى رات ــة بالنظــر إل ــر قليل النظــر وهــي نفقــة تعتب
أقــر بــه وأمــا االلتزامــات فــإن النفقــة مقدمــة علــى االلتزامــات بنــاء علــى 
املــادة 7/217 مــن لوائــح نظــام املرافعــات ونصهــا يجــوز احلجــز علــى 
مــال املديــن مــن راتــٍب أو مخصصــاٍت بعــد تقديــر الكفايــة لــه مــن نفقــة 
ــاع )443/3( ) وينفــق احلاكــم  ونحوهــا. انتهــى وقــال يف كشــاف القن
عليــه أي املفلــس وعلــى مــن تلزمــه نفقتــه مــن زوجــة وخــادم وقريــب ألنهــم 
يجــرون مجــرى نفســه مــن مالــه باملعــروف لقولــه - صلــى اهلل عليــه وســلم 
ــاق عليــه قبــل القســمة.(  - ابــدأ بنفســك ثــم مبــن تعــول- وألن ملكــه ب
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انتهــى فبنــاء علــى مــا تقــدم كلــه وبنــاء علــى مــا قــرره املدعــي وكالــة 
مــن عــدم مطالبــة موكلتــه بالنفقــة املدعــى بهــا فقــد رجعــت عــن احلكــم 
بالنفقــة املســتقبلية  املذكــورة للزوجــة املدعيــة أصالــة وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي وكالــة قنــع بــه وأمــا حكمــي  بالنفقــة لــأوالد فهــو علــى 
مــا هــو عليــه ولــم يظهــر لــي ما يوجب العــدول عنه وأمرت بإعــادة املعاملة 
حملكمــة االســتئناف إلكمــال الزمهــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/12/25 هـ
العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــزة   وبن بعني
املقيــدة  هـــ    1433/02/07 وتاريــخ   3394242 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/02/07 وتاريــخ   33245592 برقــم  باحملكمــة 
الثاثــاء املوافــق1434/02/05 هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت إلينــا 
يف    3491365 برقــم  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة 
بالقصيــم رقــم  قــرار محكمــة االســتئناف  1434/1/26هـــ وبرفقهــا 
3415104يف 1434/1/18هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة » فــإن 
الدائــرة تقــرر مــا يلــي: أوال: املوافقــة علــى رجــوع فضيلتــه عمــا حكــم بــه 
مــن النفقــة املســتقبلية املذكــورة للمدعيــة أصالــة. ثانيــًا: املصادقــة علــى 
ماحكــم بــه مــن النفقــة لــأوالد املذكوريــن واهلل املوفــق« انتهــى. وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1434/02/05هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1433/02/07 وتاريــخ   3394242 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
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يــوم  ففــي  1433/02/07هـــ   وتاريــخ   33245592 برقــم  باحملكمــة 
الســبت املوافــق 1434/3/14هـــ  افتتحــت اجللســة وقــد وردنــا خطــاب 
1434/3/3هـــ  يف   34379350 رقــم  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة 
يف   3447719 رقــم  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  قــرار  وبرفقــه 
1434/2/26هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة فلدينــا نحــن قضــاة 
الدائــرة املختصــة بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات يف 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم بنــاء علــى التمــاس إعــادة النظــر 
املقــدم لفضيلــة رئيــس احملكمــة باســم ... املقيــد لــدى احملكمــة برقــم 
34379350 وتاريــخ 1434/2/16هـــ احملــال إلينــا بشــرح فضيلتــه بتاريخ 
1434/2/13هـــ املتعلــق بطلــب مقــدم االلتمــاس إعــادة النظــر يف احلكــم 
الصــادر بــه الصــك رقــم 33353081 يف 1433/7/22هـــ مــن فضيلــة 
الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة عنيــزة اخلــاص بدعــوى 
ــة بالنفقــة لهــا  ــة أصال ــة املدعي ... الوكيــل عــن ... ضــد ... بشــأن مطالب
وألوالدهــا مــن املدعــى عليــه وهــم ...و... و... مــن املدعــى عليــه املتضمــن 
حكــم فضيلتــه بــأن يســلم املدعــى عليــه النفقــة املســتقبلة للمدعيــة 
أصالــة وألوالدهــا املكتســب الصفــة النهائيــة بتصديقــه مــن محكمــة 
االســتئناف بالقــرار رقــم 3415104 وتاريــخ 1434/1/18هـــ وباالطــاع 
طلــب  ســبب  أن  املتضمــن  املرفقــة  واألوراق  اإللتمــاس  علــى صحيفــة 
ــه  ــى أوالده وأن لدي ــه ينفــق عل ــة وأن ــه يطعــن بشــهود املدعي االلتمــاس أن
شــهودا علــى ذلــك وباإلطــاع علــى صــورة صــك احلكــم املرفقــة وصــورة 
ضبطــه احملفوظــة مبحكمــة االســتئناف وألن مــا ذكــره مــن ســبب 
طلــب االلتمــاس قــد مت النظــر فيــه أثنــاء نظــر الدعــوى وبعــد تقدميــه 
الائحــة االعتراضيــة وذلــك مــن قبــل فضيلــة حاكــم القضيــة كمــا 



100

أن احملكــوم بــه للنفقــة املســتقبلة وليســت للماضيــة حتــى يطلــب إعــادة 
النظــر فيــه وبنــاء علــى املــواد 192 ــــ 193 ــــ 195 / 3 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية فــإن الدائــرة تقــرر رفــض االلتمــاس وتزويــد فضيلــة حاكــم 
القضيــة بنســخة مــن قــرار رفــض االلتمــاس لتدوينــه يف الضبــط انتهــى 
ــا  ــى نبين وجــرى إحلاقــه حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

ــه وســلم . حــرر يف  1434/03/14 هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
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 )331891418( وتاريــخ 1434/1/7هـــ؛ 
وتاريــخ 1434/1/12هـــ؛   )3491365( برقــم  لــدى احملكمــة  املقيــدة 
اخلاصــة بدعــوى ... الوكيــل عــن ...ضــد ...؛ بشــأن طلــب املدعيــة أصالــة 
و... مــن املدعــى عليــه؛ املنتهيــة بالصــك  و...   .. لهــا وألوالدهــا  النفقــة 
برقــم  املســجل  باحملكمــة؛  القاضــي  الشــيخ...  فضيلــة  مــن  الصــادر 
)33353081( وتاريــخ 1433/7/22هـــ؛ املتضمــن حكــم فضيلتــه بــأن 
؛  النفقــة املســتقبلية للمدعيــة أصالــة وألوالدهــا  يســلم املدعــى عليــه 
علــى النحــو املفصــل فيــه. وقــد ســبق منــا دراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة. وباالطــاع علــى مــا أجــاب فضيلتــه وأحلقــه بالصــك 
وصــورة ضبطــه جوابــًا علــى قــرار الدائــرة رقــم)33430960( وتاريــخ 
1433/10/18هـــ املتضمــن قــول فضيلتــه:)) أنــه بنــاًء علــى مــا قــرره 
ــه بالنفقــة املدعــى بهــا وأمــا  ــة موكلت ــة مــن عــدم مطالب املدعــي وكال
ــأوالد فهــو علــى ماهــو عليــه(( انتهــى فــإن الدائــرة  حكمــه بالنفقــة ل
ــه مــن  ــه عمــا حكــم ب ــى رجــوع فضيلت ــي: أواًل: املوافقــة عل تقــرر مــا يل
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النفقــة املســتقبلية املذكــورة للمدعيــة أصالــة. ثانيــًا: املصادقــة علــى 
ماحكــم بــه مــن النفقــة لــأوالد املذكوريــن. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل 

ــه وســلم. ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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: 34259122 تاريُخه: 1434/7/4هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33377222

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34307514 تاريخه: 1434/2/28هـ

نفقــة - مطالبــة أم بنفقــة ابنهــا املســتقبلية - تقديــر نفقــة مــن قبــل 
قســم اخلبــراء - عــدم األخــذ بتقديــر أهــل اخلبــرة ملوجــب - احلكــم 

بالنفقــة.

قوله تعالى }ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{

عليــه كان  املدعــى  بــأن  عليــه  املدعــى  املدعــي وكالــة ضــد  ادعــى 
زوجــًا ملوكلتــه وقــد ولــدت لــه علــى فــراش الزوجيــة ولــدًا واحــدًا بتاريــخ 
املدعــي وكالــة  والدتــه وطلــب  مــع  ابنهــا مقيــم  وإن  1430/7/16هـــ 
تقديــر نفقــة مســتقبلية شــهرية مــن 1434/2/1هـــ البــن موكلتــه قدرهــا 
ألــف ريــال، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر أنــه ال 
يوافــق علــى املطالبــة بألــف ريــال شــهريًا وإن املناســب خمســمائة ريــال،  
مت تقديــر النفقــة مــن قبــل قســم اخلبــراء باحملكمــة بألــف وثاثمائــة 
ريــال شــهريًا، قــرر املدعــي وكالــة قناعتــه بالتقديــر وقــرر املدعــى 
عليــه عــدم قناعتــه، أطلــع ناظــر القضيــة علــى إلتزامــات املدعــى عليــه 
الشــهرية، قــرر ناظــر القضيــة إنــه نظــرًا حلاجــة االبــن للنفقــة ال ســيما إذا 
كان صغيــرًا وألن تقديــر قســم اخلبــراء مبالــغ فيــه والنفقــة ينظــر فيهــا 
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ــال وهــذا  ــة بألــف ري ــة طالــب يف البداي حلــال املنفــق وألن املدعــي وكال
يــدل بأنهــا كافيــه ولأســباب املرصــودة ولقولــه تعالــى }ِلُيْنِفــْق ُذو َســَعٍة 
ِمــْن َســَعِتِه{ فقــد صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعيــة 
القناعــة  ألــف ريــال شــهريًا نفقــة لابــن، قــرر املدعــى عليــه  أصالــة 
وقــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

ــى احلكــم . مبكــة املكرمــة باملصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 33377222 وتاريــخ 
وتاريــخ   331041187 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/06/03هـــ 
1434/01/27هـــ  املوافــق  الثاثــاء  يــوم   ففــي  1433/06/03هـــ 
حضــر..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ..... الوكيــل 
عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال جــدة 
رقــم .........يف 1433/3/22هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة 
..... ســعودي  واالقــرار والصلــح واالنــكار والتنــازل وحضــر حلضــوره 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ..... وادعــى األول قائــا ان هــذا 
احلاضــر كان زوج ملوكلتــي وقــد ولــدت لــه علــى فــراش الزوجيــة ولــدا 
واحــدا اســمه ..... املولــود  يف تاريــخ 1430/7/16هـــ وابنهــا يقيــم عندهــا 
اآلن أطلــب حتديــد نفقــة مســتقبلية شــهرية مــن تاريــخ 1434/2/1هـــ 
البــن موكلتــي  وقدرهــا الــف ريــال هكــذا ادعــى وبعــرض ذلــك علــى 
ــع  ــه صحيــح وال مان ــه اجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي كل املدعــى علي
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لــدي مــن حتديــد نفقــة مســتقبلية البنــي ......... امــا مــا طلبــه املدعــي 
وكالــة بــان تكــون النفقــة الشــهرية ألــف ريــال فانــا غيــر موافــق عليهــا 
هكــذا  بتســليمها  ومســتعد  ريــال  خمســمائة  هــو  املناســب  والقــدر 
أجــاب ونظــرا لوصــول القضيــة لهــذا احلــد فقــد امــرت بالكتابــة لقســم 
اخلبــراء باحملكمــة لتحديــد النفقــة املســتقبلية البــن املتداعيــن. ويف يــوم 
الثاثــاء املوافــق: 1434/07/04هـــ حضــر املدعــي وكالــة: ، واملدعــى 
عليــه أصالــة: ، املثبــت حضورهمــا يف جلســة ســابقة، وكنــا قــد كتبنــا 
لقســم اخلبــراء باحملكمــة لتقديــر نفقة ابن طــريف النزاع ).....( ولم تردنا 
اإلفــادة حتــى اآلن، وقــرر طــريف النــزاع قائلــن: إننــا اجتمعنــا مــع اخلبــراء 
باحملكمــة وقــدروا أن النفقــة الشــهرية تكــون ألــف وثاثمائــة ريــال 
شــهريا، هكــذا قــرر. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــا: 
تقديــر مناســب، وأطلــب إلزامــه بتســليم هــذا املبلــغ شــهريا ملوكلتــي 
هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أصالــة أجــاب قائــا: 
تقديــر مبالــغ فيــه جــدا، وأنــا مســتعد بتســليم ســتمائة ريــال اعتبــارا 
مــن  تاريــخ: 1434/2/1هـــ وأمــا أكثــر مــن ذلــك فــا، هكــذا أجــاب. 
وبســؤاله عــن مرتبــه الشــهري أجــاب قائــا: مبلغــا قــدره: ســتة وعشــرون 
ألــف ريــال، هكــذا أجــاب. وبســؤاله عــن دخــل آخــر لــه أجــاب قائــا: 
لــدي شــقتن إيجارهمــا الســنوي مبلغــا قــدره: واحــد وأربعــون ألف ريال، 
ــذي ينفــق عليهــم أجــاب  هكــذا أجــاب. وبســؤاله عــن عــدد األفــراد ال
قائــا: بيتــي ملــك، وعنــدي زوجــة وســبعة أوالد، وأم وخادمــة وســائق، 
كلهــم أنفــق عليهــم، وأقســاط شــهرية للبنــك العقــاري كل شــهر ألــف 
وثمامنائــة ريــال، وأقســاط العمــارة التــي أســكنها أســدد البنــك كل 
شــهر تســعة آالف وخمســمائة ريــال، يبقــى مــن مرتبــي الشــهري مبلغــا 
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قــدره: أربعــة عشــر ألفــا وســبعمائة ريــال، هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك 
ــة أجــاب قائــا: مــا ذكــره غيــر صحيــح، وســوف  ــى املدعــي وكال عل
تتــزوج إحــدى بناتــه يف هــذا الصيــف وتســقط نفقتهــا، هكــذا أجــاب. 
وبســؤاله عــن بينتــه أجــاب قائــا: ليــس لــدي بينــة، هكــذا أجــاب. فبنــاء 
علــى مــا ســلف، وحلاجــة الولــد للنفقــة ـ ال ســيما إذا كان صغيــرًا ـ ، 
وألن الوالــد جتــب عليــه نفقــة ولــده كاملــة ينفــرد بهــا، وألن تقديــر 
قســم اخلبــراء مبالــغ فيــه، وألن صــايف دخــل املدعــى عليــه الشــهري 
ــا حلــال املنفــق  ــا، وألن النفقــة ينظــر فيه ــال تقريب ــف ري ــة عشــر أل ثماني
لقــول اهلل ـ تعالــى ـ: )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته(، وألن املدعــي وكالــة 
أنهــا كافيــة  علــى  يــدل  وهــذا  ريــال  بألــف  ابتــداء  دعــواه  طالــب يف 
لــه، لذلــك كلــه فقــد قــررت أن نفقــة ابــن املدعــى عليــه ).....( ألــف 
ــه  ــخ: 1434/2/1هـــ وأمــرت املدعــى علي ــارا مــن تاري ــال شــهريا اعتب ري
بتســليمها لوالــدة الطفــل املدعيــة، وبذلــك قضيــت. وبإعــان احلكــم 
ــة فقــرر عــدم  ــه باحلكــم، أمــا املدعــي وكال ــه قناعت قــرر املدعــى علي
ــه احلــق يف  ــأن ل ــه ب ــة، فأفهمت القناعــة واســتعّد بتقــدمي الئحــة اعتراضّي
تقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يومــًا اعتبــارًا مــن هــذا اليــوم، وإذا انتهــت 
املــّدة احملــددة ولــم يقــدم الئحتــه ســقط حّقــه يف االعتــراض واكتســب 
احلكــم القطعّيــة. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/07/04هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ويف يــوم اإلثنــن املوافــق: 1434/09/14هـــ 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــرار دائــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة رقــم: 34307514 يف: 1434/08/28هـــ ونص احلاجة 
منــه: )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت 
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املوافقــة علــى احلكــم(. أ. هـــ وللبيــان جــرى إثباتــه، وأمــرت بإحلــاق ذلــك 
علــى الصــك والســجل. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف:  1434/09/14هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد : فقــد جــرى منــا 
ــا  ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة 
.........القاضــي  الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  علــى  االطــاع 
باحملكمــة العامــة بجــدة برقم 34259122 وتاريخ 1434/7/4هـ بشــأن 
دعــوى......... ضــد.........، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق 
ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل واهلل املوفــق وصل
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: 33395847 تاريُخه: 1433/8/27هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3257493

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34261408 تاريخه: 1434/1/20هـ

نفقــة- نفقــة أوالد- املطالبــة بالنفقــة املاضيــة- األخــذ بقــول األوالد 
فيمــن أنفــق عليهــم حــال اخلــاف بــن الزوجــن- ميــن االســتظهار يف 

النفقــة عــن نيــة الرجــوع- احلكــم بالنفقــة . 

1- قوله تعالى ) لينفق ذو سعه من سعته(
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) كفى باملرء إثمًا أن يضيع من يعول(

3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم لهنــد بنــت عتبــه ) خــذي مــن مالــه 
بنيــك(. ويكفــي  يكفيــك  مــا  باملعــروف 

ادعــت املدعيــة باُنهــا كانــت زوجــة للمدعــى عليــه وطلقهــا وانتقلــت إلــى 
ــه، أخــذت  ــد والدهــم املدعــى علي ــا وتركــت أوالدهــا الســبعة عن أهله
أوالدهــا عــن طريــق الشــرطة بعــد أن جلــأوا ملنــزل جارهــم علــى أثر خاف 
مــع أبيهــم املدعــى عليــه وإســاءة معاملتهــم، وطلبت املدعيــة إلزام املدعى 
عليه بتســليم نفقة أوالدها الســبعة من بداية شــهر رمضان عام 1431هـ 
حتــى تاريخــه، وصــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعيــة وذكــر بــأن 
ــة وأخــذت  ــه بتحريــض مــن أمهــم املدعي أوالده الســبعة خرجــوا مــن بيت
األوالد عــن طريــق الشــرطة علــى أن يبقــوا عندهــا يــوم أو يومــن وأنهــا 
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تعهــدت شــفهيًا بإعادتهــم ولــم تعدهــم حتــى حكــم لــه أخيــرًا بإعــادة 
األوالد، وقــد دفــع املدعــى عليــه بــأن املدعيــة ال تســتحق مــا طلبتــه ألنهــا 
أخــذت أوالده الســبعة عنــوة وأن أربعــة منهــم وهــم الصغــار يتــرددون بينــه 
وبينهــا وأنــه ينفــق عليهــم وأن البنــات الثــاث الكبــار يدرســن باجلامعــة 
ولهــن مكافئــات، واملدعيــة تأخــذ مــن الضمــان عــن األوالد الســبعة 
بــدون علمــه، وقــد أنكــرت املدعيــة هــذا الدفــع، ثــم جــرى تقديــر نفقــة 
األوالد املاضيــة مــن قبــل هيئــة النظــر، حيــث أن النفقــة الشــرعية علــى 
األوالد متعينــة يف األصــل علــى أبيهــم و لقولــه تعالــى )لينفــق ذو ســعة 
مــن ســعته( ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــة وســلم )كفــى باملــرء إثمــا أن 
يضيــع مــن يعولــه( ولقولــه صلــى اهلل عليــة وســلم لهنــد بنــت عتبــه )خــذي 
مــن مالــه مــا يكفيــك ويكفــي بنيــك(، لــذا صــدر احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بــأن يســلم للمدعيــة مائــه وثمانيــة وســتن ألــف ريــال نفقــة ســنتن 
ــى  ــى احلكــم، كمــا لوحــظ عل ــه عل ألوالدهمــا، اعتــرض املدعــى علي
احلكــم مــن محكمــة االســتئناف، وقــد حضــر أربعــة أوالد وقــرروا أنهم 
مكثــوا عنــد والدهــم ثاثــة أشــهر وكان ينفــق عليهــم فيهــا، وحلفــت 
املدعيــة ميــن االســتظهار علــى أنهــا كانــت تنــوي الرجــوع علــى املدعــى 
عليــه فيمــا أنفقتــه، وعليــه رجــع القاضــي عــن حكمــة الســابق وحكــم 
علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة مائــة وســته وخمســن ألــف ريــال 
بعــد خصــم نفقــة األوالد األربعــة ملــدة ثاثــة أشــهر، واعترضــت املدعيــة 

علــى احلكــم، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
املقيــدة  هـــ   وتاريــخ 1432/02/27  برقــم 3257493  بالدمــام  العامــة 
يــوم   ففــي  هـــ    1432/02/27 وتاريــخ   32178712 برقــم  باحملكمــة 
اإلثنــن املوافــق1433/03/21 هـــ حضــرت ...بالبطاقــة رقــم ...وحضــر 
ــت  ــت ...لقــد كن ــا قال ــه ...بالبطاقــة رقــم ...وفيه حلضورهــا املدعــى علي
زوجــة للمدعــى عليــه وطلقنــي منــذ تاريــخ 1430/12/1هـــ فانتقلــت الــى 
أســرتي يف دولــة األمــارات العربيــة املتحــدة وتركت أوالدي الســبعة وهم 
...... و... و...و... و... و...... و...أوالد املدعى عليه ...عنده ويف كفالته وقد 
ذكــر لــي والــدي يف شــهر رجــب مــن عــام 1431هـــ أن املدعــى عليــه ابلغه 
أن أوالدي خرجــوا مــن منزلــه الكائــن يف حــي .......... بالدمــام وأنــه 
ال يعــرف مكانهــم فحاولــت التحــري فتبــن لــي أنــه أســاء معاملتهــم 
ويرغــب يف تزويــج احــدى البنــات دون رضاهــا وأنهــم هربــوا مــن منزلــه 
وقــد ابلغــت الســلطات األمنيــة املختصــة واضطــررت إلــى احلضــور إلــى 
الدمــام فوجدتهــم يف حــوش منــزل اجليــران حيــث حضــرت مــع الضابــط 
فأخرجناهــم  األفــراد  بعــض  ومعنــا  بالدمــام  اجلنوبيــة  شــرطة  ...مــن 
مــن حــوش منــزل اجلــار الــذي كانــوا يلجئــون عنــده فأخذتهــم وقمــت 
باإلنفــاق عليهــم بجميــع مــا يحتاجونــه مــن مــأكل ومشــرب وعــاج 
وتعليــم ومواصــات ولــذا أطلــب الزامــه بتســليم نفقتهــم مــن بدايــة شــهر 
رمضــان مــن عــام 1431هـــ حتــى اليــوم هذه دعــواي وبســؤال املدعى عليه 
عــن هــذه الدعــوى قــال مــا ذكرتــه املدعيــة مــن انهــا كانــت زوجــة لــي 
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ثــم طلقتهــا بعــد ان اجنبــت االوالد املذكوريــن وانهــا انتقلــت إلــى أهلهــا 
يف )اإلمــارات( فصحيــح وقــد خــرج أوالدي الســبعة مــن منزلــي املذكــور 
يف شــهر رجــب مــن عــام 1431هـــ بتحريــض منهــا ثــم حضــرت إلــى الدمام 
وأبلغــت الســلطات وشوشــت عليهــم فحضرت مع رجــال األمن إلى حوش 
منزلــي املؤجــر وأخــذوا أوالدي وســلموهم لهــا واســتأذنوني يف ان يبقــوا 
عندهــا يــوم او يومــن فوافقــت فأبقتهــم عندهــا مــع انهــا تعهــدت شــفهيًا 
بإعادتهــم حتــى حكــم لــي أخيــرًا عليهــا بإعــادة األوالد مبوجــب الصــك 
ــم  ــام مــع العل الصــادر مــن هــذه احملكمــة يف شــهر صفــر مــن هــذا الع
أنــي حاولــت أخــذ اوالدي قبــل هــذا احلكــم فرفضــوا وذكــروا أن لديهم 
دعــوى يف احملكمــة وقــد انتهــت تلــك الدعــوى ولــم ينفــذ احلكــم ألنــه لم 
يكتســب القطعيــة وقــد أرســلت وســطاء للمدعيــة وذكرت اني مســتعد 
بجميــع مــا يحتاجــه اوالدي مــن نفقــة حتــى يحكــم يف القضيــة فردتهــم 
ولــم تقبــل منهــم ومــع ذلــك كنــت أصــرف علــى اوالدي األربعــة الصغــار 
دون ان تعلــم املدعيــة شــيئًا مــن ذلــك وال أوافــق علــى تســليم املدعيــة 
شــيئًا ممــا تطالــب بــه ألنهــا أخذتهــم عنــوة علمــًا أن يف ذمتهــا لــي أكثــر 
مــن مائــة وخمســن ألــف ولــم أطالــب بهــا فــإن أصــرت علــى طلبهــا وتبــن 
لهــا حــق فعليهــا حســمه مــن املبلــغ الــذي عندهــا لــي هــذه اجابتــي ثــم يف 
جلســه أخــرى حضــر الطرفــان فجــرى عــرض الصلــح بينهمــا فيمــا يتعلــق 
بنفقــة األوالد التــي تطالــب بهــا املدعيــة فأصــرت املدعيــة علــى املطالبــة 
بنفقــة ســنتن مــن بدايــة شــهر رمضــان مــن عــام 1431هـــ إلــى نهايــة شــهر 
ــة  ــى أوالدهــا بني ــا عل ــا انفقــت مــن ماله شــعبان 1433هـــ  وذكــرت أنه
الرجــوع علــى والدهــم وانهــا اســتدانت يف ســبيل ذلــك ثــم قالــت إن هيئــة 
النظــر باحملكمــة قــدرت النفقــة الشــهرية لــأوالد الســبعة ســبعة آالف 
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ريــال وأنــا قانعــه بهــذا التقديــر ولــذا فإنــي أطالــب مبائــه وثمانيــة وســتن 
ألــف ريــال )168.000( هــي نفقــة أربعه وعشــرين شــهرا أما املدعى عليه 
فقــال لقــد أخــذت أوالدي الســبعة عنــوة وأن أربعــه منهــم وهــم الصغــار 
يتــرددون بينــي وبينهــا وأنــا أنفــق عليهــم أمــا البنــات الثــاث الكبــار 
فيدرســن يف اجلامعــة ولهــن مكافــآت واملدعيــة تأخــذ مــن الضمــان عــن 
األوالد الســبعة وذلــك بــدون علمــي ولذلــك لــم تنفــق هــذا املبلــغ التــي 
تطالــب بــه وأمــا تقديــر هيئــة النظــر النفقــة الشــهرية لــأوالد الســبعة 
بســبعة آالف ريــال فهــذا أمــر مت يف غيبتــي وال أوافــق عليــه هكــذا قــرر. 
وبــرد ذلــك علــى املدعيــة قالــت مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن أنــي اســتلم 
مــن الضمــان االجتماعــي ضمانــا لــأوالد غيــر صحيــح وأنــا موظفــه وال 
اســتحق أي ضمــان كمــا أن بناتــي الكبــار يدرســن يف كليــة املجتمــع 
وهــي كليــه ال تصــرف مكافــآت ملــن كان يف الدبلــوم وإحــدى البنــات 
ــغ ثاثــة  تــدرس قســم تســويق عــن بعــد واســلم رســوم للكليــة عنهــا تبل
موظــف يف  عليــه  واملدعــى  األول  الفصــل  عــن  ريــال  وســبعمائة  آالف 
شــركة ....... يصــل راتبــه الشــهري إلــى أربعــن ألــف ريــال كمــا انــه 
يؤجــر الــدور األرضــي والــذي كان ســكنا ألوالدي بخمســن ألــف ريال 
كمــا يســتلم املدعــى عليــه رواتــب عيديــه مــن شــركة ....... بــل يســتلم 
خمســة عشــر راتبــا يف الســنه وهــو علــى وجــه تقاعــد ولــه مســتحقات 
نهايــة اخلدمــة تصــل إلــى ثاثــة مايــن ريــال ) 3.000.000 ( ولذلــك 
عليــه أن يقــوم بواجباتــه هــذه افادتــي ثــم قــال املدعــى عليــه ان لــي ســنتن 
وأنــا أطالــب بإعــادة أوالدي الســبعة فهــم اخــذوا بقــوة الســلطة املبنيــة 
علــى ادعــاءات كاذبــة ولذلــك غيــر معقــول أن الــزم بنفقــة الســنتن التــي 
تطالــب بهــا املدعيــة فمنــذ أخــذت املدعيــة أوالدي يف شــهر شــعبان مــن 
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عــام 1431هـــ وحتــى اليــوم وأنــا أطالــب بإعادتهــم ولذلــك ال يصــح أن 
ــم أغــرم  ــي وتســتأجر لهــم ث ــوك ل ــي اململ ــه أوالدي مــن بيت تخــرج املدعي
بدفــع األجــرة وأطلــب التأكــد مــن قبــل احملكمــة ان كانــت املدعيــة 
تســتلم أي ضمــان أو مكافــأه عــن األوالد هــذا جميــع مــا لــدي وكان 
قــد كتــب لهيئــة النظــر باحملكمــة لتقديــر نفقــة األوالد الســبعة فوردنــا 
قرارهــم رقــم 203 يف 1432/06/19هـــ  ونصــه ) احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة بالدمــام  ــى أمــر فضيل ــاء عل بن
املدعــو /  ...مــن والدهــم  املدعيــة  نفقــة شــهرية ألوالد  بشــأن حتديــد 
.... هــذا ونظــرا إلــى أن حتديــد النفقــة يتطلــب معرفــة مســتوى دخــل 
املدعــى عليــه ومبــا أن ...املذكــور يعمــل لــدى شــركة ......... فقــد جــرت 
الكتابــة ملديــر شــئون ....... لإلفــادة عــن مســتوى دخلــه فــورد اجلــواب 
املرفــق مفــاده أن راتــب ...األساســي هــو مبلــغ ) 20.190 ( عشــرين ألــف 
ومائــة وتســعن ريــال كمــا أنــه يحصــل علــى بــدالت ومكافئــات ثابتــه 
حســبما أوضحهــا خطــاب شــئون ........ املرفــق هــذا وحيــث أن عــدد 
األوالد ســبعة خمــس بنــات وولديــن ومبــا أن دخــل والدهــم مســتواه جيــد 
حســبما أوضحــه خطــاب جهــة عملــه تــرى هيئــة النظــر أن تكــون نفقــة 
كل واحــد منهــم ) 1000 ( ألــف ريــال لــكل شــهر مبعــدل ) 7000 
( ســبعة آالف ريــال شــهريا شــاملة للنفقــه والكســوة والســكنى هــذا 
مــا تقــرر وبــاهلل التوفيــق ( كمــا وجــد يف لفــات املعاملــة خطــاب مديــر 
شــؤون ...... ويحمــل الرقــم ) 6-4970-2011 ( ونــص احلاجــة منــه مــا يلي 
) أفيــد فضيلتكــم بــأن دخــل املوظــف املذكــور الثابــت هــو كالتالــي : 
) 20.190 ( رياال ســعوديا يف الشــهر كراتب أساســي . ثاثة رواتب يف 
الســنه بــدل ســكن . راتــب شــهرين يف الســنه مكافــأة . ) 3028 ( ريــاال 
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ســعوديا يف الشــهر بــدل ....... . ) 2019 ( ريــاال ســعوديا يف الشــهر عــاوة 
نوبــة . ) 450 ( ريــاال ســعوديا يف الشــهر بــدل انتقــال ( وبعــرض ذلــك 
علــى الطرفــن قالــت املدعيــة أنــا قانعــه بهــذا التقديــر أمــا املدعــى عليــه 
فقــال البــدالت املشــار إليهــا تكــون يف أوقــات دون أوقــات هكــذا قــرر 
الطرفــان فكــررت عــرض الصلــح بــن الطرفن مرة أخــرى فأصر كل 
منهمــا علــى رأيــه املدعيــة تطالــب بالنفقــة كاملــه ملــدة ســنتن واملدعــى 
عليــه يرفــض أن يســلم شــيئا ثــم أضــاف لقــد تســببت املدعية لــي بأضرار 
يف عملــي حيــث تدلــي ضــدي بإدعــاءات كاذبــه ولــدي أدلــة علــى ذلــك 
كمــا أنــي ســبق أن ســلمت للمدعيــة مائــة ألــف ريــال عندمــا كانــت يف 
ذمتــي وســبب ذلــك أنــي تزوجــت عليهــا فغضبــت فأرضيتهــا بهــذا املبلــغ 
لتبقــى يف البيــت مــع أوالدهــا لكنهــا أخــذت املبلــغ ودمــرت منزلــي حتــى 
طلــب أهلهــا أن أطلقهــا فطلقتهــا كفــا للشــر بــل إن والدهــا هــو الــذي 
طلــب منــي طاقهــا هــذا جميــع مــا لــدي وبتأمــل مــا ســبق ضبطــه تبــن 
أن أوالد الطرفــن الســبعة انتقلــوا إلــى والدتهــم املدعيــة بســبب خــاف 
بــن املدعــى عليــه وبينهــم وال يزالــون عندهــا مــع صــدور حكــم ضدهــا 
بتسليمهم للمدعى عليه مبوجب الصك الصادر منا برقم ) 3381658( 
يف 1433/02/14هـ  وألن ذلك احلكم لم يكتســب القطعية إال أخيرا 
مبوجــب قــرار محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية بالقــرار رقــم 
)33365388( يف 1433/08/04هـــ  ولــم تبلــغ بــه املدعيــة إال يف هــذه 
اجللســة ممــا يجعــل املــدة التــي بقــي فيهــا األوالد لديهــا تبلــغ ســنتن وفقــا 
ملــا أقــر بــه الطرفــان وألن هيئــة النظــر قــدرت النفقــة الشــهرية لــأوالد 
بســبعة آالف ريــال بنــاء علــى دخــل املدعــى عليــه وبــذا تكــون النفقــة 
ملــدة ســنتن مائــه وثمانيــه وســتون ألــف ريــال ) 168.000 (  وألن النفقــه 
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الشــرعية علــى األوالد متعينــه يف األصــل علــى أبيهــم ولقــول اهلل تعالــى ) 
لينفــق ذو ســعه مــن ســعته ( ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) كفــى 
باملــرأ اثمــا ان يضيــع مــن يعــول ( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم لهنــد بنت 
عتبــة ) خــذي مــن مالــه باملعــروف مــا يكفيــك ويكفــي بنيــك ( لــكل 
ذلــك حكمــت علــى املدعــى عليــه ...أن يســلم للمدعيــه مائــه وثمانيــه 
وســتن ألــف ريــال ومتثــل نفقــة ســنتن ألوالدهمــا وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قنعــت بــه املدعيــة واعتــرض عليــه املدعــى عليــه فأفهمتــه بــأن 
لــه احلضــور يــوم اإلثنــن 1433/08/26هـــ  إلســتام صــورة مــن احلكــم 
لتقــدمي اعتراضــه عليــه كمــا أفهــم بــأن مــدة اإلعتــراض ثاثــون يومــا 
ســتبدأ مــن ذلــك التاريــخ وأن عليــه أن يقــدم الئحتــه اإلعتراضيــه خالهــا 
ــه خالهــا فــإن حقــه يف  ــه اإلعتراضي وأنهــا ان مضــت دون تقــدمي الئحت
مــدة  مبضــي  قطعيــا  احلكــم  ويصبــح  يســقط  والتمييــز  اإلســتئناف 
اإلعتــراض ففهــم ذلــك . وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/20 هـــ
مــن محكمــة اإلســتئناف  املعاملــة  ثــم وردت  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
يف   33471559 رقــم  القــرار  ومشــفوعها  الشــرقية  باملنطقــة 
1433/12/1هـــ ونــص احلاجــة منــه مــا يلــي ) لوحــظ مــا يلــي : أوال / 
أن املدعــى عليــه ذكــر يف إجابتــه والائحــة االعتراضيــة املرفقــة أنــه 
ــه قــد ناقــش  كان ينفــق علــى أوالده األربعــة الصغــار ولــم جنــد فضيلت
ذلــك بــن الطرفــن وأجــرى حيالــه اإليجــاب الشــرعي وال بــد مــن ذلــك. 
ثانيــا / أن فضيلتــه لــم يتحقــق مــن أعمــار األوالد مــن واقــع إثبــات رســمي 
ــب ميــن االســتظهار مــن  ــه طل ــرى فضيلت ــا / أال ي ــك . ثالث ــد مــن ذل وال ب
. فعلــى  املدعــى عليــه  الرجــوع علــى  بنيــة  أنفقــت  أنهــا  املدعيــه علــى 
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فضيلتــه ماحظــة مــا أشــير إليــه وإحلــاق مــا يجــد يف الصــك وضبطــه 
وســجله ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا ( وبعــرض مــا جــاء يف 
ــه لقــد انتقــل عنــدي  ــى الطرفــن قــال املدعــى علي املاحظــة األولــى عل
ويف حضانتــي أوالدي األربعــه الصغــار وهــم ...و... و... ... ملــدة ســتة أشــهر 
مــن املــدة التــي طالبــت بهــا املدعيــه وقــد انفقــت عليهــم قبــل انتقالهــم لــي 
مــدة ثمانيــة أشــهر حيــث كنــت أســلمهم مبالــغ نقديــة خــال كل شــهر 
ســبعمائة ريــال ألنــي اســلمها علــى دفعــات لــكل واحــد منهــم كمــا 
أحضــر كســوتهم يف املناســبات كمــا كلفــت شــخصا مــن قرابتــي 
ــه  ــع مــا يحتاجــون إلي ــه ليؤمــن لهــا وألوالدهــا جمي ليتواصــل مــع املدعي
مــن أغــراض منزليــه ولــوازم بقالــه فحضــر إليهــا فطردتــه هكــذا قــرر 
املدعــى عليــه وبســؤال املدعيــه عمــا ذكــره املدعــى عليــه قالــت ال صحــة 
ــة أشــهر فقــط وقــد  ــه مــدة ثاث ــى املدعــى علي ــوا إل ــل انتقل ملــا ذكــره ب
كنــت أحضــر عشــاءهم يف منــزل املدعــى عليــه ومــا ذكــره عــن تســليمه 
لــأوالد مبالــغ ماليــه غيــر صحيــح وميكــن للمحكمــة ســؤال األوالد 
أنفســهم فهــم جميعــا بالغــون ومكلفــون هــذه إفادتــي فســألت الطرفــن 
عــن أعمــار األوالد وطلبــت دفتــر العائلــة واإلثبــات الرســمية لهــم فقــدم 
املدعــى عليــه دفتــر عائلتــه وظهــر منــه أن ... مولــوده يف 1408/9/25هـــ 
و... مــن مواليــد 1411/7/24هـــ و... مــن مواليــد 1413/5/21هـــ  و... 
مولوده يف 1415/4/14هـ  و... يف 1419/4/1هـ  و... يف 1421/9/21هـ  
وقــد طلبــت مــن املدعــى عليــه اثبــات مــا يدعيــه مــن نفقــة أوالده للمــدة 
التــي أنكرتهــا املدعيــه فقــال املدعــى عليــه ليــس لــدي بينه ســوى األوالد 
أنفســهم وأطلــب ســماع مــا لديهــم وقــد وافقــت املدعيــه علــى احضارهــم 
وقــرر الطرفــان اكتفائهمــا مبــا يفيــد بــه األوالد وأنهمــا يقبــان مــا 
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يقرونــه ثــم يف يــوم الثاثــاء 1434/03/24هـــ  حضــر الطرفــان املدعيــة... 
وأحضــر الطرفــان األوالد األربعــة وهــم ...وهــو ســعودي بالســجل املدنــي 
ســعودية  وهــي  ...و...  رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي  وهــو  ...و...  رقــم 
رقــم... املدنــي  بالســجل  ســعودية  ...و...وهــي  رقــم  املدنــي  بالســجل 
وبســؤالهم عمــا لديهــم حــول مــن تولــى اإلنفــاق عليهــم فقالــوا جميعــا 
لقــد أقمنــا عنــد والدنــا ثاثــة أشــهر فقــط وكان ينفــق علينــا فيهــا أمــا 
غيرهــا فلــم يســلمنا شــيء هــذا مــا لدينــا فعرضــت علــى املدعيــة مــا جــاء 
يف املاحظــة الثالثــة املتعلقــه بنيتهــا وقــت اإلنفــاق فقالــت لقــد كنــت 
ناويــة عنــد اإلتفــاق عليهــم أن أرجــع علــى والدهــم بالنفقــة وال مانــع لــدي 
مــن احللــف علــى ذلــك ثــم قالــت واهلل العظيــم أنــي انفقــت علــى أوالدي 
ــا وواهلل  ــى والدهــم به ــة الرجــوع عل ــدي بني ــا عن ــوا فيه ــي كان املــدة الت
العظيــم ان املبالــغ التــي ســلمتها يف نفقتهــم تزيــد علــى املبلــغ احملكــوم 
بــه واهلل علــى مــا أقــول شــهيد وبتأمــل مــا ســبق ظهــر أن األوالد األربعــة 
انتقلــوا إلــى حضانــة والدهــم املدعــى عليــه مــدة ثاثــة أشــهر وألن قــدر 
نفقــة األوالد األربعــة يف األشــهر الثاثــة تبلــغ اثنــي عشــر ألــف ريــال 
: أوال: عدلــت عــن احلكــم علــى املدعــى  يلــي  لــكل ذلــك تقــرر مــا 
عليــه بتســليم مائــه وثمانيــه وســتن ألــف ريــال ) 168.000 (  . ثانيــا: 
حكمــت عوضــا عــن ذلــك علــى املدعــى عليــه أن يســلم للمدعيــه مائــه 
وســته وخمســن ألــف ريــال بعــد حســم نفقــة األوالد األربعــة مــدة ثاثــة 
أشــهر لكونهــم يف حضانــة والدهــم املدعــى عليــه وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن اعترضــت عليــه املدعيــة فأفهمتهــا بأنــه ســيتم تزويدهــا يــوم 
الســبت 1434/03/28هـــ بصــورة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضهــا عليــه 
ــا أن تقــدم  ــون يومــا وأن عليه ــراض ثاث ــأن مــدة االعت ــا ب كمــا أفهمته
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الئحتهــا اإلعتراضيــه خالهــا كمــا أفهمتهــا بأنــه إن مضــت هــذه املــده 
دون تقــدمي الئحــة إعتراضيــه فــإن حقهــا يف اإلســتئناف والتمييــز يســقط 
ويصبــح احلكــم يف حقهــا قطعيــا ففهمــت ذلــك أمــا املدعــى عليــه فقــد 
اســتمر علــى اعتراضــه. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/25 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم أنــه يف هــذا اليــوم االحــد املوافــق 11/ 6/ 
1434هـــ مت تصفــح هــذه املعاملــة وتبــن أن مــدة االعتــراض للمدعيــة قــد 
انتهــت دون تقــدمي الئحــه بإعتراضهــا وبــذا انتهــى حقهــا يف االعتــراض 
علــى هــذا احلكــم مبوجــب املــادة الثامنــة والســبعن بعــد املائــة مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية وقــررت بعــث املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية لتدقيــق احلكــم العتــراض املدعــى عليــه وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 11/ 6/ 1434هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
وتاريــخ  34/1461216/ش2  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  املعاملــة 
1434/6/17هـــ والــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة 
الدمــام برقــم 34/20681 وتاريــخ 1434/6/12هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بهــا الشــيخ .... املســجل برقــم 33395847 
وتاريــخ 1433/8/27هـــ اخلــاص بدعــوى/ ... ضــد/ ... يف قضيــة نفقــة 
ــًا  ــة القاضــي وأحلقــه بالصــك جواب ــه فضيل ــى مــا أجــاب ب وباإلطــاع عل
1433/12/1هـــ  يف  33471559/ش2/ب  رقــم  الســابق  قرارنــا  علــى 
قررنــا املصادقــة علــى حكــم فضيلتــه بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق 
وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وســلم حرر يف 1434/7/4هـ
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: 33469973 تاريُخه: 1433/11/30هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33398477

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3418287 تاريخه: 1434/1/20هـ

نفقــة - نفقــة عــدة - مطالبــة أم بنفقــة أوالدهــا املاضيــة واملســتقبلية 
- تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم اخلبــراء - احلكــم للمطلقــة بنفقــة 

عدتهــا - احلكــم بنفقــة ماضيــة ومســتقبلية لــأوالد.

قــال املــرداوي يف اإلنصــاف 360/9 )وعليــه يعنــي املطلــق نفقــة املطلقــة 
الرجعيــة وكســوتها وســكناها كالزوجــة ســواء وأمــا البائــن بفســخ أو 
طــاق فــإن كانــت حامــًا فلهــا النفقــة والســكنى وإال فــا شــيء لهــا(.

ــا  ــه وقــد طلقه ــت زوجــة ل ــه أنهــا كان ــة ضــد املدعــى علي ادعــت املدعي
مبوجــب صــك الطــاق املشــار إليــه يف نــص القضيــة وقــد أجنبــت لــه 
علــى فــراش الزوجيــة ثاثــة أوالد، وأن املدعــى عليــه حــن طاقــه لهــا لــم 
ينفــق عليهــا وال علــى أوالدهــا وطالبــت املدعيــة بنفقــة أوالدهــا مــن تاريــخ 
طاقهــا 1432/8/18هـــ وكذلــك طالبــت بنفقــة لهــا أثنــاء العــدة، وقــد 
أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر أنــه ال مانــع لديــه مــن 
تســليم النفقــة التــي تقدرهــا احملكمــة، وعليــه مت تقديــر النفقــة من قبل 
قســم اخلبــراء باحملكمــة لــأوالد الثاثــة بســبعمائة ريــال شــهريًا ونفقــة 
ــة عــدم قناعتهــا  ــال شــهريًا، وقــررت املدعي عــدة املدعيــة خمســمائة ري
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بالقــرار الصــادر مــن قســم اخلبــراء، وصدر حكم ناظر القضية بتســليم 
املدعيــة نفقــة عدتهــا لطاقهــا األول وطاقهــا الثانــي ومجموعهــا ألــف 
وخمســمائة ريــال ونفقــة أوالدهــا املاضيــة أحــد عشــر ألفــًا ومائتــي ريــال 
ونفقــة مســتقبلية ألوالدهــا ســبعمائة ريــال شــهريا، وقــررت املدعيــة عدم 
القناعــة بخصــوص نفقــة أوالدهــا وقنعــت بخصــوص نفقتهــا، وصــدر 
قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باملصادقــة علــى احلكــم.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )....( القاضي يف احملكمة العامة مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
 1433/06/14 وتاريــخ   33398477 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة 
وتاريــخ 1433/06/08هـــ   برقــم 331066651  املقيــدة باحملكمــة  هـــ 
ففــي يــوم  األحــد املوافــق 1433/11/28 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
00 : 10 وفيهــا حضــرت ..... مينيــة باإلقامــة رقــم ..... واملعــرف بهــا مــن 
..... وادعــت علــى احلاضــر معهــا  رقــم  باإلقامــة  مينــي   ..... قبــل أخيهــا 
يف مجلــس القضــاء ...... مينــي باإلقامــة رقــم .... قائلــة يف دعواهــا لقــد 
كنــت زوجــة للمدعــى عليــه وقــد طلقنــي مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
منــه  وقــد أجنبــت  برقــم 335424 يف 1433/1/3هـــ  هــذه احملكمــة 
علــى فــراش الزوجيــة أوالدي وهــم ..... املولــود يف 1422/11/7هـــ  و..... 
املولــودة يف 1425/11/12هـــ و........ املولــود يف 1427/12/21هـــ وألن 
املدعــى عليــه حــن طاقــه لــم ينفــق علــي وال علــى أوالده أطلــب احلكــم 
علــى املدعــى عليــه أن يدفــع لــي نفقتــي أثنــاء العــدة وأن تقــدر احملكمــة 
نفقــة ألبنائــي مســتقبلة علمــا أنــه لــم ينفــق علــى أوالدي مــن تاريــخ طاقــه 
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ــه  ــه قــال مــا ذكرت ــى املدعــى علي ــك عل األول هــذه دعــواي وبعــرض ذل
ــدي مــن  ــع ل ــا وال مان ــة وتفصي ــح جمل ــه صحي ــة يف دعواهــا كل املدعي
إعطــاء النفقــة التــي تقدرهــا احملكمــة هــذه إجابتــي فجــرى ســؤال 
املدعيــة مــن متــى لــم يدفــع املدعــى عليــه نفقــة لهــا وألوالدهــا فقالــت مــن 
تاريــخ الطــاق األول الــذي كان يف 1432/8/18هـــ وبعــرض ذلــك علــى 
ــة النظــر  ــا لرئيــس هيئ ــة من ــه فجــرت الكتاب ــه صــادق علي املدعــى علي
باحملكمــة لتقديــر نفقــة األوالد مبوجــب خطابنــا رقــم 331066651 
يف 1433/8/19هـــ فوردنــا جــواب رئيــس هيئــة النظــر باحملكمــة برقــم 
331066651 يف 1433/9/10هـــ وهــذا نصــه بعــد املقدمــة )عليــه فقــد 
حضــر الطرفــان وجــرت مناقشــتهما وبعــد االطــاع علــى اخلطــاب املرفــق 
مــن جهــة عمــل املدعــى عليــه أن املذكــور يعطــى راتــب 2300 شــهريا 
فإننــا نــرى أن تكــون نفقــة العــدة مبقــدار خمســمائة ريــال شــهريا كمــا 
نــرى أن تكــون نفقــة األوالد الثاثــة ســبعمائة ريــال شــهريا هــذا مــا 
جــرى تقريــره والســام عضــو هيئــة النظــر التوقيــع رئيــس هيئــة النظــر 
التوقيــع( وبعــرض مــا جــاء يف قــرار هيئــة النظــر علــى املدعيــة بــه لــم تقنــع 
بــه وذكــرت أن ظــروف املعيشــة صعبــة وأن ولدهــا يعانــي مــن مــرض يف 
أذنــه يتطلــب الذهــاب بــه للمستشــفى وقيمــة عاجــه شــهريا ثاثمائــة 
ــد  ــاج جللســات بخــار عن ــة وحتت ــي مــن التهــاب يف الرئ ــا تعان ــال وابنته ري
احلاجــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى مــا جــاء 
يف قــرار هيئــة النظــر وحيــث صــادق املدعــى عليــه أنــه لــم يدفــع للمدعيــة 
نفقــة أثنــاء عدتهــا يف فتــرة طاقهــا األول والثانــي وحيــث صــادق املدعــى 
ــة  ــخ طاقــه للمدعي ــك نفقــة  ألوالده مــن تاري ــم يدفــع كذل ــه ل ــه أن علي
مــن أول طــاق والــذي كان يف 1432/8/18هـــ وملــا ذكــره أهــل العلــم 
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رحمهــم اهلل تعالــى مــن أن البائــن ال نفقــة لهــا قــال املــرداوي يف اإلنصــاف 
)وعليــه -يعنــي املطلــق-  نفقــة املطلقــة الرجعيــة وكســوتها وســكناها 
كالزوجــة ســواء وأمــا البائــن بفســخ أو طــاق فــإن كانــت حامــا فلهــا 
النفقــة والســكنى وإال فــا شــيء لهــا(  ينظــر اإلنصــاف )اجلــزء التاســع 
يدفــع  أن  عليــه  املدعــى  علــى  فقــد حكمــت  لذلــك كلــه  ص 360( 
لزوجتــه النفقــة أثنــاء عدتهــا لطاقهــا الرجعــي األول يف 1432/8/18هـــ 
والثانــي يف 1432/8/25هـــ لشــهر شــعبان ورمضــان وشــوال مــن عــام 
1432هـــ ومجموعهــا ألــف وخمســمائة ريــال وأن يدفــع ألوالدهــا النفقــة 
مــن تاريــخ 1432/8/18هـــ حتــى تاريــخ اليــوم ومجموعهــا أحــد عشــر 
ألفــا ومائتــا ريــال وأن يدفــع ألوالدهــا نفقــة مســتقبلية تقــدر بســبعمائة 
ريــال وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنــع بــه املدعــى عليــه وقنعــت 
بــه املدعيــة بخصــوص نفقــة العــدة ولــم تقنــع بخصــوص نفقــة أبنائهــا 
وطلبــت االســتئناف وأجيبــت لطلبهــا وجــرى تســليمها نســخة مــن صــك 
احلكــم لتقــدمي اعتراضهــا عليــه وأفهمتهــا أن لهــا ثاثــن يومــا مــن تاريــخ 
لــم تقــدم اعتراضهــا خــال هــذه  اليــوم لتقــدمي االعتــراض وأنهــا إذا 
املــدة ســقط حقهــا يف االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1433/11/28 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال 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 33/1066651 وتاريــخ 1434/1/14هـــ 
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املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/..... القاضــي باحملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33469973 وتاريــخ 1433/11/30هـــ 
مينــي اجلنســية يف   ..... ..... مينيــة اجلنســية ضــد  املــرأة  املتضمــن دعــوى 
نفقــة أوالدهــا ، 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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: 33407511  تاريُخه: 1434/9/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32229340

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34347433 تاريخه: 1434/11/3هـ

نفقــة - املطالبــة بنفقــة ابــن املاضيــة واملســتقبلية - نفقــة حمــل - حلف 
املدعيــة علــى أنهــا مــا زالــت ترضــع ابنهــا رضاعــة طبيعيــة - إنفــاق 
املدعيــة علــى حملهــا بنيــة الرجــوع علــى والــد احلمــل - تقديــر النفقــة 
عــن طريــق قســم اخلبــراء - لــم يحضــر املدعــى عليــه - حلــف اليمــن 
- احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع نفقــة احلمــل والنفقــة الشــهرية 

املاضيــة واملســتقبلية والكســوة املســتقبلية .

1. قولــه تعالــى : ) وإن كــن أوالت حمــل فأنفقــوا عليهــن حتــى يضعــن 
حملهــن ( . 

2. قوله تعالى : ) فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( .
3. ملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن للحامــل نفقــة احلمــل ، قــال يف الــروض 
املربــع : ) والبائــن بفســخ أو طــاق ثاثــًا أو علــى عــوض لهــا ذلــك ، أي 
النفقــة والكســوة والســكنى إن كانــت حامــًا ( قــال يف حاشــية الــروض 

املربــع : قــال املوفــق وغيــره بإجمــاع أهــل العلــم . 
4. وملــا قــرره أهــل العلــم أيضــًا ـ أن للمرضــع أجــرة الرضــاع . قــال يف 
الــروض املربــع : ) ولهــا أي للمرضعــة طلــب أجــرة املثــل لرضــاع ولدهــا 

ولــو أرضعــه غيرهــا مجانــًا ألنهــا أشــفق مــن غيرهــا البنهــا ( . 
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ادعــت املدعيــة بأنهــا كانــت زوجــة للمدعــى عليــه ثــم طلقهــا وهــي حامل 
وأجنبــت منــه ابنــًا وطلبــت إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقــة احلمــل حيــث 
كانــت يف منــزل والدهــا كمــا طلبــت إلزامــه بدفــع النفقــة املســتحقة 
لهــا مقابــل إرضــاع ابنــه رضاعــة طبيعيــة وإلزامــه بدفــع النفقــة املاضيــة 
واملســتقبلية، وقــد صــادق املدعــى عليــه علــى زواجــه مــن املــرأة املدعيــة 
وإجنابهــا منــه الولــد املذكــور وال مانــع لديــه مــن دفــع مــا يلزمــه شــرعًا 
لهــا أو البنهــا مــع حتديــد خمــس ســاعات مــن كل أســبوع للزيــارة، 
وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة رفضــت ذلــك وذكــرت أنهــا غيــر موافقــة 
علــى تســليمه ابنهــا لكــون ابنهــا مــا زال رضيعــًا ويحتــاج إلــى الرضاعــة 
خــال هــذه املــدة، لــذا جــرت الكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر النفقــة 
الازمــة للمدعيــة وابنهــا وحتديــد الزيــارة، فأفــادت هيئــة النظــر أنــه 
قــد مت حتديــد موعديــن للمدعــى عليــه ولــم يحضــر، علمــًا بــأن املدعــى 
عليــه لــم يحضــر اجللســة الثانيــة لــدى احملكمــة، وقــد جــرت الكتابــة 
مــن هيئــة النظــر ملقــر عمــل املدعــى عليــه لاستفســار عــن راتبــه فــورد 
كتــاب الشــركة التــي يعمــل بهــا املدعــى عليــه يفيــد أن صــايف راتبــه 
فيهــا 4012 ريــال، كمــا جــرى االطــاع علــى شــهادة امليــاد املؤقتــة 
ـ جــرى ســؤال املدعيــة هــل مــا زالــت ترضعــن ابنــك رضاعــة  لابــن 
طبيعيــة  فقالــت نعــم فطلــب منهــا اليمــن علــى ذلــك فحلفــت، كمــا 
جــرى ســؤال املدعيــة هــل كنــت تنويــن الرجــوع علــى املدعــى عليــه 
بنفقــة احلمــل فأجابــت بنعــم، وقــد تعــذر تقديــر النفقــة املدعــى بهــا لعــدم 
حضــور املدعــى عليــه، وقــررت املــرأة نيتهــا الرجــوع علــى املدعــى عليــه 
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بنفقــة احلمــل، وأدت املدعيــة اليمــن املطلوبــة، وألن األدلــة الشــرعية 
ــى  ــى املرضــع حتــى تضــع حملهــا قــال تعال ــى وجــوب النفقــة عل دلــت عل
ــى يضعــن حملهــن (، فقــد  )وإن كــن أوالت حمــل فأنفقــوا عليهــن حت
ــم  ــى أن للحامــل نفقــة احلمــل، كمــا قــرر أهــل العل ــم عل قــرر أهــل العل
أن للمرضــع أجــرة، لــذا مت احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ 
وقــدره خمســة آالف وأربعمائــة ريــال وميثــل نفقــة احلمــل للمدعيــة ملــدة 
تســعة أشــهر وإلــزام املدعــى عليــه بدفــع أجــرة الرضــاع للمدعيــة وقدرهــا 
خمســمائة ريــال اعتبــارًا مــن 1432/4/29هـــ حتــى 1434/4/29هـــ مــا 
لــم تتوقــف عــن الرضــاع مســتقبًا قبــل ســن الفطــام ألي ســبب كان 
واحلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقــة البنــه وتســليمها للمدعيــة 
وقدرهــا مائتــي ريــال للفتــرة مــن 1432/4/29هـــ حتــى 1434/4/29هـــ 
وإلــزام املدعــي عليــه بدفــع نفقــة البنــه وتســليمها للمدعيــة وقدرهــا 
خمســمائة ريــال اعتبــارًا مــن 1434/5/29هـــ وإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
كســوة ســنوية البنــه للعيــد مقدراهــا خمســمائة ريــال تدفــع يف غــرة 
رمضــان مــن كل عــام اعتبــارًا مــن شــهر رمضــان لعــام 1433هـــ وإلــزام 
ــة  املدعــى عليــه بإصــدار شــهادة ميــاد البنــه وإضافتــه يف ســجل العائل
وإفهــام املدعــى عليــه بــأن املطالبــة بالزيــارة تكــون بدعــوى مســتقلة إذا 
رغــب واعتبــار احلكــم حضوريــًا يف حقــه وتبليــغ املدعــى عليــه بصــورة 
مــن إعــام احلكــم وإفهامــه بتعليمــات االســتئناف وصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ..... القاضي يف احملكمة العامة مبكة 
املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32229340 وتاريــخ 1432/06/14هـــ  
1432/06/14هـــ   وتاريــخ   32715036 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
يــوم  االثنــن املوافــق 1432/10/21هـــ أفتتحــت اجللســة وفيهــا  ففــي 
حضــرت...  مينيــة اجلنســية مبوجــب اإلقامــة  رقــم ).....( واملعــرف بهــا 
مــن قبــل أخيهــا ...... مينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ).....( وادعــت 
علــى احلاضــر معهــا..... ســعودي اجلنســية يحمــل ســجل مدنــي رقــم ).....(
قائلــة يف دعواهــا عليــه ان هــذا احلاضــر هــو زوجــي ســابقا وقــد اجنبــت 
منــه ابنــًا بتاريــخ 1432/4/29هـــ وقــد طلقنــي بتاريــخ 1432/2/28 هـــ 
اطلــب إلزامــه بدفــع  نفقــة احلمــل حيــث كنــت يف منــزل والــدي منــذ 
بدايــة احلمــل يف شــهر رجــب مــن عــام 1431هـــ كمــا أطلــب إلزامــه 
بدفــع النفقــة املســتحقة لــي مقابــل إرضــاع ابنــه رضاعــة طبيعيــة وإلزامــه 
بدفــع النفقــة املاضيــة واملســتقبلية البنــه هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه أجــاب قائــا مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا كلــه صحيــح فقــد 
كانــت زوجتــي واجنبــت منــي ابنــا اســميته ..... وال مانــع لــدي مــن دفــع 
مــا يلزمنــي شــرعا نفقــة للمدعيــة أو البنــي لكــن أطلــب حتديــد زيــارة ال 
تقــل عــن خمــس ســاعات يف كل أســبوع وإلــزام املدعيــة بتســليمي ابنــي 
وقــت الزيــارة هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة أجابــت اننــي غيــر 
موافقــه علــى تســليمه ابنــه ملــدة خمــس  ســاعات لكــون ابنــي يرضــع 
رضاعــة طبيعيــة وال يتحمــل البقــاء مــدة خمــس ســاعات دون رضــاع 
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ثــم قــررت رفــع اجللســة والكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر النفقــة الازمــة 
للمدعيــة وابنهــا وحتديــد الزيــارة ورفعــت اجللســة حلــن ورود اجلــواب ويف 
ــوم االثنــن املوافــق 1433/5/24هـــ  افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت  ي
املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ..... املذكــور ســابقا ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه يف هــذه اجللســة ولــم يــرد مــن محضــر احملكمــة مــا يفيــد 
تبلــغ املدعــى عليــه مبوعــد اجللســة وجــرت الكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر 
النفقــة املدعــى بهــا فوردنــا خطــاب رئيــس هيئة النظر رقــم 32/715036 
يف 1433/3/23هـــ والــذي جــاء فيــه أنــه قــد مت حتديــد موعديــن مــن 
قبــل الهيئــة املوعــد األول يف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/3/8هـــ واملوعــد 
الثانــي يف يــوم االثنــن املوافــق 1433/3/21هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
يف كا املوعديــن وقــد تعــذر اكمــال الــازم وباالطــاع علــى مرفقــات 
ــغ باحلضــور  ــى ورقــة تبلي ــة النظــر جــرى االطــاع عل خطــاب رئيــس هيئ
للمحكمــة للموعــد احملــدد لــدى هيئــة النظــر وقــد تبلــغ املدعــى عليــه 
مبوعــد اجللســة وكذلــك املوعــد االخــر احملــدد بتاريــخ 1432/11/18هـ 
لــدى هيئــة النظــر ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد جرت الكتابــة من قبل 
رئيــس هيئــة النظــر إلــى ... وهــي التــي يعمــل لديهــا املدعــى عليــه فــوردت 
االجابــة مــن ... بــان صــايف راتــب املدعــى عليــه اربعــة األف واثنــا عشــر 
ريــاال كمــا جــرى االطــاع علــى شــهادة امليــاد املؤقتــة البــن املدعى عليه 
وهــو مولــود بتاريــخ 1432/4/29هـــ فجــرى ســؤال املدعيــة هــل كانــت 
تنــوي وهــي حامــل الرجــوع عليــه يف نفقــة احلمــل فأجابــت نعــم كنــت 
أنــوي الرجــوع عليــه يف نفقــة احلمــل فجــرى ســؤالها هــل مــا زالــت ترضــع 
ابنهــا مــن لبنهــا فأجابــت نعــم إننــي مــا زلــت أرضعــه مــن لبنــي فطلبــت 
منهــا اليمــن علــى ذلــك فحلفــت قائلــة واهلل العظيــم إننــي مــا زلــت أرضــع 
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ابنــي ... مــن لبنــي ولــم افطمــه بعــد فبنــاء علــى ما ســبق من دعــوى املدعية 
وإجابــة املدعــى عليــه املتضمنــة املصادقــة علــى دعــوى املدعيــة وبنــاء 
علــى خطــاب رئيــس هيئــة النظــر املتضمــن تعــذر تقديــر النفقــة املدعــى 
بهــا لعــدم حضــور املدعــى عليــه وبنــاء علــى مــا قررتــه املدعيــة مــن نيتهــا 
الرجــوع علــى املدعــى عليــه بنفقــة احلمــل وألدائهــا اليمــن املطلوبــة منهــا 
ملــا ذكــرت مــن أنهــا مــا زالــت ترضــع ابنهــا مــن لبنهــا ولقولــه تعالــى )وإن 
كــن أوالت حملــن فأنفقــوا عليهــن حتــى يضعــن حملهــن( وقولــه تعالــى 
)فــإن أرضعــن لكــم فآتوهــن أجورهــن( وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن 
للحامــل نفقــة احلمــل قــال يف الــروض املربــع: )والبائــن بفســخ أو طــاق 
ثاثــا أو علــى عــوض لهــا ذلــك، أي النفقــة والكســوة والســكنى إن 
كانــت حامــا. قــال يف احلاشــية: قــال املوفــق وغيــره بإجمــاع أهــل العلــم. 
وملــا قــرره أهــل العلــم أيضــا: مــن أن للمرضــع أجــرة الرضــاع قــال يف 
الــروض املربــع: ولهــا أي للمرضعــة طلــب أجــرة املثــل  لرضــاع ولدهــا 
ولــو أرضعــه غيرهــا مجانــا ألنهــا أشــفق مــن غيرهــا البنهــا( لذلــك كلــه 
فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع خمســة أالف 
ــال وميثــل مــا يلزمــه شــرعًا مــن نفقــة احلمــل للمدعيــة ملــدة  وأربعمائــة ري
تســعة أشــهر ثانيــًا ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع أجــرة الرضــاع للمدعيــة 
وقدرهــا خمســمائة ريــال شــهريًا اعتبــارًا مــن 1432/4/29هـــ وحتــى 
1434/4/29هـــ مالــم تتوقــف عــن الرضــاع مســتقبًا قبــل ســن الفطــام 
ألي ســبب كان ثالثــًا ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع نفقــة البنــه وتســليمها 
1432/4/29هـــ  مــن  للفتــرة  شــهريًا  ريــال  مائتــي  وقدرهــا  للمدعيــة 
وحتــى 1434/4/29هـــ رابعــًا ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع نفقــة شــهرية 
ألبنــه وتســليمها للمدعيــة وقدرهــا خمســمائة ريــال شــهريًا اعتبــارًا مــن 
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1434/5/29هـ  خامســًا الزمت املدعى عليه بدفع كســوة ســنوية البنه 
ــال تدفــع يف غــرة شــهر رمضــان مــن كل  للعيــد وقدرهــا خمســمائة ري
عــام اعتبــارًا مــن شــهر رمضــان لعــام 1433هـــ سادســًا الزمــت املدعــى 
ــة وبذلــك  ــه يف ســجل العائل ــه وأضافت ــه باصــدار شــهادة ميــاد البن علي
حكمــت وجعلــت للمدعــى عليــه املطالبــة بالزيــارة بدعــوى مســتقلة متــى 
رغــب وقــررت اعتبــار احلكــم حضوريــًا يف حــق املدعــى عليــه ومت اعــان 
احلكــم بتاريــخ 1433/6/14هـــ وقــررت إبــاغ املدعــى عليــه بصــورة مــن 
اعــام احلكــم وأفهامــه بــان لــه التقــدم بائحــة اعتراضيــة خــال ثاثــن 
يومــا مــن تاريــخ اســتام نســخة مــن اعــام احلكــم وإذا لــم يقــدم الائحــة 
خــال املــدة املقــررة فــان حقــه باالعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم 
القطعيــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وســلم .حــرر يف 1433/6/14هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة 
افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/11/26  األربعــاء  يــوم   ففــي  املكرمــة  
اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا الصــك 
وقــد ظهــر عليــه باملوافقــة ونصــه تظهيــرات الدائــرة الثالثــة لأحــوال 
الشــخصية واألوقــاف والوصايــا وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف 

مبكــة املكرمــة .
احلمــدهلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 33407511 
وتاريــخ 1433/9/10هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ واصدرنــا القــرار 
رقــم 34347433 يف 1434/11/3هـــ املتضمــن باألكثريــة املوافقــة على 
ــرة   ــه املرفــق مــن عضــو عضــو رئيــس الدائ احلكــم مــع ماحظــة التنبي
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل وحتــى ال يخفــى جــرى إحلاقــة  وبــاهلل التوفيــق، وصل

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/26هـــ
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال 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 32/715036 وتاريــخ  1434/10/12هـــ  
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم  33407511 وتاريــخ  1433/9/10هـــ، 
املتضمــن دعــوى املــرأة مينيــة اجلنســية ضــد يف نفقــة ، وبدراســة الصــك 
ــى احلكــم مــع ماحظــة  ــة املوافقــة عل وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثري
التنبيــه املرفــق ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه وســلم ،،،،،،
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: 33420807  تاريُخه: 1433/10/9هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32229964

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34192684 تاريخه: 1434/4/20هـ

نفقــه - نفقــه االبــن املاضيــة - للمنفــق الرجــوع علــى الــزوج والقريــب 
عــن طريــق  املاضيــة  النفقــة  تقديــر   - الرجــوع  نــوى  إذا  أنفقــه  مبــا 
قســم اخلبــراء - حلــف اليمــن مــن الزوجــة - اإلقــرار مــن الــزوج بعــدم 

اإلنفــاق- احلكــم بإلــزام الــزوج بنفقــة االبــن املاضيــة .

جــاء يف شــرح املنتهــى 242/3 )ولــو امتنــع منهــا أي النفقــة زوج أو قريــب 
فأنفــق عليهمــا غيــره رجــع منفــق علــى زوجــة أو قريــب بنيــة رجــوع ألن 
االمتنــاع قــد يكــون لضعــف مــن وجبــت لــه وقــوة مــن وجبــت عليــه فلــو 

لــم ميلــك املنفــق الرجــوع لضــاع الضعيــف(.

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه بــأن موكلتــه كانــت زوجــة 
للمدعــى عليــه وقــد أجنبــت منــه ابنــًا ثــم طلقهــا بتاريخ1420/5/14هـــ 
وبقــي االبــن يف حضانــة موكلتــه مــن تاريــخ طاقهــا إلــى أن اســتلمه 
املدعــى عليــه يف 1429/9/15هـــ ولــم ينفــق عليــه املدعــى عليــه فتــرة 
بقائــه لــدى موكلتــه وقــد أنفقــت موكلتــه عليــه بنيــة الرجــوع علــى 
عليــه  املدعــى  وإلــزام  املاضيــة  النفقــة  تقديــر  ويطلــب  عليــه  املدعــى 
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بتســليمها ملوكلتــه هكــذا ادعــى - صــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى 
ماعــدا إنفاقهــا علــى االبــن فأنكــره وأن الــذي ينفــق عليــه هــو والدهــا 
وأخبــره بأنــه متبــرع بالنفقــة، لكــن أنكــرت املدعيــة إنفــاق والدهــا 
علــى االبــن، وحضــر والــد املدعيــة وأنكــر إنفاقــه علــى االبــن وقــرر بــأن 
املدعيــة هــي مــن تنفــق عليــه ،لــذا حلفــت املدعيــة اليمــن بعــد طلبهــا 
منهــا علــى إنفاقهــا علــى اإلبــن - جــرى الكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر 
النفقــة املاضيــة البــن املدعيــة - ورد قرارهــم بــأن مقــدار النفقــة الشــهرية 
عــن الفتــرة املاضيــة ثاثمائــة ريــال - ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر بأنــه 
ــرة املذكــورة يف الدعــوى - وملــا جــاء يف  ــاء الفت ــه أثن ــى ابن ــم ينفــق عل ل
شــرح املنتهــى /242 ) ولــو امتنــع منهــا أي النفقــة زوج أو قريــب فأنفــق 
عليهمــا غيــره رجــع منفــق علــى زوجــة..(، وملــا تقــدم احلكــم بإلــزام 
ــال  ــًا وســتمائة ري ــون ألف ــة وثاث ــغ وقــدره ثاث ــه بتســليم مبل املدعــى علي
للمدعية،واعتــرض الطرفــان علــى احلكــم بائحــة وصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

ــا ........  القاضــي باحملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد ، فل
  ........ حضــر  املوافق1432/10/15هـــ   الثاثــاء  يــوم  ففــي  بالريــاض 
حامــل الســجل املدنــي رقــم ........  بالوكالــة عــن ........  حاملــة الســجل 
املدنــي رقــم ........  مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
بالطائــف برقــم 43812 يف 1429/8/25هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه 
........  حامــل الســجل املدنــي رقــم ........  قائــا يف دعــواه : إن موكلتــي 
ــه تزوجهــا بتاريــخ 1418/4/6هـــ وقــد رزق  كانــت زوجــة للمدعــى علي
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منهــا بابــن اســمه ........  ثــم طلقهــا بتاريــخ 1420/5/14هـــ وبقــي االبــن 
يف حضانــة موكلتــي مــن تاريــخ طاقهــا إلــى أن اســتلمه املدعــى عليه يف 
1429/9/15هـــ ولــم ينفــق عليــه املدعــى عليــه أثنــاء بقائه لــدى موكلتي 
وقــد أنفقــت عليــه موكلتــي طيلــة فتــرة بقائــه لديهــا ناويــة الرجــوع علــى 
ــرة  ــن عــن الفت ــر نفقــة ذلــك االب ــب تقدي ــه مبــا أنفقــت وأطل املدعــى علي
التــي بقــي فيهــا لــدى موكلتــي وإلــزام املدعــى عليــه بتســليمها ملوكلتــي 
هــذه دعــواي ، وباســتجواب املدعــى عليــه قــال : مــا ذكــره املدعــي 
مــن أن موكلتــه كانــت زوجــة لــي تزوجتهــا يف 1418/4/6هـــ ورزقــت 
منهــا بابــن اســمه ... ثــم طلقتهــا بتاريــخ 1420/5/14هـــ وبقــي االبــن يف 
حضانــة املدعيــة مــن تاريــخ طاقهــا إلــى أن اســتلمته يف 1429/9/15هـــ 
ــرة فصحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن  ــك الفت ــاء تل ــه أثن ــم أنفــق علي ــي ل وأنن
أن  والصحيــح  فغيــر صحيــح  الفتــرة  تلــك  عليــه  أنفقــت  أن موكلتــه 
الــذي كان ينفــق عليــه هــو والدهــا وهــو عمــي وقــد أخبرنــي أنــه متبــرع 
بالنفقــة هكــذا أجــاب ، فطلبــت مــن املدعــي أن يبــن مقــدار مــا أنفقتــه 
موكلتــه علــى ابنهــا خــال الفتــرة املذكــورة يف الدعــوى فوعــد بذلــك 
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1433/3/9هـــ حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى 
عليــه فســألت املدعــي وكالــة عــن مقــدار مــا أنفقتــه موكلتــه علــى ابنها 
خــال الفتــرة املذكــورة يف الدعــوى فقــال إنــه اليقــل عــن ســتة وخمســن 
ألــف ريــال وأمــا ماذكــره املدعــى عليــه مــن أن الــذي كان ينفــق علــى 
ابــن موكلتــي  هــو والدهــا وأنــه أخبــره أنــه متبــرع بالنفقــة فغيــر صحيــح 
فســألت املدعــى عليــه هــل لديــه بينــة علــى أن الــذي كان ينفــق علــى ابنــه 
هــو والــد املدعيــة فقــال إنــه أخبرنــي بذلــك وأنــه متبــرع بذلــك بحضــور 
عــدد مــن الشــهود فطلبــت مــن املدعــي وكالــة إحضــار املدعيــة ووالدهــا 
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. ويف يوم الســبت املوافق1433/07/19هـ حضرت املدعية أصالة ........  
حامــل الســجل املدنــي رقــم ........  ووكيلهــا كمــا حضــر املدعــى عليــه 
كمــا حضــر والــد املدعيــة ........  ........  حامــل الســجل املدنــي رقــم ........  
فجــرى عــرض ماذكــره املدعــى عليــه مــن أن الــذي كان ينفــق على ابنه 
هــو والــد املدعيــة علــى املدعيــة ووالدهــا فقالــت املدعيــة : إننــي أنــا التــي 
كنــت أنفــق علــى ابنــي ........  وليــس والــدي . هكــذا قــررت كمــا قــال 
والــد املدعيــة ........  إننــي لــم أكــن أنفــق علــى ابــن املدعــى عليــه ........  
وإمنــا كانــت تنفــق عليــه والدتــه املدعيــة هكــذا قــرر فجــرى عــرض 
اليمــن علــى املدعيــة فقالــت إننــي ســأحلف علــى أننــي أنفقــت عليــه مــاال 
يقــل عــن أربعــة وأربعــن ألفــًا وثمامنائــة ريــال ثــم حلفــت قائلــة : واهلل الــذي 
ال إلــه اال هــو إننــي قــد أنفقــت علــى ابنــي ........  خــال فتــرة بقائــه لــدي 
مــن تاريــخ 1420/05/14هـــ إلــى تاريــخ 1429/09/15هـــ مــاال يقــل عــن 
أربعــة وأربعــن ألفــًا وثمامنائــة ريــال ناويــة الرجــوع بهــا علــى والــده املدعــى 
عليــه . هكــذا حلفــت فقــررت الكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر النفقــة 
البــن املدعيــة خــال الفتــرة املذكــورة يف الدعــوى  . ويف يــوم اإلثنــن 
املوافــق1433/10/09 هـــ حضــر وكيــل املدعيــة كمــا حضــر املدعــى 
عليــه، وقــد وردنــي قــرار مكتــب الصلــح رقــم« 723 يف 1433/9/20هـــ  
وقــد تضمــن مــا نصــه : »مت االجتمــاع بالوكيــل الشــرعي للمدعيــة ........  
حســب صــورة الوكالــة الشــرعية املرفقــة، وكذلــك باملدعــى عليــه 
حيــث ذكــر املدعــي وكالــة بــأن موكلتــه تطالــب بنفقــة ابنهــا الســابقة 
مــن تاريــخ 1420/5/14هـــ حتــى تاريــخ 1429/9/15هـــ ، وأن املدعــى 
ــع  ــة البي ــه يقــوم مبزاول ــه معــاش تقاعــدي، وأن ــه تقاعــد ويصــرف ل علي
والشــراء يف الســيارات وكذلــك يف العقــار، أمــا بالنســبة للمدعــى عليــه 
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فقــد ذكــر بأنــه ليــس لديــه مانــع مــن دفــع نفقــة ابنــه الســابقة حســب مــا 
تقــرره اللجنــة وأنــه ال يوجــد لديــه دخــل مــادي ســوى مــا يصــرف لــه مــن 
مصلحــة معاشــات التقاعــد، وجتــدون إقــرار كا منهمــا بطــي املعاملــة 
وبنــاء علــى ذلــك وبعــد اجللــوس مــع الطرفــن والتأمــل يف الوضــع املــادي 
للمدعــى عليــه حيــث اتضــح أنــه يتقاضــى معــاش تقاعــدي قــدره 2582 
ريــال وكذلــك يوجــد عليــه قســط شــهري قــدره 625 ريــال لصالــح 
ــا خــاف  ــم يثبــت لدين البنــك ........  حســب كشــف احلســاب املرفــق ول
ذلــك فإننــا نــرى أن تكــون نفقــة ابــن املدعيــة يف الفتــرة املشــار إليهــا 
300 ريــال عــن كل شــهر مــاض« ا.هـــ وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
ــه  ــى ابن ــم يكــن ينفــق عل ــه ل ــه أقــر بأن ــة، ومبــا أن املدعــى علي واإلجاب
أثنــاء الفتــرة املذكــورة يف الدعــوى وبنــاء علــى ميــن املدعيــة؛ لــذا فقــد 
حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعيــة أصالــة ثاثــة وثاثــن 
ألفــا وســتمائة ريــال وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قررا عــدم القناعة، 
واحــد  تســليم كل  وقــررت  لطلبهمــا  فأجبتهمــا  االســتئناف،  وطلبــا 
منهمــا صــورة مــن صــك احلكــم حــاال لتقــدمي معارضتــه عليــه خــال مــدة 
ال تتجــاوز ثاثــن يومــا فمــن تأخــر منهمــا عــن ذلــك ســقط حقــه يف تقــدمي 
الائحــة االعتراضيــة ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/10/09هـــ. احلمــد هلل وحــده 
وبعــد ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/02/19هـ فتحت اجللســة الســاعة 
10:45 وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 347833  يف 1434/01/11هـــ  وقــد 
ــة تطالــب بنفقــة ابنتهــا  ــه مــا نصــه )لوحــظ اآلتــي: أواًل/ املدعي جــاء في
مــن تاريــخ طاقهــا إلــى أن اســتلمه املدعــي عليــه وهــذه نفقــة ماضيــة 
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ولــم جنــد أن فضيلتــه راجــع املســألة يف كام أهــل العلــم. ثانيــًا/أال 
يــرى فضيلتــه عــرض الصلــح بينهمــا وترغيبهمــا يف ذلــك ملــا فيــه مــن 
قطــع اخلصومــة وإزالــة اخلــاف(  وجوابــا علــى املاحظــة األولــى أقــول: 
ــم يــدل علــى مــا حكمــت بــه قــال يف شــرح املنتهــى  إن كام أهــل العل
242/3 )ولــو امتنــع منهــا أي النفقــة زوج أو قريــب فأنفــق عليهمــا غيــره 
ــاع قــد يكــون  ــة رجــوع ألن االمتن ــب بني ــى زوجــة أو قري رجــع منفــق عل
لضعــف مــن وجبــت لــه وقــوة مــن وجبــت عليــة فلــو لــم ميلــك املنفــق الرجــوع 
لضــاع الضعيــف ( وجوابــا علــى املاحظــة الثانيــة فقــد رفــض املدعــي 
وكالــة الصلح.لــذا لــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت بــه وقــررت إعــادة 
آلــه  املعاملــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/02/19هـــ .
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 34186453 وتاريــخ 1434/3/4هـــ املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ........  برقــم 
ــل  ــخ 1433/10/9هـــ اخلــاص بدعــوى/ ........  الوكي 33420807 وتاري
عــن ........  ضــد/ ........  يف قضيــة نفقــة أوالد ، وقــد تضمــن الصــك 
حكــم فضيلتــه مباهــو مــدون ومفصــل فيــه. وحيــث ســبق دراســة الصــك 
ــة وباإلطــاع  وصــورة ضبطــه والائحتــن االعتراضيتــن وأوراق املعامل
ــا  ــى قرارن ــاء عل ــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بن ــه فضيل ــى مــا أجــاب ب عل
رقــم 347833 وتاريــخ  1434/1/11هـــ تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى 
احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد 

و علــى آلــه وصحبــه وســلم
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: 34181745 تاريُخه: 1434/4/8هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33438695

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34347399  تاريخه: 1434/11/3هـ

نفقــة - نفقــة زوجــة - مطالبــة الزوجــة بنفقــة ماضيــة - اليمــن تشــرع 
يف جانــب أقــوى املتداعيــن - احلكــم بالنفقــة املاضيــة.

1. قوله تعالى } ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه {
َجــاِل َعَلْيِهــَنّ  ــِذي َعَلْيِهــَنّ ِبامْلَْعــُروِف َوِللِرّ 2. قولــه تعالــى } َوَلُهــَنّ ِمْثــُل اَلّ

َدَرَجــٌة{
3. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتهن 

مســلم رواه   ) باملعــروف 
4. حديــث عائشــة رضــي اهلل عنهــا أن هنــد بــن عتبــة قالــت لرســول اهلل 
ــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطينــي  صلــى اهلل عليــه وســلم : إن أب
مــا يكفينــي وولــدي إال مــا أخــذت منــه وهــو ال يعلــم فقــال ) خــذي مــا 

يكفيــك وولــدك باملعــروف( رواه البخــاري ومســلم.
5. مــا قــرر صاحــب الــروض املربــع ) يلــزم الــزوج نفقــة زوجتــه قوتــًا أي 

خبــزًا أو أدمــًا وكســوة وســكنى مبــا يصلــح ملثلهــا(
6. اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين 
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ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه أنــه كان زوجهــا وقــد صــدر حكــم 
مكتســب للقطعيــة بفســخ نكاحهــا وقــد خرجت عندمــا كانت زوجته 
بعــد أن قــام بطردهــا مــن منزلــه يف 1431/12/27هـــ بعــد أن اعتــدى 
عليهــا بالضــرب ومت نقلهــا للمستشــفى وصــدر بحقهــا تقريــر طبــي ومنــذ 
خروجهــا وحتــى احلكــم بفســخ نكاحهــا يف 1432/11/28هـــ لــم ينفــق 
املدعــى عليــه عليهــا وطالبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بنفقتهــا مــن 
ــه  ــخ احلكــم بفســخ نكاحهــا - أجــاب املدعــى علي ــى تاري طردهــا وحت
باملصادقــة علــى الدعــوى جملــة وتفصيــًا وقــرر أنــه لــم يطــرد  املدعيــة 
ولكــن هــي مــن اتصلــت بأخيهــا فحضــر وأخذهــا وقــرر أنــه لــم ينفــق 
عليهــا طيلــة تلــك الفتــرة - أقــر املدعــى عليــه بضــرب املدعيــة - قــررت 
املدعيــة عــدم وجــود بينــة أن املدعــى عليــه قــام بطردهــا وقــرر ناظــر 
القضيــة أنــه بنــاًء علــى إقــرار املدعــى عليــه بضربــه املدعيــة يف يــوم 
محــل اخلــاف والضــرب قرينــة علــى الطــرد وهــو كاٍف يف اعتبــاره 
ــة اخلبــراء  ــر النفقــة مــن قبــل هيئ مبــررًا خلــروج املدعيــة، كمــا مت تقدي
باحملكمــة للفتــرة محــل اخلــاف لتكــون نفقــة شــهرية خمســمائة ريــال 
لتكــون كامــل املــدة خمســة آالف وخمســمائة ريــال، وحيــث إن اليمن 
تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعــن لــذا - جــرى عرض اليمــن على املدعية 
علــى صحــة دعواهــا فاســتعدت بأدائهــا وحلفــت علــى صحــة دعواهــا - 
ــْق ُذو  وملــا قــرره ناظــر القضيــة يف أســباب احلكــم ولقولــه تعالــى } ِلُيْنِف
َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه { فقــد صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم 
املدعيــة النفقــة املاضيــة مــن تاريــخ طردهــا وحتــى تاريــخ احلكــم بفســخ 
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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 33438695 وتاري
وتاريــخ   331236545 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/01هـــ 
1433/07/01هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/08/24هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 02 وفيهــا حضــرت فلســطينية اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم واملعــرف بهــا مــن قبــل شــقيقها فلســطيني اجلنســية بوثيقــة 
مصريــة مبوجــب اإلقامــة رقــم وادعــت علــى احلاضــر معهــا فلســطيني 
اجلنســية بوثيقــة مصريــة مبوجــب اإلقامــة رقــم قائلــة : إن املدعــى عليــه 
كان زوجــا لــي وقــد صــدر حكــم من هذه احملكمــة برقم 32341375 
برقــم  االســتئناف  مــن محكمــة  واملصــدق  1432/11/28هـــ  وتاريــخ 
33219874 وتاريــخ 1433/4/28هـــ يقضــي بفســخ نكاحــي منه ، وقد 
أجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة أوالدا هــم ...... مــن مواليــد 1421هـــ 
و..... مــن مواليــد 1423هـــ و..... مــن مواليــد 1426هـــ ، وقــد خرجــت مــن 
بيــت املدعــى عليــه بعــد أن قــام بطــردي مــن منزلــه يف 1431/12/27هـــ 
بعــد أن اعتــدى علــي بالضــرب، ومت نقلــي ملستشــفى .... وصــدر بحقــي 
ظــروف  أن  املتضمــن  1431/12/27هـــ  بتاريــخ  مبدئــي  طبــي  تقريــر 
اإلصابــة ادعــاء مضاربــة وعنــف أســري ، ومنــذ ذلــك التاريــخ وحتــى 

نكاحهــا مبلغــًا وقــدره خمســة آالف وخمســمائة ريــال وقنعــت املدعيــة 
وقــرر املدعــى عليــه املعارضــة وصــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة 

املكرمــة باملصادقــة علــى احلكــم.
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احلكــم بفســخ النــكاح يف 1432/11/28 لــم ينفــق املدعــى عليــه علــي، 
أطلــب إلزامــه بدفــع نفقتــي طيلــة تلــك الفتــرة . هــذه دعــواي . ثــم أبــرزت 
ــد  ــي ، ومت تزوي ــر الطب ــه وصــورة مــن التقري ــة الصــك املشــار إلي املدعي
ــة بــه ، وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال : إن مــا ذكرتــه  أوراق املعامل
املدعيــة مــن الــزواج والفســخ واإلجنــاب والعنــف األســري فصحيــح ، 
ولكننــي لــم أطــرد املدعيــة مــن املنــزل بــل هــي مــن اتصلــت بأخيهــا 
ــة تلــك الفتــرة . وبعــرض ذلــك  فحضــر وأخذهــا ، ولــم انفــق عليهــا طيل
علــى املدعيــة قالــت : بــل أخرجنــي مــن البيــت ، ومكثــت نصــف ســاعة 
أمــام العمــارة حتــى وصلــت الشــرطة ، فســألني الضابــط عــن زوجــي 
ــاده ملركــز الشــرطة ،  ــه أنــه يف الشــقة ، فقــام الضابــط باقتي فأخبرت
ومت إيقافــه ، وحينهــا اتصلــت علــى أخــي ليكــون أحــد محارمــي معــي . 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قالــت : بــل هــي مــن خرجــت . وبطلــب 
ــك .  ــب اإلمهــال مــن أجــل ذل ــت : أطل ــك قال ــى ذل ــة عل ــة مــن املدعي البين
ثــم قــررت الكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر النفقــة املاضيــة مــن تاريــخ 
ثــم رفعــت اجللســة   . 1431/12/27هـــ وحتــى تاريــخ 1432/11/28هـــ 
لذلك . ويف يوم األحد املوافق 1434/03/08هـ افتتحت اجللسة الساعة 
30 : 08 وفيهــا حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا شــقيقها  ، ولــم يحضــر 
ــن  ــغ مــن قســم احملضري ــا التبلي ــه ، وقــد وردن ــه وال مــن ميثل املدعــى علي
مفــاده )مت االنتقــال للموقــع وال يوجــد أحــد باملنــزل ومت االتصــال علــى 
جوالــه ومت تبليغــه هاتفيــا وأفــاد بأنــه علــم باملوعــد( بنــاء علــى املــادة 55 
ــا  مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت الســير يف الدعــوى غيابي
يف حــق املدعــى عليــه ، وبســؤال املدعيــة عمــا طلبــت اإلمهــال مــن أجلــه 
قالــت : ليــس لــدي ســوى التقريــر الطبــي ومحضــر شــرطة الســامة 
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والــذي مت تدويــن تلــك الوقائــع فيــه ، وأطلــب مخاطبــة فضيلــة القاضــي 
.......... لتزويدكــم نســخة مــن ذلــك احملضــر . وقــد وردتنــا املعاملــة مــن 
قســم الصلــح بخطــاب رئيســها رقــم 331236545 وتاريــخ 1434/2/4هـ 
ــة ، ونصــه )حضــر الطرفــان وحســب توجيــه  ــه محضــر اللجن ومرفــق ب
فضيلتكــم بتقديــر النفقــة مــن 1431/12/27هـــ إلــى 1432/11/27هـــ 
للمدعيــة .......... وعليــه فإننــا نــرى أن تكــون النفقــة الشــهرية خمســمائة 
ريــال للفتــرة احملــددة وهــي أحــد عشــر شــهرا لــكل شــهر خمســمائة 
ريــال ليكــون املبلــغ كامــا خمســة آالف وخمســمائة ريــال لكامــل 
املــدة والــرأي لفضيلتكــم( وبعرضــه علــى املدعيــة وافقــت عليــه . ثــم 

رفعــت اجللســة لذلــك .
ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/04/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 08 وفيهــا حضــرت املدعيــة .......... واملعــرف بهــا شــقيقها واملدعــى 
عليــه  املدعــى  علــى  الصلــح  جلنــة  أعضــاء  قــرره  مــا  وبعــرض  عليــه، 
قــال : لــم أطــرد املدعيــة ، بــل هــي مــن خرجــت مــن البيــت . وأبــرزت 
املدعيــة صــورة محضــر تنفيــذ مهمــة وتســليمها جلهــة االختصــاص برقــم 
99/66161د يف 1431/12/27هـــ مــن شــرطة قســم .......... مكــون مــن 
صفحتــن ، بخصــوص خــاف عائلــي ، كمــا أبــرزت صــورة مــن تقريــر 
طبــي مبدئــي بتاريــخ 1431/12/27هـــ املتضمــن أن ظــروف اإلصابــة 
ادعــاء مضاربــة )عنــف أســري( ، ومت إرفاقهمــا باملعاملــة ، وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه قــال : إننــي يف ذلــك اليــوم لــم أطردهــا مــن املنــزل 
بــل هــي مــن خرجــت ، وأمــا ضربــي لهــا فصحيــح ، وكان ذلــك بســبب 
تلفــظ املدعيــة بألفــاظ شــتم وســب ألهلــي . وبعرضــه علــى املدعيــة قالــت 
: ليــس لــدي بينــة . وبســؤال املدعيــة اليمــن علــى صحــة دعواهــا يف 
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طــرد املدعــى عليــه لهــا ذلــك اليــوم محــل اخلــاف يف 1431/12/27هـــ، 
إلــه إال  الــذي ال  العظيــم  : واهلل  ثــم حلفــت قائلــة  لذلــك ،  اســتعدت 
يــوم اجلمعــة املوافــق  هــو أن املدعــى عليــه هــو مــن طردنــي مــن بيتــه 
1431/12/27هـــ بعــد ضربــه لــي ، وقــد مكثــت يف الشــارع حوالــي 
ــت بالشــرطة وبأخــي  هــذا احلاضــر معــي ،  نصــف ســاعة ، وقــد اتصل
وحضــر أخــي وحضــرت الشــرطة ومت إعــداد محضــر بالواقعــة . هكــذا 
حلفــت . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، وبنــاء علــى مــا 
قــرره أعضــاء جلنــة الصلــح ، وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه بضــرب 
وإنــكاره  اخلــاف يف 1431/12/27هـــ ،  اليــوم محــل  ذلــك  املدعيــة 
لطــرد املدعيــة مــن البيــت ، ومبــا أن املدعيــة لــم تقــم البينــة علــى قيــام 
املدعــى عليــه بطردهــا ، إال أن الضــرب قرينــة علــى ذلــك ، وهــو كاف 
يف اعتبــاره مبــررا خلــروج املدعيــة مــن البيــت ، ومبــا أن اليمــن تشــرع يف 
جانــب أقــوى املتداعيــان كمــا قــرر ذلــك أهــل العلــم ، ومبــا أن جانــب 
املدعيــة قــد ترجــح قوتــه ، وبنــاء علــى ميــن املدعيــة علــى صحــة دعواهــا 
فيمــا يتعلــق بطــرد املدعــى عليــه لهــا ذلــك اليــوم محــل اخلــاف ، وبنــاء 
علــى إقــرار املدعــى عليــه بعــدم اإلنفــاق علــى املدعيــة طيلــة تلــك الفتــرة 
محــل الدعــوى ، ولقولــه تعالــى )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته( ولقولــه تعالى 
)ولهــن مثــل الــذي عليهــن باملعــروف( ، وحلديــث )ولهــن عليكــم رزقهــن 
وكســوتهن باملعــروف( رواه مســلم وغيــره ، وحلديــث عائشــة رضــي اهلل 
عنهــا : أن هنــد بنــت عتبــة قالــت لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : 
إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح ، وليــس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إال 
مــا أخــذت منــه ، وهــو ال يعلــم ، فقــال : )خــذي مــا يكفيــك وولــدك 
باملعــروف( رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا ، وملــا قــرره أهــل العلــم مــن 
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ــح ملثلهــا ، ومــن ذلــك  ــه مبــا يصل ــى زوجت ــزوج عل وجــوب اإلنفــاق مــن ال
مــا قــرره صاحــب الــروض املربــع ونصــه : )يلــزم الــزوج نفقــه زوجتــه 
قوتــا أي خبــزا و أدمــا وكســوة وســكنى مبــا يصلــح ملثلهــا( ، لذلــك 
كلــه ، فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ قــدره خمســة 
آالف وخمســمائة ريــال للمدعيــة. وبــه قنعــت املدعيــة ، وقــرر املدعــى 
عليــه االعتــراض ، وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وإفهامــه بــأن 
لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــا ، وإال ســقط حقــه يف 
االعتــراض ، واكتســب احلكــم القطعيــة . وأقفلــت اجللســة الســاعة 30 
: 08 . وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/04/08هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق1434/11/18 هـــ افتتحــت 
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  قــد  وفيهــا   1  :  15 الســاعة  اجللســة 
االســتئناف بخطــاب رئيســها رقــم 331236545 وتاريــخ 1434/11/9هـــ 
وبالقــرار رقــم 34347399 وتاريــخ 1434/11/3هـــ ومضمونــه مــا يلــي ) 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثرية 
املوافقــة علــى احلكــم ( . وحتــى ال يخفــى جــرى أثباتــه وأقفلــت اجللســة 
الســاعة 20 : 1 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/18 هـــ
بعــده ، وبعــد  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
الشــخصية  لأحــوال  الثالثــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
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رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 331236545 وتاريــخ  
1434/10/19هـــ  املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ....
القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم  34181745 وتاريــخ  
1434/4/8هـــ، املتضمــن دعــوى املــرأة )........( فلســطينية اجلنســية ضــد 
).....( فلســطيني اجلنســية يف نفقــة ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة  تقــرر باألكثريــة  املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 

املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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: 33461612   تاريُخه: 1433/11/21هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 26890105

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3417309  تاريخه: 1434/1/230هـ

نفقــة - طلــب زيــادة النفقــة لكبــر األوالد - طلــب زيــادة النفقــة لزيــادة 
راتــب األب - طلــب تســديد رســوم الدراســة - طلــب توفيــر ســيارة وســائق 
لــأوالد - إثبــات الصلــح واحلكــم مبوجبــه - رفــض أحــد املتصاحلــن 
التوقيــع وتقريــره عــدم القناعــة - تدويــن رفــض االلتمــاس يف ضبــط 

القضيــة - التهميــش علــى الصــك بتنفيــذ بعــض بنــود احلكــم.

1- قولة تعالى ) والصلح خير(
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) الصلح جائز بن املسلمن (

3- القاعدة الفقهية ال ضرر وال ضرار
4- القاعدة الفقهية : الضرر يزال

5- املادة 68 من نظام املرافعات الشرعية
ــادة 195 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه  6- الائحــة 3 مــن امل

التنفيذيــة

ادعــى وكيــل املدعيــة بــأن موكلتــه كانــت زوجــة للمدعى عليــه أصالة 
ثــم طلقهــا ورزقــت منــه بســبعة أوالد- ذكــر أســماءهم وأعمارهــم- 
األوالد يف حضانــة أمهــم ويدرســون يف مــدارس خاصــة- ســبق للجنــة 
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ــه  ــر النفقــة الشــهرية- توقــف املدعــى علي اإلصــاح يف احملكمــة تقدي
عــن النفقــة مــن أول شــهر شــوال 1431هـــ- لكبــر ســن األوالد وزيــادة 
مصاريفهــم ولزيــادة راتــب والدهــم املدعى عليه وألن املدعى عليه أصبح 
ميلــك ثــاث عمائــر- طلــب املدعــي وكالــة نفقــة شــهرية جاريــة لــأوالد 
للمــأكل وامللبــس والعــاج حســبما يقــدره القاضــي ألن التقديــر الســابق 
ال يكفــي وذلــك ابتــداًء مــن أول شــهر شــوال 1431هـــ- إلــزام املدعــى 
عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة رســوم الدراســة التــي دفعتهــا وذكــر قدرهــا-  
وإلزامــه بتســجيل االبــن الصغيــر باملدرســة- إلــزام املدعــى عليه بتســديد 
الرســوم الدراســية لــأوالد للعــام احلالــي واألعــوام القادمة- توفير ســيارة 
وســائق- أجــاب املدعــى عليــه وكالــة بــأن الدعــوى غيــر صحيحــة جملــة 
وتفصيــًا- وســوف يحضــر البينــة علــى مصاريــف الدراســة- يف جلســة 
قادمــة حضــرت املدعيــة أصالــة برفقــة أخيهــا كمــا حضــر املدعــى 
الصلــح عليهمــا وتذكيرهمــا  بعــرض  عليــه أصالــة برفقــة وكيلــه- 
بــأن الشــقاق وكثــرة احملاكمــات يؤثــر ســلبًا علــى األوالد ومســتقبلهم 
ــي : أوال: يدفــع املدعــى عليــه نفقــة شــهرية  ــى مــا يل ــح عل رغبــا يف الصل
لــكل األوالد ) ذكــر مقدارهــا ( تســتقطع يف اليــوم األول مــن كل 
شــهر ميــادي مــن حســاب املدعــى عليــه الــى حســاب املدعيــة ثانيــًا يدفــع 
املدعــى عليــه مبلغــًا ذكــر مقــداره عــن النفقــة املاضيــة لــأوالد التــي 
دفعتهــا املدعيــة ثالثــا : يدفــع املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره )39.400( ريــال 
ــة  ــه- لقول ــي دفعتهــا املدعي ــة عــن قيمــة األقســاط الدراســية الت للمدعي
تعالــى ) والصلــح خيــر ( وقولــة صلــى اهلل عليــه وســلم ) الصلــح جائــز 
ــه ولزومــه-  ــح واحلكــم بصحت بــن املســلمن ( جــرى إجــازة هــذا الصل
بعــد توقيــع املدعيــة ووكيلهــا واملعــرف ومغادرتهــم رفــض املدعــى عليــه 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
ــة  ــى املعامل ــاء عل ــا ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبن أن
جــدة/ مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة 
املقيــدة  هـــ    1432/02/01 وتاريــخ   26890105 برقــم  املســاعد 
باحملكمــة برقــم 329389 وتاريــخ 1432/02/01 هـــ . ويف هــذا اليــوم 
 08  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/06/21هـــ  الســبت 
وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل 
املدنــي رقــم ...بوكالتــه عــن ... رقــم 51088 يف 1433/06/08هـــ اجللــد 
11794 الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة كون 
...املذكــور وكيــًا عــن ...بالوكالــة رقــم 38219 يف 1431/04/25هـــ 
جلــد 9529 الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة 
املخولــه لــه حــق املرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات وحضــر حلضــوره 
ــة  ــه وكال ــي رقــم ...واملدعــى علي ــه ...بالســجل املدن ــه أصال املدعــى علي
...بالســجل املدني رقم ...بوكالته عن ...رقم 53982 يف 1433/06/17 
اجللــد 11823 الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة 
املخولــة لــه حــق املرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات واالجابــة وادعــى 

ووكيلــه التوقيــع وقــرر عــدم القناعــة باحلكــم- بنــاء علــى املــادة 68 
ــه حــق  ــأن ل ــه ب مــن نظــام املرافعــات الشــرعية جــرى إفهــام املدعــى علي
االعتــراض- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف- قــدم املدعــى 
عليــه التماســًا حملكمــة االســتئناف ومت رفــض االلتمــاس- مت التهميــش 

علــى صــك احلكــم بتنفيــذ البنــد الثانــي والثالــث.
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املدعــي وكالــة قائــًا يف دعــواه )) املدعيــة كانــت زوجــة املدعــى عليــه 
ثــم طلقهــا وقــد رزقــت منــه علــى فــراش الزوجيــة الصحيحــة بســبعة 
أوالد وهــم: ...وتاريــخ ميــاده 1418/08/21هـــ، و...وتاريــخ ميادهــا 
1420/06/18هـــ، و... وتاريــخ ميادهــا 1422/04/17هـــ، و...وتاريــخ 
ميــاده 1423/08/23هـــ، و... وتاريــخ ميــاده 1425/04/29هـــ، و... 
وتاريخ مياده 1426/08/19هـ، و... وتاريخ ميادها 1428/11/23هـ. 
وهــم بيــد املدعيــة للحضانــة وهــم فقــراء ليــس لهــم مــال خــاص بهــم 
ووالدهــم ميســور احلــال فقــد كان يعمــل .......، وميلــك ثــاث عمائــر 
بجــدة منهــا عمــارة بحــي الشــرفية بجــدة حتتــوي علــى عشــرين شــقة 
مؤجــرة. علمــًا بــأن األوالد يدرســون مبــدارس ... ويحتاجــون إلــى رســوم 
ومصاريــف دراســية باإلضافــة إلــى أجــرة املســكن وتكاليــف املعيشــة 
علــى أن يكســوهم ويتكفــل بعاجهــم باملعــروف. وقــد كان ينفــق 
عليهــم باملعــروف ثــم توقــف عــن النفقــة عليهــم مــن أول شــوال 1431هـــ. 
ــف املعيشــة ويقــوم  ــال ملصاري حيــث كان يدفــع لهــم مبلــغ )8.000( ري
بتحمــل املصاريــف األخــرى مثــل راتــب الســائق واخلادمــة ومصاريــف 
املــدارس والدراســة وغيرهــا. وقــد ســبق للجنــة اإلصــاح باحملكمــة 
قبــل ســنتن أن قــدرت النفقــة بســبعة آالف ريــال إال أن هــذا املبلــغ أصبــح 
ــر األوالد  ــوم كلمــا كب ال يكفــي حاجــة األوالد ألنهــم كمــا هــو معل
زادت مصاريفهــم واحتياجاتهــم. كمــا أن والدهــم املدعــى عليــه قــد زاد 
راتبــه مبكرمــة خــادم احلرمــن الشــريفن الــذي أمــر حفظــه اهلل بزيــادة 
رواتــب املوظفــن وال شــك أن هــذه الزيــادة ملواجهــة النفقــات املتزايــدة 
ألوالدهــم وأســرهم. كمــا أن دخــل املدعــى عليــه قــد زاد مــن جهــة 
أخــرى، حيــث أنــه أصبــح ميلــك ثــاث عمائــر وعنــد تقديــر النفقــة مــن 
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جلنــة اإلصــاح قبــل ســنتن كان ميلــك عمــارة واحــدة. هــذا وقــد امتنــع 
املدعــى عليــه عــن تســديد الرســوم الدراســية ألوالده ) ...و... و... و... و...( 
عــن العــام الدراســي الســابق وقدرهــا مبلــغ )79.600( تســعة وســبعن 
ألــف وســتمائة ريــال وقــد قامــت املدعيــة بتســديد مبلــغ )39.400( ريــال 
اقترضتهــا مــن إخواتهــا، ثــم قــام املدعــى عليــه بتســديد القســط الثانــي، 
أمــا رســوم العــام احلالــي الــذي أوشــك علــى االنتهــاء فلــم يســدد رســومه 

للمدرســة.
علمــًا بــأن أوالدهــا املذكوريــن لــم يســتلموا شــهادات ونتائــج اختبــارات 
الفصــل األول للعــام احلالــي حتــى اآلن بســبب عــدم تســديد الرســوم، 
ــًا ممــا قــد يــؤدي إلــى تدهــور مســتواهم  ممــا أثــر عليهــم نفســيًا ومعنوي
الدراســي. ثانيــًا : الطلبــات: بنــاًء علــى مــا تقــدم، ألتمــس مــن فضيلتكم 
إلــزام املدعــى عليــه مبــا يلــي : 1- نفقــة شــهرية جاريــة لــأوالد للمــأكل 
وامللبــس والعــاج حســب مــا يقــدره فضيلتكــم، ألن التقديــر الســابق 
أصبــح ال يكفــي حاجاتهــم وذلــك ابتــداًء مــن تاريــخ 1431/01/01هـــ. 
2- إلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة مبلــغ )39.400( ريــال التــي 
دفعتهــا رســوم دراســية حســب ســندات القبــض املرفقــة. 3- تســجيل 
االبــن ... باملدرســة ألنــه بلــغ ســن الدراســة.4- إلزامــه بتســديد الرســوم 
الدراســية لــأوالد للعــام احلالــي ولأعــوام القادمــة إن شــاء اهلل تعالــى 
بانتظــام. 5- مبلــغ )40.000( ريــال ســنويًا أجــرة مســكن. 6- توفيــر 
عليــه  املدعــى  علــى  ذلــك  وبعــرض   . دعــواي  هــذه   )) وســائق.  ســيارة 
بــأن دعــوى املدعيــة غيــر صحيحــة جملــة وتفصيــًا ،  أجــاب بقولــه 
فســوف  الدعــوى  يف  املذكــورة  املــدارس  ملصاريــف  بالنســبة  وأمــا 
أحضــر البينــة يف اجللســة القادمــة ، هكــذا أجــاب . ويف جلســة أخــرى 
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الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/11/20هـــ  الســبت  يــوم  يف 
30 : 10 وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة ...ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وحضــر املدعــي وكالــة املــدون تفاصيــل 
وكالتــه يف اجللســة الســابقة ، وحضــر حلضورهــم املدعــى عليــه أصالــة 
املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ...ســعودي  وكالــة  عليــه  واملدعــى 
رقــم ...بوكالتــه عــن املدعــى عليــه ...بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة برقــم 27452 التــي تخــول لــه املرافعــة واملدافعــة وحضــور 
اجللســات ... إلــخ . وبعــرض الصلــح بــن الطرفــن وتذكيرهمــا بــأن هــذا 
الشــقاق وكثــرة احملاكمــات يؤثــر ســلبًا علــى األوالد ومســتقبلهم وبعــد 
عــدة محــاوالت امتنــع املدعــى عليــه واملدعيــة بالتســوية ورغبــا يف الصلــح 
علــى مــا يلــي :- أواًل / يدفــع املدعــى عليــه نفقــة شــهرية لــكل األوالد 
قدرهــا 7.000 ســبعة االف ريــال وتســتقطع شــهريًا يف اليــوم األول مــن 
كل شــهر ميــادي عــن طريــق البنــك مــن حســاب املدعــى عليــه إلــى  
حســاب املدعيــة ذو األيبــان رقــم .... ثانيــًا / يدفــع املدعــى عليــه للمدعيــة 
مبلغــًا وقــدره 56.000 ســتة وخمســون ألــف ريــال عــن النفقــة املاضيــة 
لــأوالد وال يكــون للمدعيــة أي مطالبــة غيرهــا يف موضــوع النفقــة 
املاضيــة لــأوالد . ثالثــًا / يدفــع املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره 39.400 
األقســاط  قيمــة  عــن  للمدعيــة  ريــال  واربعمائــة  ألــف  وثاثــون  تســعة 
ــة احلــق  ــة عــن األوالد وال يكــون للمدعي ــا املدعي ــي دفعته الدراســية الت
يف مطالبــة ماليــة يف موضــوع األقســاط الدراســية علــى املدعــى عليــه 
ــه ولزومــه بــن  ــح واحلكــم بصحت ــات هــذا الصل ــب الطرفــان اثب . ويطل
الطرفــن . وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا دار مــن صلــح 
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بــن املتخاصمــن بعاليــه ولقــول اهلل تعالــى )) والصلــح خيــر (( ولقولــه 
وللقاعــدة   )) املســلمن  بــن  الصلــح جائــز   (( صلــى اهلل عليــه وســلم 
الفقهيــة الكليــة أنــه ال ضــرر وال ضــرار وللقاعــدة الفقهيــة أن الضــرر 
والقواعــد  الشــرعية  لأصــول  بعاليــه  الــوارد  الصلــح  وملوافقــة  يــزال 
الــوارد بعاليــه علــى الصفــة املذكــورة  الفقهيــة فقــد أجــزت الصلــح 
 ، التوفيــق  وبــاهلل   . الطرفــن  بــن  ولزومــه  بصحتــه  وحكمــت  فيــه 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 
1433/11/20 هـــ الســاعة 15 : 11 صباحــًا . ويف هــذا اليــوم الســبت 
املوافــق 1434/11/20هـــ وبعــد خــروج املتداعيــن مــن مجلــس احلكــم 
وتوقيــع املدعيــة ووكيلهــا واملعــرف بهــا ومغادرتهــم ، رفــض املدعــى 
ــى  ــع وقــررا عــدم قناعتهمــا باحلكــم واســتنادًا ال ــه التوقي ــه ووكيل علي
املــادة 68 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة جــرى افهــام 
املدعــى عليــه بــأن لــه حــق االعتــراض خــال ثاثــون يومــًا  تبــدأ مــن 
1433/11/21هـــ . وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

الــه وصبحــه وســلم . حــرر يف 1433/11/20 هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن النبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ...القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة فقــد وردتنــا يف هــذا 
رقــم 271036 /34  املعاملــة  املوافــق 1434/02/04هـــ  االثنــن  اليــوم 
وتاريــخ 1434/02/03هـــ مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
واألوقــاف  الشــخصية  لأحــوال  الثالثــة  الدائــرة  قــرار  حتــوي  والتــي 
ــا والقصــار وبيــوت املــال رقــم 3417309 يف 1434/01/20هـــ  والوصاي
الصــك  بدراســة  انــه   ( القــرار  تضمــن  ......وقــد  ...ضــد  دعــوى  جتــاه 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت باألكثريــة املوافقــة علــى 
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احلكــم ( قاضيــا االســتئناف ...ختــم وتوقيــع ...ختــم وتوقيــع ورئيــس 
الدائــرة القاضــي ...ختــم وتوقيــع ولــه وجهــة نظــر وقــد أمــرت بتهميــش 
ذلــك علــى ضبطــه وســجله وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/02/04هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن النبــي بعــده وبعــد فلــدي 
لفضيلــة  جــدة خلفــًا  العامــة مبحافظــة  ...القاضــي يف احملكمــة  أنــا 
القاضــي ...ويف هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/05/19هـــ  كان قــد 
وردنــا خطــاب صاحــب الفضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة املكلــف رقــم 341015262 يف 1434/05/08هـــ وبرفقهــا 
مــن  الصــادر  1434/04/30هـــ  يف   34202809 رقــم  القــرار  صــورة 
الدائــرة الثالثــة لأحــوال الشــخصية املتضمــن انــه بدراســة املعاملــة مــن 
قضــاة االســتئناف تقــرر مايلــي: ، أوال : رفــض االلتمــاس لعــدم انطبــاق 
التعليمــات عليــه، ثانيــًا : بنــاء علــى املــادة 3/195 مــن الائحــة التنفيذيــة 
لنظــام املرافعــات الشــرعية فيــزود حاكــم القضيــة بصــورة مــن هــذا 
القــرار إلكمــال الــازم. قاضــي اســتئناف ...ختــم وتوقيــع ...ختــم وتوقيــع 
ورئيــس الدائــرة القاضــي ...ختــم وتوقيــع وموافــق علــى قبــول االلتمــاس 
ــع  ــه جــرى التوقي ــى ضبطــه وســجله وعلي وقــد أمــرت بتهميــش ذلــك عل
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/05/19هـــ .
ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق 1434/11/04هـــ واســتنادًا إلــى الطــاب املقــدم 
برقــم 34/2494989 وتاريــخ 1434/11/03هـــ . عليــه حضــر املدعــي 
وكالــة ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...بوكالتــه 
جــدة  بشــمال  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  ...بالوكالــة  عــن 
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برقــم 341322645 وتاريــخ 1434/10/13هـــ . وقــرر قائــًا : لقــد ســبق 
ــى املدعــى عليــه بـــ))أواًل / يدفــع املدعــى عليــه  وحكــم ملوكلتــي ...عل
نفقــة شــهرية لــكل األوالد قدرهــا 7.000 ســبعة االف ريــال وتســتقطع 
يوميــًا يف اليــوم األول مــن كل شــهر ميــادي عــن طريــق البنــك مــن 
حســاب املدعــى عليــه حســاب املدعيــة ذو األبيــان رقــم .... ثانيــًا / يدفــع 
املدعــى عليــه للمدعيــة مبلغــًا وقــدره 56.000 ســتة وخمســون ألــف ريــال 
عــن النفقــة املاضيــة لــأوالد وال يكــون للمدعيــة أي مطالبــة غيرهــا 
يف موضــوع النفقــة املاضيــة لــأوالد . ثالثــًا / يدفــع املدعــى عليــه مبلغــًا 
عــن  للمدعيــة  ريــال  وأربعمائــة  ألــف  وثاثــون  تســعة  وقــدره 39.400 
قيمــة األقســاط الدراســية التــي دفعتهــا املدعيــة عــن األوالد وال يكــون 
ــى  ــة يف موضــوع األقســاط الدراســية عل ــة مالي ــة احلــق يف مطالب للمدعي
املدعــى عليــه (( ، وأقــر أنــي اســتلمت مــايف البنــد الثانــي هــو مبلــغ 
وقــدره 56.000 ســتة وخمســون ألــف ريــال عــن النفقــة املاضيــة لــأوالد، 
واســتلمت البنــد الثالــث هــو مبلــغ وقــدره  39.400 تســعة وثاثــون ألــف 
ــا  ــي دفعته ــة عــن قيمــة األقســاط الدراســية الت ــال للمدعي ــة ري وأربعمائ
املدعيــة عــن األوالد  ولــم نعــد نطالــب املدعــى عليــه بخصــوص هذيــن 
البنديــن بشــيء. هكــذا أقــر . وبذلــك فقــد برئــت ذمــة املدعــى عليــه 
بخصــوص البنــد الثانــي والثالــث . وأمــرت بتهميــش ذلــك علــى ضبطــه 
وصكــه وســجله. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/04 هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 



154

املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بجــده املســاعد برقــم 32/9389 وتاريــخ  1434/1/6هـــ املرفــق 
ــة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة العامــة  بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل
بجــده برقــم 33461612 وتاريــخ  1433/11/21هـــ ، املتضمــن دعــوى 
املــرأة ... ضــد ...يف نفقــه  ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم ،،،،،،
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: 34166698  تاريُخه: 1434/3/21هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33465156

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34219803  تاريخه: 1434/5/22هـ

نفقــة - مطالبــة أم بنفقــة ابنهــا املاضيــة واملســتقبلية - أخــذ ميــن األم 
علــى مــا أنفقتــه أنــه بنيــة الرجــوع علــى األب - احلكــم بالنفقــة املاضيــة 

واملســتقبلية - تقريــر النفــاذ املعجــل بالنفقــة املســتقبلية.

1. قــال يف شــرح املنتهــى 242/3 ) ولــو امتنــع منهــا أي النفقــة زوج أو 
قريــب فأنفــق عليهــا غيــره رجــع عليــه منفــق علــى زوجــة أو قريــب بنيــة 
رجــوع ألن االمتنــاع قــد يكــون لضعــف مــن وجبــت لــه و قــوة مــن وجبــت 

عليــه فلــو لــم ميلــك املنفــق الرجــوع لضــاع الضعيــف(.
2. املادة 199 من نظام املرافعات الشرعية.

يف  وطلقهــا  زوجهــا  كان  أنــه  عليــه  املدعــى  ضــد  املدعيــة  ادعــت 
وعمــره  حضانتهــا   يف  ذكــر  مبولــود  منــه  ورزقــت  1433/4/23هـــ 
ســنتان وهــو لــم ينفــق علــى ابنــه مــن تاريــخ طاقهــا إلــى وقــت إقامــة هــذه 
الدعــوى يف 1433/10/23هـــ وقــررت أنهــا كانــت تنفــق علــى ابنهــا مــا 
ال يقــل عــن ألــف ريــال ناويــة الرجــوع بهــا علــى املدعــى عليــه وطلبــت 
تقديــر نفقــة شــهرية البنهــا و إلــزام املدعــى عليــه بهــا وإلزامــه أيضــًا 
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ــه  ــة - قــرر املدعــى علي ــى االبــن للمــدة املاضي ــه عل أن يســلمها مــا أنفقت
مصادقتــه علــى الدعــوى جملــة وتفصيــًا وقــرر إنــه ال علــم لــه مبقــدار مــا 
كانــت املدعيــة تنفقــه علــى االبــن - متــت الكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر 
النفقــة املاضيــة واملســتقبلية ومت تقديــر النفقــة مببلــغ قــدره ثمامنائــة ريــال 
- مت أخــذ ميــن املدعيــة علــى أنهــا كانــت تنفــق علــى ابنهــا بنيــة الرجــوع 
علــى املدعــى عليــه - بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة ولأســباب املرصــودة 
فقــد صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه أن يســلم للمدعيــة مبلغــًا وقــدره 
ثمانيــة آالف وثمامنائــة ريــال نفقــة ماضيــة ونفقــة شــهرية قدرهــا ثمامنائــة 
ريــال مســتقبلية مــن تاريــخ 1433/3/24هـــ مــع النفــاذ املســتعجل فيمــا 
يتعلــق بالنفقــة املســتقبلية بكفالــة ورد دعــوى املدعيــة فيمــا زاد علــى 
هــذا املبلــغ - قنعــت املدعيــة - قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة - صــدر 

ــى احلكــم.  قــرار محكمــة االســتئناف بالريــاض باملصادقــة عل

العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1433/10/23 هـــ حضــرت حاملــة 
الســجل املدنــي رقــم واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ..... حامــل الســجل 
املدنــي رقــم.....، وادعــت علــى احلاضــر معهــا ....... حامــل الســجل املدنــي 
برقــم....... : قائلــة يف دعواهــا إن املدعــى عليــه كان زوجــي وطلقنــي يف 
1433/4/23هـــ ولــي منــه ابــن يف حضانتــي، اســمه ... وعمــره ســنتان 
ولــم ينفــق عليــه املدعــى عليــه مــن تاريــخ طاقــي إلــى وقتنــا احلاضــر وقــد 
أنفقــت عليــه خــال املــدة املاضيــة مــا ال يقــل عــن ألــف ريــال شــهريا ناويــة 
الرجــوع بهــا علــى والــده املدعــى عليــه وأطلــب تقديــر نفقــة شــهرية البنــي 
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ــه  ــأن يســلمني مــا أنفقت ــه بهــا، وإلزامــه ب ــزام املدعــى علي املذكــور وإل
علــى ابنــه للمــدة املاضيــة، وباســتجواب املدعــى عليــه قــال: مــا ذكرتــه 
املدعيــة مــن أننــي كنــت زوجهــا وطلقتهــا يف 1433/4/23هـــ وأن لــي 
منهــا ابــن واســمه وعمــره ســنتان وأنــه يف حضانتهــا وأننــي لــم أنفــق 
عليــه مــن تاريــخ الطــاق إلــى وقتنــا احلاضــر فصحيــح، ومــا ذكرتــه 
مــن مقــدار مــا أنفقتــه علــى ابنــي فــا علــم لــي بــه، هكــذا أجــاب. 
فقــررت الكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر النفقــة املاضيــة واملســتقبلية 
البــن الطرفــن . ويف يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/03/16 هـــ حضــرت 
املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا كمــا حضــر املدعــى عليــه وقــد 
وردنــي قــرار قســم الصلــح رقــم ..........يف 1434/02/19هـــ وقــد جــاء 
فيــه مــا نصــه : ) مت االجتمــاع بالطرفــن ومحاولــة الصلــح بينهمــا ولكــن 
لــم يتــم ذلــك حيــث طلبــت املدعيــة أن تكــون النفقــة الشــهرية املاضيــة 
ــى  ــه إل ــت تذهــب ب ــال حيــث ذكــرت بأنهــا كان ــي ري ــف ومائت ــغ أل مبل
املستشــفيات األهليــة حيــث إنــه يعانــي مــن مــرض الربــو لعــدم وجــود 
إثبــات شــهادة ميــاد للطفــل وتطلــب تقديــر  النفقــة املســتقبلية أمــا والــد 
الطفــل فذكــر بأنــه لديــه قســط شــهري قــدره ألفــن وثمامنائــة ريــال وأنه 
ســيتزوج قريبــا وال يســتطيع دفــع أكثــر مــن مبلــغ أربعمائــة ريــال وحيــث 
أن املدعــى عليــه يتقاضــى مرتــب قــدره تســعة آالف وثمانــون ريــاال وبــدل 
نقــل ســبعمائة ريــال حســب شــهادة التعريــف بالراتــب الصــادرة مــن إدارة 
التربيــة والتعليــم بالريــاض فإننــا نــرى أن تكــون النفقــة الشــهرية للطفــل 
مبلــغ ثمامنائــة ريــال وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم أعضــاء مكتــب الصلــح توقيعــه توقيعــه(  فجــرى 
عــرض اليمــن علــى املدعيــة بأنهــا أنفقــت علــى ابنهــا مــا ال يقــل عــن 
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ــة الرجــوع بهــا علــى املدعــى عليــه فاســتعدت  ثمامنائــة ريــال شــهريا ناوي
ــي قــد أنفقــت  ــه إال هــو إنن ــذي ال إل ــة : ) واهلل ال ــم حلفــت قائل ــا ث ببذله
علــى ابنــي مــا ال يقــل عــن ثمامنائــة ريــال شــهريا ناويــة الرجــوع بهــا علــى 
املدعــى عليــه ابتــداء مــن 1433/04/23هـــ( هكــذا حلفــت فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا جــاء يف قــرار مكتــب الصلــح 
وبنــاء علــى مــا قــرره أهــل العلــم قــال يف شــرح املنتهــى 242/3 : )ولــو 
امتنــع منهــا - أي النفقــة - زوج أو قريــب فأنفــق عليهمــا غيــره رجــع 
عليــه منفــق علــى زوجــة وقريــب بنيــة رجــوع ألن االمتنــاع قــد يكــون 
لضعــف مــن وجبــت لــه وقــوة مــن وجبــت عليــه فلــو لــم ميلــك املنفــق الرجــوع 
لضــاع الضعيــف( وبنــاء علــى املــادة التاســعة والتســعن بعــد املائــة مــن 
ــأن  ــه ب ــى املدعــى علي ــذا فقــد حكمــت عل نظــام املرافعــات الشــرعية ل
يســلم للمدعيــة مبلغــا قــدره ثمانيــة آالف وثمامنائــة ريــال عــن نفقــة ابنــه 
مــن 1433/04/23هـــ إلــى 1434/03/22هـــ وأن يســلم للمدعيــة نفقــة 
شــهرية البنــه قدرهــا ثمامنائــة ريــال ابتــداء مــن 1434/03/24هـــ مــع 
ــة ورددت دعــوى  ــق بالنفقــة املســتقبلية بكفال النفــاذ املعجــل فيمــا يتعل
املدعيــة يف املطالبــة مبــا زاد عــن مــا حكــم بــه  وأخليــت ســبيل املدعــى 
عليــه منــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنعت بــه املدعية وأمــا املدعى 
عليــه فلــم يقنــع بــه وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بــأن عليــه 
املراجعــة يــوم األحــد املوافــق 1434/03/22هـــ ال ســتام صــورة من صك 
احلكــم لتقــدمي معارضتــه عليــه خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــن يومــا فــإن 
لــم يقــدم معارضتــه خالهــا ســقط حقــه يف تقــدمي الائحــة االعتراضيــة 
واكتســب احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/16 هـــ
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1434/06/12هـــ   املوافــق  االثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض وقــد همــش علــى 
ظهــر الصــك مبــا نصــه ) تظهيــرات الدائــرة الثانيــة لأحــوال الشــخصية 
هلل  احلمــد   ، الريــاض  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  واإلنهــاءات 
وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 34166698 وتاريــخ 
1434/03/21هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / )....( وأصدرنــا القــرار 
املصادقــة علــى  املتضمــن  وتاريــخ 1434/05/22هـــ  رقــم 34219803 
احلكــم ، واهلل املوفــق . عضــو ختمــه وتوقيعــه عضــو ختمــه وتوقيعــه 
رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه . (  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/06/12هـــ .
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 331323312 وتاريــخ 1434/5/8هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ )....( 
املســجل برقــم 34166698 وتاريــخ 1434/3/21هـــ اخلــاص بدعــوى)....(  
ــه  ــة نفقــة أوالد وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلت 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 وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33467099  تاريُخه: 1433/11/28هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33184519

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3436709 تاريخه: 1434/2/13هـ

نفقــة - نفقــة الزوجــة املاضيــة ونفقــة األوالد املاضيــة واملســتقبلية 
ــى عــدم  ــراء - حلــف ميــن عل ــر النفقــة عــن طريــق قســم اخلب - تقدي
اإلنفــاق - احلكــم بنفقــة ماضيــة ومســتقبلية - الغائــب علــى حجتــه.

1- قوله تعالى : ) وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف (
2- جــاء يف كتــاب العــده شــرح العمــده 36/2 » واألصــل يف وجــوب 
ــه رزقــه  ــى » لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر علي ــه تعال النفقــة قول

فلينفــق ممــا اتــاه اهلل«
3- وفــى حديــث جابــر أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم خطــب فقــال 
»اتقــوا اهلل يف النســاء فإنهــن عــوان عندكــم - اخذمتوهــن بأمــان اهلل 
واســتحللتم فروجهــن بكلمــة اهلل ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتهن 
ــه »وحقهــن عليكــم أن حتســنوا  باملعــروف« رواه مســلم والترمــذي وفي

إليهــن يف كســوتهن وطعامهــن« وقــال حديــث صحيــح 
4- وقــال عليــه الصــاة و الســام لهنــد »خــذي مــا يكفيــك وولــدِك« 
باملعــروف حــن قالــت إن أبــا ســفيان  رجــل شــحيح وليــس يعطينــي مــن 

النفقــة مــا يكفينــي وولــدي . متفــق عليــه 
5- أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجات إال الناشز

6- قاعدة : األصل العدم 
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7- قاعدة من أدى عن غيره حقًا واجبًا رجع به 
8- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم الــذي 
تبلــغ لغيــر شــخصه أكثــر مــن مــرة ولــم يحضــر، أن املدعــى عليــه 
ــد  ــه وهــى عن ــت يف عصمت ــا الزال ــة أوالد وإنه ــه بثاث ــا ورزقــت من زوجه
أهلهــا ولــم يرجعهــا بعــد حصــول خــاف ومكثــت مــدة قدرهــا ســنتان 
بــدون نفقــة لهــا وألوالدهــا وقــد تولــى أخ املدعــى عليــه نفقــة األوالد 
وطالبــت املدعيــة نفقتهــا املاضيــة ونفقــة أوالدهــا املســتقبلية -  أبــرزت 
املدعيــة كــرت العائلــة وشــهادة ميــاد أحــد األبنــاء  - مت تكليــف قســم 
اخلبــراء باحملكمــة لتقديــر نفقــة املدعيــة املاضيــة وأوالدهــا وقــدرت 
ألــف  الثاثــة  واألبنــاء  ريــال  ســبعمائة  املاضيــة شــهريا  املدعيــة  نفقــة 
ــة  ــال  - قــرر ناظــر القضي ــال لــكل واحــد خمســمائة ري وخمســمائة ري
لأســباب التــي ذكرهــا ولقولــه تعالــى ))لينفــق ذو ســعه مــن ســعته(( 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة نفقتهــا املاضيــة مبلغــا قــدره 
ســبعة عشــر ألفــا ومائــة وســته وعشــرون ريــاال ونفقــة مســتقبلية لــأوالد 
ألــف وخمســمائة ريــال لــكل ولــد خمســمائة ريــال والغائــب علــى حجتــه 
إلــى املدعــى عليــه حســب  إذا حضــر - مت بعــث نســخة مــن احلكــم 

املتبــع- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن النبــي بعــده، وبعــد فلــدي 
أنــا..... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكة املكرمة وبناء على املعاملة 
املكرمــة  العامــة مبكــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  احملالــة 
برقــم 33184519 وتاريــخ 1433/03/14 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
33175346 وتاريخ 1433/01/25 هـ  ففي يوم السبت  1433/4/24هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا للنظــر يف دعــوى ضد 
ــي  ــة ..... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدن وفيهــا حضــرت املدعي
رقــم ..... املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا.....  ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه بوكالــة 
شــرعية وقــد وردنــا مــن قســم احملضريــن باحملكمــة إفــادة احملضــر أنــه 
مت الوصــول إلــى العنــوان املشــار إليــه، وبطــرق بــاب املدعــى عليــه عــدة 
ــى رقــم  ــا أحــد، وباالتصــال عل ــم يــرد علين مــرات ويف أوقــات مختلفــة ل
ــا أحــد أهـــ ورفعــت اجللســة إلباغــه  ــرد علين ــم ي ــك ل ــه كذل جــوال أخي
احلاديــة  الســاعة  1433/6/18هـــ  األربعــاء  يــوم  يف  إنــه  ثــم  باحلضــور 
عشــرة صباحــا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة املعــرف بهــا 
مــن قبــل والدهــا ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية ولــم يردنــا مــا 
ــاء  ــوم األربع ــه يف ي ــم إن ــد تبلغــه ورفعــت اجللســة إلباغــه باحلضــور ث يفي
والنصــف صباحــًا  التاســعة   الســاعة  افتتحــت اجللســة  1433/7/2هـــ 
..... ســعودي  مــن قبــل والدهــا   بهــا  املعــرف  وفيهــا حضــرت املدعيــة 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال 
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مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية وقــد وردنــا مــن قســم احملضريــن يف احملكمة 
إفــادة احملضــر املتضمنــة مــا نصــه: »ذهبــت إلــى العنــوان املشــار إليــه 
أعــاه وبطــرق بــاب املدعــى عليــه عــدة مــرات ويف أوقــات مختلفــة لــم يــرد 
علينــا أحــد وباالتصــال علــى رقــم جــوال املدعــى عليــه كذلــك لــم يــرد 
علينــا أحــد وباالتصــال علــى جــوال أخيــه رد ولكنــه اعتــذر عــن تبليــغ 
أخيــه بحجــة أنــه ال يــراه منــذ فتــرة« أـ  هـــ كمــا هــو مــدون يف أصــل ورقــة 
التبليــغ املقيــدة يف احملكمــة برقــم 331160587 يف 1433/6/21هـــ 
واملرفقــة يف املعاملــة كمــا وردنــا كتــاب مديــر قســم أمــن احملاكــم 
إفــادة مديــر مركــز شــرطة  وبرفقــه  برقــم 505 يف 1433/6/30هـــ 
ــه مــن خــال  ــة: »أن التنعيــم برقــم 145157 يف 1433/6/15هـــ املتضمن
ــه  ــر علي ــم يعث البحــث والتحــري عــن املذكــور واالنتقــال عــدة مــرات ل
ومت االتصــال بــه عــدة مــرات وإباغــه باملراجعــة إال أنــه لــم يراجــع ممــا 
يــدل علــى تهربــه كمــا يتضــح لكــم مــن التقريــر املرفــق« ومرفــق أصلــه 
يف املعاملــة وحيــث األمــر مــا ذكــر لــذا فقــد قــررت النظــر يف القضيــة 
ضــده غيابيــًا حســب املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا ادعــت قائلة: 
إن املدعــى عليــه املدعــو ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
زوجــي تزوجنــي بالعقــد الصحيــح بواليــة والــدي بتاريــخ 1422/8/16هـــ 
علــى مهــر قــدره عشــرون ألــف ريــال اســتلمتها كاملــة ودخل بــي الدخول 
الشــرعي وقــد أجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة ثاثــة أوالد وهــم كل 
مــن املولــودة بتاريــخ 1423/12/12هـــ و املولــودة بتاريــخ 1425/6/12هـــ 
واملولــود بتاريــخ 1428/2/10هـــ والزلــت يف عصمتــه وتقدمــت بدعــوى 
أطالــب بفســخ نكاحــي منــه وأوالدي منــه املذكوريــن يقيمــون حتــت 
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حضانتــي وقــد حصــل خــاف بســيط بينــي وبينــه وطلبــت منــه الذهــاب 
بــي إلــى بيــت أهلــي فذهــب بــي وذلــك يف 1431/6/18هـــ ولــم يرجعنــي 
ولــم يســأل عنــي طيلــة تلــك املــدة والزلــت عنــد أهلــي وإن أخــاه جــزاه 
اهلل خيــرًا يصــرف علــى أوالدي يف بدايــة األمــر ألــف ريــال شــهريًا ثــم 
إلــى كســوة  ريــال باإلضافــة  ألــف وخمســمائة  زادهــا حتــى كانــت 
العيــد أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقــة لــي مــدة بقائــي عنــد أهلــي 
مــن تاريــخ 1431/6/18هـــ وحتــى هــذا اليــوم 1433/7/2هـــ ودفــع نفقــة 
شــهرية مســتقبلية ألوالدي املذكوريــن ألتولــى النفقــة عليهــم منهــا هــذه 
دعــواي وبطلــب البينــة مــن املدعيــة علــى صحــة دعواهــا قالــت بينتــي 

علــى ذلــك أصــل كــرت العائلــة اخلــاص بزوجــي وقــد أبرزتــه
وباالطاع عليه وجدته يتضمن أن اسمه ورقم سجله املدني وأن املدعية 
مضافــة معــه كزوجــة وأوالده مــن مواليــد 1423/12/12هـــ مــن مواليــد 
1425/6/12هـــ ومرفــق صــورة منــه يف املعاملــة كمــا أبــرزت شــهادة 
ميــاد خاصــة بابنهــا وفيــه أن ميــاده بتاريــخ 1428/2/10هـــ ومرفــق 
صــورة منــه يف املعاملــة وقالــت إنــه لــم يقــم بإضافتــه يف كــرت العائلــة 
هكــذا قــررت فجــرى ســؤالها عــن عقــد النــكاح؟ فقالت إنــه ليس لدي 
بــل هــو لــدى املدعــى عليــه وليــس لــدي حتــى صــورة منــه هكــذا قــررت 
فجــرى ســؤالها هــل لديــك بينــة علــى أن املدعــى عليــه لــم ينفــق عليــك مــن 
تاريــخ 1431/6/18هـــ وحتــى تاريــخ 1433/7/2هـــ؟ فقالــت ليــس لــدي 
بينــة علــى ذلــك هكــذا قــررت عنــد ذلــك قــررت الكتابــة لهيئــة النظــر 
يف احملكمــة مــن أجــل االجتمــاع باملدعيــة مبعــرف بهــا لدراســة حالهــا 
واإلفــادة عــن مقــدار نفقتهــا املثليــة خــال املــدة مــن 1431/6/18هـــ 
وحتــى 1433/7/2هـــ وحتديــد نفقــة شــهرية مســتقبلية ألوالدهــا ورفعــت 
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اجللســة لذلــك ثــم إنــه يف يــوم االثنــن 1433/8/5هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا وفيهــا حضــرت املدعيــة برفقــة والدهــا 
املعــرف بهــا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية 
وقــد وردنــا مــن قســم احملضريــن يف احملكمــة إفــادة احملضــر املتضمنــة: 
»أنــه مت تســليم صــورة مــن الطلــب الخيــه واســتعد بإبــاغ اخيــه باملوعــد« 
أـ  هـــ كمــا هــو مــدون يف أصــل ورقــة التبليــغ املقيــدة برقــم 331252284 
ــه مــن  ــة كمــا جــرى االتصــال علي يف 1433/7/5هـــ املرفقــة يف املعامل
املكتــب القضائــي علــى جوالــه املوضــح يف ورقــة التبليــغ برقــم إال أنــه 
لــم يتــم الــرد وكان قــد جــرى بعــث املعاملــة لهيئــة النظــر يف احملكمــة 
مــن أجــل تقديــر النفقــة إال أنهــا لــم تــرد حتــى اآلن وحلــن ورودهــا فقــد 
رفعــت اجللســة ثــم إنــه يف يــوم الثاثــاء 1433/8/27هـــ الســاعة احلاديــة 
عشــرة صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة برفقــة والدهــا 
املعــرف بهــا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية 
وكان قــد جــرت الكتابــة منــي لهيئــة النظــر يف احملكمــة باخلطــاب 
رقــم 33175346 يف 1433/7/15هـــ مــن أجــل االجتمــاع بــن الطرفــن 
املتنازعــن ومحاولــة حــل اإلشــكال القائــم بينهمــا وإال إفادتنا مبا يرونه 
حــول حتديــد مقــدار النفقــة املثليــة للزوجــة مــن تاريــخ 1431/6/18هـــ 
وحتــى 1433/7/2هـــ وحتديــد نفقــة شــهرية مســتقبلية ألوالدهــا أ ، هـــ 
فوردنــا اجلــواب مــن هيئــة النظــر برقــم 3175346 يف 1433/7/27هـــ 
مفــاده أنــه مت حتديــد ثــاث مواعيــد بهيئــة النظــر وحيــث إنهــا حضــرت 
فيهــا املدعيــة ولــم يحضــر فيهــا املدعــى عليــه لــذا تعــذر إكمــال الازم  أ 
، هـــ وحيــث األمــر مــا ذكــر فقــد قــررت إعادتهــا مــرة ثانيــة لهيئــة النظر 
إلكمــال الــازم علــى ضــوء خطابنــا الســابق ولــو لــم يحضــر املدعــى 
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عليــه وحلــن ورود اجلــواب فقــد رفعــت اجللســة ثــم إنــه يف يــوم الســبت 
1433/11/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا وفيهــا 
حضــرت املدعيــة برفقــة والدهــا املعــرف بهــا ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية وقــد وردنــا مــن هيئــة النظــر يف احملكمــة 
يف  املــؤرخ  قرارهــم  1433/11/27هـــ  يف   33175346 رقــم  باخلطــاب 
1433/11/27هـــ املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه : » عليــه فــإن النفقــة 
املثليــة للزوجــة عــن الفتــرة مــن 1431/6/18هـــ وحتــى 1433/7/2هـــ أي 
أربعــة وعشــرون شــهرا وأربعــة عشــر يومــا هــي ســبعمائة ريــال شــهريا أي 
مــا مجموعــه ســبعة عشــر ألفــا ومائــة وســتة وعشــرين ريــاال، أمــا نفقــة 
ــان  ــاء املدعيــة بنت ــاء فهــي لــكل ابــن خمســمائة ريــال حيــث إن أبن األبن
وابــن واحــد وذلــك شــهريا هــذا مــا جــرى تقريــره » عضــوا هيئــة النظــر يف 
احملكمــة توقيعــه توقيعــه وبعــرض القــرار علــى املدعيــة قــررت املوافقــة 
عليــه وبطلــب اليمــن مــن املدعيــة علــى صحــة دعواهــا اســتعدت بذلــك

ــة : » واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو إن املدعــى عليــه  ثــم حلفــت قائل
زوجــي وقــد أجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة ثاثــة أوالد وهــم كل مــن 
ووأوالدي منــه املذكوريــن يقيمــون حتــت حضانتــي وقــد حصــل خــاف 
بســيط بينــي وبينــه وطلبــت منــه الذهــاب بــي إلــى بيــت أهلــي فذهــب 
بــي وذلــك يف 1431/6/18هـــ ولــم يرجعنــي حتــى اآلن ولــم يســأل عنــي 
ــة تلــك املــدة والزلــت عنــد أهلــي وإن أخــاه يصــرف علــى أوالدي يف  طيل
بدايــة األمــر ألــف ريــال شــهريًا ثــم زادهــا حتــى كانــت ألــف وخمســمائة 
ريــال باإلضافــة إلــى كســوة العيــد واهلل العظيــم واهلل العظيــم » هكــذا 
حلفــت  فجــرى ســؤال املدعيــة هــل لديــك مــا تريديــن إضافتــه ؟ فقالــت : 
ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت وأطلــب الفصــل يف القضيــة هكــذا قــررت 
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فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وبعــد دراســة القضيــة وتأملهــا ومبــا 
أن املدعيــة تطالــب املدعــى عليــه الغائــب عــن املجلــس الشــرعي لكونــه 
زوجهــا بنفقتهــا مــن تاريخ 1431/6/18هـــ وحتى 1433/7/2هـ وحتديد 
نفقــة شــهرية مســتقبلية ألوالدهــا منــه ونظــرا لتبلــغ املدعــى عليــه لغيــر 
ــه  ــم يحضــر أو يــوكل مــن ينــوب عن ــه ل ــر مــن مــرة إال أن شــخصه أكث
باحلضــور وعــدم حضــوره مــع تبلغــه يعــد نكــوال عــن اجلــواب والنــاكل 
يقضــى عليــه بالنكــول كمــا قــرر ذلــك أهــل العلــم يف مظانــه ومبــا 
أن نفقــة الزوجــة واألوالد واجبــة علــى الــزوج قــال تعالــى : » لينفــق ذو 
ــه  ــى زوجت ــزوج عــدم النفقــة عل ســعة مــن ســعته » والظاهــر مــن حــال ال
وعلــى أوالده لكونــه لــم يســأل عنهــم مــن فتــرة طويلــة وعــدم جتاوبــه 
مــع تبليغــات احملكمــة وتــرك زوجتــه مــن فتــرة عنــد أهلهــا مــن غيــر 
املدعــى عليــه علــى  إنفــاق  العــدم فاألصــل عــدم  ســؤال وألن األصــل 
املدعيــة وأوالدهــا وألن الظاهــر أن مــن كان لديــه طفــل فإنــه ينفــق 
عليــه الســيما األم وألن الظاهــر أن املــرء إمنــا ينفــق مــن مالــه وألن مــن 
أدى عــن غيــره حقــًا واجبــا رجــع بــه جــاء يف كتــاب العــدة شــرح العمــدة 
ــَعٍة  ــْق ُذو َس ــه ســبحانه : ) ِلُيْنِف 36/2 : » واألصــل يف وجــوب النفقــة قول
ُ (، ويف حديــث  ــاُه اهللَّ ــا آَت ــْق مِمَّ ــُه َفْلُيْنِف ــِه ِرْزُق ــِدَر َعَلْي ــْن ُق ــَعِتِه َوَم ــْن َس ِم
جابــر أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم خطــب فقــال : ) اتقــوا اهلل يف 
واســتحللتم  اهلل  بأمانــة  أخذمتوهــن  عندكــم،  عــوان  فإنهــن  النســاء 
فروجهــن بكلمــة اهلل ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتهن باملعــروف(. 
) وحقهــن عليكــم أن حتســنوا  الترمــذي ، وفيــه:  رواه مســلم ورواه 
ــه  ــح. و قــال علي إليهــن يف كســوتهن وطعامهــن (. وقــال: حديــث صحي
الســام لهنــد : ) خــذي مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف ( حــن قالــت لــه 
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: إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطينــي مــن النفقــة مــا يكفينــي 
وولــدي. متفــق عليــه. وأجمعــوا علــى وجــوب نفقــة الزوجــات إال الناشــز 
ِرْزُقُهــنَّ  َلــُه  امْلَْوُلــوِد  َوَعَلــى  ذكــره ابــن املنــذر، وقــال اهلل ســبحانه: ) 
ِبامْلَْعــُروِف (، واملعــروف قــدر الكفايــة وقــدر الكفايــة  َوِكْســَوُتُهنَّ 
غيــر مقــدر فيرجــع فيــه إلــى اجتهــاد احلاكــم عنــد التنــازع« أ.هـــ ونظــرا 
لتقديــر النفقــة ســواء للزوجــة أو لــأوالد مــن قبــل أهــل اخلبــرة وقــد حلفت 
ــاء  ــى صحــة دعواهــا وبن ــا عل ــا منه ــة اليمــن الشــرعية بعــد طلبه املدعي
علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة لذلــك كلــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه الغائــب عــن املجلــس 
ــة  ــي : أوال : يدفــع مبلغــا وقــدره ســبعة عشــر ألفــا ومائ الشــرعي مبــا يل
وســتة وعشــرون ريــاال للمدعيــة عــن نفقتهــا للمــدة مــن 1431/6/18هـــ 
وحتــى 1433/7/2هـــ ثانيــا : يدفــع مبلغــا وقــدره ألــف وخمســمائة ريــال 
شــهريا للمدعيــة نفقــة مســتقبلية لــأوالد الثاثــة  ...و... و... اعتبــارا مــن 
1433/12/1هـــ لــكل واحــد منهــم خمســمائة ريــال ومبــا تقدم حكمت 
وبعــرض احلكــم علــى املدعيــة قــررت القناعــة بــه ويعــد احلكــم يف حــق 
احملكــوم عليــه غيابيــا والغائــب علــى حجتــه إذا حضــر وأمــرت ببعــث 
نســخة مــن صــك احلكــم للمحكــوم عليــه لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال 
ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ تبلغــه باحلكــم وإذا لــم يتقــدم بذلــك خــال املــدة 
االســتئناف وسيكتســب احلكــم  بطلــب  املذكــور فسيســقط حقــه 
القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم، حــرر يف 1433/11/27هـــ 
تظهيــرات الدائــرة األولــى لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا 
والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة احلمــد 
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هلل وحــده وبعــد ، فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك 33467099 وتاريــخ 
القاضــي  باحملكمــة  الشــيخ  مــن فضيلــة  الصــادر  1433/11/28هـــ 
وتاريــخ   3436709 رقــم  القــرار  أصدرنــا  املكرمــة  مبكــة  العامــة 
1434/2/13هـــ املتضمــن املوافقــة باألكثريــة علــى احلكــم ، قاضــي 
اســتئناف توقيعــه ختمــه الشــخصي قاضــي اســتئناف توقيعــه ختمــه 
الشــخصي ولــه وجهــة نظــر رئيــس الدائــرة توقيعــه ختمــه الشــخصي أهـــ 
وحتــى ال يخفــى جــرى بيانــه ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/23هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
ــا  نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  املــال  وبيــوت  والقصــار 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى الصــك رقــم 33467099 وتاريــخ 
العامــة  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1433/11/28هـــ 
مبكــة املكرمــة الشــيخ/ ....... املتضمــن دعــوى ضــد يف نفقــة وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 

املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 33473430 تاريُخه: 1433/12/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32225389

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34269552 تاريخه: 1434/7/16هـ

نفقــة - نفقــة زوجــة - املطالبــة بالنفقــة املاضيــة- املطالبــة بقيمــة 
الذهــب- املطالبــة بفاتــورة الهاتــف الثابــت- دفــع الــزوج بنشــوز الزوجة- 

إذا اختلــف الزوجــان يف النشــوز فالقــول قــول الزوجــة مــع ميينهــا .

مــا قــرره الفقهــاء  )مــن أن الزوجــن إذا اختلفــا يف النشــوز فالقــول قولهــا 
مــع مينيهــا( الشــرح الكبيــر) 262/6(

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلتــه كانــت زوجــة للمدعــى عليــه ولــم 
تنجــب منــه وقــام بإحضارهــا يف 1431/1/1هـــ وتركهــا عنــد أهلهــا 
حتــى صــدور احلكــم بفســخ نكاحهــا يف 1433/2/2هـــ - طلــب املدعــى 
وكالــة نفقــة موكلتــه ملــدة ســنة وأربعــة أشــهر وقيمــة الذهــب الــذي 
أخــذه منهــا وأقــر بــه املدعــى عليــه يف احلكــم وقيمــة فاتــورة الهاتــف 
الثابــت وقدرهــا ثمامنائــة ريــال- أجــاب املدعــى عليــه بصحــة الدعــوى 
ودفــع بــأن ســبب عــدم النفقــة هــو نشــوز املدعيــة وأمــا الذهــب فهــو عطيــة 
مــن املدعيــة كمــا يحصــل بــن األزواج وأمــا فاتــورة الهاتــف فــا عاقــة 
لــه بهــا واملدعيــة هــي التــي تســتعمله وهــي التــي قامــت بتركيبــه باســمها 
يف املنــزل وطلــب املدعــى عليــه رد الدعــوى - قــرر املدعــي وكالــة أن 
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الصحيــح مــا جــاء يف دعــواه و أبــرز صــك احلكــم املتضمــن : احلكــم 
بفســخ نــكاح املدعيــة مــن املدعــى عليــه علــى عــوض و قــد جــاء فيــه 
إقــرار املدعــى عليــه بأخــذه مــن الذهــب مــا قيمتــه عشــرة آالف ريــال- 
بنــاء علــى مــا قــرره الفقهــاء مــن أن الزوجــن إذا ختلفا يف النشــوز فالقول 
قــول الزوجــة مــع ميينهــا انظــر الشــرح الكبيــر )262/6( - قــرر املدعــى 
عليــه أنــه يطلــب ميــن املدعيــة علــى فاتــورة الهاتــف وعلــى نفــي النشــوز- 
حضــرت املدعيــة وحلفــت اليمــن- جــرى الكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر 
نفقــة املدعيــة عــن املــدة املدعــى بهــا- يف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة 
ــب  ــة أنهــا تطل ــه وقــررت املدعي ــم يحضــر املدعــى علي برفقــة والدهــا ول
ــا بدعــوى مســتقلة  ــا ســوف تقيمه ــل النظــر يف دعــوى النفقــه وأنه تأجي
وطلبــت احلكــم بقيمــة الذهــب وقيمــة فاتــورة الهاتــف- صــدر احلكــم 
ــى املدعــى عليــه بدفــع قيمــة الذهــب وذكــر قــدره وفاتــورة الهاتــف  عل
الثابــت وذكــر قدرهــا كمــا ثبــت لــدى القاضــي تأجيــل املدعيــة لدعــوى 
النفقــه- قنعــت املدعيــة باحلكــم وســيجرى تبليغ املدعــى عليه باحلكم- 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

...  القاضــي يف احملكمــة العامــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
بالريــاض  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــدة  ــخ 1432/06/13هـــ  املقي ــاض برقــم 32225389 وتاري العامــة بالري
باحملكمــة برقــم 32702424 وتاريــخ 1432/06/13هـــ وفيهــا حضــر ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــا عــن 
ابنتــه... ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... ولــم يحضــر وكالــة 
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عنهــا وقــال: ســأحضر وكالــة عنهــا يف اجللســة القادمــة وادعــى علــى 
احلاضــر معــه ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... قائــا 
يف دعــواه : إن موكلتــي زوجــة للمدعــى عليــه ولــم تنجــب منــه شــيئًا ثــم 
قــام بإحضارهــا يف 1431/10/01هـــ وتركهــا عنــد أهلهــا حتــى صــدور 
احلكــم بفســخ نكاحهــا يف 1433/02/02هـــ لــذا أطلــب مــا يلــي 1- 
نفقتهــا مــدة ســنة وأربعــة أشــهر اعتبــارًا مــن 1431/10/01هـــ وحتــى 
تاريــخ طاقهــا 2- قيمــة الذهــب الــذي أخــذه منهــا وأقــر بــه املدعــى 
عليــه يف احلكــم 3- قيمــة فاتــورة هاتــف ثابــت وقدرهــا ثمامنائــة ريــال 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــًا ماذكــره 
بفســخ نكاحــي منهــا صحيــح ومــا ذكــره مــن النفقــة فغيــر صحيــح فقد 
ذهبــت بهــا عنــد أهلهــا يف 1431/10/01هـــ وعندمــا أردت أخذهــا قالــت 
أختــي ســوف تذهــب معــي فرفضــت الذهــاب معــي وعليــه فــا نفقــة لهــا 
ــة منهــا كمــا يحصــل بــن األزواج  ألنهــا ناشــز وأمــا الذهــب فهــو عطي
وأمــا فاتــورة الهاتــف فــا عاقــة لــي بهــا وهــي التــي تســتعمله وهــي التــي 
قامــت بتركيبــه باســمها يف منزلــي وأطلــب رد دعواهــا وبعرضــه علــى 
املدعــي قــال الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي ثــم أبــرز لنــا صــورة مــن احلكــم 
1433/02/02هـــ  يف   3359746 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر 
املتضمــن احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن املدعــى عليــه علــى عــوض 
وقــد جــاء فيــه إقــراره بأخــذه مــن الذهــب مــا قيمتــه عشــرة آالف ريــال 
فبنــاء علــى مــا قــرره الفقهــاء أن الزوجــن إذا أختلفــا يف النشــوز فالقــول 
قولهــا مــع ميينهــا ) الشــرح الكبيــر ) 262/6 ( فقــال : أطلــب ميينهــا علــى 
عــدم النشــوز وعلــى فاتــورة الهاتــف فأجيــب لطلبــه ورفعــت اجللســة مــن 

أجــل إحضــار املدعــي وكالــة عــن ابنتــه أو حضورهــا أصالــة
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ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وقــررت املدعيــة بقولهــا إن املدعــى 
ــة الباحــة والســكن  ــه ونحــن يف مدين ــي الرجــوع مع ــب من ــه قــد طل علي
ــه فرفضــت الرجــوع وبعدهــا لــم يطلــب منــي الرجــوع إلــى بيــت  مــع أهل
الزوجيــة ولــم أرفــض ذلــك وأنــا مســتعدة علــى بــذل اليمــن علــى ماطلبــه 
املدعــى عليــه ثــم تلفظــت بقولهــا واهلل العظيــم أننــي لــم أرفــض الرجــوع 
مــع املدعــى عليــه إلــى بيــت الزوجيــة وأن املدعــى عليــه قــد اســتخرج 
الهاتــف الثابــت باســمي وقمــت باســتعماله أنــا واملدعــى عليــه ســويا وأن 
قيمــة فاتورتــه ثمامنائــة ريــال هكــذا حلفــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
قــال إننــي غيــر قانــع بيمينهــا لــذا فقــد قــررت الكتابــة لهيئــة النظــر 
يف احملكمــة لتقديــر نفقــة املدعيــة املاضيــة ورفعــت اجللســة لذلــك ويف 
ــم  ــل أبيهــا ...  ول ــة ...  املعــرف بهــا مــن قب جلســة أخــرى حضــرت املدعي
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه بوكالــة شــرعية ولــم تردنــا 
إفــادة مــن قســم اخلبــراء وقالــت املدعيــة: إننــي لــم أراجــع قســم اخلبــراء 
ولــم يطلــب منــي ثــم قــررت بقولهــا: إننــي أطلــب تأجيــل النظــر يف دعــوى 
النفقــة وســوف أقيمهــا بدعــوى مســتقلة وأطلــب احلكــم بقيمــة الذهــب 

وقيمــة فاتــورة الهاتــف .
ــى إقــرار املدعــى  ــاء عل ــة وبن ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل فبن
عليــه بــأن يف ذمتــه للمدعيــة مبلــغ عشــرة آالف ريــال قيمــة ذهــب ومبــا أن 
املدعيــة بذلــت ميينهــا علــى أن املدعــي اســتخرج الهاتــف الثابــت باســمها 
وقبــل املدعــي ميينهــا لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع قيمــة 
وقدرهــا  الثابــت  الهاتــف  وفاتــورة  ريــال  آالف  وقــدره عشــرة  الذهــب 
ثمامنائــة ريــال كمــا ثبــت لــدي تأجيــل املدعيــة لدعــوى النفقــة وبعــرض 
احلكــم عليهــا قــررت قناعتهــا باحلكــم وســيجري تبليــغ املدعــى عليــه 
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باحلكــم حســب التعليمــات وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/12/20هـــ محمــد وعل

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض 
العامــة  احملكمــة  رئيــس  كتــاب  الشــيخ...مبوجب  فضيلــة  خلــف 
ــخ 1434/07/02هـــ  جــرى  بالريــاض ذي الرقــم 34/1590732 والتاري
فتــح اجللســة لعــودة املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض مصادقــًا 
عليهــا بالقــرار ذي الرقــم 34269552 والتاريــخ 1434/07/16هـــ مــن 
األحــوال  قضايــا  لتمييــز  الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب 
الشــخصية واإلنهــاءات وهــم قاضــي االســتئناف ... وقاضــي االســتئناف 
... ورئيــس الدائــرة ... وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمد 

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 برقــم32702424 وتاريــخ 1434/7/3هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ...  املســجل برقــم 
33473430 وتاريــخ 1433/12/20هـــ اخلــاص بدعــوى/ ...  ضــد/ ...  يف 
مبلــغ مالــي علــى الصفــة املوضحــة بالصــك ، وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه مباهــو مــدون ومفصــل فيــه .  وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
املوفــق  واهلل  احلكــم.  علــى  املصادقــة  الدائــرة  تقــرر  املعاملــة  وأوراق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34196790  تاريخه: 1434/4/24هـ

نفقــة - نفقــة الزوجــة وأوالدهــا القصــر والبالغــن - خــروج الزوجــة بعد 
قــذف زوجهــا اليعــد نشــوزًا - احلكــم بنفقــة للزوجــة واألوالد القصــر 

والبالغــن- مشــمولة بالنفــاذ املعجــل بكفالــة.

املادة 199 من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت املدعيــة أصالــة عــن نفســها وبالوكالــة عــن ثــاث مــن بناتهــا ضــد 
زوجهــا بأنهــا رزقــت منــه بخمســة أوالد اثنــان قاصــران والباقــي وهــم 
موكاهــا البالغــان وذكــرت املدعيــة أنهــا خرجــت مــن بيــت زوجهــا 
بعــد قذفهــا وهــي تطالــب بنفقتهــا ونفقــة أوالدهــا اخلمســة - أجــاب 
املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر أنــه لــن ينفــق علــى الزوجــة 
حتــى تعــود املدعيــة إلــى بيــت الزوجيــة  - قــرر القاضــي أن خــروج الزوجة 
بعــد قــذف الــزوج لهــا ال يعــد نشــوزًا - ومت تقديــر نفقــة األم وأوالدهــا 
مبلغــًا قــدره مائتــان وأربعــة وثمانــون ريــااًل لــكل واحــد منهــم - قــرر 
يعتبــر مبــررًا  قــذف املدعــى عليــه لزوجتــه  القضيــة نظــرًا ألن  ناظــر 
خلروجهــا فقــد صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة لهــا 
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وألوالدهــا القاصريــن نفقــة شــهرية قدرهــا مائتــان وأربعــة وثمانــون ريــااًل 
لــكل واحــد وأن يســلم لبناتــه الثــاث البالغــات لــكل واحــدة منهــن 
مبلغــًا وقــدره مائتــان وأربعــة وثمانــون ريــااًل وقــرر شــمول احلكــم بالنفــاذ 
ــى احلكــم - صــدر قــرار  ــة - اعتــرض املدعــى عليــه عل املعجــل بكفال

ــى احلكــم. محكمــة االســتئناف باملوافقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بالرياض 
........ ســعودية   ففــي يــوم  األحــد املوافــق1433/08/11 هـــ حضــرت  
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........ وادعــت علــى احلاضــر معهــا 
........ حامــل الســجل املدنــي رقــم........: قائلــة يف دعواهــا: إن املدعــى 
عليــه زوجــي وقــد قذفنــي فخرجــت مــن بيتــه يف 1433/7/12هـــ مــع 
أوالدي منــه ومنهــم القاصــرون املولــود يف 1418/9/27هـــ املولــود يف 
1429/12/28هـــ واملولــودة يف 1421/11/7هـــ وهــم يف حضانتــي حاليــا 
وأطلــب تقديــر نفقــة شــهرية لــي وألوالدي القصــر املذكوريــن وإلــزام 
ــه بتســليمها لــي هــذه دعــواي. وباســتجواب املدعــى عليــه،  املدعــى علي
قــال: مــا ذكرتــه املدعيــة مــن أننــي زوجهــا وأننــي قذفتهــا فخرجــت 
مــن بيتــي يف 1433/7/12هـــ  وأننــي لــم أنفــق عليهــا وال علــى األوالد 
املذكوريــن  مــن ذلــك التاريــخ فصحيــح، ولــن أنفــق عليهــا حتــى تعــود 
ــت بهــم  ــن فليســوا أوالدي، وقــد حمل ــي وأمــا األوالد املذكوري ــى بيت إل
املدعيــة مــن غيــري لــذا فلــن أنفــق عليهــم، وقــد أقمــت دعــوى لــدى 
الشــيخ بخصــوص نفــي بعــض األوالد ومنهــم املذكــورون يف الدعــوى، 
وقــد حــدد موعــد اجللســة يف 1434/2/19هـــ  هكــذا أجــاب. وبعــرض 
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ذلــك علــى املدعيــة قالــت: مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح واألوالد 
املذكوريــن أوالده، وقــد أضافهــم يف دفتــر عائلتــه ولــم يشــكك يف 
نســبتهم إليــه إال قبــل ســنة هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه، قــال: إننــي قــد أضفــت األوالد املذكوريــن يف دفتــر عائلتــي، 
ولكــن طــرأت علــي الشــكوك بعــد ذلــك، هكــذا أجــاب. فقــررت 
املذكوريــن  لــأوالد  شــهرية  نفقــة  لتقديــر  اخلبــراء  لقســم  الكتابــة 
حضــرت  هـــ  املوافــق1433/11/22  اإلثنــن  يــوم   ويف   . الدعــوى  يف 
املدعيــة، واملدعــى عليــه، وقــد وردنــي قــرار قســم الصلــح رقــم: 661 
يف 1433/8/24هــــ واملتضمــن : »أنــه مت االجتمــاع بالطرفــن ومحاولــة 
القائــم  النــزاع  ينهــي  حــل  إلــى  نتوصــل  لــم  أننــا  إال  بينهمــا  االصــاح 
بينهمــا، وقــد قــرر املدعــى عليــه بأنــه ليــس لديــه اســتعداد بدفــع نفقــة 
شــهرية لــأوالد، أمــا املدعيــة فقــد ذكــرت أنهــا مصــرة علــى طلــب 
ــال. هــذا مــا  ــه تكلفهــا النفقــة مــع االيجــار خمســة آالف ري النفقــة وأن
جــاء يف إقرارهمــا املرفــق بطــي املعاملــة، والــذي نــراه أن يلــزم املدعــى 
عليــه إن كان لــه ضمــان لــأوالد بتســليمه للمدعيــة، وإن لــم يكــن لــه 
ضمــان فقــد قدرنــا لــكل واحــد منهــم ثاثمئــة ريــال، وهــذا أدنــى وأقــل 
الكفاية«ا.هــــ فســألت املدعــى عليــه، هــل اســتلم ضمانــا يخــص أوالده 
املذكوريــن يف الدعــوى؟ فقــال: نعــم، وال أدري عــن نصيــب كل واحــد 
منهــم، فقــررت الكتابــة للضمــان االجتماعــي لإلفــادة عــن نصيــب كل 

ــه . واحــد مــن أوالد املدعــى علي
ويف يــوم  اإلثنــن املوافق1434/03/16هـــ حضــرت املدعيــة املعــرف بهــا 
مــن قبــل أخيهــا ... ســعودي بالســجل رقــم واملدعــى عليــه وقــد وردنــي 
الريــاض  االجتماعــي مبنطقــة  الضمــان  عــام مكتــب  خطــاب مديــر 
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برقــم 5397 يف 1433/12/26هـــ وقــد جــاء فيــه مــا نصــه : ) أفيدكــم 
بــأن... يســتلم راتــب ضمــان شــهري قــدره ثاثــة آالف وســبعمائة وثاثــة 
ريــاالت كالتالــي نصيــب األب ثمامنائــة واثنــان وســتون ريــال ونصيــب 
كل فــرد مــن العائلــة مبــا فيهــم الزوجــة مائتــان وأربعــة وثمانــون ريــاال 
وعددهــم عشــرة( وأحضــرت املدعيــة وكالــة من...و..و...بنــات الصــادرة 
يف   33236272 برقــم  الريــاض  بجنــوب  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن 
واإلقــرار  واملدافعــة  املرافعــة  حــق  تخولهــا  والتــي  1433/08/19هـــ 
ــح وقبــول األحــكام واالعتــراض عليهــا واســتام املبالــغ وقالــت  والصل
إن املدعــى عليــه ال ينفــق علــى موكاتــي وأطلــب تقديــر نفقــة شــهرية 
لهــن وإلــزام املدعــى عليــه بهــا علمــا أن الصــواب تاريــخ ميــاد ابنــي .........
هــو 1419/12/28هـــ هــذه دعــواي وباســتجواب املدعــى عليــه قــال لــن 
أنفــق علــى بناتــي املذكــورات وتاريــخ ميــاد ابنــي هــو 1419/12/28هـــ 
هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا جــاء يف 
قــرار قســم الصلــح وخطــاب الضمــان االجتماعــي ومبــا أن قــذف املدعــى 
ــى  ــاء عل ــر ناشــزا وبن ــه وال تعتب ــة مبــرر خلروجهــا مــن منزل ــه للمدعي علي
املــادة التاســعة والتســعن بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية لــذا 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعيــة نفقــة شــهرية لهــا 
ولولديهــا القاصريــن قدرهــا مائتــان وأربعــة وثمانــون ريــال لــكل واحــد 
منهــم وأن يســلم ألوالدهــا البالغــن نفقــة شــهرية قدرهــا مائتــان وأربعــة 
وثمانــون ريــال لــكل واحــد منهــم مــع النفــاذ املعجــل بكفالــة وبعــرض 
ــع  ــم يقن ــه فل ــة أمــا املدعــى علي ــه املدعي ــى الطرفــن قنعــت ب احلكــم عل
بــه وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بــأن عليــه املراجعــة يــوم 
مــن صــك احلكــم  املوافــق 1434/03/22هـــ الســتام صــورة  األحــد 
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لتقــدمي معارضتــه عليــه خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــن يومــا مــن ذلــك 
التاريــخ فــإن لــم يقــدم معارضتــه خالهــا ســقط حقــه يف االعتــراض 
واكتســب احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/16 هـــ
املوافــق 1434/05/07هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11:45 وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
 ( نصــه  مبــا  الصــك  ظهــر  علــى  همــش  وقــد  بالريــاض  االســتئناف 
ــة لأحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة  ــرة الثاني تظهيــرات الدائ
االســتئناف مبنطقــة الريــاض ، احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا 
ــخ 1434/03/21هـــ الصــادر  ــى هــذا الصــك رقــم 34166629 وتاري عل
........ وأصدرنــا القــرار رقــم 34196790 وتاريــخ  مــن فضيلــة الشــيخ 
املوفــق  واهلل   ، احلكــم  علــى  املصادقــة  املتضمــن  1434/04/24هـــ 
. عضــو ختمــه وتوقيعــه عضــو ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه 
وتوقيعــه . ( وكان ختــام هــذه اجللســة الســاعة 12:00 وبــاهلل التوفيــق ، 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

. 1434/05/07هـــ 
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 331422680 وتاريــخ 1434/4/13هـــ املرفــق 
الشــيخ/.....   باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا 
املســجل برقــم 34166629 وتاريــخ 1434/3/21هـــ اخلــاص بدعــوى/.....  
ــه  ــة نفقــة أوالد وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلت ضــد /.....  يف قضي
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مباهــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم -  
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3419050 تاريُخه: 1434/1/21هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33497828

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34141339/ش1/أ  تاريخه: 1434/3/24هـ

نفقــة - مطالبــة أم بنفقــة ابنتهــا - تقديــر نفقــة عــن طريــق قســم 
اخلبــراء - التوكيــل أثنــاء الترافــع - احلكــم بالنفقــة مــع شــموله 

. املعجــل  بالنفــاذ 

قوله تعالى}ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{.

ادعــى املدعــي بالوكالــة بــأن موكلتــه كانــت زوجــة للمدعــى عليــه 
وطلقهــا ورزقــت منــه ببنــت واحــدة واملدعــى عليــه ال ينفــق علــى ابنتــه إال 
يف األعيــاد وطالــب املدعــي وكالــة بإلــزام املدعــى عليــه بنفقــة البنــت - 
أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى ســوى عــدم اإلنفــاق فقــرر 
أنــه ينفــق علــى البنــت حســب قدرتــه املاديــة - مت تقديــر النفقــة مــن قبــل 
قســم اخلبــراء باحملكمــة مبلغــًا قــدره أربعمائــة ريــال شــهريًا - لقولــه 
تعالى}ِلُيْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه { فقــد صــدر احلكــم مشــمواًل بالنفــاذ 
املعجــل بتســليم املدعيــة نفقــة شــهرية البنتهمــا قدرهــا أربعمائــة ريــال 

شــهريا وصــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملوافقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده والصــاة علــى مــن ال نبــي بعــده ، أمــا بعــد فلــدي أنــا 
القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة القطيــف ، وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمة العامــة مبحافظة القطيف برقم 
33497828 يف 1433/7/30هـ املقيدة يف احملكمة برقم 331442723  
يف 1433/7/30هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/10/28هـــ الســاعة 
التاســعة صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيهــا ........حضــر ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ بصفتــه الوكيــل الشــرعي عــن ........ 
........ مبوجــب صــك  رقــم  املدنــي  الســجل  ســعودية اجلنســية مبوجــب 
ــة عــدل محافظــة القطيــف برقــم ........يف  ــة الصــادر مــن كتاب الوكال
1432/1/5هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه ........ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........ قائــًا يف دعــواه: لقــد ســبق أن تــزوج املدعــى 
عقــد  وثيقــة  مبوجــب  1430/7/7هـــ  بتاريــخ  أختــي  موكلتــي  عليــه 
النــكاح الصــادرة مــن احملكمــة العامــة يف اخلبــر برقــم 67/1 وتاريــخ 
1430/7/7هـــ ودخــل بهــا الدخــول الشــرعي، ثــم إنــه قــد طلــق موكلتــي 
بتاريــخ 1430/9/1هـــ وهــي حامــل منــه مبوجــب صــك الطــاق الصــادر 
مــن احملكمــة العامــة يف اخلبــر برقــم ........وتاريــخ 1430/9/1هـــ املجلــد 
الثانــي ثــم إن موكلتــي وضعــت حملهــا منــه بنتــًا بتاريــخ 1431/5/3هـــ 
ومت تســميتها ، وإن املدعــى عليــه ال ينفــق علــى ابنتــه  املذكــورة ســوى 
يف العيديــن فإنــه يســلمها ثاثمائــة ريــال فقــط أحيانــًا ، لــذا أطلــب 
ــة ........وإلــزام املدعــى عليــه بدفعهــا ملوكلتــي  تقديــر نفقــة املثــل للطفل
لكــي تنفقهــا علــى الطفلــة ........،هــذه دعــواي ، وباســتجواب املدعــى 
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عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه مــن أننــي ســبق 
أن تزوجــت موكلتــه بالعقــد الصحيــح يف 1430/7/7هـــ ودخلــت بهــا 
الدخــول الشــرعي وأننــي طلقتهــا يف 1430/9/1هـــ وهــي حامــل بابنتــي 
وأنهــا وضعــت حملهــا يف 1431/5/3هـــ فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــره 
مــن أننــي ال أنفــق علــى ابنتــي  فهــذا غيــر صحيــح وأنــا مســتعد باإلنفــاق 
الشــهري  ودخلــي  متقاعــد  إننــي  املاديــة حيــث  عليهــا حســب قدرتــي 
هــو راتبــي التقاعــدي البالــغ ألفــان وخمســمائة وثاثــة ريــاالت هــذا مــا 
أجــاب بــه ، ثــم إنــه يف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة أصالــة ســعودية 
بهــا  املعــرف  شــقيقها  برفقــة  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وقــال املدعــى عليــه إننــي 
ال أســتطيع أن أدفــع نفقــة ال بنتــي ســوى مائتــن أو ثاثمائــة ريــال شــهريًا 
بســبب ضعــف حالتــي املاديــة ، هــذا مــا قالــه ، وبعرضــه علــى املدعيــة 
قالــت : إن كفايــة البنــت مــن النفقــة ال تقــل عــن خمســمائة ريــال فأطلــب 
أن تكــون النفقــة الشــهرية لهــا خمســمائة ريــال ، هــذا مــا قالتــه ، وبعــد 
ذلــك رفعــت اجللســة للكتابــة لهيئــة النظــر يف احملكمــة لتقديــر نفقــة 
املثــل الشــهرية للطفلــة ........ واإلفــادة وقبــل قفــل اجللســة قــررت املدعيــة 
ــي  ــة : لقــد أقمــت شــقيقي ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن قائل
رقــم هــذا احلاضــر وكيــًا ينــوب عنــي يف املرافعــة يف هــذه القضيــة ولــه 
حــق املخاصمــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل وقبــول 
احلكــم واالعتــراض عليــه وتقــدمي البيانــات والــرد عليهــا واالســتام 
والتســليم والتوقيــع نيابــة عنــي يف ذلــك ، هــذا مــا قررتــه ، بحضــور 
شــقيقها واملدعــى عليــه املذكوريــن أعــاه وعليــه جــرى التصديــق، ثــم 
إنــه يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه ، وكان 
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قــد جــرى منــا الكتابــة لهيئــة النظــر يف احملكمــة لتقديــر نفقــة املثــل 
للطفلــة ........بخطابنــا رقــم 331442723 وتاريــخ 1433/10/29هـــ ، 
فوردنــا منهــم اجلــواب رقــم 331442723 يف 1433/12/1هـــ مرفقــًا بــه 
قــرار هيئــة النظــر رقــم 300 يف 1433/12/1هـــ املتضمــن أن نفقــة املثــل 
للطفلــة ........هــو أربعمائــة ريــال كل شــهر أهـــ . فبنــاًء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرًا ملــا قــرره املدعــى عليــه مــن إنــه مســتعد 
باإلنفــاق علــى ابنتــه ... حســب قدرتــه ونظــرًا ملــا ورد يف قــرار هيئــة النظــر 
ولقولــه تعالــى : ) لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ( ، فقــد حكمــت علــى 
ــال  ــة ري ــه مقدارهــا أربعمائ ــأن يدفــع نفقــة شــهرية البنت ــه ب املدعــى علي
ــة ........،  ــى الطفل ــا عل ــة كل شــهر لتنفقه ــدة الطفل ــة وال تســلم للمدعي
وهــذا احلكــم مشــمول بالنفــاذ املعجــل ، وبعــرض احلكم علــى الطرفن 
قــرر املدعــي وكالــة القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة  
فأفهمتــه بأنــه ســيتم تســليمه نســخة مــن صــك احلكــم بعــد قليــل لتقــدمي 
اعتراضــه عليــه خــال مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــًا إن لــم يقــدم اعتراضــه 
خالهــا يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعية،وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/1/21هـــ .
االســتئناف  الثانيــة مبحكمــة  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  تظهيــرات 

: الشــرقية  باملنطقــة 
احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 3419050 
وتاريــخ 1434/1/21هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ واصدرنــا 
املتضمــن  1434/3/24هـــ  وتاريــخ  34171339/ش1/أ  رقــم  القــرار 

ــه . حــرر يف 1434/4/7هـــ. ــى حكــم فضيلت املصادقــة عل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
وتاريــخ  34/363479/ش2  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  املعاملــة 
1434/2/12هـــ والــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة مبحافظة 
القطيــف برقــم 331442723 وتاريــخ 1434/2/9هـــ املرفــق بهــا الصــك 
برقــم  املســجل   ......... الشــيخ/  بهــا  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر 
3419050 وتاريــخ 1434/1/21هـــ اخلــاص بدعــوى/ ........ضــد/........ 
يف قضيــة نفقــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 

املعاملــة وأوراق 
 قررنــا املصادقــة علــى حكــم فضيلتــه. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/3/24هـــ نبين
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: 34207900       تاريُخه: 1434/5/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33511620

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34373143 تاريخه: 1434/11/27هـ

نفقــة - مطالبــة والــد بنفقتــه مــن ابنتــه - النفقــة ال جتــب علــى البنــت 
ألبيهــا خاصــة وهــي يف ذمــة زوج - صــرف نظــر عــن الدعــوى.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب باحلكــم .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه وكالــة أن املدعــى عليهــا أصالــة 
ابنتــه مــن مواليــد 1414/6/17هـــ وأنــه ســبق وأن قــام بتســجيلها يف 
املدرســة وجميــع مصاريفهــا الدراســية ونفقتهــا ودراســتها اخلاصــة باللغــة 
االجنليزيــة وكانــت مــن حســابه اخلــاص وقــد ذهبــت املدعــى عليهــا إلــى 
بيــت أمهــا ولــم ترجــع وقامــت  أمهــا باملطالبــة بنفقــة ابنتهــا وحكــم لهــا 
بالنفقــة ولــم يكتســب احلكــم القطعيــة وقــرر املدعــي أن ابنتــه متزوجــة 
الشــهرية  ومكافأتهــا  الطــب  قســم  يف  وتــدرس  احلاضــر  الوقــت  يف 
تقــارب ثلــث دخلــه وطالــب املدعــي بإلــزام املدعــى عليهــا بالنفقــة مــن 
تاريــخ دخــول ابنتــه اجلامعــة - أجــاب املدعــى عليــه بالوكالــة باملصادقــة 
علــى الدعــوى ســوى أنــه ال يوافــق علــى النفقــة الن املدعــى عليهــا الزالــت 
طالبــة باجلامعــة - قــرر ناظــر القضيــة ومبــا أن املدعــى عليهــا ال تــزال 
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تــدرس يف اجلامعــة ومتزوجــة ومعلــوم أن النفقــة ال جتــب علــى البنــت 
ألبيهــا خصوصــًا أنهــا يف ذمــة زوجهــا والراتــب إمنــا هــو حلــث ومســاعدة 
الطــاب علــى إكمــال التعليــم  فقــد صــدر احلكــم بصــرف النظــر 
عــن الدعــوى -اعتــرض املدعــي علــى احلكــم - صــدر قــرار محكمــة 

االســتئناف باملوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باالحســاء   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة مســاعد رئيــس 
احملكمــة العامــة باألحســاء برقم 33511620 وتاريــخ 1433/08/07هـ  
1433/08/07هـــ  وتاريــخ   331488168 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
حضــر......  ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...... وحضــر 
حلضــوره ...... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... حــال كونــه 
املدنــي  الســجل  مبوجــب  ســعودية   ...... عليهــا  املدعــى  عــن  وكيــًا 
األحســاء  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب  رقــم...... 
الثانيــة برقــم ........ تاريــخ 1433/03/02هـــ واملخولــة لــه حــق املخاصمــة 
واملرافعــة واملدافعــة ويف إقامــة الدعــوى وقبــول احلكــم أو اإلعتــراض 
عليــه واإلقــرار واإلنــكار وغيــر ذلــك وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال 
ــغ مــن العمــر  ــد 1414/6/17هـــ وتبل ــي مــن موالي ــا ابنت إن املدعــى عليه
تســعة عشــر عامــًا وســبق وأن قمــت بتســجيلها يف املدرســة وكانــت 
النفقــة ودراســتها اخلاصــة  ذلــك  الدراســية مبــا يف  جميــع مصاريفهــا 
باللغــة اإلجنليزيــة كان كل ذلــك عــن طريقــي ومــن مالــي حتــى ذهبــت 
لبيــت أهــل أمهــا للزيــارة بتاريــخ 1431/1/14هـــ ولــم ترجــع لبيــت والدها 
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بــل قامــت مطلقتــي وهــي والدتهــا تطالبنــي بنفقــة البنتــي رغــم جلوســها 
بغيــر رضــا منــي ومطالبتــي لهــا بالعــودة إال أن القاضــي حكــم ملطلقتــي 
بنفقــة أكثــر مــن دخلــي ولــم يكتســب احلكــم القطعيــة بعــد واملدعــى 
عليهــا يف الوقــت احلاضــر متزوجــة وتقيــم يف األحســاء وتــدرس يف جامعــة 
......  قســم ...... وتســتلم مكافــأة شــهرية تقــارب ثلــث دخلــي لــذا أطلــب 
إلــزام ابنتــي بالنفقــة علــّي مــن تاريــخ تســجيلها باجلامعــة لقــاء مــا قمــت 
جتاههــا خــال تلــك الســنوات علمــًا بأنهــا ال تقــوم بزيارتــي هــذه دعــواي 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال إن املدعــى عليهــا ابنــة 
ــة الدمــام وال  هــذا احلاضــر املدعــي متزوجــة وتقيــم مــع زوجهــا يف مدين
تــزال طالبــة يف اجلامعــة وال تصــادق علــى دعــوى املدعــي يف املطالبــة 
بالنفقــة لكونهــا ال تــزال طالبــة هكــذا أجــاب فبنــاًء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرًا لكــون املدعــي يطالــب املدعــى عليهــا 
بالنفقــة عليــه وتصــادق الطرفــان علــى أن املدعــى عليهــا ال تــزال تــدرس 
يف اجلامعــة ومتزوجــة ومعلــوم أن النفقــة ال جتــب علــى البنــت البيهــا 
خصوصــًا وأنهــا يف ذمــة زوجهــا والراتــب الــذي تأخــذه مــن اجلامعــة إمنــا 
هــو حلــث ومســاعدة الطــاب علــى إكمــال تعليمهــم لــذا فقــد حكمــت 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر 
املعارضــة عليــه وطلــب محكمــة االســتئناف فأفهمتــه مبراجعتنــا بتاريخ 
ــه  ــراض علي 1434/5/19هـــ الســتام نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اإلعت
خــال املــدة النظاميــة وهــي ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ اســتام النســخة 
وأنهــا إذا مضــت املــدة النظاميــة لإلعتــراض دون تقــدمي املعارضة فســوف 
يكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة بذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/06هـ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية األولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
وتاريــخ  34/1360407/ش1  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  املعاملــة 
1434/6/6هـــ الــواردة  مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
بهــا  املرفــق  1434/5/29هـــ  وتاريــخ   33/1488168 برقــم  األحســاء 
الصــك الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي بهــا الشــيخ...... املســجل برقــم 
ضــد/......  بدعــوى/......  اخلــاص  1434/5/6هـــ  وتاريــخ   34207900
يف قضيــة نفقــة. 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 27 /1434/11هـــ.
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: 34250214 تاريُخه: 1434/6/24هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33544548

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34307338 تاريخه: 1434/8/28هـ

نفقــة - مطالبــة أم بنفقــة أوالدهــا - مطالبــة أم بأجــرة ســكن أوالدهــا 
- تعريــف النفقــة - تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم اخلبــراء - احلكــم 

علــى األب بالنفقــة وأجــرة املســكن.

قــال يف كشــاف القنــاع 13/13 عنــد تعريــف النفقــة هــي )) كفايــة مــن 
ميونــه خبــزًا وأدمــًا وكســوة ومســكنًا ((

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه حيــث كان زوجهــا ورزقــت منــه 
بولديــن همــا يف حضانتهــا وقــد طلقهــا املدعــى عليــه وطالبــت املدعيــة 
باحلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع نفقــة لــأوالد كمــا أنهــا تســكن 
يف شــقة للمدعــى عليــه وطالبــت أال يخــرج ولديهــا مــن الشــقة - أجــاب 
املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر أنــه مســتعد بتســليم نفقــة 
الــذي  املنــزل  مــن  خروجهــا  وطلــب  ريــال  خمســمائة  قدرهــا  شــهرية 
تســكن فيــه وقــرر اســتعداده دفــع مبلــغ اثنــي عشــر ألــف ريــال ســنويًا 
ــة  ــة - مت الكتاب أجــرة ســكن يف خميــس مشــيط حتــى تنتهــي احلضان
لقســم اخلبــراء ومت تقديــر نفقــة الولديــن وأجــرة الســكن شــهريًا بألــف 
وثمامنائــة ريــال - مت الصلــح بــن الطرفــن علــى تقديــر النفقــة الســابقة 
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مبلغــًا قــدره خمســة آالف ريــال - قــرر ناظــر القضيــة أنــه بنــاًء علــى مــا 
جــاء يف كشــاف القنــاع عنــد تعريــف النفقــة هــي )) كفايــة مــن ميونــه 
خبــزًا وأدمــًا وكســوة ومســكنًا (( وبنــاًء علــى تقديــر قســم اخلبــراء 
فقــد صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم نفقــة شــهرية قدرهــا 
ودفــع  مــن 1434/7/25هـــ  الولديــن  مــن  واحــد  لــكل  ريــال  ســتمائة 
أجــرة ســكن لهمــا شــهريًا قدرهــا ســتمائة ريــال وتســليمها للمدعيــة 
عنــد إخــاء شــقة املدعــى عليــه - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

باملصادقــة علــى 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 33544548 وتاريــخ 
وتاريــخ   331596545 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/08/25
مبوجــب  اجلنســية  ســعودية   ).....( بدعــوى  واملتعلقــة  1433/08/25هـــ 
الســجل املدنــي رقــم ).....( ضــد ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ).....( ففــي يــوم األحــد املوافــق 1433/9/10هـــ افتتحــت 
وادعــت  الطرفــان  حضــر  وفيهــا  والنصــف  العاشــرة  الســاعة  اجللســة 
املدعيــة قائلــة إننــي تزوجــت مــن املدعــى عليــه بتاريــخ 1424/9/5هـــ 
بواليــة أخــي وأجنبــت مــن املدعــى عليــه ولديــن ).....( املولــود بتاريــخ 
1427/1/2هـــ و).........( املولــودة بتاريــخ 1430/3/22هـــ وقــد طلقنــي 
هــذه احملكمــة  مــن  الصــادر  الصــك  بتاريــخ 1433/7/6هـــ مبوجــب 
حضانتــي  يف  اآلن  والولــدان  1433/7/23هـــ  يف   33354049 برقــم 
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أطلــب إلــزام املدعــي بدفــع نفقــة للولديــن وأن ال يخرجنــا مــن املنــزل 
الــذي نســكن فيــه هكــذا ادعــت وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى 
ــه املدعيــة يف دعواهــا مــن زواجــي بهــا  ــة أجــاب قائــا مــا ذكرت املدعي
وإجنابهــا لولدينــا وطاقــي لهــا فذلــك صحيــح وأمــا طلبهــا النفقــة فأنــا 
مســتعد بإعطائهــا نفقــة للولديــن قدرهــا خمســمائة )500(ريــال شــهريا 
وأمــا بقاؤهــا يف منزلــي الــذي تســكن فيــه فأنــا أريدهــا أن تخــرج منــه 
ومســتعد بــأن أتبــرع مببلــغ وقــدره اثنــا عشــر ألــف )12000( ريــال ســنويا 
ــى تنتهــي  ــك حت يكــون أجــرة لســكن يكــون يف خميــس مشــيط وذل
احلضانــة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة أجابــت قائلــة إن 
النفقــة التــي اســتعد بهــا املدعــى عليــه قليلــة وكذلــك مبلــغ اإليجــار 
وهــو رجــل موســر لذلــك ال أقبــل بهــا هكــذا أجابــت وعليــه فقــد قــررت 
الكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر نفقــة الولديــن وأجــرة الســكن لهمــا 
ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة واملدعــى عليــه وقــد عــادت املعاملــة 
1433/11/15هـــ  331596545 يف  رقــم  بقرارهــم  اخلبــراء  قســم  مــن 
واملتضمــن ) عليــه نفيــد فضيلتكــم بأنــه يتقــدر نفقــة الفــرد الواحــد 
ــال ومجموعهــا يف الشــهر للفــرد  ــوم الواحــد عشــرون )20(ري منهمــا للي
الواحــد منهمــا مبلــغ ســتمائة )600( ريــال ومجمــوع النفقــة يف الشــهر 
الواحــد للولديــن مبلــغ ألــف ومائتــا )1200( ريــال وتتقــدر أجــرة الســكن 
يف الشــهر مببلــغ ألــف )1000( ريــال ومجمــوع النفقــة لــأوالد والســكن 
ألفــان ومائتــا )2200( ريــال هــذا ماجــرى تقديــره واإلجتهــاد بــه حســب 
حــال املنفــق وبــاهلل التوفيــق عضــوي قســم اخلبــراء( انتهــى وبعرضــه علــى 
املدعيــة قــررت القناعــة بــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر قائــا إننــي 
غيــر مقتنــع بالقــرار املذكــور يف النفقــة وأجــرة الســكن ألننــي لــم 
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أجلــس مــع قســم اخلبــراء حتــى يتمكنــوا مــن حتديدهــا كمــا أن النفقــة 
ــة وديــون وأمــا أجــرة  ــة أخــرى ولــدي عائل كثيــرة فلــدي إلتزامــات مالي
الســكن فإنهــا ال تلزمنــي وهــي مســئولة عــن تأمــن الســكن ألنهمــا يف 
حضانتهــا أطلــب إعــادة تقديــر النفقــة بحضــوري هكــذا أجــاب وعليــه 
فقــد قــررت إعــادة الكتابــة لقســم اخلبــراء لتحديــد النفقــة بعــد حضــور 
املدعــى عليــه لديهــم وســماع مــا لديــه وتقــدمي مــا يثبــت مــا ذكــره ويف 
جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة واملدعــى عليــه وقد عادت لنــا املعاملة من 
قســم اخلبــراء بقرارهــم رقــم 331596545 يف 1434/5/4هـــ املتضمــن ) 
نفيدكــم بأنــه ســبق وأن قــدرت نفقــة األوالد وأجــرة الســكن لهمــا 
املرفــق  1434/1/11هـــ  يف   331596646 الســابق  قرارنــا  مبوجــب 
بنــاء علــى املســتندات واإلثباتــات املقدمــة مــن املدعــى عليــه املرفقــة 
وجــرى إفهامــه بذلــك يف حينــه وقناعتــه وأعيــدت لنــا هــذه املعاملــة مــرة 
ــه  ــاه مبضمــون ذلــك وقناعت ــا وأفهمن أخــرى وقــد حضــر املذكــور لدين
ونفقــة األوالد وأجــرة ســكنهما موضحــة بالقــرار املشــار إليــه عضــوي 
هيئــة اخلبــراء توقيعهمــا( انتهــى وجــرى االطــاع علــى القــرار املشــار 
إليــه رقــم 331596646 يف 1434/1/11هـــ ونــص احلاجــة منــه )نفيــد 
فضيلتكــم بــأن املدعــى عليــه قــد حضــر لدينــا وأرفــق تعريــف مبقــدار 
راتبــه وقــد جــرى تقديــر نفقــة األوالد مــن قبلنــا مبوجــب قرارنــا الســابق 
رقــم 331596545 يف 1433/11/15هـــ مبــا يتناســب مــع مصروفــات 
واحتياجــات األوالد وحــال املنفــق وقــد أوضحنــا لــه ذلــك وجــرى التفاهــم 
معــه يف موضــوع الســكن بحيــث يســكنون األوالد مــع أمهمــا فنــرى: 
يكــون علــى األب مبلــغ ســتمائة  )600( ريــال مقابــل ســكن األوالد مــع 
األم والباقــي مقابــل ســكن األم حيــث يصبــح كامــل املبلــغ يف الشــهر 
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مــن نفقــة وســكن علــى األب مبلــغ ألــف وثمامنائــة )1800( ريــال بــدال 
مــن ألفــن ومائتــي  )2200( ريــال الــوارد بقرارنــا الســابق هــذا مــا جــرى 
عملــه عضــوي هيئــة اخلبــراء توقيعهمــا( انتهــى وبعرضــه علــى املدعيــة 
قــررت عــدم قناعتهــا بــه وقــرر املدعــي عــدم القناعــة وقــرر قائــا إننــي 
مســتعد بدفــع نفقــة شــهرية قدرهــا )500( خمســمائة ريــال لــكل واحــد 
مــن الولديــن ومبلــغ قــدره )6000( ســتة آالف ريــال أجــرة ســنوية ويكــون 
عليهــا باقــي أجــرة البيــت الــذي ترغبــه وتخلي الشــقة يف عمارتي هكذا 
قــرر وبعرضــه عليهــا قــررت عــدم قبولها بذلك ويف نفس اجللســة اصطلح 
الطرفــان أن يدفــع املدعــى عليــه عــن النفقــة الســابقة حتــى هــذا الشــهر 
جمــادى الثانيــة عــام 1434هـــ مبلغــا وقــدره خمســة آالف ريــال بتاريــخ 
1434/6/26هـــ هكــذا اصطحــا وبســؤال املدعيــة عــن أجــرة الســكن 
أجابــت قائلــة إننــي أقيــم يف شــقة للمدعــى عليــه ومســتعدة بإخائهــا 
علــى أن يدفــع األجــرة عــن ولديــه هكــذا أجابــت فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ألن الطرفــن لــم يتوصــا إلــى اتفــاق علــى 
النفقــة وأجــرة الســكن قــال يف كشــاف القنــاع 13/13 عنــد تعريــف 
النفقــة هــي )كفايــة مــن ميونــه خبــزا وأدمــا وكســوة ومســكنا( وبنــاء 
علــى تقديــر قســم اخلبــراء للنفقــة وأجــرة الســكن التــي تلــزم املدعــى 
ــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه مبــا يلــي أوال: دفــع نفقــة  عليــه لذلــك كل
شــهرية وقدرهــا )600( ســتمائة ريــال لــكل واحــد مــن ولديــه ابتــداء مــن 
تاريــخ 1434/7/25هـــ ثانيــا : دفــع أجــرة ســكن لهمــا شــهرية قدرهــا 
)600( ســتمائة ريــال وتســليمها للمدعيــة عنــد إخــاء شــقة املدعــى عليــه 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــررت املدعيــة 
القناعــة بــه وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة بــه واســتعد بتقــدمي الئحــة 
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اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأفهــم مبراجعتنــا خــال عشــرة أيــام الســتام 
نســخة احلكــم لتقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريخــه وإال 
ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة ومت رفــع اجللســة 
الســاعة الثانيــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/06/19هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي القائــم بعمــل املكتــب 
وعليــه  مشــيط  بخميــس  العامــة  احملكمــة  يف  اخلامــس  القضائــي 
ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق 1434/10/12هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
التاســعة وقــد وردتنــا كامــل املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف بعســير 
برقــم 341645271 يف 1434/9/8هـــ وبرفقهــا قــرار التصديــق رقــم 
34307338  يف 1434/8/28هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم باألكثريــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ).....(  لــي وجهــة نظــر 
ــرة  ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائ
).....( ختمــه وتوقيعــه( انتهــى وعليــه فقــد قــررت إحلاقــه بالضبط وســجله 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف  1434/10/12هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحن قضــاة الدائرة  املختصة بتدقيق 
قضايــا األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
لهــذه  الــواردة  املعاملــة  علــى  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة 
احملكمــة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط  برقــم 
331596545 وتاريــخ26 /1434/6هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
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فضيلــة الشــيخ/...... املســجل برقــم 34250214 وتاريخ1434/6/24هـــ 
بالصــك  املوضحــة  الصفــة  علــى  نفقــة  بشــأن  ضــد  بدعــوى  اخلاصــة 
الصــك  وبدراســة  بباطنــه  مــدون  هــو  مبــا  املتضمــن حكــم فضيلتــه 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم باألكثريــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
ــا  ــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــه وســلم . دائ ــه وصحب وآل

ــال . ــوت امل والقصــار وبي
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: 34167121  تاريُخه: 1434/3/21هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33634070

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34313885 تاريخه: 1434/9/7هـ

نفقة - مطالبة األم بنفقة ابنتها املاضية واملستقبلية - تقدير النفقة 
عــن طريــق قســم اخلبــراء بحســب العــرف والعــادة - إلــزام املدعــى عليــه 

بنفقــة الطفــل املاضيــة واملســتقبلية وشــمول احلكــم بالنفــاذ املعجل .

املادة 199/ب من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه بأنــه كان زوجــا لهــا وقــد طلقهــا 
وأجنبــت منــه ابنــة وعمرهــا خمســة أعــوام وهــي حتــت حضانتهــا وال 
ــي أنفقــت عليهــا  ــذ والدتهــا  وأنهــا الت ــم ينفــق عليهــا من ــرة ل زالــت صغي
حتــى تاريــخ هــذه اجللســة  وتطلــب احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
النفقــة املاضيــة واملســتقبلية - أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى 
الــزواج واإلجنــاب والطــاق أمــا النفقــة فقــد أنفــق عليهــا مــدة ســنة 
ونصــف ثــم انقطــع عــن النفقــة لكــون املدعيــة لــم تســمح لــه برؤيــة 
قــرر املدعــى  للزيــارة -  إذا حضــر  يهــان  أنــه  ثوانــي كمــا  البنــت إال 
عليــه بــأن راتبــه عشــرة آالف ومائتــن وخمســة وســبعن ريــااًل - جــرت 
الكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر النفقــة حســب العــرف والعــادة - ورد 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض املســاعد برقــم 33634070 وتاريــخ 1433/11/01هـــ 
املقيــدة برقــم 331818331 وتاريــخ 1433/10/16هـــ ففــي يــوم اإلثنــن 
مبوجــب  اجلنســية  .........ســعودي  حضــرت  املوافق1433/11/22هـــ  
.........ســعودي  املدعــي  قبــل  مــن  بهــا  .........واملعــرف  املدنــي  الســجل 
بالســجل املدنــي رقــم .........وادعــت املدعيــة قائلــة يف حتريــر دعواهــا إن 
املدعــى عليــه كان زوجــا لــي وقــد طلقنــي وقــد أجنبــت منــه ابنــه تدعــى 
ــم  ــرة ل ــت صغي ــي وال زال ... وعمرهــا خمســة أعــوام وهــي حتــت حضانت

جوابهــم بتحديــد ثمامنائــة ريــال للنفقــة املاضيــة وألــف وســتمائة ريــال 
للنفقــة املســتقبلية - املدعيــة قــررت بأنهــا تنفــق علــى ابنتهــا مــن تاريــخ 
املخالعــة يف 1429/7/10هـــ - ليــس للمدعــى عليــه بينــة علــى انفاقــه 
علــى البنــت مــدة ســنة ونصــف وطلــب ميــن املدعيــة علــى نفــي مادفــع بــه - 
حلفــت املدعيــة اليمــن علــى أن املدعــى عليــه لــم ينفــق ســوى مبلــغ ألفــي 
ريــال منــذ اخللــع بتاريــخ 1429/7/10هـــ - صــدر احلكــم علــى املدعــى 
ــة وأربعــون  ــة وقدرهــا ثاث ــه املاضي ــة نفقــة ابنت ــأن يســلم للمدعي ــه ب علي
ألفــًا وســتة وســتون ريــااًل وســت هلــات وأن يلتــزم بســداد نفقــة شــهرية 
مســتقبًا قدرهــا ألــف وســتمائة ريــال وهــذا احلكــم مشــمول بالنفــاذ 
املعجــل وفــق املــادة )199/ب( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية - قنعــت 
املدعيــة باحلكــم واعتــرض املدعــى عليهــا بائحــة - صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .
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ينفــق عليهــا منــذ والدتهــا  وأنــا التــي أنفــق عليهــا حتــى تاريــخ هــذه اجللســة 
وقــد حتملــت أعبــاء ماليــة بســبب إنفاقــي عليهــا لــذا أطلــب احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع النفقــة املاضيــة واملســتقبلية هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا مــن 
ــا تدعــى  ــة بنت ــى فــراش الزوجي ــي عل ــت ل ــا وأجنب ــت زوجــا له ــي كن انن
ــا مــدة ســنة  ــح أمــا النفقــة فقــد انفقــت عليه ــا فهــذا صحي ــم طلقته ... ث
ونصــف ثــم انقطعــت عــن النفقــة لكــون املدعيــة لــم تســمح لــي يف رؤيــة 
البنــت اال ثوانــي كمــا انــي اهــان اذا حضــرت للزيــارة هكــذا اجــاب 
ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن دخلــه الشــهري فأجــاب بقولــه راتبــي 
عشــرة آالف ومائتــن وخمســة وســبعن ريــال وحيــث األمــر مــا ذكــر 
قــررت الكتابــة إلــى هيئــة النظــر لتحديــد النفقــة حســب العــرف والعــادة 
وعليــه رفعــت اجللســة ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/3/21هـــ لــدي أنــا 
الثامــن  القضائــي  املكتــب  بعمــل  املكلــف  القضائــي  .........املــازم 
مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة املســاعد لنــا القيــام بأعمــال 
1434/3/21هـــ  يف   34697008 .........برقــم  الشــيخ  فضيلــة  مكتــب 
حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل املدعــى عليــه احلاضــر وبعــرض 
ماســبق ضبطــه عليهمــا صادقــا عليــه وقــد وردنــا قــرار مكتــب الصلــح 
باحملكمــة برقــم 82 يف 1434/1/12هـــ ونــص املقصــود منــه ) وملا تقدم 
فإننــا قدرنــا للبنــت .........النفقــة املاضيــة ثمامنائــة ريــال واملســتقبلية ألــف 
وســتمائة ريــال هــذا مــا لدينــا واهلل يحفظكــم أعضــاء مكتــب الصلــح 
.........توقيعــه و.........توقيعــه (أ.هـــ وبعــرض ذلــك علــى أطــراف الدعــوى 
قنعــت بــه املدعيــة واعتــرض عليــه املدعــى عليــه وبســؤال املدعيــة منــذ 
متــى كانــت تنفــق علــى ابنتهــا أجابــت بقولهــا إننــي كنــت أنفــق عليهــا 
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ــه  ــه هــل لدي مــن تاريــخ مخالعتــي 1429/7/10هـــ وبســؤال املدعــى علي
بينــة علــى أنــه كان ينفــق علــى ابنتــه مــدة ســنة ونصــف فأجــاب بقولــه 
البينــة لــدي هكــذا قــرر فجــرى إفهامــه بــأن لــه ميــن املدعيــة علــى نفــي 
ماجــاء يف دفعــه فقــال أطلــب ميينهــا علــى نفــي ذلــك هكــذا قــرر وبعــرض 
ذلــك علــى املدعيــة اســتعدت بــأداء اليمــن وبعــد تخويفهــا بــاهلل حلفــت 
قائلــة ) واهلل العظيــم إن املدعــى عليــه لــم ينفــق علــى ابنتــه .........ســوى 
مبلــغ ألفــن ريــال منــذ خلعــت منــه بتاريــخ 1429/7/10هـــ حتــى اآلن وأنــا 
التــي كنــت أنفــق عليهــا واهلل العظيــم( هكــذا حلفــت وبإجراء احلســاب 
مــن تاريــخ اخللــع ظهــر أن النفقــة املاضيــة املســتحقة للبنــت .........قدرهــا 
خمســة وأربعــون ألفــًا وســتة وســتون ريــااًل وســت هلــات وبعــد خصــم 
ــة وأربعــون ألفــًا وســتة وســتون  ــغ ثاث ــال يصبــح مجمــوع املبل األلفــن ري
ريــااًل وســت هلــات فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا جــاء 
يف قــرار مكتــب الصلــح املذكــور أعــاه فقــد حكمــت علــى املدعــى 
عليــه أن يســلم للمدعيــة نفقــة ابنتــه املاضيــة وقدرهــا ثاثــة وأربعــون 
ألفــًا وســتة وســتون ريــااًل وســت هلــات وأن يلتــزم بســداد نفقــة شــهرية 
مســتقبًا قدرهــا ألــف وســتمائة ريــال وبــه حكمــت واهلل أعلــم وأحكــم 
وهــذا احلكــم مشــمول بالنفــاذ املعجــل وفــق املــادة )199/ب( مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة 
قناعتهــا باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب متكينــه مــن 
االســتئناف بائحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وجــرى تســليمه صــورة 
لنســخة احلكــم حــااًل وأفهــم بــأن عليــه تقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن 
يومــًا وإذا مضــت املــدة احملــددة لاعتــراض ولــم يقــدم شــيئًا ســقط حقــه 
يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة بنــاًء علــى املــادة 178 مــن 



201

نظــام املرافعــات الشــرعية وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 
1434/3/21هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/7/2هـــ وقــد عادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة 
قــرار  وبرفقــه  1434/5/27هـــ  يف   3411168668 رقــم  االســتئناف 
دائــرة األحــوال الشــخصية الثانيــة رقــم 34214757 يف 1434/5/18هـــ 
والائحــة  ضبطــه  وصــورة  الصــك  )وبدراســة  نصــه  مــا  املتضمــن 
ــه مــن النفقــة  ــة لوحــظ أن قــدر مــا حكــم ب االعتراضيــة وأوراق املعامل
املســتقبلية محــل نظــر وقــد ذكــر املدعــى عليــه يف الئحتــه االعتراضيــة 
دخلــه والتزامــات ماليــة عليــه ممــا يســتدعي إعــادة النظــر فيمــا قــدر 
وحكــم بــه وحتديــد النفقــة باملعــروف وعلــى ســعة املنفــق اقتضــاء لقولــه 
تعالــى )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه فلينفــق ممــا آتــاه 
اهلل ال يكلــف اهلل نفســا إال مــا آتاهــا ســيجعل اهلل بعــد عســر يســرا( 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
قاضــي اســتئناف .........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف .........ختمــه 
مــا ذكــره  ولوجاهــة  وتوقيعــه(  .........ختمــه  الدائــرة  رئيــس  وتوقيعــه 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف وفقهــم اهلل فقــد جــرى فتــح اجللســة 
هــذا اليــوم بحضــور أطــراف الدعــوى وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف 
قــرار هيئــة النظــر أجــاب بقولــه الــدكان الــذي بحــي .........ال أملكــه 
كامــًا ولكننــي شــريك فيــه بالنصــف واألرض الواقعــة غــرب املطــار 
عائــدة لــي وهــي التــدر دخــًا حتــى اآلن حيــث إنهــا أرض فضــاء غيــر 
ــة النظــر فغيــر  ــة العقــارات املذكــورة يف قــرار هيئ مســتأجرة وأمــا بقي
صحيــح أننــي أملكهــا وال أعــرف عنهــا شــيئًا هكــذا قــرر وقــد جــرى 



202

االطــاع علــى أوراق املعاملــة ووجــدت بهــا صــورة ضبــط مصدقــة للقطعة 
رقــم 1432 بحــي .........مســاحتها خمســمائة متــر مربــع واملذكــور يف 
الضبــط انتقــال كامــل العقــار ......... كمــا وجــدت باملعاملــة  كشــف 
حســاب جــاري مــن تاريــخ 2012/8/1م  إلــى 2012/12/8م ووجــدت 
بهــا إيداعــات شــهرية تفــوق الثاثــن ألــف ريــال وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن ذلــك قــرر بقولــه إن مــازاد عــن الراتــب التقاعــدي هــو عبــارة عــن 
قــروض اقترضتهــا هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه عمــن يعولهــم 
أجــاب بقولــه إننــي أعــول ابنتــي ... وعمرهــا خمســة وعشــرون ســنة كمــا 
الثالثــة فطلقتهــا يف شــهر شــوال  الزوجــة  وأمــا  زوجتــن  أعــول  أننــي 
ــا  مــن العــام املاضــي 1433هـــ هكــذا قــرر وحيــث األمــر مــا ذكــر ومل
جــاء يف مناقشــة املدعــى عليــه وألن املدعــى عليــه أقــر بتملكــه لبعــض 
العقــارات وملــا جــاء يف املــادة 80 مــن نظــام القضــاء واملادتــن 138 و146 
أقــر  عليــه  املدعــى  أن  واملــادة كمــا  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن 
بدخــول أكثــر مــن ثاثــن ألــف ريــال شــهريا يف حســابه كمــا أنــه يعــول 
زوجتــن ال ثــاث كمــا ذكــر يف الئحتــه االعتراضيــة ونظــرا ألن مــا 
قــدره مكتــب الصلــح باحملكمــة يعــد أقــل مــا يجــب علــى مــن هــو يف 
مثــل حــال املدعــى عليــه فيمــا ظهــر لــي لذلــك كلــه فأنــا ال زلــت علــى 
مــا حكمــت بــه وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف الصــك وســجله ورفــع املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/7/2هـــ.
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 
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بالريــاض برقــم 341118668 وتاريــخ 1434/8/22هـــ املرفــق بها الصك 
اخلــاص  1434/3/21هـــ  وتاريــخ   34167121 برقــم  املســجل  الصــادر 
مدنــي  ســجل   .........  / .........ضــد  رقــم  مدنــي  .........ســجل  بدعــوى/ 
رقــم ......... قضيــة نفقــة أوالد وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا 
ــه. وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه  هــو مــدون ومفصــل في
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه 
فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بنــاء علــى قرارنــا رقــم 34214757 
وتاريــخ 1434/5/18هـــ تقــرر الدائــرة بأنــه لــم يظهــر مــا يوجــب النقــض 
مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى أنــه كان عليــه اإلشــارة يف بدايــة ضبــط القضيــة 
إلــى احلكــم املنقــوض الصــادر مــن فضيلــة القاضــي/ .........يف القضيــة 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه وســلم . 
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: 34172149  تاريُخه: 1432/3/25هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33645173

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34225436 تاريخه: 1434/5/28هـ

نفقــة - نفقــة أوالد - طلــب تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم اخلبــراء 
- تعلــق الدعــوى بحــق واجــب وضــروري ودفعــا للضــرر- احلكــم بنفقــة 
شــهرية لــأوالد قبــل تقديرهــا مــن قســم اخلبــراء وشــموله بالنفــاذ 

املعجــل .

1. املادة 233 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية
2. املادة 199 من نظام املرافعات الشرعية

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه أنــه كان زوجهــا وطلقهــا ورزقــت منــه 
بابــن وبنــت وهمــا معهــا واملدعــى عليــه ال ينفــق عليهمــا وطالبــت بتحديــد 
نفقــة لهمــا - أجــاب املدعــى عليــه بــأن املدعيــة قامــت بأخــذ أوالدهــا 
وأنــه مســتعد بالنفقــة متــى مــا رجعــوا إلــى املنــزل الــذي يســكنون فيــه 
- متــت الكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر النفقــة نظــرًا ألن التقديــر يعتمــد 
ــى الدخــل  ــه وحيــث إن االطــاع عل ــى الدخــل الشــهري للمدعــى علي عل
الشــهري يحتــاج إلــى مكاتبــات للجهــات املختصــة ولذلــك فقــد قــرر 
ناظــر القضيــة اســتنادًا إلــى املــادة 233 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
والئحتهــا التنفيذيــة ونظــرًا لتعلــق الدعــوى بحــق واجــب وضــروري ال 
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يحتمــل التأخيــر ودفعــًا للضــرر فقــد صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بنفقــة شــهرية للولديــن قدرهــا ألــف ريــال وهــذا احلكــم خاضــع للتمييــز 
للمــادة 199 مــن نظــام املرافعــات  ومشــمول بالنفــاذ املعجــل اســتنادًا 
الشــرعية - كمــا قــرر ناظــر القضيــة أنــه ســيتم حتديــد موعــد بعــد 
ورود واكتمــال اإلجابــات بخصــوص إثبــات الدخــل الشــهري للمدعــى 

ــى احلكــم. عليــه - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملوافقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 33645173 وتاريــخ 1433/11/09 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331980719 وتاريــخ 1433/11/09 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1434/01/10 هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 
15 : 08  وفيهــا حضــرت  ).....( ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل 
ــا ).....( ســعودي اجلنســية  ــل أبنه ــا مــن قب ــي رقــم ).....( واملعــرف به املدن
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( وادعــت علــى احلاضــر معهــا ).....( 
ــة  إن املدعــى  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( قائل
عليــه زوجــي ســابقًا وقــد طلقنــي مبوجــب صــك الطــاق الصــادر مــن 
محكمة األحوال الشــخصية رقم 8/22/93 يف 1433/9/11 هـ واآلن 
أوالدي منــه املولــود يف 1421/02/28هـــ و املولــودة يف 1424/05/10 هـــ 
معــي وال ينفــق عليهــم أطلــب حتديــد نفقــة لهمــا هــذه دعــواي وبعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال إن املدعيــة قامــت بأخــذ أوالدي جميعــًا 
رجعــو  متــى  عليهــم  بالنفقــة  مســتعد  وأنــا  1433/11/25هـــ  بتاريــخ 
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إلــى منزلــي الــذي يســكنون فيــه هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
ــزل و الدهــم يف  ــوا ملن ــي حيــث أنهــم ذهب ــوا إل ــة قالــت هــم مــن أت املدعي
شــهر شــوال مــن هــذا العــام مــن أجــل الدراســة ورجعــوا لــي بعــد اســبوع 
ــا  ــزل و أن ــًا بســبب عــدم النفقــة عليهــم وعــدم وجــود طعــام يف املن تقريب
أطالــب بنفقتهــم مــن التاريــخ الــذي يدعــي املدعــى عليــه أنهــم بقــو معــه 
وهــو 1433/11/25 هـــ هكــذا ذكــرت بعــد ذلــك وبنــاًء علــى خطابنــا 
املوجــه لهيئــة النظــر بعــد ورود املعاملــة لتقديــر نفقــة للولديــن للحكــم 
بهــا حكمــًا مســتعجًا حيــث وردنــا خطــاب هيئــة النظــر املتضمــن طلــب 
حتديــد الدخــل الشــهري للمدعــى عليــه وعليــه جــرى ســؤال املدعــى عليه 
عــن دخلــه فقــال ليــس لــدي ســوى بقالــة و ثــاث عمائــر صغيــرة دخلهــا 
بســيط هكــذا ذكــر وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت مــا ذكــره  غير 
صحيــح و الصحيــح أن للمدعــى عليــه عمارتــن يف شــارع ... ويف شــارع ... 
وعمــارة عنــد مســجد ... ويف الدخــل احملــدود ... وخمــس عمايــر يف ... و 
غيرهــا ال أعلمــه هكــذا ذكــرت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
الصحيــح مــا ذكرتــه بعــد ذلــك اقتضــى النظــر الكتابــة لهيئــة النظــر 
للشــخوص للعمايــر التــي تدعــي املدعيــة أنهــا ملــك للمدعــى عليــه كمــا 
ســيتم الكتابــة ملؤسســة النقــد لإلفــادة عــن ارصــدة املدعى عليه وســيتم 
حتديــد موعــد بعــد ورود اإلفــادات ونظــرا لتعلــق الدعــوى بحــق واجــب 
وضــروري ال يحتمــل التأخيــر ودفعــا للضــرر   واســتنادا علــى املــادة 233 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة  فقــد حكمــت علــى 
ــال وهــذا احلكــم  ــف ري ــه قدرهــا أل ــه بنفقــة شــهرية  لولدي املدعــى علي
خاضــع للتمييــز ومشــمول بالنفــاذ املعجــل اســتنادا علــى املــادة 233 مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة واملــادة 199 مــن نظــام 
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املرافعــات الشــرعية وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنعــا بــه ومت إقفــال 
اجللســة الســاعة 08،45 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/10هـــ
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 331980719 وتاريــخ 1433/5/7هـ املرفق بها 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ........ املســجل 
برقــم 34172149 وتاريــخ 1434/3/25هـــ اخلــاص بدعــوى/).....(  ضــد 
/).....(  يف قضيــة نفقــة أوالد وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا 
هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
ــى  ــة املصادقــة عل ــرة باألكثري ــة تقــرر الدائ ــة وأوراق املعامل االعتراضي
احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 33462627 تاريُخه: 1433/12/22هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33647365

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3463335 تاريخه: 1434/3/16هـ

نفقــة - مطالبــة أم بنفقــة أوالدهــا الســابقة واملســتقبلية - مطالبــة 
أم بقيمــة عمليــة والدة لــدى مستشــفى خــاص - إمضــاء صلــح ورجــع 
عنــه املدعــى عليــه - خيــار املجلــس يف الصلــح - احلكــم بالنفقــة علــى 

املدعــى عليــه.

قــال يف كشــاف القنــاع 200/3 ) خيــار املجلــس مــا لم يتفرقــا بأبدانهما 
ومت العقــد وتفرقــا مــن مجلســه لــم يكــن لواحد منهم الفســخ (

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه أنــه كان زوجهــا ورزقــت منــه بابنــن 
وهــو مســجون يف قضيــة أخاقيــة وحكــم عليــه بأربــع ســنوات وهــو لــم 
ينفــق علــى املدعيــة وال علــى ابنيهــا مــن 1433/10/18هـــ وقــد أجريــت 
لهــا عمليــة والدة بعشــرة آالف دفــع منهــا املدعــى عليــه ثاثــة آالف وبقــي 
ســبعة آالف وطالبــت املدعيــة بنفقــة ابنيهــا مــن 1433/10/18هـــ وأن 
يســلم باقــي قيمــة العمليــة - ونفقــة شــهر لهــا - أجــاب املدعــى عليــه 
وقيمــة  النفقــة  تســليم  مــن  لديــه  مانــع  وال  الدعــوى  علــى  باملصادقــة 
العمليــة - أصلــح ناظــر القضيــة بــن الطرفــن ثــم صــدر احلكــم بنــاًء 
علــى الصلــح أن يســلم املدعــى عليــه للمدعيــة مبلــغ ســبعة آالف ريــال 
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باقــي قيمــة العمليــة وأن يســلم لهــا ســبعمائة ريــال نفقــة لهــا عــن الشــهر 
املاضــي وأن يســلم للمدعيــة كل شــهر ألــف وأربعمائة ريــال نفقة البنيها 
اعتبــارًا مــن 1433/10/18هـــ ويســتمر يف ذلــك شــهريًا - قنــع الطرفــان 
باحلكــم - رجــع املدعــى عليــه عــن الصلــح وقــرر عــدم القناعــة - النتهــاء 
خيــار املجلــس قــررت احملكمــة اســتمرار حكــم الصلــح -صــدر قــرار 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة املدينــة املنــورة بالقــرار رقــم 3463335 يف 

1434/3/16هـــ باملوافقــة علــى احلكــم.

احملكمــة  يف  القاضــي   ....... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
وتاريــخ   33647365 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   331991063 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/10هـــ 
1433/11/10هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/22هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 10:30 وفيهــا حضــرت املدعيــة/ ....... ســعودية بالســجل 
املدنــي رقــم .......  وادعــت علــى احلاضــر معهــا يف مجلــس احلكــم ....... 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ....... قائلــًة يف دعواهــا إن هــذا احلاضــر 
ابنــن  منــه  وأجنبــت  ســنوات  ثــاث  قبــل  تزوجنــي  زوجــي  هــو  معــي 
وهمــا...و...  عمــره ســنتان و......... عمــره ثاثــة أســابيع وقــد قبــض عليــه 
يف قضيــة أخاقيــة واآلن هــو مســجون فيهــا وحكــم عليــه يف احلــق العــام 
أربــع ســنوات وســتمائة جلــدة ولــم ينفــق علــي وال علــى ابنــي االثنــن منــذ 
1433/10/18هـــ وقــد فســخ نكاحــي منــه اليــوم وقــد أجريــت عمليــة 
والدة بعشــرة آالف ريــال دفــع والــده منهــا ثاثــة آالف ريــال أطلــب احلكم 
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عليه بأن يدفع لي نفقة شــهر وأن ينفق على ولدَي من 1433/10/18هـ 
وأن يدفــع لــي بقيــة قيمــة العمليــة وقــدره ســبعة آالف ريــال، وبســؤال 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكرتــه املدعيــة صحيــح وال مانــع لــدي 
مــن النفقــة ومــن دفــع بقيــة قيمــة العمليــة هكــذا أجــاب ثــم أصلحــت 
بــن الطرفــن علــى أن تكــون النفقــة للزوجــة واالبنــن يف كل شــهر 
ســبعمائة ريــال فرضــي بذلــك الطرفــان فبنــاء علــى مــا تقــدم وملــا ســبق 
مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا جــاء يف الصلــح املذكــور فقــد حكمــت مبــا 
يلــي: أوال: يدفــع املدعــى عليــه للمدعيــة ســبعة آالف ريــال قيمــة املتبقــي 
مــن العمليــة. ثانيــًا: يدفــع املدعــى عليــه للمدعيــة ســبعمائة ريــال نفقــة لهــا 
عــن الشــهر املاضــي. ثالثــًا: يدفــع املدعــى عليــه للمدعيــة كل شــهر ألــف 
وأربعمائــة ريــال نفقــة البنيهــا اعتبــارًا مــن 1433/10/18هـــ ويســتمر يف 
ذلــك شــهريًا. وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قنعــا بــه ثــم عــاد املدعــى عليــه 
قبــل التوقيــع وقــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وحيــث إن خيــار املجلــس قــد 
انتهــى فقــد اتفقــا لــدي يف املجلــس الشــرعي ثــم خرجــا وعنــد املوظــف 
يف مكتبــه رجــع املدعــى عليــه عــن الصلــح وحيــث إن خيــار املجلــس قــد 
انتهــى بخروجهمــا مــن املجلــس الشــرعي فالصلــح ملــزم للطرفــن قــال 
يف كشــاف القنــاع 200/3 : )خيــار  املجلــس مــا لــم يتفرقــا بأبدانهمــا 
ومتــى مت العقــد وتفرقــا مــن مجلســه لــم يكــن لواحــد منهمــا الفســخ(.  
أيــام الســتام  بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة خــال عشــرة  وأفهمتــه 
صــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن 
يومــًا مــن تاريــخ اســتامه وإذا تأخــر عــن املــدة النظاميــة فــإن حقــه مــن 
االســتئناف يســقط وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1433/11/22هـــ
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ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/4/6هـــ عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
وتاريــخ   34/626216 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  االســتئناف 
1434/3/29هـــ بخصــوص دعــوى املــرأة/ ....... ضــد/ .......  يف نفقة وقد 
ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــرة الثالث ــى الصــك مــن الدائ ظهــر عل
مبكــة  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
املكرمــة مــا نصــه: فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 33462627 
وتاريــخ 1433/11/22هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي/ ....... وأصدرنــا 
القــرار رقــم 3463335 وتاريــخ 1434/3/16هـــ املتضمــن املوافقــة علــى 
احلكــم. قاضــي اســتئناف ....... ختمــه وتوقيعــه، قاضــي اســتئناف ....... 
ختمــه وتوقيعــه، رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، حــرر يف 1434/4/6هـــ
بعــده ، وبعــد  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
الشــخصية  لأحــوال  الثالثــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة  باملدينــة املنــورة برقــم 34/326556 وتاريــخ 
3/4 /1434هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ....... 
ــة املنــورة برقــم 33462627 وتاريــخ  القاضــي باحملكمــة العامــة باملدين
11/22 /1433هـــ املتضمــن دعــوى املــرأة ......... ضــد .........يف نفقــة، 
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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: 34270475 تاريُخه: 1434/7/17هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33677976

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34318608 تاريخه: 1434/9/14هـ

نفقــة - مطالبــة زوجــة بنفقتهــا املاضيــة - مطالبــة أم بزيــادة نفقــة 
لثبــوت  املاضيــة  لنفقتهــا  الزوجــة  اســتحقاق  بعــدم  حكــم   - ابنهــا 
نشــوزها - تقديــر نفقــة االبــن عــن طريــق قســم اخلبــراء - حكــم بزيــادة 
نفقــة االبــن - خــروج الزوجــة مــن بيــت الــزوج بغيــر إذنــه يعــد نشــوزًا .

1. قوله تعالى } ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{
2. جــاء يف املغنــي 4/11 عنــد ذكــره ملــا يعــد نشــوزًا مســقطًا للنفقــة 

)وكــذا إن انتقلــت مــن منزلــه بغيــر إذنــه(
3.وجــاء يف كشــاف القنــاع 138/13 مــا نصــه ) أو انتقلــت مــن منزلــه 
بغيــر إذنــه فــا نفقــة لهــا لنشــوزها ولــو كان خروجهــا مــن منزلــه يف 

غيبتــه بغيــر إذنــه فــا نفقــة (

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه أنــه كان زوجهــا ودخــل بهــا وأجنبــت 
منــه ابنــًا يبلــغ مــن العمــر ســنة وأربعــة أشــهر ثــم طلقهــا طلقــة رجعيــة يف 
1433/11/15هـــ مبوجــب صــك الطــاق وال زالــت يف العــدة الشــرعية 
وقــد حصــل خــاف بــن املدعيــة واملدعــى عليــه فخرجــت بطوعهــا إلــى 
بيــت والدهــا ألنهــا كرهــت البقــاء مــع الــزوج لســوء املعاملــة وكونــه 
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ال يحســن العشــرة وطالبــت بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع نفقــة املــدة 
املاضيــة خــال املــدة التــي مكثــت فيهــا يف بيــت والدهــا كمــا طالبــت 
بزيــادة النفقــة الشــهرية البنهــا حيــث إن والــده املدعــى عليــه ينفــق عليــه 
نفقــة شــهرية قدرهــا خمســمائة ريــال وهــي ال تكفــي - أجــاب املدعــى 
عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى جملــة وتفصيــا وقــرر أن املدعيــة ال 
تســتحق النفقــة ألنهــا ناشــز وأنــه ال يســتطيع زيــادة النفقــة علــى ابنــه 
لقلــة دخلــه الشــهري ولوجــود التزامــات شــهرية عليــه - مت تقديــر نفقــة 
شــهرية لابــن مــن قبــل قســم اخلبــراء باحملكمــة ســتمائة ريــال - تصــادق 
الطرفــان بــأن املدعــى عليــه انقطــع عن تســليم نفقة االبن منذ أن تقدمت 
املدعيــة بدعواهــا املنظــورة - قــرر ناظــر القضيــة ولأســباب املرصــودة 
أن املدعيــة ذكــرت أنهــا خرجــت مــن منــزل زوجهــا بطوعهــا وبــدون 
إذن زوجهــا فتعتبــر ناشــزًا فــا نفقــة لهــا وال ســكنى ولــذا فقــد صــدر 
احلكــم بــرد دعــوى املدعيــة مطالبتهــا بنفقتهــا مــن تاريــخ خروجهــا مــن 
منــزل زوجهــا حتــى اآلن لكونهــا خرجــت بطوعهــا واختيارهــا بــا ســبب 
شــرعي - كمــا صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة 
نفقــة شــهرية لابــن قدرهــا ســتمائة ريــال شــاملة لأشــهر التــي لــم يســلم 
فيهــا املدعــى عليــه النفقــة للمدعيــة مــن تاريــخ رفــع هــذه الدعــوى - قــرر 
الطرفــان عــدم القناعــة - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف بالريــاض 

باملصادقــة علــى احلكــم.
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ــى مــن النبــي بعــده وبعــد فلــدي  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى 
باخلــرج/  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة   لنــا  املعاملــة احملالــة 
املقيــدة  هـــ    1433/11/27 وتاريــخ   33677976 برقــم  املكلــف 
ففــي  هـــ    1433/11/27 وتاريــخ   332123722 برقــم  باحملكمــة 
يــوم  األحــد املوافــق1434/01/11 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 
08وفيهــا حضــرت ....... ســعودية  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
....... ومعهــا أخوهــا املعــرف بهــا ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ....... وادعــت علــى احلاضــر معهــا قائلــة يف حتريــر دعواهــا 
نــكاح  لــي علــى املدعــى عليــه هــذا احلاضــر بعقــد  عليــه لقــد عقــد 
اســمه  ابنــًا  منــه  وقــد اجنبــت  الشــرعي  الدخــول  بــي  صحيــح ودخــل 
ــه يف  ــي طلقــة رجعي ــم طلقن ــغ مــن العمــر ســنه وأربعــة أشــهر ث ....... ويبل
1433/11/15هـــ مبوجــب صــك إثبــات الطــاق الصــادر مــن احملكمــة 
العامــة باخلــرج برقــم 33455560 يف 1433/11/15هـــ وال زلــت يف العــدة 
الشــرعية وقــد حصــل بينــي وبينــه شــقاق ونــزاع قبــل الطــاق فخرجــت  
علــى إثــره بطوعــي واختيــاري مــن منــزل زوجــي إلــى منــزل والــدي منــذ 
تاريــخ 1433/5/18هـــ حيــث حضــر أخــي  وأخذنــي مــن منــزل املدعــى 
عليــه وذلــك أننــي كرهــت البقــاء معــه يف منزلــه ملــا لقيتــه مــن ســوء 
ــزام املدعــى  ــي اطلــب إل ــذا فإنن ــه ال يحســن عشــرتي ل ــه ولكون معاملت
عليــه بــأن يدفــع لــي نفقــة املــدة املاضيــة خــال املــدة التــي مكثتهــا يف 
منــزل والــدي مــن خروجــي مــن منــزل املدعــى عليــه يف 1433/5/18هـــ 
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حتــى اآلن كمــا اطلــب إلــزام املدعــى عليــه بزيــادة النفقــة الشــهرية 
نفقــه شــهرية قدرهــا خمســمائة  ينفــق عليــه  والــده  إن  البنــي  حيــث 
ريــال يف الشــهر وهــي التكفــي للنفقــة هكــذا ادعــت وبســؤال املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه ماذكرتــه املدعيــة مــن عقــدي عليهــا بعقــد نــكاح 
صحيــح ودخولــي بهــا الدخــول الشــرعي وأنهــا أجنبــت لــي ابنــًا اســمه 
....... يبلــغ مــن العمــر ســنة وأربعــة أشــهر وأننــي طلقتهــا طلقــة رجعيــة يف 
1433/11/15هـــ وأنهــا خرجــت مــن منــزل الزوجيــة إلــى منــزل والدهــا 
يف 1433/5/18هـــ وأننــي لــم انفــق عليهــا خــال هــذه املــدة فهــذا كلــه 
صحيــح وأنــا اقــره وأمــا مطالبــة املدعيــة بالنفقــة املاضيــة فــا تســتحقها 
علــَي ألنهــا هــي التــي خرجــت مــن منزلــي وهــي ناشــز فــا تســتحق علــَى 
بــل هــي التــي خرجــت حيــث حضــر أخوهــا  لــم اخرجهــا  نفقــة فأنــا 
وأخذهــا دون إذٍن منــي واطلــب رد دعواهــا ضــدي بخصــوص طلبهــا 
النفقــة وأمــا مطالبتهــا بخصــوص زيــادة النفقــة لابــن فأنــا انفــق عليــه 
خمســمائة ريــال شــهريًا وهــي كافيــة إذ أننــي أعمــل يف بلديــة .........
براتــب شــهري قــدره ثاثــة آالف وخمســمائة ريــال كمــا أننــي مــؤذن 
ألحــد مســاجد اخلــرج واســتلم مكافــأة قدرهــا ألــف وأربعمائــة ريــال 
ومجمــوع دخلــي الشــهري أربعــة آالف وتســعمائة ريــال وعلــَى اســتقطاع 
مــن راتبــي قــدره ألفــي ريــال شــهريًا وال اســتطيع أن ادفــع أكثــر مــن 
خمســمائة ريــال نفقــة البنــي هكــذا أجــاب وبعــرض جــواب املدعــى عليه 
ــه  ــا مــن منزل ــى ماذكــره بخصــوص خروجه ــه عل ــة صادقت ــى املدعي عل
بعــد حصــول الشــقاق واخلــاف بينهمــا وأن املدعــى عليــه لــم يخرجهــا و 
إمنــا هــي التــي خرجــت مــن منزلــه بطوعهــا واختيارهــا وأمــا ماذكــره مــن 
أن النفقــه كافيــة وأن عليــه التزامــات ماليــة فأجابــت عــن ذلــك بقولهــا 
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إننــي ال اعلــم عمــا ذكــره املدعــى عليــه مــن وجــود التزامــات ماليــة عليــه 
واطلــب التحقــق مــن ذلــك هكــذا أجابــت ثــم رأيــت رفــع اجللســة للكتابة 
لقســم اخلبــراء باحملكمــة للنظــر يف النفقــة الشــهرية لابــن .........البالــغ 
قدرهــا خمســمائة ريــال هــل هــي مناســبة حلــال املنفــق واملنفــق عليــه بعــد 
التحقــق مــن االلتزامــات املاليــة التــي ذكــر املدعــى عليــه أنهــا تســتقطع 
مــن راتبــه وحلــن الكتابــة وورود االجابــة جــرى رفــع اجللســة . ويف جلســة 
أخــرى افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا يف 
يــوم الســبت املوافــق 1434/07/08هـــ  وفيهــا حضــرت املدعيــة ومعهــا 
املاضيــة كمــا حضــر  اجللســة  احلاضــر يف  بهــا  .........املعــرف  أخوهــا 
املدعــى عليــه وقــد وردنــا خطــاب رئيــس قســم اخلبــراء باحملكمــة رقــم 
34/773511 يف 1434/04/20هـــ املرفــق بــه قــرار اخلبــراء املتضمــن مــا 
نــص احلاجــة منــه )وبعــد االطــاع علــى كامــل الدعــوى ومقــدار راتــب 
املدعــى عليــه املوضــح باخلطــاب املرفــق يــرى األعضــاء أن تكــون نفقــة 
االبــن املســتقبلية )600( ريــال شــهريًا وقــد مت هــذا التقديــر مراعــاة حلــال 

املنفــق(.
 ثــم قــررت الزوجــة قائلــة إننــي لــم اســتلم مــن املدعــى عليــه نفقــة البنــه 
1433/11/27هـــ  بتاريــخ  احملكمــة  إلــى  بدعــواي  تقدمــت  أن  منــذ 
واطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع لــي نفقــة هــذه املــدة هكــذا قررت 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه صادقهــا علــى مــا ذكرتــه مــن أنــه لــم 
يســلمها نفقــة البنــه منــذ أن تقدمــت بدعواهــا إلــى احملكمــة حتــى اآلن 
وبعــد التأمــل فيمــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا جــاء يف قــرار قســم 
ــغ ســتمائة  ــن .........مببل ــر نفقــة االب اخلبــراء باحملكمــة بخصــوص تقدي
ريــال بزيــادة مائــة ريــال عــن النفقــة التــي كان يســلمها املدعــى عليــه 
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للمدعيــة وقــد مت هــذا التقديــر للنفقــة بعــد االطــاع علــى حــال املنفــق 
ولقــول اهلل تعالــى ) لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ( ومبــا أن املدعيــة قــد 
ذكــرت أن خروجهــا مــن منــزل زوجهــا إلــى منــزل والدهــا كان بغيــر 
إذن مــن زوجهــا وإمنــا كان بطوعهــا واختيارهــا ملــا كرهــت البقــاء معــه 
وهــذا ال يبــرر لهــا اخلــروج مــن منزلــه وملــا قــرره عامــة الفقهــاء مــن أن 
املــرأة إذا خرجــت مــن بيــت زوجهــا بغيــر إذنــه بــا ســبب شــرعي يقتضــي 
خروجهــا أنهــا تعتبــر ناشــزًا ال نفقــة لهــا وال ســكنى علــى زوجهــا جــاء يف 
املغنــي 4/11 عنــد ذكــره ملــا يعــد نشــوزًا مســقطًا للنفقــة : ) وكذلــك 
ــاع 138/13  ــه ( وجــاء يف كشــاف القن ــر إذن ــه بغي ــت مــن منزل إن انتقل
مــا نصــه : ) أو انتقلــت مــن منزلــه بغيــر إذنــه فــا نفقــة لهــا لنشــوزها ولــو 
ــذا فقــد  ــه فــا نفقــة (  ل ــر إذن ــه بغي ــه يف غيبت ــا مــن منزل كان خروجه
حكمــت مبــا يلــي : أواًل : رد دعــوى املدعيــة يف مطالبتهــا بالنفقــة للمــدة 
ــى اآلن  ــا يف 1433/05/18هـــ حت ــزل زوجه ــا مــن من ــخ خروجه مــن تاري
وذلــك لكونهــا خرجــت بطوعهــا واختيارهــا بــا ســبب شــرعي . ثانيــًا: 
حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة نفقــة شــهرية البنــه 
......... قدرهــا ســتمائة ريــال وتكــون هــذه النفقــة شــاملة لأشــهر التــي 
لــم يســلم فيهــا املدعــى عليــه النفقــة للمدعيــة مــن تاريــخ رفــع الدعــوى 
باحملكمــة يف تاريــخ 1433/11/27هـــ إلقــراره بأنــه لــم يدفــع لهــا نفقــة 
ابنــه للمــدة املذكــورة ومبــا ذكــر كلــه حكمــت وبعــرض احلكــم 
قناعتــه  عــدم  منهمــا  واحــد  كل  قــرر  عليــه  واملدعــى  املدعيــة  علــى 
باحلكــم وطلــب االســتئناف فأفهمــا مبراجعــة احملكمــة يــوم األربعــاء 
1434/07/12هـــ  الســتام نســخة احلكــم ومــن ثــم تقــدمي كل منهمــا 
الئحتــه االعتراضيــة عليــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ اســتام كل 
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واحــد منهمــا نســخة احلكــم وإذا لــم يتقــدم بإعتراضــه خــال هــذه املــدة 
فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة ففهمــا ذلــك وعليــه جــرى التوقيع وباهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف  1434/07/08هـــ
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 
باخلــرج برقــم 332123722 وتاريخ1434/8/14هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .........  املســجل برقــم 
34270475وتاريــخ 1434/7/17هـــ اخلــاص  بدعــوى/ ... ســجل مدنــي 
رقــم ... ضــد /  ....  يف قضيــة نفقــة أوالد ........  وقــد تضمــن الصــك 
حكــم فضيلتــه مباهــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم، واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34266103 تاريُخه: 1434/11/11هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33688333

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34297008 تاريخه: 1434/8/15هـ

ــو  ــم تن ــة مــع إقرارهــا بأنهــا ل ــة أم بنفقــة ابنتهــا املاضي نفقــة - مطالب
الرجــوع علــى األب بالنفقــة - صــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم نيــة 

الرجــوع يف النفقــة.

ابــن تيميــة يف مجمــوع  العلــم ومنهــم شــيخ اإلســام  أهــل  قــرره  مــا 
الفتــاوى ج34 صــــ134 أن األم إذا أنفقــت علــى ولدهــا ولــم تنــو الرجــوع 

فليــس لهــا ذلــك.

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه مطلقهــا أنهــا كانــت زوجتــه وقــد 
طلقهــا وأجنبــت منــه بنتــًا واحــدة بتاريــخ 1399/8/25هـــ وقــد طلقهــا 
ــه منــذ طاقهــا وأنهــا كانــت  ــى ابنت ــم ينفــق عل ــه ل بتاريــخ 1413هـــ وأن
ــى املدعــى عليــه وطالبــت  تنفــق عليهــا تبرعــًا منهــا دون نيــة الرجــوع عل
املدعيــة بنفقــة البنــت املاضيــة - أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى 
الدعــوى وقــرر أنــه لــم ينفــق علــى البنــت ألن والدتهــا أخذتهــا - قــرر 
ناظــر القضيــة أنــه بنــاًء علــى إقــرار املدعيــة بأنهــا كانــت تنفــق تبرعــًا 
دون نيــة الرجــوع وملــا قــرره أهــل العلــم أن األم إذا أنفقــت ولــم تنــو الرجوع 
فليــس لهــا ذلــك فقــد صــدر احلكــم بــرد الدعــوى وإخــاء ســبيل املدعــى 
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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 33688333 وتاري
وتاريــخ   332178732 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/12/18هـــ 
1433/12/18هـ ففي يوم الثاثاء 1434/07/11هـ افتتحت اجللسة يف 
الســاعة الثامنــة والنصــف وفيهــا حضرت ........ســعودية اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم ........وادعــت علــى ........ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ــي وقــد  ــه كان زوجــا ل ــة إن املدعــى علي ــي رقــم ........قائل الســجل املدن
طلقنــي وقــد أجنبــت منــه بنتــا اســمها ....املولــدة بتاريــخ 1399/08/25هـــ 
ــت  ــا كن ــذ طاقــي وأن ــا من ــم ينفــق عليه ــي عــام 1413هـــ ول وقــد طلقن
أنفــق عليهــا فأنــا موظفــة مــن قبــل أن أطلــق وأنــا لــم أكــن أنــو الرجــوع 
ــي  ــه أطلــب احلكــم ل ــم بابنت ــم يكــن يهت عليــه وكنــت أتبــرع بذلــك ول
بنفقــة البنــت املاضيــة منــذ أن طلقنــي هكــذا ادعــت وبســؤال املدعــى 
ــا لــم أنفــق  عليــه اإلجابــة أجــاب قائــا مــا ذكرتــه املدعيــة صحيــح وأن
عليهــا ألن والدتهــا قــد أخذتهــا وأطلــب رد دعواهــا وإخــاء ســبيلي مــن 
ــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعيــة  هــذه الدعــوى هكــذا أجــاب فبن
والتــي تتضمــن طلبهــا نفقــة البنــت املاضيــة وأنهــا لــم تكــن تنــو الرجــوع 
علــى املدعــى عليــه وبنــاء علــى إجابــة املدعــى عليــه واملتضمنــة اإلقــرار 
وملــا أن املدعيــة لــم تنــو الرجــوع علــى املدعــى عليــه ملــا أنفقــت وقــد قــرر 
أهــل العلــم ومنهــم شــيخ اإلســام ابــن تيميــة يف مجمــوع الفتــاوى ج34ص 

عليــه منهــا - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملوافقــة علــى احلكــم.
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134 أن األم إذا أنفقــت علــى ابنتهــا ولــم تنــو الرجــوع فليــس لهــا ذلــك فلــم 
يثبــت لــدي أن للمدعيــة مطالبــة املدعــى عليــه بالنفقــة وعليــه فقــد رددت 
دعواهــا وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبــه حكمــت 
وبإعــان احلكــم علــى املدعيــة اعترضــت وطلبــت التمييــز واســتعدت 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهمــت بــأن عليهــا مراجعــة احملكمــة يــوم 
األحــد 1434/07/16هـــ الســتام نســخة احلكــم وإذا فــات علــى ميعــاد 
االعتــراض ثاثــون يومــا ولــم تقــدم الئحتهــا االعتراضيــة ســقط حقهــا 
يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة جــرى النطــق باحلكــم يف 
يــوم الثاثــاء 1434/07/11هـــ الســاعة التاســعة، واختتمــت اجللســة يف 
الســاعة التاســعة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/07/11هـــ
احلمــد هلل وحــده بعــد ففــي يــوم األحــد 1434/07/16هـــ افتتحت اجللســة 
يف الســاعة احلاديــة عشــرة والربــع وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة ........
بتعليمــات  وأفهمــت  احلكــم  نســخة  واســتلمت  ســابقا  هويتــه  املثبتــة 
التمييــز كمــا يف اجللســة املاضيــة فتفهمــت ذلــك، واختتمــت اجللســة ثــم 
يف يــوم الثاثــاء 1434/07/25هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة الثانيــة 
ســابقا  هويتهــا  ........املثبتــة  أصالــة  املدعيــة  حضــرت  وفيهــا  عشــرة 
وقدمــت الئحتهــا االعتراضيــة املقيــدة يف احملكمــة برقــم 341801405 
وتاريــخ 1434/07/25هـــ واملكونــة مــن ورقــة واحــدة مبرفقاتهــا وعــدد 
مرفقاتهــا ســت ورقــات وباالطــاع عليهــا لــم أجــد بهــا مايؤثــر علــى مــا 
ــذا قــررت رفعهــا إلــى محكمــة االســتئناف مــع كامــل  ــه ل حكمــت ب
ــة والصــك وصــورة مصدقــة مــن الضبــط، واختتمــت اجللســة يف  املعامل
الســاعة الثانيــة عشــرة والربــع، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى هلل علــى نبينــا 
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محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 1434/07/25هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ففــي يــوم اخلميــس 1434/09/02هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة الواحــدة وخمــس وأربعــن دقيقــة وقــد عــادت املعاملــة 
مــن محكمــة االســتئناف بالرقــم املقيــد يف احملكمــة 332178732 
رئيــس محكمــة  وبرفقهــا خطــاب فضيلــة  وتاريــخ 1434/08/30هـــ 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف ذو الرقــم 332178732 
تدقيــق  جــرى  أنــه  نفيدكــم  واملتضمــن:)  والتاريــخ 1434/08/28هـــ 
ــا  احلكــم مــن الدائــرة األولــى لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي
والقصار وبيوت املال وصدر بشأنه القرار املرفق ذو الرقم 34297008 
ــه لكــم مــع  ــى ظهــر الصــك، نبعث وتاريــخ 1434/08/15هـــ املــدون عل
يحفظكم.(ا.هـــ  واهلل  الــازم  إلكمــال  املعاملــة  مشــفوعات  كامــل 
كمــا برفقهــا قــرار تصديــق رقــم 34297008 وتاريــخ 1434/08/15هـــ 
ونصــه:) احلمــدهلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، 
الشــخصية واألوقــاف  الدائــرة األولــى لأحــوال  وبعــد:  نحــن قضــاة 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع 
خطــاب رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة رقــم 332178732 
 34266103 رقــم  الصــك  علــى  املشــتملة  1434/07/29هـــ  وتاريــخ 
باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/07/11هـــ  وتاريــخ 
العامــة بجــدة الشــيخ/ ........املتضمــن دعــوى ........ضــد ........ يف نفقــة 
ــة تقــرر املوافقــة  ــه االعتراضي وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحت
علــى احلكــم، واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم،،،،، قاضــي اســتئناف ........توقيعــه وختمــه قاضــي 
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........توقيعــه وختمــه( ........ توقيعــه وختمــه رئيــس الدائــرة  اســتئناف 
ا.هـــ لــذا جــرى إحلاقــه، واختتمــت اجللســة يف الســاعة الثانيــة والربــع، 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/09/02هـــ



224

: 34183664  تاريُخه: 1434/4/9هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33698622

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34320983 تاريخه: 1434/9/16هـ

نفقــة - مطالبــة أم بنفقــة ابنتهــا - مطالبــة زوجــة بنفقــة عدتهــا - 
تقديــر نفقــة مــن قبــل هيئــة النظــر - احلكــم بنفقــة أكثــر ممــا طالبــت 
بــه املدعيــة - احلكــم مبــا اصطلــح عليــه الطرفــان يف نفقــة العــدة - 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع نفقــة ابنتــه - تضمــن حكــم النفقــة 

بالنفــاذ املعجــل .

1. املادة 2/199 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية
2. الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 192 مــن الائحــة التنفيذيــة لنظام املرافعات 
الشــرعية حيــث جــاء فيهــا ) للمحكمــة أن حتكــم بشــيء لــم يطلبــه 
اخلصــوم أو بأكثــر ممــا طلبــوه إذا ظهــر لهــا مــا يبــرر ذلــك كحــق عــام 

أو حــق قاصــر(
3. املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية 

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه أنــه كان زوجهــا وطلقهــا الطلقــة 
الثانيــة وأجنبــت لــه علــى فــراش الزوجيــة بنتــًا واحــدة وطالبــت املدعيــة 
إلــزام املدعــى عليــه بنفقــة البنــت مبلغــًا قــدره ألــف ريــال ونفقــة عدتهــا - 
أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر أنــه يكفــي البنــت 
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مبلــغ خمســمائة ريــال وغيــر مســتعد مبــا زاد علــى هــذا املبلــغ - مت تقديــر 
نفقــة البنــت مــن مكتــب الصلــح مبلغــًا قــدره ألف ومائة ريــال ومت الصلح 
علــى نفقــة العــدة ثاثــة آالف ريــال - قررت املدعيــة موافقتها على تقدير 
مكتــب الصلــح وقــرر املدعــى عليــه املعارضــة وتصادقــا علــى صلــح نفقة 
العــدة قــرر ناظــر القضيــة إمضــاء صلــح نفقــة العــدة مبلغــًا قــدره ثاثــة 
آالف ريــال وإلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم املدعيــة نفقــة البنــت ألــف 
ومائــة ريــال وتضمــن احلكــم بالنفــاذ املعجــل وفقــًا للمــادة )2/199( مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية - قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر املدعــى عليــه 

عــدم القناعــة - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ).....( املــازم القضائــي لــدى الشــيخ 
بنظــر  قبلــه  مــن  واملكلــف  بالريــاض  العامــة  القاضــي يف احملكمــة 
احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  الدعــوى 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 33698622 وتاريــخ 1433/12/22 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332219366 وتاريــخ 1433/12/22 هـــ  ففــي 
يــوم  األربعــاء املوافــق1434/02/06 هـــ حضــرت ).....( ســعودية اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا احلاضــر 
).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( وادعــت علــى 
احلاضــر معهــا ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( 
وبســؤال املدعيــة عــن حتريــر دعواهــا قــررت قائلــة إن املدعــى عليــه 
زوجــي تزوجنــي مبوجــب عقــد النــكاح رقــم )......( يف 1432/10/30هـــ  
مــن  الصــادر  الطــاق  إثبــات  الثانيــة مبوجــب صــك  الطلقــة  وطلقنــي 
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محكمة األحوال الشــخصية بالرياض برقم .........يف 1433/12/21هـ  
وأجنبــت لــه علــى فــراش الزوجيــة البنــت املولــودة بتاريــخ 1433/10/9هـــ 
وأطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســليم النفقــة الكافيــة للبنــت وقدرهــا 
قــال  عليــه  املدعــى  علــى  الدعــوى  وبعــرض  دعــواي  هــذه  ريــال  ألــف 
ماذكرتــه املدعيــة مــن الــزواج والطــاق والبنــت كلــه صحيــح والــذي 
يكفيهــا مــن النفقــة خمســمائة ريــال شــهريًا وأنــا غيــر مســتعد مبــا زاد 
عــن هــذا هكــذا أجــاب وعليــه قــررت الكتابــة ملكتــب الصلــح لتقريــر 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  حتــى  اجللســة  ورفعــت  للبنــت  الكافيــة  النفقــة 
1434/3/4هـــ ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/3/4هـــ  لــدي أنــا ).....( 
القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض حضــرت املدعيــة برفقــة معرفهــا 
املدونــة بياناتــه يف اجللســة الســابقة وحضــر املدعــى عليــه وانصــرف قبــل 
فتــح اجللســة وقــد جــرت الكتابــة منــا إلــى مكتــب الصلــح باخلطــاب 
تردنــا  ولــم  البنــت  نفقــة  بتحديــد  رقــم 34328390 يف 1434/2/9هـــ 
إفــادة وقــررت املدعيــة أن املعاملــة الزالــت يف قســم الصلــح قيــد اإلجــراء 
وأطلــب مخاطبــة مكتــب الصلــح لتحديــد نفقتــي أثنــاء العــدة وأجــرة 
ورود  حلــن  اجللســة  رفعــت  وعليــه  قــررت  واحلضانــة هكــذا  الرضــاع 
املعاملــة مــن مكتــب الصلــح ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/4/9هـــ  
ــا املــازم القضائــي املكلــف بعمــل املكتــب القضائــي الثامــن  لــدي أن
مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة املســاعد بالقيــام بأعمــال 
مكتــب فضيلــة الشــيخ برقــم 34697008 يف 1434/3/21هـــ  حضــرت 
املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل املدعــى عليــه احلاضــر وبعــرض ماســبق 
ضبطــه علــى املدعيــة صادقــت عليــه وقــد وردنــا قــرار مكتــب الصلــح 

رقــم 34/572250 يف 1434/4/6هـــ  
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االجتمــاع  مت  أنــه  فضيلتكــم  )نفيــد  منــه  احلاجــة  نــص  واملتضمــن 
بالطرفــن وجــرى عــرض الصلــح عليهمــا فاصطلحــا وهلل احلمــد علــى أن 
تكــون النفقــة عــن العــدة 3000 ريــال وذلــك حســب إقرارهمــا املرفــق 
لــذا ولقــول اهلل تعالــى ) والصلــح خيــر( وقــول النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم ) الصلــح جائــز بــن املســلمن ( فإننــا نــرى إمضــاء مــا اصطلحــا 
عليــه هــذا مالدينــا واهلل يحفظكــم أعضــاء مكتــب الصلــح توقيعــه 
ــا تقريــر  ــح توقيعــه( كمــا وردن توقيعــه ومصادقــة مديــر مكتــب الصل
مكتب الصلح رقم 173 يف 1434/3/10هـ واملتضمن نص احلاجة منه 
)نفيــد فضيلتكــم أنــه باالجتمــاع بالطرفــن وقــد تعــذر الصلــح بينهمــا 
ــب بنفقــة  ــا تطال ــة بأنه ــر النفقــة حيــث ذكــرت املدعي بخصــوص تقدي
ابنتهــا املذكــورة وأن نفقتهــا تكلفهــا أكثــر مــن 1000 ريــال وكذلــك 
مصاريــف العــاج أمــا بالنســبة للمدعــى عليــه فقــد ذكــر بأنــه ليس لديه 
مانــع مــن النفقــة علــى ابنتــه بواقــع 500 ريــال شــهريًا أســوة ببقيــة إخوتهــا 
وذلــك لكونــه يوجــد عليــه التزامــات ماليــه وجتــدون إقــرار كًا منهمــا 
بطــي املعاملــة وبنــاًء علــى ذلــك واحلــال كمــا ذكــر وبعــد االطــاع علــى 
مقــدار مرتــب املدعــى عليــه حيــث اتضــح أنــه يتقاضــى مرتــب وقــدره 
29238 ريــااًل ويوجــد عليــه أقســاط شــهرية مبعــدل 10600 ريــال وذلــك 
حســب كشــف احلســاب املرفــق فإننــا نــرى أن تكــون النفقــة املســتقبلية 
أعضــاء  يحفظكــم  واهلل  لدينــا  مــا  هــذا  ريــال  املدعيــة 1100  البنــة 
توقيعــه(  الصلــح  مكتــب  مديــر  ومصادقــة  توقيعــه  الصلــح  مكتــب 
وبعــرض ذلــك علــى أطــراف الدعــوى صادقــا علــى الصلــح بخصــوص 
النفقــة عــن مــدة العــدة وقدرهــا ثاثــة آالف ريــال ووافقــت املدعيــة علــى 
ماقــرره مكتــب الصلــح بخصــوص النفقــة املســتقبلية للبنــت واعتــرض 
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املدعــى عليــه فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وألن الطرفــن 
اصطلحــا علــى نفقــة املدعيــة مــدة العــدة مببلــغ وقــدره ثاثــة آالف ريــال 
وملــا قــرره أهــل اخلبــرة مــن نفقــة البنــت)وألن احلــق واحلكــم يف حقيقتــه 
هــو للبنــت القاصــرة وال حــرج حينئــذ يف احلكــم للمدعــي بأكثــر ممــا 
طلــب وهــو صريــح مــا جــاءت بــه الفقــرة الثانيــة للمــادة 192 مــن الائحــة 
التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية حيــث جــاء فيهــا ) للمحكمــة أن 
حتكــم بشــيء لــم يطلبــه اخلصــوم أو بأكثــر ممــا طلبــوه إذا ظهــر لهــا 
مــا يبــرر ذلــك كحــق عــام أو حــق قاصــر ... (  لــذا فقــد ثبــت لــدي مــا 
اصطلــح عليــه الطرفــان وحكمــت علــى املدعــى عليــه أن يســلم للمدعيــة 
ثاثــة آالف ريــال مقابــل نفقــة العــدة كمــا حكمــت علــى املدعــى عليــه 
ــال  ــة ري ــة النفقــة املســتقبلية للبنــت وقدرهــا ألــف ومائ أن يســلم للمدعي
شــهريًا وهــذا احلكــم مشــمول بالنفــاذ املعجــل وفقــًا للمــادة )2/199( 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة وبعــرض احلكــم علــى 
أطــراف الدعــوى قنعــت املدعيــة ولــم يقنــع املدعــى عليــه وطلــب متكينــه 
تســليمه  وجــرى  لطلبــه  فأجيــب  اعتراضيــة  بائحــة  االســتئناف  مــن 
ــه تقــدمي اعتراضــه خــال  ــأن علي صــورة لنســخة احلكــم حــااًل وأفهــم ب
ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ االســتام وإذا مضــت املــدة احملــددة لاعتــراض 
ولــم يقــدم الئحتــه ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم الصفــة 
القطعيــة طبقــًا للمــادة )178( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد  حــرر يف 1434/4/9هـــ
)وألن احلــق واحلكــم يف حقيقتــه هــو للبنــت القاصــرة وال حــرج حينئــذ يف 
احلكــم للمدعــي بأكثــر ممــا طلــب وهــو صريــح مــا جــاءت بــه الفقــرة 
الثانيــة للمــادة 192 مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية 
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حيــث جــاء فيهــا ) للمحكمــة أن حتكــم بشــيء لــم يطلبــه اخلصــوم 
أو بأكثــر ممــا طلبــوه إذا ظهــر لهــا مــا يبــرر ذلــك كحــق عــام أو حــق 

قاصــر ... ( 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنن املوافق 1434/10/26هـ افتتحت 
القاضــي   ....... أنــا  لــدي  والنصــف صباحــًا  التاســعة  الســاعة  اجللســة 
يف احملكمــة العامــة بالريــاض حيــث أن ناظــر الدعــوى الشــيخ ....... 
ــة مــن محكمــة  ــا املعامل ــب   وقــد وردتن قــد انتقــل للعمــل خــارج املكت
االســتئناف مــزودة  بقرارهــا رقــم 34320983 وتاريــخ 1434/9/16هـــ 
واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وللبيــان حــرر ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ، حــرر يف  1434/10/26 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 برقــم 341727088 وتاريــخ 1434/9/7هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الشــيخ/).....(  باحملكمــة  القضائــي  املــازم  فضيلــة  مــن  الصــادر 
املســجل برقــم 34183664 وتاريــخ 1434/4/9هـــ اخلــاص بدعــوى).....(  
ــة  ســجل مدنــي رقــم).....(  ضــد/).....( ســجل مدنــي رقــم).....( يف قضي
نفقــة . وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مباهــو مــدون ومفصــل فيــه 
. وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
ــة القاضــي وأحلقــه  ــة وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيل وأوراق املعامل
وتاريــخ 1434/7/29هـــ  رقــم 34281886  علــى قرارنــا  بنــاء  بالصــك 
تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر ، واهلل املوفــق 

ــه وصحبــه وســلم . ــى آل ــا محمــد و عل ــى نبين ــى اهلل عل وصل
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: 34343086 تاريُخه: 1434/10/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33704224

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35127768 تاريخه: 1435/1/25هـ

زوجيــة - ســكن مســتقل - للمــرأة نظامــًا إقامــة دعواهــا يف املســائل 
الزوجيــة مبقــر إقامتهــا - تبليــغ املدعــى عليــه عــن طريــق اإلمــارة - 
االمتنــاع عــن احلضــور يعــد نكــواًل - ال ضــرر وال ضــرار - احلكــم بتوفيــر 
مســكن شــرعي - املدعــى عليــه علــى حجتــه متــى حضــر - رفــع احلكــم 

حملكمــة االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه - تصديــق احلكــم.

1- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار ( رواه 
أحمــد

2-قاعدة )أن للحاكم والية على مال الغائب(
العلــم: مــن جــواز احلكــم علــى الغائــب وعلــى املســتتر  3-قــول أهــل 

البلــد. ولــو كان يف  واملمتنــع 
املرافعــات  نظــام  مــن  /ط   18 واملــادة   5/176 واملــادة   55 املــادة   -4

لشــرعية ا

ادعــت زوجــة علــى زوجهــا بدعــوى تطالبــه بتأمــن ســكن مســتقل لهــا 
وألوالدهــا، لــم يحضــر املدعــى عليــه ألنــه يقيــم يف مدينــة الريــاض، 
أجــرت احملكمــة اتصــاال علــى كفيــل املدعــى عليــه وأبلــغ بالدعــوى 
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وأفــاد بأنــه يرغــب إحالــة الدعــوى إلــى مقــر املدعــى عليــه ألنــه يقيــم يف 
الريــاض وألنــه مــن املتقــرر نظامــا أن للمــرأة يف املســائل الزوجيــة احلــق 
ــى املــادة اخلامســة  ــاء عل ــه بن ــم في ــذي تقي يف إقامــة دعواهــا يف بلدهــا ال
واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية لــذا قــررت احملكمــة مواصلــة 
النظــر يف هــذه احملكمــة فجــرى إبــاغ املدعــى عليــه عــن طريــق كفيلــه 
بأنــه يجــب عليــه املثــول أمــام احملكمــة لإلجابــة عــن دعــوى املدعيــة إال 
ــة عقــد النــكاح فأفــادت  ــم يحضــر طلبــت احملكمــة مــن املدعي ــه ل أن
بــأن جميــع األوراق الثبوتيــة لــدى املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم وبناء 
علــى املــادة )55( مــن نظــم املرافعــات الشــرعية وألن امتنــاع املدعــى عليــه 
عــن احلضــور يعــد نكــوال ولكــون الشــريعة جــاءت لرفــع الضــرر ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( وألن للحاكــم واليــة علــى 
مــال الغائــب وجلــواز احلكــم علــى املســتتر واملمتنــع ولــو كان يف البلــد 
وألن مــن واجبــات الــزوج  لزوجتــه وأوالده توفيــر الســكن الشــرعي 
املناســب  لــذا ألزمــت احملكمــة املدعــى عليــه بتوفيــر ســكن شــرعي 
مناســب للمدعيــة وأوالدهــا واعتبــر هــذا احلكــم حضوريــا واملدعــى 
عليــه علــى دعــواه متــى حضــر ورفــع هــذا اإلجــراء حملكمــة االســتئناف  

صــدق احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة وتاريــخ 1433/12/26هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي  1433/12/26هـــ  وتاريــخ   332241831
1434/01/20هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وذلــك 
 ).....( ).....( وفيهــا حضــرت  ).....( ضــد املدعــى عليــه  لســماع دعــوى 
مبوجــب برنــت جــوازات رقــم ).....( واملضافــة بإقامــة زوجهــا املدعــى 
عليــه رقــم ).....( واملعــرف عليهــا مــن قبــل أخيهــا الشــقيق ).....( مبوجــب 
اإلقامــة رقــم ).....( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد 
جــرى طلبــه عــن طريــق محضــري اخلصــوم مبوجــب اخلطــاب ).....( يف 
1433/12/28هـــ فوردنــا شــرحًا علــى اخلطاب بأنه بعــد الذهاب للعنوان 
املشــار إليــه برفقــة أخــو املدعيــة لــم جنــد املذكــور حيــث رفــض والــده 
اســتام الطلــب بحجــة أن املذكــور موجــود حاليــًا مبدينــة الريــاض وال 
يســتطع االســتام حيــث مت االتصــال برقــم اجلــوال أعــاه وذلــك مــن أجــل 
ــأن العمــدة يرفــض  ــم يجــب أحــد علمــًا ب ــغ حيــث ل تســليم صــورة التبلي
وضــع صــورة لديــه أهـــ ومذيــل احملضــر بتوقيــع احملضــر ورئيــس قســم 
ــوان للمدعــى  ــي ال أعــرف عن ــة إنن ــة قائل ــن وقــد قــررت املدعي احملضري
عليــه إال أنــه يســكن يف مدينــة الريــاض هكــذا قــررت ولطلــب املدعــى 
عليــه عــن طريــق اإلمــارة حســب املــادة )18/ط( مــن نظــام املرافعــات 
ــوم األربعــاء املوافــق 1434/6/7هـــ  الشــرعية فقــد رفعــت اجللســة ويف ي
الســاعة التاســعة صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة ).....( 
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حــال حضــور املعــرف بهــا شــقيقها ).....( ولــم يحضر املدعــى عليه وال من 
ينــوب عنــه وقــد جــرى طلبــه عــن طريــق اإلمــارة مبوجــب خطابنــا ).....( 
يف 1434/2/2هـــ فوردنــا اجلــواب مــن شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي 
باخلطــاب يف 1434/4/21هـــ املتضمــن أنــه مت البحــث عــن املدعــى عليــه 
املذكــور ولــم يعثــر عليــه وبالرجــوع للنهايــة الطرفيــة اتضــح بأنــه يعمــل 
حتــت كفالــة ).....( وباالتصــال عليــه أفــاد بــأن املذكــور يعمــل لديــه 
يف منزلــه الكائــن مبنطقــة الريــاض ويرغــب يف إحالــة األوراق إلــى 
محكمــة الريــاض أ.هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قــررت قائلــة أنــا 
ال أســتطيع الذهــاب للريــاض وأطلــب نظــر القضيــة يف هــذه احملكمــة 
مــن  فطلبــت  الدعــوى  الســير يف  قــررت  فقــد  لذلــك  قــررت  هكــذا 
املدعيــة حتريــر دعواهــا وهــي جتيــد التحــدث باللغــة العربيــة بطاقــة 
فادعــت قائلــة إن املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم  مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم ).....( زوجــي تزوجنــي بواليــة والــدي ودخــل بــي 
الدخــول الشــرعي قبــل عشــر ســنوات علــى مهــر قــدره أربعــة آالف ريــال 
وقــد اجنبــت لــه علــى فــراش الزوجيــة أربعــة أوالد وهــم ).....( وعمــره 
تســع ســنوات و).....( وعمــره ســت ســنوات و).....( وعمــره خمــس ســنوات 
و).....( وعمرهــا أربــع ســنوات وبعــد والدة البنــت ).....( تركنــي املدعــى 
عليــه يف بيــت أهلــي بــدون نفقــة وال ســكنى ولــم يســأل عنــا خــال تلــك 
املــدة لذلــك فأنــا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتوفيــر ســكن مســتقل لــي 
وألوالدي هــذه دعــواي ولطلــب املدعــى عليــه مــرة أخــرى فقــد رفعــت 

اجللســة.
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/10/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
الثامنــة والنصــف وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة حــال حضــور املعــرف 
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ــه وال  ــم يحضــر املدعــى علي ــا شــقيقها املرصــودة هويتهمــا ســابقًا ول به
مــن ينــوب عنــه ولــم يتقــدم بعــذر مقبــول وقــد جــرى طلبــه عــن طريــق 
شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي بخطابنــا يف 1434/6/26هـــ فوردنــا 
اجلــواب منهــم يف 1434/7/9هـــ واملتضمــن : نفيدكــم أنــه مت البحــث 
عــن املدعــى عليــه املذكــور ولــم يعثــر عليــه وبالرجــوع للنهايــة الطرفيــة 
اتضــح بأنــه يعمــل حتــت كفالــة املدعــو ).....( وباالتصــال عليــه أفــاد 
بــأن مكفولــه يعمــل لديــه مبنطقــة الريــاض علمــًا بأنــه جــرى إباغــه 
مبوعــد اجللســة هاتفيــًا أهـــ لذلــك فقــد قــررت الســير يف الدعوى فســألت 
املدعيــة عــن عقــد النــكاح فأجابــت قائلــة إن جميــع األوراق الثبوتيــة 
أجابــت  هكــذا  عليــه  املدعــى  لــدى  أوالدي  وتخــص  تخصنــي  التــي 
وبســؤالها هــل لديــك مــا تريديــن اضافتــه فأجابــت بالنفــي فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن دعــوى املدعيــة وملــا ورد يف املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية املشــار إليهــا بعاليــه ولتبلــغ املدعــى عليــه مبوعــد 
املدعيــة  ولتضــرر  يعــد نكــواًل  احلضــور  عــن  امتناعــه  اجللســات وألن 
مــن عــدم حضــور املدعــى عليــه ولكــون الشــريعة جــاءت برفــع الضــرر 
كمــا يف قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال 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 وألن مــن 
واجبــات الــزوج علــى زوجتــه وأوالده توفيــر الســكن الشــرعي املناســب 
لهــم لذلــك كلــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بتوفيــر ســكن شــرعي 
ــًا وبعــد ذلــك  مناســب للمدعيــة وأوالدهــا ومبــا تقــدم حكمــت حضوري
يخلــى ســبيله مــن هــذه الدعــوى وهــو علــى دعــواه متــى حضــر وبعــرض 
ــال  ــزم حي ــة قــررت القناعــة وقــررت إكمــال مــا يل ــى املدعي احلكــم عل
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إبــاغ املدعــى عليــه باحلكــم حســب التعليمــات ثــم رفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وانتهــت 
اجللســة الســاعة التاســعة  . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/10/21هـــ محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1435/1/2هـــ افتتحــت 
ــا خطــاب احملضريــن باحملكمــة يف 1434/11/6هـــ  اجللســة وقــد وردن
بشــأن إبــاغ املدعــى عليــه واملتضمــن بأنــه بعــد الذهــاب للعنــوان املشــار 
إليــه لــم يســتطع كل مــن ســألته أن يدلنــي عليــه لذلــك مت االتصــال 
برقــم اجلــوال أعــاه وذلــك مــن أجــل تســليم صــورة التبليــغ حيــث مت 
الــرد مــن قبــل شــخص ادعــى أنــه ليــس املذكــور علمــًا بــأن العمــدة ال 
يعــرف املذكــور أهـــ ومذيــل احملضــر بتوقيــع احملضــر ).....( ورئيــس 
قســم احملضريــن وحيــث تعــذر تســليم املدعــى عليــه نســخه مــن إعــام 
ــى املــادة 5/176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد  ــاء عل احلكــم وبن
أمــرت بضبــط ذلــك ورفــع كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم حســب املتبــع  .. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1435/1/2هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
األولــى لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا 
شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة وتاريــخ 1435/1/15هـــ 
املشــتملة علــى الصــك ).....( وتاريــخ 1434/10/28ه الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ ).....( القاضي باحملكمة العامة املتضمن دعوى).....( يف حقوق 
زوجيــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة باألكثريــة علــى 
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احلكــم والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،،،،،
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: 34283903    تاريُخه: 1434/7/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34140521

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34357857 تاريخه: 1434/11/11هـ

نفقــة - مطالبــة أم بنفقتهــا وبخادمــة - تقســيم نفقــة قريــب علــى 
مــن جتــب عليــه ممــن يــرث القريــب مــن املقتدريــن علــى حســب امليــراث 
الشــرعي - تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم اخلبــراء - احلكــم علــى 
علــى  حكــم   - املواصــات  وأجــرة  لــأم  شــهرية  نفقــة  بدفــع  األوالد 
أوالد بوجــوب خدمــة والدتهــم بأنفســهم فــإن لــم يســتطيعوا فعليهــم 
أن يوفــروا مــن يقــوم بخدمتهــا - اإلفهــام مبطالبــة مــن جتــب عليــه 

النفقــة بحصتــه الواجبــة عليــه.

جــاء يف كشــاف القنــاع )ويلزمــه أي املنفــق خدمــة قريــب وجبــت نفقته 
فيخدمــه بنفســه أو غيــره حلاجــة إلــى خدمة(

ادعــت أم علــى ابنــن مــن أوالدهــا إنهــا امــرأة كبيــرة مقعــدة وســاكنه 
لوحدهــا يف بيــت أعطاهــا إيــاه أحــد احملســنن لتمكــث فيــه طــوال 
حياتهــا وأنهــا بحاجــة إلــى مصــروف شــهري وخادمــة تقــوم بخدمتهــا 
عليــه  املدعــى  أجــاب   - بذلــك  املدعــى عليهمــا  ابنيهــا  إلــزام  وطلبــت 
األول بــأن الدعــوى غيــر صحيحــة وان املدعيــة ســاكنة يف نفــس البيــت 
الــذي يســكن فيــه املدعــى عليــه الثانــي ولهــا جنــاح مســتقل ولكنهــا ال 
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جتلــس فيــه وان أوالدهــا يطالبونهــا بــأن جتلــس عندهــم ولكنهــا ترفض 
وانهــم مســتعدون خلدمتهــا - أجــاب املدعــى عليــه الثانــي أنهــا رفعــت هــذه 
الدعــوى عليهمــا دون ابنهــا الثالــث وانــه ســبق أن رعــى والدتــه وهــي 
ســاكنه معــه وهــو يخدمهــا مــع زوجتــه وال يوافــق علــى اســتقدام خادمــة 
لعــدم قدرتــه علــى ذلــك - قــررت املدعيــة أن عــدد أبنائهــا الذكــور ثاثــة 
ــاث - قــرر  ــًا أوالدهــا الذكــور دون اإلن ــدر مالي ــاث ســت وأن املقت واإلن
قســم اخلبــراء باحملكمــة حاجــة املدعيــة إلــى نفقــة شــهرية قدرهــا ألــف 
وســتمائة ريــال دون راتــب اخلادمــة املنزليــة - وحاجتهــا خلادمــة منزليــة 
ــر  ــة بتقدي ــال شــهريا - قنعــت املدعي - وأجــرة مواصــات خمســمائة ري
قســم اخلبــراء وقــرر املدعــى عليهمــا اعتراضهمــا علــى القــرار - بنــاء 
علــى مــا تقــدم قــرر ناظــر القضيــة أن املقتــدر مــن أوالدهــا الذكــور هــم 
ثاثــة وأنهــا رفعــت علــى اثنــن فقــط وان الواجــب علــى كل واحــد مــن 
ــال  ــة بينهــم هــو ســبعمائة ري األوالد الذكــور بعــد قســمة حاجــة املدعي
الن نفقــة األقــارب جتــب عليهــم علــى حســب ميراثهــم الشــرعي دون 
غيرهــم لــذا ولأســباب املذكــورة باحلكــم فقــد صــدر احلكــم علــى 
املدعــى عليهمــا بــأن يدفــع كل واحــد منهمــا شــهريا ســبعمائة ريــال 
وإفهامهــا بوجــوب خدمــة والدتهمــا بأنفســهما فــإن لــم يســتطيعا فعليهمــا 
أن يوفــرا لوالدتهمــا مــن يقــوم بخدمتهــا وصــرف النظــر عــن مطالبــة األم 
بتوفيــر خادمــة لعــدم وجــود الزم حيــث تعهــد املدعــى عليهمــا بــأن يقومــا 
بذلــك ومت إفهــام املدعيــة بــان لهــا مطالبــة ابنهــا الثالــث متــى مــا أرادت 
بحصتــه مــن النفقــة - قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر املدعــى عليهمــا 
عــدم القناعــة - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 

ــة. باملصادقــة علــى احلكــم باألكثري
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العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ....... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالطائــف ففــي  هــذا اليــوم األحــد 1434/05/26هـــ ويف متــام الســاعة 
التاســعة صباحا افتتحت اجللســة بناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة 
الرئيــس برقــم 34140521 يف 1434/03/24هـــ واملقيــدة باحملكمــة 
برقــم 34746114 وفيهــا حضــرت ....... املــرأة ســعودية بالســجل رقــم 
....... واملعــرف بهــا مــن قبــل املدعــى عليهمــا ولديهــا احلاضريــن معهــا 
....... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ....... و ....... ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ....... وادعــت املــرأة قائلــة يف حتريــر دعواهــا إن هــؤالء احلاضريــن 
ولــدي وأنــا امــرأة كبيــرة مقعــدة ســاكنة لوحــدي يف حــي .......يف بيــت 
أعطتنــي إيــاه... ألســكن فيــه طــول حياتــي وأنــا بحاجــة ملصروف شــهري 
وخادمــة تقــوم بخدمتــي أطلــب إلــزام ولــدي بذلــك هــذه دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليهمــا أجــاب .......قائــا بــأن هــذه الدعــوى غيــر 
ــه أخــي ولهــا  صحيحــة فأمــي ســاكنة بنفــس البيــت الــذي ســاكن في
جنــاح مســتقل ولكــن هــي الجتلــس فيــه ونحــن أوالدهــا ثاثــة رجــال 
وســتة بنــات كل واحــد منــا يطالبهــا بجلوســها عنــده طــول وقــت حياتهــا 
نقــوم بكامــل  وأن  ونحــن مســتعدون خلدمتهــا  ذلــك  ترفــض  لكنهــا 
طلباتهــا وأن نقدمهــا علــى أوالدنــا يف بيوتنــا وأنــا ال أوافــق علــى طلبهــا 
ــا اســتغرب  ــه أن هــذه إجابتــي وأجــاب املدعــى عليــه .......قائــا يف إجابت
ــا رفعــت ... الدعــوى دون أخــي وشــقيقي ....... ــا فأن ــدة علين دعــوى الوال

بحجــة أن أخــي قــد قــام بهــا واســتقدم لهــا ســابقا خادمــة ورعــى شــؤونها 
ــا أيضــا قــد ســبق لــي ذلــك ملــدة ثــاث ســنوات ثــم قــام  ملــدة ســنتن فأن
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أخــي ... بعــد ذلــك بالقيــام بشــؤونها بعــدي ملــدة ســنتن وأنــا لــم أقصــر 
معهــا وزوجتــي بنــت أختهــا وهــي اآلن ســاكنة معــي يف بيــت واحــد 
والبيــت الــذي تذكــره ملحــق لنفــس البيــت الــذي اســكن فيــه وأنــا لــن 
أقصــر عليهــا يف النفقــة إذا كانــت معــي يف البيــت تــأكل وتشــرب ممــا 
أشــرب واخلادمــة أنــا أخدمهــا وزوجتــي يف مقــام ابنتهــا تخدمهــا بنفســها 
ولــن أوافقهــا علــى اســتقدام خادمــة لعــدم اســتطاعتي املاديــة علــى ذلــك 
هــذه إجابتــي وكنــا قــد كتبنــا لرئيــس قســم الصلــح بكتابنــا رقــم 
ــة اإلصــاح بــن األم وأوالدهــا  34746114 يف 1434/04/17هـــ حملاول
فوردنــا خطــاب رئيــس قســم اإلصــاح والتحكيــم باحملكمــة برقــم 
يف  170/ص  رقــم  القــرار  وبرفقــه  1434/04/30هـــ  يف   34746114
ــح بــن  ــي وبعــرض الصل 1434/04/28هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة مايل
الطرفــن تعــذر الصلــح بينهمــا وبســؤال كل منهمــا عــن راتبــه أفــاد 
بأنــه يتقاضــى راتــب وقــدره ثمانيــة األف ريــال و....... يتقاضــى راتــب 
وقــدره تســعة األف وأربعمائــة وتســعة وتســعون ريــال حســب افادتهمــا 
املرفقــة عليــه تــرى اللجنــة والــرأي لفضيلتكــم ان تكــون نفقــة املدعيــة 
كالتالــي أوال كل ابــن يدفــع ثمامنائــة ريــال ليصبــح مجمــوع املبلــغ ألــف 
وســتمائة ريــال كل شــهر نفقــة لوالدتهــم ثانيــا أن يســتقدم املدعــى 
عليهمــا لوالدتهمــا خادمــة وتكــون تكاليفهــا ورواتبهــا باملناصفــة بــن 

األخويــن ولضيــق الوقــت جــرى رفــع اجللســة
ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة املعــرف بهــا 
مــن قبــل ابنهــا املدعــي عليــه ويف هــذه اجللســة جــرى ســؤال املدعيــة عــن 
أوالدهــا كــم عددهــم ومــا أســمائهم فأجابــت قائلــه عــدد الذكــور 
ثــاث أبنــاء وعــدد اإلنــاث ســتة بنــات فجــرى ســؤالها عــن قــدرة بقيــة 
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األوالد املاليــة غيــر املدعــى عليهمــا فأجابــت بــأن أبنائــي الثاثة الذكور 
يشــتغلون ولديهــم رواتــب شــهرية وأمــا البنــات فليــس منهن واحده تشــتغل 
ولهــا راتــب وجميعهــم متزوجــات وعنــد أزواجهــن وليــس لهــم دخــل مالــي 
ويعتمــدون بعــد اهلل ســبحانه وتعالــى علــى أزواجهــن  يف نفقتهــم ونحــو 
ذلــك بنــاء عليــه وحيــث لــم يحــدد بقــرار قســم الصلــح قــدر حاجــة املدعية 
للنفقــه الشــهرية بعــد ســؤالها عــن دخلهــا قــررت الكتابــة لهــم إلفادتنــا 
عــن ذلــك وقــد حــدد لهــم موعــد يف قســم الصلــح  وحــدد موعــد لــدى 

مكتبنــا
ــوم  األربعــاء املوافــق1434/07/26 هـــ افتتحــت  ويف جلســة أخــرى يف ي
الســجل  اجلنســية مبوجــب  املدعيــة ســعوديه  وفيهــا حضــرت  اجللســة  
ــن  ــل املدعــى عليهــم أوالدهــا احلاضري ــا مــن قب ــي رقــم واملعــرف به املدن
ــة مــن قســم اإلصــاح بخطابهــم رقــم 34746114  معهــا وعــادت املعامل
يف 1434/7/25هـــ وبرفقــه القــرار رقــم 330/ص يف 1434/7/23هـــ 
والتضمــن بعــد املقدمــة انــه جــري االجتمــاع مــع طــريف الدعــوى يــوم 

1434/7/23هـــ وتــرى اللجنــة أن تكــون نفقــة املدعيــة كالتالــي:
)1( حتتــاج املدعيــة نفقــة شــهريه وقدرهــا ألــف وســتمائة ريال كل شــهر 

بــدون راتــب العاملــة املنزلية.
)2( حتتاج املدعية لعاملة منزليه تقوم برعايتها.

)3( حتتــاج املدعيــة ألجــرة مواصــات وقدرهــا خمســمائة ريــال كل 
ــة  ــة فأجابــت قائل ــى املدعي شــهر وبــاهلل التوفيــق أهـــ فجــرى عرضــه عل
الــذي يحكــم لــي بشــرع اهلل فأنــا راضيــة  بــه وبعرضــه علــى املدعــى 
عليهمــا فأجــاب املدعــى عليــه بأننــي معتــرض علــى هــذا القــرار حيــث 
ــي وأجــاب املدعــي  ــم يأخــذوا معلومــات من ــي ول ــم يســأل عــن التزامات ل
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عليــه بأننــي اعتــرض علــى هــذا القــرار حيــث إن لــدي التزامــات ماليــه 
ــذه حيــث جــرى ســؤال املدعــي عليهــم أن والدتكــم يف  ال تســمح بتنفي
اجللســة املاضيــة بــأن لديهــا ثاثــة أبنــاء وســتة بنــات وأن املقتــدر مــن 
أوالدي هــم الذكــور فقــط مــا تقولــون بذلــك فأجــاب كل واحــد منهمــا 
ــة وحيــث  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل ــح فبن ــأن ذلــك صحي ب
جــري محاولــة اإلصــاح بــن املتداعيــن أكثــر مــن مــرة فتعــذر ذلــك 
وخادمــه  شــهريه  بنفقــه  عليهمــا  املدعــى  تطالــب  املدعيــة  إن  وحيــث 
وحيــث إن املقتدريــن مــن أوالد املدعيــة هــم أبنائهــا الذكــور فقــط وهــم 
ثاثــة كمــا جــاء يف كام املدعيــة ومصادقــة املدعــى عليهمــا علــى ذلك 
وحيــث قــدرت جلنــة الصلــح باحملكمــة حاجــة املدعيــة للنفقــة الشــهرية 
بألــف وســتمائة ريــال شــهريا وخمســمائة ريــال أجــرة للمواصــات كل 
شــهر مبــا مجموعــه ألفــان ومائــه ريــال وحيــث إن املدعيــة قــد رفعــت 
دعواهــا علــى املدعــى عليهمــا دون أخيهمــا .......وحيــث إن الواجــب علــى 
كل واحــد مــن األوالد الذكــور بعــد قســمة حاجــة املدعيــة بينهــم هــو 
ــال والن نفقــة األقــارب جتــب عليهــم علــى حســب ميراثهــم  ســبعمائة ري
الشــرعي  دون غيــره والن املقتدريــن ممــن يــرث املدعيــة هــم ثاثــة مــن 
ــى املدعــى عليهــم هــو خدمــة أمهــم  أوالدهــا الذكــور والن الواجــب عل
والقيام بشؤنها بأنفسهم جاء يف كشاف القناع: ) ) ويلزمه( أي املنفق 
)خدمــة قريــب ( وجبــت نفقتــه  فيخدمــه ) بنفســه أو غيــره حلاجــة ( إلــي 
ــه فقــد حكمــت علــى املدعــي عليهمــا بــأن يدفــع  اخلدمــة (. لذلــك كل
ــال وأفهمتهمــا بوجــوب  ــه شــهريا ســبعمائة ري كل واحــد منهمــا لوالدت
خدمــة والدتهــم بأنفســهم فــإن لــم يســتطيعوا ذلــك فعليهــم أن يوفــروا 
مــن يقــوم بخدمتهــا وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعيــة إلــزام املدعــي 
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عليهــم بتوفيــر خادمــة لعــدم وجــود الزمــه حيــث تعهــد املدعــى عليهمــا ان 
يقومــوا بذلــك بأنفســهم وأفهمــت املدعيــة بــأن لهــا مطالبــة ابنهــا الثالــث 
... متــى مــا أرادت ذلــك بحصتــه مــن النفقــة وبعرضــه عليهــم قــررت 
املدعيــة القناعــة وقــرر املدعــى عليهمــا عــدم القناعــة وافهمــا بتعليمــات 
التمييــز وأن عليهمــا احلضــور الســبت القــادم 1434/7/29هـــ الســتام 
الصــك لتقــدمي االعتــراض خــال ثاثــن يومــا مــن اســتامهم للصك وإذا 
لــم يقدمــوا خالهــا اعتراضهــم فــإن احلكــم ســوف يكتســب القطعيــة 
ففهمــوا ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/26 هـــ ...
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائف  
ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/8/9هـــ ويف متــام الســاعة احلاديه عشــره 
وعشــر دقائــق صباحــا أفتتحــت اجللســة وقد وردتنا الائحــه االعتراضيه 
املقدمــه مــن املدعــى عليــه  واملقيــده بهــذه احملكمــة برقــم 342009249 
يف 1434/8/21هـــ واملكونــه مــن ســت ورقــات وباالطــاع عليهــا لــم 
اجــد مــا يؤثرعلــى مــا ســبق احلكــم بــه وامــرت باحلــاق ذلــك بضبطــه 
كــي ال يخفــى ورفعهــا مــع كامــل اوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/09 هـــ
العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   ....... فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/12/16  اإلثنــن  يــوم   ففــي  بالطائــف  
اجللســة الســاعة الثامنــه والنصــف صباحــا بنــاء علــى رجــوع املعاملــة 
يف   34746114 برقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محمكــة  مــن 
 34283903 برقــم  منــا  الصــادر  الصــك  وبرفقتهــا  1434/11/24هـــ 
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يف 1434/7/30هـــ واملظهــر عليــه مبوجــب تظهيــرات الدائــره الثالثــه 
املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واالوقــاف  الشــخصيه  لاحــوال 
مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة واملتضمــن بعــد املقدمــة انــه 
ــا القــرار رقــم  ــه واصدرن ــه بعالي ــى الصــك املشــار الي جــرى االطــاع عل
34357857 يف 1434/11/11هـــ املتضمــن باالكثريــة املوافقــه علــى 
احلكــم وبــاهلل التوفيــق عضــو ختــم وتوقيــع عضــو ختــم وتوقيــع رئيــس 
الدائــره ختــم وتوقيــع أ.هـــ عليــه فقــد امــرت باحلــاق ذلــك بضبطــه وســجلة 
كــي ال يخفــى  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/12/16 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال 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 
ــخ  1434/10/29هـــ  املرفــق  العامــة بالطائــف برقــم 34746114 وتاري
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ .... القاضــي باحملكمــة العامــة 
بالطائــف برقــم  34283903 وتاريــخ  1434/7/30هـــ ، املتضمــن دعوى 
املــرأة يف نفقــة  ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة  
تقــرر باألكثريــة  املوافقــة علــى احلكــم  ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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: 34171996 تاريُخه: 1434/3/25هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34110811

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34263405  تاريخه:1434/7/9هـ

نفقــة - نفقــة ابــن بالــغ - النفقــة املاضيــة و املســتقبلية - تقدير النفقة 
عن طريق قســم اخلبراء - احلكم بالنفقة املاضية واملســتقبلية .

قوله تعالى } ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{

ادعــى املدعــي أصالــة عــن نفســه وبالوكالــة عــن أخيــه ضــد والدهمــا 
بالوكالــة عنــه أحــد أبنائــه ومضمــون الدعــوى أن املدعيــن قــد خرجــا 
مــن منــزل والدهمــا بســبب طاقــه لوالدتهما ومن تاريــخ 1433/11/1هـ 
لــم ينفــق عليهمــا وطلــب املدعــي أصالــة ووكالــة إلــزام والدهمــا بالنفقــة 
مــع مراعــاة أجــرة الســكن والســيارة وهمــا طالبــان بالثانويــة  أجــاب 
ــى الدعــوى ســوى النفقــة فقــرر أن  ــة باملصادقــة عل املدعــى عليــه وكال
والدهمــا كان ينفــق عليهمــا وســلم املدعــي 1500 ريــال وال مانــع لديــه 
مــن النفقــة متــى رجعــا إلــى بيــت والدهمــا  أجــاب املدعي أصالــة ووكالة 
بإنــكار النفقــة وقــرر أنــه ال مانــع مــن خصــم مبلــغ 1500 مــن املطالبــة مت 
تقديــر نفقــة املدعيــن مبلغــًا قــدره ألفــا ريــال لــكل واحــد  قــرر املدعــي 
القناعــة وقــرر املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة قــرر ناظــر القضيــة 
مــع حاجــة األوالد  واجبــة عنــد حاجتهــم وخصوصــًا  نفقــة األوالد  أن 
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لــدى فضيلــة  القضائــي  املــازم   ... أنــا  فلــدي  احلمــد هلل وحــده وبعــد 
منــه   وبتكليــف  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   ... الشــيخ 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالرياض/املســاعد برقم 33712469 وتاريخ 1433/12/29 هـ  املقيدة 
يــوم   يف  هـــ    1433/12/29 وتاريــخ   332276534 برقــم  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1434/01/28 هـــ  حضــر  ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
... مبوجــب  ... أصالــة عــن نفســه ووكيــا عــن  الســجل املدنــي رقــم 

وغنــى الوالــد وهــم يدرســون يف مرحلــة تتطلــب التفــرغ للدراســة ولقولــه 
تعالــى } ِلُيْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه{ ومبــا أن املدعــي قــرر موافقتــه علــى 
خصــم 1500 ريــال وأن يتــم احتســاب النفقــة مــن شــهر ذي القعــدة مــن 
1433/11/1هـــ إلــى 1434/3/30هـــ يصبح مجمــوع النفقة مبلغًا وقدره 
ــال لذلــك فقــد  ــًا قــدره 1500 ري ــال يخصــم منهــا مبلغ عشــرون ألــف ري
صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعيــن النفقــة املاضيــة 
مبلغــًا قــدره ثمانيــة عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال مناصفــة بينهمــا ونفقــة 
شــهرية قدرهــا ألفــا ريــال لــكل واحــد منهمــا ابتــداء مــن 1434/4/1هـــ  
قــرر املدعــي القناعــة  وقــرر املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة صــدر 
قــرار محكمــة االســتئناف باملاحظــة ومضمــون ذلــك أن املدعــي أصالة 
ووكالــة لــم يذكــر يف دعــواه اســتدانة لتلــك النفقــة تقضــي إيجابهــا 
علــى الوالــد، ومت عــرض ذلــك علــى املدعــي أصالــة ووكالــة وقــرر 
ــك النفقــة  صــدر قــرار محكمــة االســتئناف بالريــاض  ــه اســتدان تل أن

باملوافقــة علــى احلكــم.
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الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل عرقــة  برقــم 3431860 بتاريــخ 
ــه فيهــا املرافعــة واملدافعــة واالقــرار وحضــر  1434/1/10هـــ  املخــول ل
حلضــوره ... بصفتــه وكيــا عــن والــده مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل عرقــة برقم 33187628 وتاريــخ 1433/04/13هـ واملخول 
لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واالقــرار والصلــح وبســؤال املدعــي عــن 
دعــواه أجــاب قائــا إنــي وأخــي ... أوالد املدعــى عليــه وقــد خرجنــا مــن 
منــزل والدنــا يف شــهر شــعبان مــن عــام 1433هـــ بســبب طاقــه لوالدتنــا 
ــب بالنفقــة مــع  ــذا نطال ــا ل ــم ينفــق علين ــخ 1433/11/01هـــ ل ومــن تاري
ــة  ــب يف الثانوي ــي طال مراعــاة قيمــة أجــرة الســكن والســيارة علمــا أنن
وأخــي ... يف الســنة األولــى الثانويــة هــذه دعوانــا وبعــرض ذلــك علــى 
دعــواه  يف  املدعــي  ذكــره  مــا  قائــا  أجــاب  وكالــة  عليــه  املدعــى 
كلــه صحيــح مــا عــدا عــدم إنفــاق والــدي حيــث أنــه دفــع للمدعــي 
مبلغــا قــدره 1500 ريــال ووالــدي ال مانــع لديــه مــن النفقــة متــى مــا 
مت رجوعهمــا إلــى البيــت كمــا أنــه لــم يخــرج مــن املنــزل إال يف شــهر 
ذي القعــدة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعيــن قــال املدعــي 
تاريــخ اخلــروج غيــر مؤثــر يف الدعــوى وأمــا مــا ذكــر مــن اســتامي 
ملبلــغ 1500 ريــال غيــر صحيــح ولكــن لعــدم تأخيــر الدعــوى ال مانــع 
ــي لعــدم وجــود محــرم  ــت لوالدت ــا ذهب ــغ مــن النفقــة وأن مــن خصــم املبل
معهــا وأنــا أكبــر أوالدهــا وعــدم وجــود مــن يرعانــا يف املنــزل الــذي بــه 
والــدي هكــذا ذكــر بعــد ذلــك اقتضــى النظــر الكتابــة لهيئــة النظــر 
ــا القاضــي يف  ــدي أن ــر نفقــة للمدعيــن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل لتقدي
احملكمــة العامــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 33712469 وتاريــخ 
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وتاريــخ   332276534 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/12/29
1433/12/29 هـــ  يف يــوم  األربعــاء املوافــق1434/03/25 هـــ حضــر 
املدعــي أصالــة ووكالــة وحضــر حلضورهــم املدعــى عليــه وكالــة وقــد 
ــح باحملكمــة رقــم 237 يف 1434/3/25هـــ  ــا قــرار مكتــب الصل وردن
واملتضمــن أن تكــون نفقــة الولــد الواحــد مبلغــا قــدره ألفــا ريــال 2000 
شــهريا نظــرا حلالــة املدعــى عليــه املاديــة واســتنادا لقولــه تعالــى )لينفــق 
ذو ســعة مــن ســعته( وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة 
بــه وقــرر املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة بذلــك لكــون املبلــغ مبالــغ 
فيــه ويكفــي خمســمائة ريــال لــكل واحــد مــع العلــم أن املدعــن بالغــن 
وموكلــي ليــس مبلــزم بالنفقــة عليهــم هكــذا ذكــر وبســؤال املدعــى 
عليــه عــن تاريــخ خــروج املدعــي وأخيــه فقــال ال أذكــر التاريــخ بالضبــط 
لكنــه يف شــهر ذي القعــده هكــذا ذكــر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
قــال انــا خرجــت يف نهايــة شــهر شــوال وال مانــع مــن احتســاب النفقــة مــن 
بدايــة شــهر ذي القعــده  فبنــاء علــى ماتقــدم وملــا جــاء يف قــرار مكتــب 
الصلــح املســتند يف تقديــره علــى مــاورد مــن أمــاك كثيــرة للمدعــى 
عليــه وحالتــه املاديــة املمتــازة ولقولــه تعالــى  )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته(
 ومبــا أن نفقــة الوالــد ألوالده واجبــة عنــد حاجتهــم وخصوصــا مــع حاجــة 
األوالد وغنــى الوالــد واليخفــى حاجــة األوالد نظــرا لكونهــم يدرســون 
يف مرحلــة تتطلــب تفرغهــم للدراســة ومبــا أن املدعــي قــرر موافقتــه 
علــى خصــم املبلــغ الــذي أدعــى املدعــى عليــه وكالــة تســليمه لــه البالــغ 
قــدره الــف وخمســمائة ريــال وأن يتــم احتســاب النفقــة مــن بدايــة شــهر 
ذي القعــده وبإجــراء عمليــة حســابية للنفقــه مــن 1433/11/1هـــ إلــى 
1434/3/30هـــ للمدعيــن يصبــح مجمــوع النفقــه قــدره عشــرون ألــف 
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ريــال يخصــم منــه الــف وخمســمائة ريــال وجلميــع ماتقــدم فقــد الزمــت 
املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــن مبلــغ النفقــة املاضيــة البالــغ قــدره 
بينهمــا ونفقــة شــهرية  ريــال مناصفــة  الفــا وخمســمائة  ثمانيــة عشــر 
قدرهــا الفــا ريــال 2000 لــكل واحــد منهمــا ابتــداء مــن 1434/4/1هـــ 
ــع املدعــي و قــرر  ــى الطرفــن قن وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم عل
املدعــى عليــه وكالــة عــدم قناعتــه باحلكــم وطالــب بتدقيــق احلكــم 
ــون  ــه مــدة قدرهــا ثاث ــه ل ــة وأفهــم بأن واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضي
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 
إقفــال  الســاعة 1.30 ومت  اليــوم  هــذا  احلكــم  نســخة  تســليم صــورة 
اجللســة الســاعة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/25 هـــ
...  القاضــي يف احملكمــة العامــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 33712469 وتاريــخ 1433/12/29 هـــ  املقيــدة 
يــوم   يف  هـــ    1433/12/29 وتاريــخ   332276534 برقــم  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1434/06/14 هـــ حضــر ...  حيــث عــادت املعاملــة مــن 
االســتئناف  رئيــس محكمــة  االســتئناف مبوجــب خطــاب  محكمــة 
املاحظــة  قــرار  وبرفقهــا  1434/6/6هـــ  يف   341156291 رقــم 
الصــادر مــن الدائــرة االحــوال الشــخصية الثانيــة برقــم 34223302 يف 
ــه مــن النفقــة  ــه فضيلت ــه) ماحكــم ب 1434/5/26هـــ ونــص احلاجــة من
لــاوالد املذكوريــن قــد انفقــا علــى انفســهما ولــم يذكــرا يف دعواهمــا 
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اســتدانة لتلــك النفقــة تقتضــي إيجــاب النفقــة علــى والدهمــا فمــا وجــه 
مــا حكــم بــه فضيلتــه واحلــال تلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــي احلاضــر 
أجــاب قائــا املــدة مــن تاريــخ عــدم االنفــاق بتاريــخ 1433/11/1هـــ حتــى 
إقامــة الدعــوى بتاريــخ 1434/12/29هـــ قرابــة الشــهرين وكنــا نحــاول 
حــل األمــر وديــا مــع والــدي ولكــن ظهــر لنــا تدخــل اخينــا لافســاد بيننــا 
وكنــا يف حالــة ال يعلــم بهــا اال اهلل حيــث اســتأجر جــدي لنــا غرفتــن يف 
ســطح مــع أن والــدي غنــي وكنــت أســتلف املبالــغ مــن جــدي وســأعيدها 
لــه عنــد اســتام مبالــغ النفقــة واآلن حالتنــا تــزداد ســؤا يومــا بعــد يــوم 
لطــول املــدة هكــذا أجــاب وبذلــك مت إكمــال الــازم حيــال ماحظــة 
أصحــاب الفضيلــة وأمــرت بإحلــاق ذلــك علــى صــك احلكــم وســجله  
ــا محمــد وعلــى  ــى نبين وبــاهلل التوفيــق وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/14 هـــ
...  القاضــي يف احملكمــة العامــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 33712469 وتاريــخ 1433/12/29 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 332276534 وتاريــخ 1433/12/29 هـــ  ففــي يــوم  
األحــد املوافــق1434/07/23 هـــ حيــث عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف وبرفقهــا القــرار املــدون علــى ظهــر الصــك  واملتضمــن مــا 
واإلنهــاءات  الشــخصية  لأحــوال  الثانيــة  الدائــرة  تظهيــرات   ( نصــه 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض احلمــد هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنــا 
علــى هــذا الصــك رقــم 34171996  وتاريــخ 1434/3/25هـــ الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض الشــيخ ... وأصدرنــا 
املصادقــة  املتضمــن  وتاريــخ 1434/7/9هـــ   رقــم 34263405  القــرار 
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ــى احلكــم واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي  عل
اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه (  وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/07/23 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 341565480 وتاريــخ 1434/7/1هـــ املرفــق 
  ... الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا 
املســجل برقــم 34171996 وتاريــخ 1434/3/25هـــ اخلــاص بدعــوى/ ... 
ــة نفقــة  وقــد  ــه ...  ضــد / والدهــم .  يف قضي ــة عــن اخي ــة ووكال اصال
تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مباهــو مــدون ومفصــل فيــه. وحيث ســبق 
دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بنــاء علــى 
قرارنــا رقــم 34223302 وتاريــخ 1434/5/26هـــ تقــرر الدائرة املصادقة 
بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى 

آلــه وصحبــه وســلم . 
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: 34177730    تاريُخه: 1434/4/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3434673

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34285592 تاريخه: 1434/8/2هـ

نفقــة - نفقــة حامــل- نفقــة طفــل عــن املــدة املاضيــة واملســتقبلية - 
نفقــة احلامــل التســقط بالنشــوز- تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم 
اخلبــراء - اإلقــرار حجــة موجبــة بنفســه - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع 

نفقــة الطفــل املاضيــة و املســتقبلية ونفقــة احلمــل . 

1- قال يف كشــاف القناع )125/13( )فتجب النفقة على زوج لزوجته 
ناشــزًا حامًا (

2- قاعدة: اإلقرار حجة موجبه بنفسه

ــة كان زوجــا لهــا وقــد طلقهــا  ــه أصال ــأن املدعــى علي ــة ب ادعــت املدعي
وهــي حامــل ثــم وضعــت بعــد خمســة أشــهر مــن الطــاق ولــم يراجعهــا 
ولــم ينفــق عليهــا وال علــى طفلهــا الــذي هــو يف حضانتهــا حتــى اآلن- 
طلبــت املدعيــة نفقــة احلمــل خمســة أشــهر والنفقــة املاضيــة للطفــل ملــدة 
ــر النفقــة املســتقبلية للطفــل- أقــر املدعــى  ــة أشــهر وتقري ســنتن وأربع
عليــة وكالــة بصحــة مــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بــأن ســبب عــدم النفقــة 
علــى املدعيــة مــدة احلمــل هــو نشــوزها وال مانــع لــدى موكلــه مــن دفــع 



253

نفقــة ابنــه املاضيــة واملســتقبلية- ورد اجلــواب مــن قســم اخلبــراء بتحديــد 
نفقــة مــدة احلمــل ونفقــة الطفــل عــن املــدة املاضيــة واملســتقبلة- حيــث إن 
اإلقــرار حجــة موجبــة وملــا ذكــره صاحــب كشــاف القنــاع مــن وجــوب 
النفقــة علــى الــزوج لزوجتــه الناشــز إذا كانــت حامــًا لــذا صــدر احلكم 
علــى املدعــى عليــه بدفــع نفقــة احلمــل للمدعيــة وكذلــك دفــع نفقــة ابنــه 
عــن املــدة املاضيــة وإلزامــه بدفــع النفقــة املســتقبلة وفــق تقديــر قســم 
اخلبــراء- قنعــت املدعيــة ولــم يقنــع املدعــى عليــه- صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمد هلل وحده والصاة والســام على من ال نبي بعده وبعد: ففي هذا 
اليــوم  االثنــن املوافــق 1434/3/2هـــ ويف متــام الســاعة العاشــرة صباحــًا 
لــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائــف بنــاء علــى املعاملــة 
ــخ 1434/1/19هـــ  ــة الرئيــس برقــم 3434673 وتاري ــة مــن فضيل احملال
واملقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 34167668 وتاريــخ 1434/1/19هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت ...ســعودية اجلنســية بالســجل املدنــي رقم 
...مدعيــة علــى احلاضــر يف مجلــس احلكــم ...ســعودي اجلنســية بالســجل 
املدنــي رقــم ...بصفتــه وكيــًا عــن ...ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالطائــف 
برقــم 33277549 يف 1433/9/19هـــ قائلــة يف دعواهــا ضــده: كان 
املدعــى عليــه أصالــة زوجــًا لــي وقــد طلقنــي وأنــا حامــل يف شــهر رجــب 
لعــام 1431هـــ ثــم وضعــت احلمــل بعــد خمســة أشــهر مــن الطــاق ولــم 
يراجعنــي ولــم ينفــق علــي وال علــى طفله ...الذي هو يف حضانتي إلى اآلن 
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لــذا فإنــي أطلــب نفقــة احلمــل خمســة أشــهر والنفقــة املاضيــة ملــدة ســنتن 
ــا  ــا ...هــذه دعــواي وعليه ــر النفقــة املســتقبلية البنن ــة أشــهر وتقري وأربع
ــه  ــًا: مــا ذكرت ــة أجــاب قائ ــى املدعــى عليــه وكال أوقــع وبعرضهــا عل
مــن زواج موكلــي بهــا وطاقــه لهــا وهــي حامــل وإجنابهــا للطفــل ...علــى 
ــي  ــه مــن عــدم انفــاق موكل ــة فهــذا صحيــح ومــا ذكرت فــراش الزوجي
عليهــا فتــرة احلمــل بعــد طاقــه لهــا فهــذا صحيــح والســبب هــو أن والدهــا 
منــع موكلــي مــن أخذهــا ملنزلــه وهــي ناشــز فتــرة احلمــل وال أذكــر املــدة 
بالتحديــد وأمــا مــا طلبتــه مــن نفقــة البنهــا ...للفتــرة املاضيــة والفتــرة 
املســتقبلية فــا مانــع لــدى موكلــي مــن دفعهــا هكــذا أجــاب وبســؤال 
الطرفــن عــن صــك الطــاق وتاريــخ ميــاد الطفــل أجابــت املدعيــة بأنهــا 
تطلــب مهلــة إلحضارهــا هكــذا طلبــت وقــد جــرت منــا إحالــة الطرفــن 
اإلصــاح  للمحاولــة  احملكمــة  هــذه  يف  والتحكيــم  الصلــح  لقســم 
وتقديــر النفقــة فوردنــا قرارهــم رقــم 57/ص يف 1434/2/6هـــ متضمنــًا 
مــا نصــه: )) حضــرت املدعيــة أصالــة ... وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه 
وكالــة ...ومبحاولــة الصلــح وتقريــب وجهــات النظــر بينهمــا تعذر الصلح 
ــه يتقاضــى  بــن الطرفــن وحيــث أفــاد وكيــل املدعــى عليــه أن موكل
راتــب وقــدره تســعة اآلف ريــال عليــه تــرى اللجنــة والــرأي لفضيلتكــم 
أن تكــون نفقــة الطفــل املاضيــة واملســتقبلية ثمامنائــة ريــال ونفقــة احلمــل 
للمدعيــة ألــف ريــال وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم عــى نبينــا محمــد 
وعلــى الــه وصحبــه وســلم أعضــاء جلنــة الصلــح ...و...... و...و ...رئيــس 
قســم الصلــح ...توقيعهــم (( أ.هـــ وبتاوتــه علــى الطرفــن قــررت املدعيــة 
قبولهــا بــه وأمــا وكيــل املدعــى عليــه فقــال: أنــا معتــرض علــى النفقــة 
فتــرة احلمــل وأمــا نفقــة الطفــل فــأرى أنهــا كثيــرة ألن موكلــي يــرمم يف 
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منزلــه ومقبــل علــى زواج هكــذا أجــاب والنتهــاء وقــت اجللســة قــررت 
رفعهــا يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا وحــددت للطرفــن 
موعــدًا يف يــوم األحــد املوافــق 1434/3/29هـــ يف متــام الســاعة التاســعة 
صباحــًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 

1434/3/2 هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: ففــي 
هــذا اليــوم  األحــد املوافــق 1434/3/29هـــ ويف متــام الســاعة التاســعة 
القائــم  بالطائــف  العامــة  أنا......القاضــي يف احملكمــة  لــدي  صباحــًا 
حضــرت  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  الســابع  القضائــي  املكتــب  بعمــل 
...معرفــًا بهــا مــن قبــل والدتهــا ...ســعودية اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم 
...واملعــرف بوالدتهــا مــن قبــل املشــرفة علــى تفتيــش النســاء ...حيــث إنــه 
متــت مطابقــة بطاقــة االحــوال ذات الرقــم  فوجــدت مطابقــة وحضــر 
حلضورهــا ...وكيــًا عــن ...وحيــث تبــن أن قــرار مكتــب الصلــح غيــر 
واضــح لــذا فقــد قــررت إعــادة املعاملــة إلــى مكتــب الصلــح لإلفــادة عــن 
قرارهــم وتفســير مــا ورد فيــه عليــه قــررت رفــع اجللســة يف متــام الســاعة 
التاســعة والنصــف  صباحــًا وحــددت للطرفــن موعــدًا يف يــوم الثاثــاء 
املوافــق 1434/4/2 يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/3/29 هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: ففــي 
العاشــرة  الســاعة  متــام  املوافــق 1434/4/2 ويف  الثاثــاء  اليــوم   هــذا 
والنصــف صباحــًا لــدي أنا......القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائــف 
القائــم بعمــل املكتــب القضائــي الســابع افتتحــت اجللســة وفيهــا حضرت 
...وحضــر حلضورهــا ...وكيــًا عــن ......   وقــد عــادت إلينــا املعاملــة مــن 
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رئيــس قســم الصلــح وذلــك بعــد أن متــت مخاطبتهــم لإلفــادة عــن تفســير 
مــا ورد يف قرراهــم املشــار إليــه أعــاه فوردنــا شــرح رئيــس قســم الصلــح 
علــى خطابنــا رقــم 34787904 يف 1434/4/1هـــ واملتضمــن ))حيــث أن 
اللجنــة تــرى أن تكــون نفقــة احلمــل ألــف ريــال لــكل شــهر (( فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي عليــه أقــر بأنــه ال مانــع 
لــدى موكلــه مــن دفــع نفقــة ابنــه ... للفتــرة املاضيــة والفتــرة املســتقبلية 
واإلقــرار حجــة موجبــة بنفســه فيقضــي بــه ومبــا أن أهل اخلبــرة قد قدروا 
النفقــة املاضيــة واملســتقبلية بثمامنائــة ريــال حســب مــا ورد يف قرارهــم 
رقــم 75/ص يف 1434/2/6هـــ وحيــث أنــه ال يســوغ االســتغناء علــى مــا 
قــرره أهــل اخلبــرة إال اذا ظهــر عيــب فيمــا قــرروه  ولــم يظهــر لــي شــيء 
يف ذلــك وملــا ورد يف كشــاف القنــاع مــا نصــه )) فتجــب النفقــة علــى 
زوج لزوجتــه  ناشــزًا حامــل (( 125/13 . لذلــك كلــه فقــد حكمــت 
علــى املدعــى عليــه أصالــة ...بدفــع مبلــغ وقــدره ســبعة وعشــرون ألفــًا 
وأربعمائــة ريــال نفقــة ل... ابــن املدعــى عليــه وأيضــًا نفقــة للحمــل كمــا 
حكمــت علــى املدعــى عليــه باالســتمرار يف دفــع النفقــة املســتقبلية مبلــغ 
وقــدره ثمامنائــة ريــال شــهريًا ويبــدأ يف دفعهــا مــن تاريــخ 1434/5/25هـــ  
وبعــرض احلكــم علــى طــريف الدعــوى قــررت املدعيــة قناعتهــا باحلكــم 
وأمــا املدعــى عليــه فقــرر اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب االســتئناف 
بائحــة اعتراضيــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف بــأن لــه ثاثــون يومــًا 
مــن تاريــخ اســتامه نســخة مــن صــك احلكــم وان لــم يتقــدم بائحــة 
اعتراضيــه خــال هــذه الفتــرة فيســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب 
الصفــة القطعيــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/2هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائف 
فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب فضيلــة رئيســها 
املكلــف برقــم 34167668 يف 1434/6/5هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر 
مــن الدائــرة الثالثــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار 
وبيــوت املــال برقــم 34228128 يف 1434/6/3هـــ املتضمــن مــا نصــه بعد 
املقدمــة: )) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقرر 
باألكثريــة إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة أن املعتــرض ذكــر 
وجــود دعــوى ســابقة بينهمــا يف زيــارة لابــن ...وصــدر بذلــك الصــك رقــم 
3417287 يف 1434/1/20هـــ ولــم جنــد صــورة مــن هــذا الصــك والبــد 
مــن ارفــاق صــورة مكتملــة مــن الصك املذكــور واهلل املوفق وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــة وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ...ختمــه 
وتوقيعــه  احلكــم ختمــه  علــى  موافــق   ... اســتئناف   قاضــي  وتوقيعــه 
رئيــس الدائــرة ...ختمــه وتوقيعــه (( أ.هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة 
بأنــه جــرى إرفــاق صــورة مكتملــة مــن صــك الزيــارة رقــم 3417287 
يف 1434/1/20هـــ وأمــرت بإعــادة أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
إلكمــال الــازم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

حــرر يف 1434/7/12هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 34167668 وتاريــخ  1434/7/19هـــ  املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة 
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بالطائــف برقــم  34177730 وتاريــخ  1434/4/2هـــ ، املتضمــن دعــوى 
املــرأة ...ضــد ... يف نفقــة ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، واهلل 

املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34185311    تاريُخه: 1434/4/10هـ      كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3412973

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34293469  تاريخه: 1434/8/10هـ

نفقــة- طلــب نفقــة مســتقبلية لــأوالد- احلكــم علــى األب بدفــع نفقــة 
أوالده حســب تقديــر قســم اخلبــراء 

1- قولــة تعالــى ) لينفــق ذو ســعه مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه فلينفــق 
ممــا آتــاه اهلل (

2- مــا رواه البخــاري مــن حديــث هنــد بنــت عتبــه قالــت يــا رســول اهلل 
إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إال 
مــا أخــذت منــه وهــو ال يعلــم فقــال عليــه الصــاة والســام خــذي مــا 

يكفيــك وولــدك باملعــروف(
3- أجمــع العلمــاء علــى وجــوب نفقــة األب علــى أوالده إذا كانــوا بالغــن 
قــال ابــن املنــذر ) أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم أن علــى 

املــرء نفقــة أوالده األطفــال الذيــن ال مــال لهــم (

ادعــت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا بــأن املدعــى عليــه تزوجهــا 
ودخــل بهــا الدخــول الشــرعي وأجنبــت منــه خمســة أوالد أربعــة أبنــاء 
وبنتــًا وذكــرت أســماءهم وأعمارهــم، وقــد طلقهــا الطلقــة الثانية وترك 
األوالد معهــا طلبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بالنفقــة املســتقبلية علــى 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
... القاضــي يف احملكمــة العامــة باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باخلبــر املكلــف برقــم 3412973 
وتاريــخ  برقــم 3460473  باحملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/1/7هـــ  
افتتحــت  1434/2/18هـــ  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  ففــي  1434/1/7هـــ 
...ســعودية  أصالــة  املدعيــة  حضــرت  وفيهــا   8:30 الســاعة  اجللســة 
ــي رقــم ...وحضــر حلضورهــا معرفــًا بهــا  اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
أخوهــا ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...كمــا حضــر 
ــي رقــم  ــة ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن ــه أصال املدعــى علي
ــه قبــل  ــة يف دعواهــا: لقــد تزوجــت باملدعــى علي ــة قائل ...فادعــت املدعي
قرابــة ثاثــة عشــرة ســنة يف عــام 1420هـــ ودخــل بــي الدخــول الشــرعي 

األوالد صــادق املدعــى عليــه علــى مــا جــاء يف الدعــوى وقــرر أنــه ال مانــع 
لديــه مــن اإلنفــاق علــى األوالد بعــد حتديــد مقدارهــا مــن أهــل اخلبــرة- 
مت حتديــد النفقــة مــن قســم اخلبــراء- لقولــه تعالــى )لينفــق ذو ســعة مــن 
ــى اهلل  ــه صل ــاه اهلل( ولقول ــه رزقــه فلينفــق ممــا آت ســعته ومــن قــدر علي
عليــة وســلم لهنــد بنــت عتبــه ) خــذي مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف 
ــه ابــن املنــذر مــن اإلجمــاع علــى نفقــة األطفــال الذيــن ال مــال  ( وملــا نقل
لهــم علــى والدهــم لــذا صــدر احلكــم علــى األب املدعــى عليــه بدفــع 
نفقــة أوالده املذكوريــن حســبما جــاء يف قــرار قســم اخلبــراء- قنعــت 
املدعيــة باحلكــم ولــم يقنــع املدعــى عليــه- صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.
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وأجنبــت منــه ...املولــود يف 1425/12/21هـــ وعمــره ثمــان ســنوات و... 
يف  املولــودة  و...  ســنوات  خمــس  وعمــره  1429/10/29هـــ  يف  املولــود 
1429/11/26هـــ وعمرهــا أربــع ســنوت و... املولــود يف 1431/7/27هـــ 
وعمــره ســنتان و... املولــود يف 1433/3/2هـــ وقــد طلقنــي الطلقــة الثانيــة 
يف 1433/12/26هـــ واألوالد معــي يف البيــت لــذا أطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه بالنفقــة املســتقبلية لــأوالد هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعيــة 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا صحيح 
فلقــد تزوجــت باملدعيــة بالتاريــخ املذكــور ودخلت بها الدخول الشــرعي 
وأجنبــت منــي ... و... و... و... و......بالتواريــخ املذكــورة وصحيــح بأننــي 
طلقتهــا الطلقــة الثانيــة يف 1433/12/26هـــ وال مانــع لــدي مــن اإلنفــاق 
علــى األوالد بعــد حتديــد مقــدار النفقــة مــن أهــل اخلبــرة هكــذا أجــاب 
لــذا رفعــت اجللســة الســاعة 9.00 للكتابــة إلــى هيئــة النظــر لتقديــر 
ــة  ــة أصال ــأوالد ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعي النفقــة املســتقبلية ل
ــه ...هــذا وقــد  ــا ...كمــا حضــر املدعــى علي ــا املعــرف به ...برفقــة أخيه
جــرت الكتابــة إلــى هيئــة النظــر باحملكمــة باخلطــاب رقــم 34533461 
يف 1434/3/24هـــ بخصــوص االجتمــاع بالطرفــن وتقديــر نفقــة األوالد 
فوردنــا جوابهــم باخلطــاب رقــم 34533461 يف 1434/3/24هـــ مرفقًا به 
قــرار رقــم 371 يف 1434/3/34هـــ ونصــه بعــد املقدمــة )عليــه نفيدكــم 
أنــه بعــد االطــاع علــى الراتــب واجللــوس مــع الطرفــن ودراســة حــال األب 
فإننــا نــرى أن تكــون النفقــة الشــهرية ألبنائــه علــى النحــو التالــي نفقــة 
... 550ريــال نفقــه ... 450ريــال نفقــة ... 500ريــال نفقــة ... 400ريــال نفقــة 
... 500ريــال هــذا مــا نــراه( عضــو هيئــة النظــر ... توقيعــه عضــو هيئــة 

النظــر ...توقيعــه عضــو هيئــة النظــر ... توقيعــه
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ــى مــا تقــدم مــن  ــاًء عل ــه فبن ــا ب ــم يقنع ــى الطرفــن ل وبعــرض القــرار عل
الدعــوى واإلجابــة وبنــاًء علــى قــرار هيئــة النظــر ذي الرقــم 371 املــؤرخ 
يف 1434/3/23هـــ ولقولــه تعالــى )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر 
عليــه رزقــه فلينفــق ممــا آتــاه اهلل( وملــا رواه البخــاري مــن حديــث هنــد 
بنــت عتبــه )قالــت يــا رســول اهلل إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس 
يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إال مــا أخــذت منــه وهــو ال يعلــم فقــال عليــه 
الصــاة والســام خــذي مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف( وقــد أجمــع 
العلمــاء علــى وجــوب نفقــة األب علــى أوالده إذا كانــوا بالغــن قــال ابــن 
املنــذر )أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه العلــم أن علــى املــرء نفقــة أوالده 
األطفــال الذيــن ال مــال لهــم( لذلــك كلــه فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره خمســمائة وخمســن ريــال نفقــة ...وأربعمائــة 
وخمســن ريــال نفقــة ...وخمســمائة ريــال نفقــة ...وأربعمائــة ريــال نفقــة 
...وخمســمائة ريــال نفقــة ...بتاريــخ اخلامــس والعشــرين مــن كل شــهر 
قمــري وتســلم لوالدتهــم مــا دامــوا يف حضانتهــا وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة بــه ولــم يقنــع املدعــى عليــه وقــرر تقــدمي 
الئحتــه االعتراضيــة فافهــم باملراجعــة بعــد ثاثــة أيــام الســتام نســخة 
مــن احلكــم وتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال ثاثــن يــوم مــن تاريــخ 
تســجيل الصــك وأنــه إن لــم يتقــدم بشــيء خــال املــدة املشــار إليهــا فــإن 
حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/4/8هـــ
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم اخلميس املوافق 1434/8/25هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 9:45 هــذا وقــد عــادت املعاملــة من محكمة االســتئناف 
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1434/8/15هـــ  يف   341660752 رقــم  باخلطــاب  الشــرقية  باملنطقــة 
األولــى  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  مــن  املصادقــة  قــرار  بهــا  مرفقــًا 
برقــم 34293469 يف 1434/8/10هـــ ونصــه بعــد املقدمــة )وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم( قاضــي االســتئناف د. ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
االســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ...ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/8/25هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى  الشــخصية 
34/1660752/ش1  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  املعاملــة  علــى 
وتاريخ1434/7/10هـــ الــواردة  مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
1434/7/2هـــ  وتاريــخ   34/60473 برقــم  املســاعد  اخلبــر  مبحافظــة 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي بهــا الشــيخ /...املســجل 
بدعوى/...ضــد/... اخلــاص  وتاريخ1434/4/10هـــ   34185311 برقــم 
يف قضيــة نفقــة. وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلــة القاضــي 
إلــى التصريــح يف احلكــم بــأن هــذا مشــمول بالنفــاذ املعجــل حســب مــا 
نصــت عليــه التعليمــات . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/8هـــ
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: 34194787  تاريُخه: 1434/4/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33226980

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34240512 تاريخه: 1434/6/13هـ

نفقــة - مطالبــة مطلقــة بنفقــة عدتهــا  - مطالبــة أم بنفقــة ابنتهــا 
املاضيــة واملســتقبلية - مطالبــة بزيــادة نفقــة ماضيــة لعــدم كفايتهــا 
- املطالبــة مبتعــة الطــاق - حلــف اليمــن علــى نيــة الرجــوع بالنفقــة 
- احلكــم بتســليم نفقــة ماضيــة للزوجــة - حكــم بتســليم نفقــة ماضيــة 

و مســتقبلية لابنــة .

ابــن تيميــة رحمــه اهلل » إذا كان االبــن يف  1-  قــال شــيخ اإلســام 
حضانــة امــه فأنفقــت عليــه تنــوي بذلــك الرجــوع علــى األب فلهــا أن 

الفتــاوى 134/29 . العلمــاء«   ترجــع علــى األب يف أظهــر قولــي 
2- جــاء يف املدونــة قــال مالــك : إمنــا خفــف عنــدي يف املتعــة ولــم يجبــر 
عليهــا املطلــق يف القضــاء يف رأيــي ألنــى أســمع اهلل يقــول »حقــا علــى 
املتقــن وحقــا علــى احملســنن« » فلذلــك خفــف ولــم ُيْقــَض بهــا«  املدونــة 

الكبــرى 332/5 .
للمطلقــة  املتعــة  »اســتحباب   )142-137/10( املغنــى  يف  وجــاء   -3

ال« أم  املهــر  لهــا  ســمى  ســواء  بهــا  املدخــول 
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ادعــى املدعــى وكالــة ضــد املدعــى عليــه وكالــة أن املدعيــة أصالــة 
كانــت زوجــة للمدعــى عليــه أصالــة ورزق منهــا ببنــت واحــدة يف حضانــة 
والدتهــا وقــد قــام املدعــى عليــه بتطليــق املدعيــة يف 1433/3/21هـــ 
ونفقــة  عدتهــا  فتــرة  خــال  املدعيــة  بنفقــة  وكالــة  املدعــى  وطالــب 
شــهرية للبنــت وإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة متعــة الطــاق. - 
أجــاب املدعــي عليــه وكالــة باملصادقــة علــى الدعــوى ودفــع بــأن موكله 
قــد ســلم املدعيــة نفقــة عدتهــا ألــف وســتمائة ريــال وكان ملتزمــا بنفقــة 
ــال شــهريًا وأمــا متعــة الطــاق فــا يوافــق عليهــا،  البنــت خمســمائة ري
أقــر املدعــي وكالــة مبــا وصــل موكلتــه مــن نفقــة عدتهــا ونفقــة البنــت 
ولكنــه طالــب بتقديرهــا وحســم الفــرق، مت تقديــر نفقــة املدعيــة وقــت 
عدتهــا بألــف وســتمائة وســتن ريــااًل ونفقــة البنــت شــهريًا ســبعمائة 
ــة اآلف  ــا قــدرة ثاث ــة النظــر ليكــون الفــرق مبلغ ــق هيئ ــال عــن طري ري
ومائتــا ريــال، قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة بالقــرار فيمــا يخــص 
نفقــة البنــت ووافــق علــى نفقــة املدعيــة، وقــرر املدعــي وكالــة القناعــة 
تنفــق علــى  أنهــا كانــت  بالقــرار، حضــرت املدعيــة أصالــة وقــررت 
البنــت بنيــة الرجــوع علــى املدعــى عليــه وطلــب املدعــى عليــه ميينهــا علــى 
ذلــك وحلفــت، قــرر ناظــر القضيــة لأســباب املرصــودة يف نــص القضيــة 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع ســتة وســتن ريــااًل للمدعيــة وهــو ميثــل املبلــغ 
املتبقــي مــن نفقتهــا املقــررة وإلزامــه بتســليم املدعيــة مبلغــا قــدره ثاثــة 
اآلف ومائتــا ريــال وهــو مــا ميثــل املبلــغ املتبقــي  مــن نفقــة البنــت املاضيــة 
وإلزامــه بدفــع نفقــة مســتقبلية للبنــت مبلغا قدره ســبعمائة ريال شــهريًا، 
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ورد دعــوى املدعيــة مبطالبتهــا مبتعــة الطــاق، قــررت املدعيــة القناعــة 
وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة. صــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

بالريــاض باملوافقــة علــى احلكــم.

احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
 33226980 برقــم  املكلــف   / باخلــرج  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
 33604946 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/03/30 وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/03/30 هـــ  ويف يــوم  األحــد املوافــق1434/01/11 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــر ....... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... بصفتــه وكيــًا عــن املدعيــة ....... 
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... مبوجــب الوكالــة 
ــخ  ــة عــدل محافظــة اخلــرج برقــم 33286745 وتاري الصــادرة مــن كتاب
1433/6/8هـــ املخــول لــه حــق املطالبــة واملداعــاة واملخاصمــة وســماع 
الدعــاوي واإلقــرار واإلنــكار والصلــح  والتنــازل واإلســتام والتســليم..
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى  إلــخ 
ــًا عــن ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  ــه وكي ــي رقــم    بصفت املدن
برقــم  الدلــم  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب  املدنــي 
3481 وتاريــخ 1433/5/26هـــ املجلــد )3/2716( املخــول لــه فيهــا حــق 
ــح  ــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة واإلقــرار واإلنــكار والصل املطالب
واإلســتام والتســليم..إلخ قائــًا يف دعــواه : بــأن مــوكل املدعــى عليــه 
كان زوجــًا ملوكلتــي مبوجــب عقــد نــكاح صحيــح وقــد أجنبــت لــه 
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موكلتــي بنتــًا عمرهــا اآلن ســنة وثاثــة أشــهر تقريبــًا اســمها... وقــد قــام 
مــوكل املدعــى عليــه بتطليــق موكلتــي يف 1433/3/21هـــ مبوجــب 
1433/3/26هـــ  يف   3/33 برقــم   ... محكمــة  مــن  الصــادر  الصــك 
علمــًا بــأن ابنــة موكلتــي يف حضانتهــا لــذا فإننــي أطلــب إلــزام مــوكل 
املدعــى عليــه بدفــع نفقــة شــهرية البنتــه كمــا أطلــب إلزامــه بدفــع نفقــة 
موكلتــي خــال فتــرة عدتهــا كمــا أطلــب إلزامــه بدفــع متعــة الطــاق 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة أجــاب بقولــه : مــا ذكــره 
املدعــي وكالــة مــن أن موكلتــه كانــت زوجــة ملوكلــي مبوجــب عقــد 
نــكاح صحيــح وأنهــا أجنبــت لــه بنتــًا اســمها  وعمرهــا ســنة  وثاثــة 
ــًا فصحيــح وأمــا نفقــة موكلتــه يف فتــرة عدتهــا فقــد قــام  أشــهر تقريب
موكلــي بتحويــل ألــف وســتمائة ريــال ملوكلــة املدعــي وأمــا نفقــة البنــت 
فموكلــي منــذ ســبعة أشــهر وهــو يقــوم بتحويــل خمســمائة ريــال شــهريًا 
يدفعهــا موكلــي  فلــن  الطــاق  متعــة  وأمــا  املدعــي  حلســاب موكلــة 
ســأراجع  قــال  وكالــة  املدعــي  علــى  ذلــك  وبعــرض  أجــاب  هكــذا 
موكلتــي وأفيدكــم يف اجللســة القادمــة ويف جلســة أخــرى جــرى ســؤال 
املدعــي وكالــة عمــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة يف اجللســة املاضيــة 
فأجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن أنــه قــام بتحويــل ألــف 
وســتمائة ريــال نفقــة ملوكلتــي فصحيــح كمــا أن مــوكل املدعــى عليــه 
قــام بتحويــل أربعــة آالف وســبعمائة ريــال نفقــة البنتــه يف الفتــرة املاضيــة 
النفقــة ملوكلتــي والبنــة موكلتــي وحســم  لــذا فإننــي أطلــب تقديــر 
املبلــغ الــذي وصــل ملوكلتــي منــه كمــا أطلــب متعــة الطــاق هكــذا 
قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال ال مانــع مــن حتديــد 
نفقــة مســتقبلية البنــة موكلــي وأمــا متعــة الطــاق فموكلــي لــن يدفعهــا 
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هكــذا قــرر وكنــت قــد كتبــت لهيئــة النظــر لتقديــر النفقــة املاضيــة 
ــة النظــر  ــا جــواب هيئ ــه فوردن ــة املدعــى علي ــة والبن واملســتقبلية للمدعي
 33/286823 رقــم  وجوابهــم  1433/6/25هـــ  يف   33/798397 رقــم 
يف 1433/8/12هـــ واملتضمــن تقديــر نفقــة املدعيــة بخمســمائة ريــال 
شــهريًا للفتــرة مــن 1433/3/21هـــ إلــى 1433/6/30هـــ وهــي فتــرة عــدة 
الطــاق ومجمــوع النفقــة يف هــذه املــدة ألــف وســتمائة وســتة وســتون 
ريــااًل كمــا مت تقديــر نفقــة البنــت بســبعمائة ريــال شــهريًا . وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي وكالــة قنــع بتقديــر هيئــة النظــر كمــا جــرى عــرض 
تقديــر هيئــة النظــر علــى املدعــى عليــه وكالــة فأجــاب قائــًا : أمــا 
تقديــر نفقــة املدعيــة فأنــا قانــع بــه وأمــا تقديــر النفقــة للبنــت فأنــا غيــر 
قانــع بــه وهــو كثيــر وراتــب موكلــي وإلتزاماتــه املاديــة كثيــرة وهيئــة 
النظــر لــم تقــّدر ذلــك بنــاء علــى االلتزامــات التــي علــى موكلــي وقــد 
قــّدرت ذلــك بنــاء علــى الراتــب فقــط علمــًا بــأن موكلــي قــد تــزوج وعليــه 
قســط شــهري قــدره ألــف وثاثمائــة وثاثــة وســتون ريــااًل كمــا أنــه قــد 
اســتأجر ســكنًا بعشــرين ألــف ريــال ســنويًا كمــا يوجــد عليــه مديونيــة 
واحــد وأربعــون ألفــًا وخمســمائة ريــال  كمــا أن بنــك التســليف يأخــذ 
منــه قســطًا قــدره ســبعمائة وخمســن ريــااًل هكــذا قــرر وبنــاء علــى 
ذلــك فقــد قــررت إعــادة الكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر نفقــة البنــت بعــد 
اإلطــاع علــى مــا يذكــره املدعــى عليــه وكالــة ورفعــت اجللســة لذلــك 
ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة أصالــة ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم واملعــّرف بهــا مــن قبــل املدعــي وكالــة كمــا حضــر 
يف هــذه اجللســة املدعــى عليــه ويف هــذه اجللســة جــرى ســؤال املدعيــة هــل 
كانــت تنــوي الرجــوع علــى املدعــى عليــه أصالــة يف نفقــة الطفلة املاضية 
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فأجابــت قائلــة : نعــم كنــت أنــوي الرجــوع علــى املدعــى عليــه يف النفقــة 
هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : أطلــب 
ميــن املدعيــة علــى أنهــا كانــت تنــوي الرجــوع علــى موكلــي يف النفقــة 
املاضيــة للطفلــة هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة اســتعدت 
بــأداء اليمــن، فجــرى حتذيرهــا مــن مغبــة اليمــن الكاذبــة ، فحلفــت 
قائلــة : )واهلل العظيــم إننــي كنــت أنفــق علــى ابنتــي ... ويف نيتــي الرجــوع 
بالنفقــة علــى والدهــا املدعــى عليــه أصالــة واهلل العظيــم ( هكذا حلفت 
ثــم جــرى ســؤال املدعيــة عــن النفقــة املاضيــة التــي قــام بتحويلهــا املدعــى 
عليــه البنتــه ).....( فأجابــت قائلــة بأنــه قــام بتحويــل خمســة آالف ومائتــي 
ريــال فقــط الغيــر وأنــا أطلــب الباقــي وقــدره ثاثــة آالف ومائتــي ريــال 
باإلضافــة للنفقــة املســتقبلية الشــهرية للطفلــة هكــذا أجابــت وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال صحيــح بــأن موكلــي قــام بتحويــل خمســة 
آالف ومائتــي ريــال البنتــه ... ولكــن املتبقــي مــن النفقــة املاضيــة ثمامنائــة 
ريــال فقــط باعتبــار أن النفقــة خمســمائة ريــال شــهريًا وليســت ســبعمائة 
ريــال شــهريًا هكــذا قــرر ثــم جــرى اإلطــاع علــى جــواب هيئــة اخلبــراء 
واملتضمــن  1434/4/7هـــ  وتاريــخ   34/808920 رقــم  احملكمــة  يف 
تقديــر نفقــة الطفلــة مببلــغ ســبعمائة ريــال شــهريًا  فبنــاء علــى مــا تقــدّم 
ذكــره مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى مــا ورد يف خطابــات أعضــاء 
هيئــة اخلبــراء املشــار إليهــا آنفــًا مــن تقديــر نفقــة املدعيــة أصالــة املاضيــة 
املدعــي وكالــة  أن  ومبــا  ريــااًل  وســتون  وســتة  وســتمائة  ألــف  مببلــغ 
ــراء فيمــا  ــة اخلب ــر أعضــاء هيئ ــا بتقدي ــة قــد اقتنع ــه وكال واملدعــى علي
يتعلــق بالنفقــة املاضيــة للمدعيــة أصالــة ومبــا أن املدعــي وكالــة قــد 
أقــر بتحويــل املدعــى عليــه ملبلــغ ألــف وســتمائة ريــال نفقــة ملوكلتــه وبنــاء 
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علــى مــا ورد يف قــرار هيئــة اخلبــراء رقــم 34/808920 واملتضمــن تقديــر 
نفقــة الطفلــة ).....( مببلــغ ســبعمائة ريــال شــهريًا وبنــاء علــى مــا قــرره 
أهــل العلــم مــن أن الطفــل إذا كان يف حضانــة أمــه فأنفقــت عليــه تنــوي 
بذلــك الرجــوع علــى األب فلهــا الرجــوع ، قــال شــيخ اإلســام : )إذا كان 
االبــن يف حضانــة أمــه ، فأنفقــت عليــه تنــوي بذلــك الرجــوع علــى األب 
، فلهــا أن ترجــع علــى األب يف أظهــر قولــي العلمــاء ..( الفتــاوى 134/29 
، ومبــا أن املدعيــة قــد حلفــت اليمــن املطلوبــة علــى أنهــا كانــت تنفــق 
علــى الطفلــة بنيــة الرجــوع علــى أبيهــا ، ومبــا أن املدعيــة قــد أقــرت بــأن 
املدعــى عليــه أصالــة قــد دفــع خمســة آالف ومائتــي ريــال نفقــة البنتــه يف 
الفتــرة املاضيــة ، ومبــا أن متعــة الطــاق مســتحبة وليســت واجبــة كمــا 
ذكــر ذلــك أهــل العلــم ، جــاء يف املدونــة : ) قــال مالــك: إمنــا خفــف 
عنــدي يف املتعــة ولــم يجبــر عليهــا املطلــق يف القضــاء يف رأيــي ألنــي 
أســمع اهلل يقــول ) حقــًا علــى املتقــن ( و)حقــًا علــى احملســنن ( فلذلــك 
خففــت، ولــم يقــض بهــا (. املدونــة الكبــرى 332/5 ، وجــاء يف املغنــي 
137/10-142 )اســتحباب املتعــة للمطلقــة املدخــول بهــا ســواء ســّمي 
لهــا املهــر أم ال ( ولكــون املدعــى عليــه وكالــة قــد رفــض أن يدفــع 
موكلــه متعــة الطــاق لــكل مــا ســبق فقــد قــررت مــا يلــي : أوالً  : إلــزام 
مــوكل املدعــى عليــه بدفــع ســتة وســتن ريــااًل للمدعيــة وهــو ميّثــل املبلــغ 
املتبقــي مــن النفقــة املقــررة لهــا مــن قبــل أعضــاء هيئــة اخلبــراء . ثانيــًا : 
إلــزام مــوكل املدعــى عليــه بدفــع ثاثــة آالف ومائتــي ريــال للمدعيــة 
وهــو مــا ميّثــل امللــغ املتبقــي مــن النفقــة املاضيــة للطفلــة ).....( . ثالثــًا : 
إلــزام مــوكل املدعــى عليــه بدفــع نفقــة مســتقبلية البنتــه ... وقدرهــا 
ــق بطلبهــا  ــة فيمــا يتعل ــًا : رد دعــوى املدعي ــال شــهريًا . رابع ســبعمائة ري
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متعــة الطــاق وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه أصالــة جتــاه هــذه املطالبــة . 
ومبــا ســبق حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنعــت املدعيــة ولــم 
يقنــع املدعــى عليــه وكالــة وطلــب االســتئناف فأجيــب لطلبــه وجــرى 
تســليمه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا 
مــن تاريــخ اليــوم وبعدهــا يســقط حقــه يف االســتئناف ويكتســب احلكم 
القطعيــة ففهــم ذلــك ختمــت يف الســاعة العاشــرة وعليــه جــرى التوقيــع 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/4/22هـــ .
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 
باخلــرج املكلــف برقــم 33604946 وتاريــخ 1434/5/21هـــ املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ).....( املســجل 
برقــم 34194787 وتاريــخ 1434/4/22هـــ اخلــاص  بدعــوى/).....(  ضــد 
/).....(  يف قضيــة نفقــة أوالد 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 وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34199029    تاريُخه: 1434/4/28هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3386021

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34248489  تاريخه: 1434/6/21هـ

نفقــة - نفقــة )زوجــة - أوالد - حمــل( - املطالبــة بالنفقــة املاضيــة 
واملســتقبلية- تطبيــق املــادة 50 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية املتعلقــة 
إبــاغ  وقبــل  احملكمــة  موافقــه  دون  الترافــع  أثنــاء  الوكالــة  بفســخ 
الطــرف اآلخــر- حلــف الزوجــة اليمــن بعــدم إنفــاق الــزوج - احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بدفــع النفقــة املاضيــة واملســتقبلية - نفقــة احلمــل 

جتــب للمطلقــه البائــن .

ــى يضعــن  ــى ) وإن كــن أوالت حمــل فأنفقــوا عليهــن حت ــه تعال 1- قول
حملهــن(.

2- قوله تعالى ) لينفق ذو سعه من سعته (.
3- قوله تعالى ) وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف(.
4-الائحة األولى من املادة )50( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــى وكيــل املدعيــة بــأن املدعــى عليــه أصالــة كان زوجــا ملوكلتــه 
ومت فســخ نكاحهــا منــه وأجنبــت منــه ثاثــة أبنــاء األول عمــره خمســة 
أعــوام والثانــي عمــره ثاثــة أعــوام والثالــث عمــره ثاثــة أشــهر- طلــب 
موكلتــه  نفقــة  بدفــع  أصالــة  عليــه  املدعــى  إلــزام  وكالــة  املدعــي 
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املاضيــة حتــى تاريــخ فســخ النــكاح - ونفقــة األوالد املاضيــة - وأجــرة 
احلمــل- ونفقــة األبنــاء الثاثــة املســتقبلية- قــرر املدعــى عليــه وكالــة 
بأنــه فســخ وكالتــه عــن موكلــه ولــم يعــد وكيــًا عنــه- بنــاء علــى 
ــة  املــادة 50 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية جــرى ســؤال املدعــي وكال
هــل املدعــى عليــه أصالــة أبلغــه أو أبلــغ موكلتــه بعــزل الوكيــل وقبــول 
انعزالــه وتعيــن أحــد بــدال عنــه وأنــه سيباشــر الدعــوى بنفســه فقــال 
لــم يحصــل شــي مــن ذلــك- ألن هــذا االعتــزال مــن الوكيــل مت دون 
موافقــة احملكمــة وقبــل إبــاغ املدعــى فقــد قــرر القاضــي الســير يف 
إجــراءات الدعــوى- ورد جــواب مكتــب الصلــح املتضمــن تعــذر الصلــح 
ــن  ــة وأبنائهــا املذكوري ــة للمدعي ــر النفقــة املاضي بــن الطرفيــن وتقدي
أخــرى  جلســة  احلمــل- يف  أجــرة  مســتقبلية وكذلــك  نفقــة  وحتديــد 
حضــرت املدعيــة برفقــة والدهــا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــل 
عنــه- حلفــت املدعيــة اليمــن بعــد تخويفهــا بــاهلل عــز وجــل علــى أن 
ورد  املاضيــة-  املــدة  أبنائهــا  علــى  وال  عليهــا  ينفــق  لــم  عليــه  املدعــى 
اجلــواب مــرة أخــرى مــن قســم اإلصــاح والتحكيــم املتضمــن أن أجــرة 
احلمــل داخلــة يف نفقــة الزوجــة وليســت مســتقلة- بنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى وألن مــا قــرره املدعــى عليــه وكالــة غيــر مقبــول بنــاء علــى 
الائحــة األولــى مــن املــادة 50 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولقولــة 
تعالــى )وإن كــن أوالت حمــل فأنفقــوا عليهــن حتــى يضعــن حملهــن( 
وقولــه تعالــى )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته( وقولــه تعالــى )وعلــى املولــود لــه 
رزقهــن وكســوتهن باملعــروف( لــذا صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع نفقــة املدعيــة وأوالده املاضيــة واملســتقبلة لــأوالد وصــرف النظــر 
عــن طلــب املدعيــة نفقــة حملهــا لدخولهــا يف تقديــر النفقــة املاضيــة وألن 
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نفقــة احلامــل جتــب للمطلقــه البائــن - قنعــت املدعيــة باحلكــم- قــرر 
ــه بنســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه-  ــد املدعــى علي القاضــي تزوي

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف يف الســاعة الواحــدة مــن هــذا 
اليــوم األربعــاء املوافــق 1433/8/14هـــ عقــدت اجللســة للنظــر يف دعــوى 
برقــم 33226351 يف 1433/2/3هـــ  املقيــدة  نفقــة  ... بطلــب  ... ضــد 
واحملالــة لنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 3386021 يف 1433/2/3هـــ 
ويف هــذه اجللســة  حضــر ... مصــري اجلنســية حســب رخصــة اإلقامــة 
رقــم ... بصفتــه وكيــًا عــن ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة بالطائــف برقــم3142 يف 1433/1/15هـــ والتــي تخولــه 
إقامــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه واملطالبــة بالطــاق واحلضانــة والنفقــة 
والتنــازل  والصلــح  واإلقــرار  اجللســات  وحضــور  واملدافعــة  واملرافعــة 
وادعــى علــى احلاضــر معــه ...مصــري اجلنســية حســب رخصــة اإلقامــة 
ــة  ــة الصــادرة مــن كتاب ــه وكيــا عــن ...مبوجــب الوكال رقــم ...بصفت
والتــي  1432/11/19هـــ  يف   57505 برقــم  بالطائــف  الثانيــة  العــدل 
ــه إقامــة وســماع عمــوم الدعــاوي واملطالبــات واملدافعــة واملرافعــة  تخول
واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل واالســتام والتســليم قائــا يف 
دعــواه إن املدعــى عليــه أصالــة ...كان زوجــًا ملوكلتــي مبوجــب عقــد 
نــكاح صحيــح حســب وثيقــة عقــد النــكاح رقــم... يف 1427/6/8هـــ 
ــى مهــر قــدره أربعــة عشــر ألــف  الصــادر مــن هــذه احملكمــة وذلــك عل
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ــا  ــًا والباقــي مؤخــر وقــد دخــل به ــا مســلمة مقدم ــة آالف منه ــال أربع ري
ومت فســخ نكاحهــا منــه اليــوم بعــد أن أجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة 
ثاثــة أوالد ...وعمــره خمســة أعــوام  و...وعمــره ثاثــة أعــوام ونصــف 
و...وعمــره ثاثــة أشــهر ومنــذ 1432/5/1هـــ لــم ينفــق علــى موكلتــي 
وال علــى ولديهــا ...و...وكانــت يف هــذا التاريــخ حامــًا ب...ووضعتــه يف 
1433/1/30هـــ لــذا أطلــب ســؤال املدعــى عليــه وكالــة وإلزامــه بدفــع 
نفقــة موكلتــي مــن تاريــخ 1432/5/1هـــ وحتــى تاريــخ اليــوم وكذلــك 
املــدة وأجــرة حملهــا ب...مــن 1432/5/1هـــ  ...و... هــذه  نفقــة ولديهــا 
وحتــى  1433/2/1هـــ  مــن  ونفقتــه  1433/1/30هـــ  وضعــه يف  وحتــى 
اآلن ونفقــة أوالدهــا الثاثــة املســتقبلية هــذه دعــواي  وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليــه وكالــة قــال بأننــي فســخت وكالتــي عــن موكلــي ... 
فلســت وكيــا عنــه هكــذا قــرر وبنــاء علــى املــادة )50( مــن نظــام 
املرافعــات ســألت املدعــي وكالــة هــل املدعــى عليــه أصالــة أبلغــك أو 
أبلــغ موكلتــك بعــزل الوكيــل أو قبــول انعزالــه وتعيــن أحــد بــداًل عنــه 
أو أنــه سيباشــر الدعــوى بنفســه فقــال لــم يحصــل شــيء مــن ذلــك وألن 
هــذا األعتــزال مــن الوكيــل مت بــدون موافقــة احملكمــة وقبــل إبــاغ 
املدعــي فقــد قــررت الســير يف إجــراءات الدعــوى وفقــًا للمــادة املذكورة 
والئحتهــا األولــى والنتهــاء وقــت اجللســة رفعــت ثــم عقــدت اجللســة وفيهــا 
حضــر املدعــي وكالــة ...ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه 
ــذاره عــن حضــور هــذه اجللســة وقــد ســبقت  ــد إعت ــا مايفي ــرد إلين ــم ي ول
فعــادت  النفقــة  تقديــر  أو  الصلــح  الصلــح حملاولــة  الكتابــة ملكتــب 
واملتضمــن  1433/6/18هـــ  يف  260/ص  رقــم  املكتــب  قــرار  ومعهــا 
) ففــي هــذا اليــوم الســبت 1433/5/29هـــ حضــرت املدعيــة ...حتمــل 
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رخصــة إقامــة رقــم ...وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ...يحمــل رخصــة 
إقامــة رقــم ...ومبحاولــة الصلــح بــن الطرفــن وتقريــب وجهــات النظــر 
بــن الطرفــن تعــذر الصلــح حيــث اســتعد الــزوج بدفــع نفقــة وقدرهــا 
ــه يعمــل يف شــركة ...مشــرف  ــة أن ــال وقــد أفــاد أمــام اللجن ســتمائة ري
علــى املقاصــف باملــدارس براتــب ثمامنائــة ريــال وادعــت املدعيــة أنــه يعمل 
يف محــل ... بأســواق ...حيــث مكثــت املعاملــة لدينــا إلــى هــذا اليــوم 
ــه ولكــن  ــاء 1433/6/18هـــ لاستفســار عــن عمــل املدعــى علي األربع
دون جــدوى . عليــه تــرى اللجنــة أن تكــون النفقــة املاضيــة للمدعيــة 
ــال  ــن ري ــاء مائت ــة واملســتقبليه لأبن ــال وأمــا النفقــة املاضي ــة ري أربعمائ
لــكل ابــن عــن كل شــهر أمــا أجــرة احلمــل ســتمائة ريــال وإذا ثبــت انــه 
يتقاضــى راتــب ينظــر يف النفقــة مــرة أخــرى( أ.هـــ  وبعرضــه علــى املدعــي 
وكالــة قــرر موافقتــه عليــه ثــم عقــدت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة 
أصالــة ...مصريــة اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...املعــرف بهــا 
مــن قبــل والدهــا ووكيلهــا احلاضــر ...ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن 
ــي مــن شــهر  ــم ينفــق عل ــه ل ــأن املدعــى علي ــة ب ــه وقالــت املدعي ينــوب عن
جمــادى الثانيــة عــام 1432هـــ حتــى مت فســخ نكاحــي يف شــهر شــعبان 
عــام 1433هـــ مــدة أربعــة عشــر شــهرا وإجمالــي نفقتــي لهــذه املدة حســب 
تقديــر مكتــب الصلــح خمســة آالف وســتمائة ريــال كمــا أنــه لــم ينفــق 
علــى ولــدي منــه ...و...مــدة خمســة عشــر شــهرا مــن شــهر جمــادى الثانيــة 
عــام 1432هـــ حتــى اآلن وقــد قــدرت نفقة كل واحــد منهما مبائتي ريال 
وإجمالــي نفقتهمــا لهــذه املــدة ســتة آالف كمــا أنــه لــم يدفــع لــي أجــرة 
حملــي بــ...مــدة ثمانيــة أشــهر مــن شــهر جمــادى الثانيــة عــام 1432هـ وقد 
قــدرت بســتمائة ريــال شــهريا وإجمالــي ذلــك أربعــة آالف وثمامنائــة ريــال 
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وال نفقتــه بعــد وضعــه مــدة ســبعة أشــهر مــن تاريــخ وضعــه حتــى اآلن وقــد 
ــه لهــذه املــدة ألــف وأربعمائــة ريــال  قــدرت مبائتــي ريــال وإجمالــي نفقت
كمــا أطالــب بإلزامــه بدفــع نفقــة أوالده الثاثــة املســتقبله وإجمالــي 
نفقتهــم الشــهرية حســب التقديــر ســتمائة ريــال فســألتها هــل كانــت يف 
فتــرة حملهــا التــي تطالــب بأجرتهــا يف ذمــة املدعــى عليــه وهــل طالبــت 
بنفقتهــا خــال هــذه الفتــرة فقالــت نعــم كنــت يف ذمتــه وطالبــت بنفقتــي 
لهــذه املــدة فأفهمتهــا بــأن عليهــا اليمــن علــى أن املدعــى عليــه لــم ينفــق 
عليهــا وال علــى أبنائهــا منــه مــن شــهر جمــادى الثانيــة عــام 1432هـــ 
وحتــى اآلن فاســتعدت بذلــك فأذنــت لهــا بعــد وعضهــا فحلفــت قائلــة 
واهلل العظيــم أن املدعــى عليــه ...لــم ينفــق علــي وال علــى أبنائــي منــه ...و... 
و...مــن شــهر جمــادى الثانيــة عــام 1432هـــ وحتــى اآلن ســوى أربعمائــة 
ريــال هكــذا حلفــت ونظــرا ألن قــرار مكتــب الصلــح املــدون ســابقا لــم 
يوضــح فيــه هــل أجــرة احلمــل احملــددة شــهرية أم أنهــا لكامــل املــدة وهــل 
تدخــل فيهــا نفقــة الزوجــة أم هــي مســتقلة عــن ذلــك وللتحقــق مــن ذلــك 
ــم  ــة ...ول ــم عقــدت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكال رفعــت اجللســة ث
يحضــر املدعــى عليــه ...ولــم يــرد مــا يفيــد تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة وقــد 
ورد إلينــا خطــاب رئيــس قســم اإلصــاح والتحكيــم رقــم 33226351 
يف 1433/9/23هـــ ويتضمــن : )أجــرة احلمــل احملــددة كل شــهر وليســت 
كامــل املــدة وأنهــا داخلــة يف نفقــة الزوجــة وليســت مســتقلة(أهـ وبســؤال 
املدعــي وكالــة هــل لديــه إضافــة قــال ليــس لــدي إضافــة فبنــاء علــى 
ماتقــدم مــن الدعــوى ونظــرًا إلــى أن مــا قــرره املدعــى عليــه وكالــة غيــر 
مقبــول ملــا ورد يف املــادة )50( والئحتهــا األولــى مــن نظــام املرافعــات وملــا 
ورد يف قــرار مكتــب الصلــح املتضمــن تقديــر النفقــة وملوافقــة املدعــي 
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وكالــة عليــه وحللــف املدعيــة أصالــة علــى أن املدعــى عليــه لــم ينفــق 
عليهــا وال علــى أوالدهــا وألن نفقــة احلامــل  جتــب للمطلقــة البائــن ملفهــوم 
ــى َيَضْعــَن  قولــه ســبحانه } َوِإْن ُكــنَّ ُأواَلِت َحْمــٍل َفَأْنِفُقــوا َعَلْيِهــنَّ َحتَّ
َحْمَلُهــنَّ { واملدعيــة أقــرت بــأن فتــرة حملهــا التــي تطلــب بنفقتهــا كانــت 
يف ذمــة املدعــى عليــه لهــذا ولقولــه ســبحانه } ِلُيْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه{ 
ــُه ِرْزُقهــنَّ َوِكْســَوُتهنَّ ِبامَلْعــروِفِ{ فقــد  ــى املْولــوِد َل وقولــه عزوجــل }َوعَل
قــررت مايلــي : أواًل: إلــزام املدعــى عليــه ...بدفــع خمســة آالف وســتمائة 
ــة  ــة عشــر شــهرًا مــن شــهر جمــادى الثاني ــة مــدة أربع ــال نفقــة املدعي ري
عــام 1432هـــ. ثانيــًا : إلــزام املدعــى عليــه ...بدفــع ثاثــة آالف وســتمائة 
...و... مــن تاريــخ 1432/5/1هـــ حتــى  ريــال نفقــة ولديــه مــن املدعيــة 
ــًا : إلــزام املدعــى عليــه ...بدفــع تســعة آالف ريــال  1433/1/30هـــ . ثالث
وحتــى  1433/2/1هـــ  تاريــخ  مــن  و...  ...و...  املدعيــة  مــن  أوالده  نفقــة 
1434/4/30هـــ رابعــًا: إلــزام املدعــى عليــه ...بدفــع ســتمائة ريــال شــهريًا 
ابتــداء مــن تاريــخ 1434/5/25هـــ نفقــة أوالده مــن املدعيــة. خامســًا 
: صــرف النظــر عــن طلــب املدعيــة أصالــة نفقــة حملهــا ملــا ذكــر يف 
أســباب احلكــم وبذلــك كلــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة 
قنــع بــه  وســيتم إبــاغ املدعــى عليــه بنســخة منــه لتقــدمي مــا لديــه خــال 
ــدة بعــد االســتام  ــا وإذا مضــت امل ــخ اســتامه له ــن يومــًا مــن تاري ثاث
ولــم يتقــدم مبــا لديــه فيســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم 
الصفــة القطعيــة وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/4/24هـــ وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
يف   33226351 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بخطــاب  املكرمــة  مبكــة 
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1434/6/28هـــ احملــال لنــا بشــرح فضيلــة الرئيــس رقــم 33226351 
يف 1434/7/4هـــ ومعهــا قــرار الدائــرة الثانيــة لأحــوال الشــخصية رقــم 
34248489 يف 1434/6/21هـــ وقــد ظهــر القــرار مبــا نصــه )تظهيــرات 
الدائــرة الثانيــة لأحــوال واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة احلمــدهلل وحــده وبعــد فقــد 
1434/4/28هـــ  وتاريــخ   34199029 رقــم  الصــك  هــذا  علــى  اطلعنــا 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ...وأصدرنــا القــرار رقــم 34248489 وتاريــخ 
1434/6/21هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم عضــو ...توقيعــه وختمــه 
عضــو د. ...توقيعــه وختمــه رئيــس الدائــرة ...توقيعــه وختمــه( أ.هـــ لــذا 
جــرى إحلاقــه وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/7/8هـــ وصلــى اهلل وســلم 

ــه أجمعــن . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبي بعــده ، وبعد فقد جرى منا 
ــا  ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
مكــة  منطقــة  يف  االســتئناف   مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار 
املكرمــة االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ...القاضــي 
باحملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 34199029 وتاريــخ1434/4/28 هـــ 
املتضمــن دعــوى/ ... ضــد/ ...يف نفقــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34209196 تاريُخه: 1434/5/7هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3313659

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34362541 تاريخه: 1434/11/19هـ

نفقــه - نفقــة األم املاضيــة و املســتقبلية - تقديــر النفقــة عــن طريــق 
إلــزام األوالد بالنفقــة - إلزامهــم بإحضــار خادمــة  قســم اخلبــراء - 

وســائق لوالدتهــم.

1- قوله تعالى » وبالوالدين إحسانًا«
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم » أمك وأباك«

3- قــال بــن املنــذر )اجمــع أهــل العلــم إن نفقــة الوالديــن الفقيريــن الذيــن 
ال كســب لهمــا وال مــال واجبــة يف مــال الولــد(

4- قــال صاحــب الــروض املربــع ) جتــب النفقــة كاملــة إذا كان املنفــق 
عليــه ال ميلــك شــيئا أو تتمتهــا إذا كان ال ميلــك البعــض ألبويــه وإن علــوا(.

ادعــت املدعيــة )األم( ضــد ابنيهــا موظفــن بطلــب إلزامهمــا بنفقتهــا 
حيــث أنهــا غيــر متزوجــة ومحتاجــة وقــررت انهمــا ال ينفقــان عليهــا منــذ 
خمــس ســنوات وطالبــت بالنفقــة املاضيــة وتقديــر نفقــه مســتقبلية - لــم 
يحضــر املدعــى عليهمــا وتبلــغ احدهمــا ولــم يتبلــغ اآلخــر وقــرر ناظــر 
الصلــح، مت  األوراق ملكتــب  إحالــة  القضيــة ومت  الســير يف  القضيــة 
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تقديــر نفقــه لــأم بثاثــة آالف ريــال علــى كل ولــد مــن أوالدهــا الثاثــة 
أبنائهــا غيــر موظــف وطالبــت  احــد  أن  األم  قــررت  وتأمــن خادمــة، 
إلــزام املدعــى عليهمــا فقــط وإلزامهمــا أيضــًا بتأمــن ســائق، قــرر ناظــر 
القضيــة لأســباب املرصــودة إلــزام املدعــى عليهمــا بدفــع نفقــة شــهرية 
ــال مناصفــة ال تشــمل إيجــار الســكن وإلزامهمــا  ــًا ري لــأم قدرهــا ألف
عليــه  املدعــى  حــق  يف  واحلكــم  لوالدتهمــا  وخادمــة  ســائق  بإحضــار 
املتبلــغ حضوريــًا واألخــر غيابيــًا، مت بعــث نســخه مــن احلكــم للمدعــى 
عليهمــا حســب املتبــع، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 

ــى احلكــم . املكرمــة باملوافقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 33131659 وتاريــخ 1433/02/21 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 3333322 وتاريــخ 1433/01/04 هـــ  يف يــوم  األحــد 
املوافــق1433/06/22 هـــ  وفيهــا حضــرت ســعودية  اجلنســية مبوجــب 
ــا مــا  ــم يردن ــم يحضــروا ول ــي رقــم وأمــا املدعــى عليهــم فل ســجلها املدن
ــذا قــررت رفــع اجللســة وتأجيلهــا  ــد بتبليغهــم باحلضــور مــن عدمــه ل يفي
ويف جلســة أخــرى يف يــوم  األحــد املوافــق1433/08/11 هـــ  حضــرت 
املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل مشــرفة التفتيــش باحملكمة وأمــا املدعى 
عليــه فلــم يحضــر وقــد وردتنــا إفــادة قســم احملضريــن باحملكمــة برقــم 
33934070 يف 1433/05/17هـــ واملتضمــن  أن املدعــى عليــه قــد تبلــغ 
لشــخصه لــذا قــررت ســماع دعــوى املدعيــة فادعــت قائلــة يف دعواهــا 
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مــا  منــذ  علــي  ينفقــون  وال  موظفــون  وهــم  أبنائــي  عليهــم  املدعــى  إن 
يقــارب خمــس ســنوات وأنــا غيــر متزوجــة  وال أملــك مــن حطــام الدنيــا 
ــي ... بدفــع  ــه وكذلــك إبن ــى املدعــى علي ــب احلكــم عل إال اليســير أطل
نفقتــي املاضيــة والتعهــد بدفــع نفقتــي املســتقبلية هــذه دعــواي عليــه 
قــررت إدخــال ...و...و... أبنــاء يف الدعــوى وتبليغهــم باحلضــور كاملتبــع 

وحتــى يحصــل ذلــك جــرى رفــع اجللســة وتأجيلهــا.
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1433/10/11 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 00 : 09   ثــم مضــى الوقــت احملــدد لهــا ولــم حتضــر املدعيــة 
عــن  عــن ســبب تخلفهــا  يفيــد  عــذرا  تقــدم  ولــم  ينــوب عنهــا  مــن  وال 
احلضــور لذلــك كلــه واســتنادا علــى تعليمــات نظــام املرافعــات  وألن 
مــن تــرك دعــواه تــرك لــذا فقــد قــررت شــطب القضيــة للمــرة األولــى  
آلــه وصحبــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  اهلل  التوفيــق  وصلــى  وبــاهلل 
وســلم . حــرر يف  1433/10/11 هـــ . ويف جلســة أخــرى يف يــوم  الثاثــاء 
املوافــق1433/11/30 هـــ  وبنــاء علــى االســتدعاء احملــال إلينــا بشــرح 
فضيلــة رئيــس احملكمة برقــم 331812964 يف تاريخ 1433/10/15هـ 
ــة نظــر  ــة مــن األرشــيف ومواصل ــة إعــادة املعامل ــب املدعي واملتضمــن طل
وردتنــا  أن  ســبق  وقــد  يحضــروا  فلــم  عليهــم  املدعــى  وأمــا  القضيــة 
إفــادة قســم احملضريــن برقــم 33934070 يف تاريــخ 1433/05/22هـــ 
أنــه تبلــغ لشــخصه وإفــادة أخــرى برقــم 331627704 يف  واملتضمنــة 
تاريــخ 1433/08/28هـــ واملتضمنــة تعــذر تبليــغ املدعــى عليــه بســبب 
متتعــه باإلجــازة الصيفيــة ثــم جــرى ســؤال املدعيــة هــل لديــك بينــة علــى 
دعــواك فقالــت ليــس لــدي بينــة علــى دعــواي هكــذا قــررت عليــه قــررت 
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إحالــة املدعيــة إلــى قســم الصلــح إلكمــال الــازم حيــال هــذه الدعــوى 
ويف جلســة أخــرى يف يــوم األربعــاء املوافــق1434/01/21 هـــ وقــد ســبق 
وأن أحيلــت كامــل أوراق املعاملــة إلــى مكتــب الصلــح ولــم تردنــا حتــى 
تاريخــه لــذا فقــد قــررت رفــع اجللســة حتــى ورود اجلــواب مــن القســم 
املذكــور. ويف جلســة أخــرى يف يــوم  األحــد املوافق1434/05/05هـــ  
حضر ت املدعية وأما املدعى عليهم فلم يحضروا وقد سبقت الكتابة 
لقســم اإلصــاح والتحكيــم باحملكمــة بخطابنــا رقــم 331811956 يف 
1434/1/19هـــ  فوردنــا خطابهــم رقم 331811956 يف 1434/1/26هـ 
املتضمــن أنــه جــرى إكمــال الــازم علــى ضــوء قــرار أعضــاء جلنــة الصلح 
املرفــق وباالطــاع عليــه وجــد يتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة )حضــرت 
ــم يحضــر أبناؤهــا ...و...  ــة رقــم ول ــة الوطني ــة حتمــل الهوي ــة أصال املدعي
أبنــاء... وبنــاء علــى توجيــه فضيلــة القاضــي بالنظــر يف الدعــوى دون 
حضــور املدعــى عليهــم وحيــث أفــادت املدعيــة بأنهــا تســكن يف ســكن 
وأبناؤهــا يســددون إيجــار الســكن مبقــدار اثنــن وعشــرين ألــف ريــال 
وأن ابنهــا يعمــل معلــم والثانــي  ضابــط يف اجليــش والثالــث ممــرض عليــه 
تــرى اللجنــة والــرأي لفضيلتكــم أن تكــون النفقــة ثاثــة آالف ريــال 
تــوزع علــى كل ابــن مــن أبنائهــا ويكــون مجمــوع النفقــة ثاثــة آالف 
ريــال ال يشــمل إيجــار الســكن وأن يحضــروا لهــا خادمــة ويــوزع دفــع 
راتــب اخلادمــة علــى األبنــاء جميعــا أ . هـــ( ثــم جــرى عــرض ذلــك علــى 
املدعيــة فقالــت إن ابنــي غيــر موظــف وليــس لــه مصــدر دخــل وأطلــب أن 
يؤمنــوا لــي ســائق والبنــت تســلمني ألــف ريــال شــهريا وبقيــة مــا ذكــر 
موافقــة عليــه هكــذا قــررت ثــم جــرى ســؤالها هــل لديــك إضافــة علــى 
مــا ســبق فقالــت ليــس لــي إضافــة علــى مــا ســبق هكــذا قــررت فبنــاء 
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علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ولقولــه تعالــى ) وبالوالديــن إحســانا ( قــال 
ابــن املنــذر: ) أجمــع أهــل العلــم أن نفقــة الوالديــن الفقيريــن الذيــن ال 
كســب لهمــا وال مــال واجبــة يف مــال الولــد( ويقــول صاحــب الــروض 
املربــع ) جتــب النفقــة كاملــة إذا كان املنفــق عليــه ال ميلــك شــيئا أو 
تتمتهــا إذا كان ال ميلــك البعــض ألبويــه وإن علــوا ( ويف احلديــث ) أمــك 
ــن  ــا وينظــر حاشــية اب ــاك( ويف احلديــث الصحيــح ذكــرت األم ثاث وأب
... غيــر  بــأن ابنهــا  قاســم علــى الــروض 127/7 وألن املدعيــة قــررت 
موظــف وليــس لــه مصــدر دخــل  وأن ابنتهــا تعطيهــا شــهريا ألــف ريــال  
وألنهــا قــررت قناعتهــا مبــا جــاء يف قــرار قســم اإلصــاح والتحكيــم 
باحملكمــة برقــم 23/ص وتاريــخ 1434/1/17هـــ فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليهمــا حكمــا حضوريــا يف حــق األول وغيابيــا يف حــق الثانــي 
بــأن يدفعــا للمدعيــة شــهريا نفقــة وقدرهــا ألفــي ريــال مناصفــة بينهمــا 
ال تشــمل إيجــار الســكن الــذي تســكنه كمــا ألزمتهمــا بــأن يحضــرا 
مناصفــة  راتبهمــا  بدفــع  ويقومــا  وســائق  خادمــة  املدعيــة  لوالدتهمــا 
بينهمــا واملدعــى عليــه الثانــي الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر وبإعــان 
احلكــم علــى املدعيــة قــررت قناعتهــا باحلكــم وســوف يجــري بعــث 
نســخة مــن الصــك للمدعــى عليهمــا لتقــدمي مــا لديهمــا مــن اعتــراض وأن 
لهمــا ثاثــن يومــا مــن تاريــخ تبلغهمــا باحلكــم لتقــدمي اعتراضهمــا  فــإن 
لــم يقدمــا اعتراضهمــا خالهــا ســقط حقهمــا يف االعتــراض واكتســب 
احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/05هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
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ــدة  ــخ 1433/02/21هـــ  املقي العامــة بالطائــف برقــم 33131659 وتاري
باحملكمة برقم 3333322 وتاريخ 1433/01/04 هـ  ففي يوم  الثاثاء 
املوافق1434/09/01هـ افتتحت اجللســة الســاعة التاســعة    وقد وردتنا 
الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن احملالــة لنــا برقــم 341708401 يف 
تاريــخ 1434/7/16هـــ وباإلطــاع عليهــا لــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى 
احلكــم أو يدعــو للعــدول عنــه وقــررت رفع القضية حملكمة االســتئناف 
العامــة  احملكمــة  رئيــس  خطــاب  وردنــا  كمــا  كاملتبــع  لتدقيقهــا 
مبنطقــة تبــوك رقــم 341216753 يف تاريــخ 1434/8/7 هـــ املتضمــن 
تســلم املدعــى عليــه صــورة احلكــم بتاريــخ 1434/7/1 هـــ وحيــث لــم 
يقــدم الئحــة اعتراضيــة حتــى تاريخــه فقــد ســقط حقــه يف االعتــراض 
ــان حــرر واختتمــت اجللســة  ــة يف حقــه  وللبي واكتســب احلكــم القطعي
الســاعة التاســعة والربــع و بــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/01هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف ففــي يــوم اخلميــس املوافــق 1434/12/26هـــ افتتحــت اجللســة 
وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وعليهــا خطــاب رئيســها 
برقــم 331811956  يف تاريخ1434/12/1هـــ وبداخــل املعاملــة وجــد 
القرار الصادر من دائرة األحوال الشخصية الثانية برقم34362541يف 
تاريــخ 1434/11/19هـــ واملتضمــن املوافقــة علــى احلكــم  بعــد اإلجــراء 
األخيــر وعليــه فقــد أكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة وبــاهلل التوفيــق، 
يف   حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/12/26هـــ .
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبي بعــده ، وبعد فقد جرى منا 
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ــا  ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
والقصار وبيوت املال مبحكمة االســتئناف  يف منطقة مكة املكرمة 
القاضــي  الشــيخ).....(  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  علــى  االطــاع 
باحملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 34209196 وتاريخ1434/5/7هـــ 
املتضمــن دعــوى ضــد وإخوانــه يف نفقــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34243280   تاريُخه: 1434/6/17هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3415320

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34312771  تاريخه: 1434/9/6هـ

املــدة املاضيــة- تقديــر النفقــة عــن طريــق  نفقــة- نفقــة زوجــة عــن 
قســم اخلبــراء- اعتــراض الــزوج علــى مقــدار النفقــة- دفــع الــزوج بعــدم 
بالســحر- احلكــم علــى  بســبب مرضهــا  للنفقــة  الزوجــة  اســتحقاق 

الــزوج بدفــع نفقــة الزوجــة املاضيــة.

1- قوله تعالى ) لينفق ذو سعه من سعته (
2- قولة تعالى) ولهن مثل الذي عليهن باملعروف (

3- قول النبي صلى اهلل عليه وســلم ) ولهن عليكم رزقهن وكســوتهن 
باملعروف ( رواه مسلم وغيره 

ــه قالــت لرســول  ــد بنــت عتب 4- حديــث عائشــة رضــي اهلل عنهــا أن هن
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطينــي 
ــى اهلل  ــم فقــال صل ــه وهــو ال يعل مــا يكفينــي وولــدي إال مــا أخــذت من
عليــه وســلم خــذي مــا يكفيــك وولــدك باملعروف ( رواه البخاري ومســلم 

وغيرهمــا
5- مــا رواه البخــاري أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن 

علــى املدعــى عليــه
6- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) البينــة علــى املدعــى واليمــن 
علــى املدعــى عليــه ( رواه الترمــذي وقــال العمــل عنــد أهــل العلــم مــن 
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الدخــول  بهــا  ودخــل  عليهــا  عقــد  عليــه  املدعــى  بــأن  املدعيــة  ادعــت 
الشــرعي ومكثــت عنــده خمســة عشــر يومــًا ولــم تنجــب منــه ثــم أعادهــا 
لبيــت أهلهــا- بعــد ســنه تقريبــًا مــن الدخــول قــام بتطليقهــا- طلبــت 
املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقتهــا املاضيــة- أقــر املدعــى عليــه 
بالدعــوى ودفــع بــأن ســبب إعادتــه للمدعيــه ألهلهــا وعــدم اإلنفــاق عليهــا 
وذلــك ألن املدعيــة تعانــي مــن الســحر وعــن حتولــت إلــى مــس وأنهــا 
ــم يعلمــوه بذلــك- أنكــرت  ــا ل ــة وأهله ال تســتحق النفقــة كــون املدعي
املدعيــة ذلــك- قــرر املدعــى عليــه بــأن ال بينــة لديــة وطلــب ميــن املدعيــة- 
ــر النفقــة  ــه- مت تقدي ــى نفــي مــا ذكــره املدعــى علي ــة عل حلفــت املدعي
مــن قبــل قســم اخلبــراء- ذكــر املدعــى عليــه بــأن النفقــة املقــدرة كثيــرة 
كونــه غيــر موظــف- ذكــرت املدعيــة أن املدعــى عليــه يعمــل أعمــااًل 
حــرة وأنــه مت أخــذ ذلــك يف االعتبــار عنــد تقديــر النفقــة- صــدر احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقــة املدعيــة عــن املــدة املذكــورة حســب 
قــرار هيئــة النظــر- اعتــرض املدعــي عليــه علــى احلكــم- صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــى 
ــه . ــى املدعــى علي واليمــن عل
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ... القاضي يف احملكمة العامة مبحافظة 
جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
وتاريــخ 1434/01/10هـــ  برقــم 3415320  املســاعد  جــدة  مبحافظــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3471454 وتاريــخ 1434/01/10هـــ فـفــــي 
يــوم السـبــت املـوافـق 1434/06/17هـ افـتـتـحـت اجلـلـســة الســاعــة 45 : 
03 وفيهــا حضــرت املدعيــة ... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ... واملعــرف بهــا مــن قبــل أبيهــا ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... وادعــت علــى احلاضــر معهــا ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... قائلــة : إن املدعــى عليــه زوجــي ، عقــد بــي يف 
1433/4/22هـــ علــى مهــر قــدره خمســة وثاثــون ألــف ريــال مســتلم 
بالكامــل ، مبوجــب عقــد النــكاح الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة 
ودخــل  1433/4/25هـــ،  وتاريــخ   3987 برقــم  واألنكحــة  للضمــان 
بــي يف 1433/6/24هـــ ، ولــم أرزق منــه بــأوالد، ولــم ميكــث املدعــى 
عليــه معــي ســوى خمســة عشــر يومــًا، ثــم أعادنــي إلــى بيــت أهلــي دون 
ســبب، ومنــذ ذلــك التاريــخ وأنــا يف بيــت أهلــي ، ولــم ينفــق علــي طيلــة 
تلــك املــدة ، وقــد طلقنــي املدعــى عليــه طلقــة واحــدة هــذا اليــوم الســبت 
املوافــق 1434/6/17هـــ مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
برقــم 34243279 وتاريــخ 1434/6/17هـــ ، أطلــب إلــزام املدعــى عليــه 
ــوم .  ــخ الي ــة مــن تاريــخ 1433/7/10هـــ وحتــى تاري بدفــع نفقتــي املاضي
ــه  ــه قــال : إن مــا ذكرت ــى املدعــى علي هــذه دعــواي، وبعــرض ذلــك عل
املدعيــة مــن العقــد والدخــول وعــدم اإلجنــاب وإعادتــي لهــا بعــد خمســة 
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عشــر يومــا وطاقــي لهــا وعــدم اإلنفــاق فصحيــح ، ولكــن املهــر هــو 
خمســة وثاثــون ألــف ريــال وطقــم ذهــب وزنــه اثنــن وثاثــن جرامــا 
وثمنــه ســتة آالف ومائــة ريــال ، وعربيــة ، وعــدم أحقيــة املدعيــة يف 
النفقــة راجــع إلــى أنهــا تعانــي مــن ســحر مشــروب ، وعــن حتولــت إلــى 
مــس ، وال تســتحق النفقــة كــون املدعيــة وأهلهــا لــم يعلمونــي بأنهــا 
تعانــي مــن ذلــك . وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت : مــا ذكــره املدعــى 
عليــه مــن مــرض ومــس غيــر صحيــح ، وأنــا ال أعانــي مــن شــيء مــن ذلــك 
. وبســؤال املدعــى عليــه البينــة علــى مــا دفــع بــه قــال : أطلــب ميــن املدعيــة 
علــى أنهــا لــم تخبرنــي بأنهــا مســحورة وأن جدهــا هــو مــن ســحرها وأن 
ســحرها تناولتــه عــن طريــق الفــم ، وأقبــل بــه . وبعــرض ذلــك علــى 
املدعيــة اســتعدت لذلــك ، ثــم حلفــت قائلــة : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه 
إال هــو أننــي لــم أخبــر املدعــى عليــه ...بأننــي مســحورة وأن جــدي هــو 
مــن ســحرني ، وأن ســحري تناولتــه عــن طريــق الفــم . هكــذا حلفــت . 
وقــد وردتنــا املعاملــة مــن قســم الصلــح بخطــاب رئيســه رقــم 3471454 
وتاريــخ 1434/6/3هـــ ومرفــق بــه محضــر اللجنــة واملتضمــن )فإنــا نــرى 
أن يدفــع النفقــة املاضيــة ومقدارهــا ســتة آالف وســتمائة ريــال للمــدة 
املاضيــة ومقدارهــا أحــد عشــر شــهرا( أهـــ وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــررت املدعيــة موافقتهــا عليــه وقــرر املدعــى عليــه عــدم موافقتــه عليه ، 
وقــرر املدعــى عليــه قائــا : إننــي غيــر موظــف وهــذا املبلــغ املقــدر كبيــر 
جــدا . وبعرضــه علــى املدعيــة قالــت : هــو مقتــدر ، ويعمــل يف التجــارة 
احلــرة ، ومــا قــدره أهــل اخلبــرة أخــذ يف االعتبــار حــال املدعــى عليــه 
مــن زعمــه عــدم القــدرة . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
، وبنــاء علــى دفــع املدعــى عليــه عــدم اســتحقاق املدعيــة للنفقــة بحجــة 
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املــرض والســحر وانكــرت املدعيــة ذلــك وطلــب املدعــى عليــه ميينهــا 
علــى اإلنــكار وحلفــت ، وبنــاء علــى مــا أقــرره أعضــاء جلنــة الصلــح ، 
ولقولــه تعالــى )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته( ولقولــه تعالــى )ولهــن مثــل 
الــذي عليهــن باملعــروف( ، وحلديــث )ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتهن 
باملعــروف( رواه مســلم وغيــره، وحلديــث عائشــة رضــي اهلل عنهــا : أن 
هنــد بنــت عتبــة قالــت لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : إن أبــا ســفيان 
رجــل شــحيح ، وليــس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إال مــا أخــذت منــه 
، وهــو ال يعلــم ، فقــال : )خــذي مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف( رواه 
البخــاري ومســلم وغيرهمــا ، 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 ، قــال أبــو 
عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه ، 
لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ...بدفــع مبلــغ قــدره 
ســتة آالف وســتمائة ريــال للمدعيــة ... . وبــه قنعــت املدعيــة وقــرر املدعــى 
عليــه االعتــراض ، وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وإفهامــه بــأن 
لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــا ، وإال ســقط حقــه يف 
االعتــراض ، واكتســب احلكــم القطعيــة . وأقفلــت اجللســة الســاعة 
15 : 04 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/06/17هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مبحافظــة جــدة ففــي يــوم األربعــاء املوافق1434/10/14هـــ افتتحــت 
اجللسة الساعة 15 : 9 وفيها قد عادت املعاملة من محكمة االستئناف 
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بخطــاب رئيســها رقــم 3471454 وتاريــخ 1434/9/10هـــ  وبالقــرار رقــم 
34312771 وتاريــخ 1434/9/6هـــ ومضمونــه مــا يلي ) وبدراســة الصك 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة ، تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . 
وأقفلــت اجللســة الســاعة 20 : 9 وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/10/14 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة جــده برقــم 3471454 وتاريــخ 1434/8/25هـــ املرفــق 
ــة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة العامــة  بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل
مبحافظــة جــده برقــم 34243280 وتاريــخ 1434/6/17هـــ ، املتضمــن 
الصــك وصــورة ضبطــه  نفقــه ، وبدراســة  ...يف  ...ضــد  املــرأة  دعــوى 
والئحتــه االعتراضيــة ، تقــررت املوافقــة علــى  احلكــم ، واهلل املوفــق . 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34263198 تاريُخه: 1434/7/9هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32495714

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34320855 تاريخه: 1434/9/16هـ

نفقــة - املطالبــة بتكاليــف الــوالدة - حتديــد نفقــة ماضيــة ومســتقبله 
للطفــل - نفقــة احلامــل - النفقــة بنيــة الرجــوع- دفــع املدعــى عليــه 
بعــدم أحقيــة املدعيــة لتكاليــف الــوالدة لوجــود مستشــفيات حكوميــة 
متاحــة- تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم اخلبــراء- النشــوز ال يســقط 
الطفــل  ونفقــة  فتــرة احلمــل  نفقــة  بدفــع  اإللــزام   - نفقــة احلامــل 

املاضيــة وحتديــد نفقــة مســتقبلية للطفــل . 

ــى َيَضْعــَن  1- قولــه تعالــى ) َوِإْن ُكــَنّ ُأوالِت َحْمــٍل َفَأْنِفُقــوا َعَلْيِهــَنّ َحَتّ
َحْمَلُهــَنّ (

2- قــال يف الــروض املربــع )115/7( والنفقــة للبائــن احلامــل )للحمــل( 
نفســه ال لهــا مــن أجلــه ألنهــا جتــب بوجــوده وتســقط بعدمــه فتجــب 

حلامــل ناشــز

ادعــى وكيــل املدعيــة بــأن املدعــى عليــه أصالــة تزوج موكلتــه ثم طلقها 
وهــي حامــل وقــد وضعــت مولــودًا ذكــرًا - طلــب املدعــي وكالــة إلــزام 
املدعــي عليــه بدفــع تكاليــف الــوالدة وحتديــد نفقــه مســتقبله للطفــل - 
أقــر املدعــى عليــه وكالــة مبــا جــاء يف الدعــوى وقــرر أنــه ال مانــع لــدى 
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العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32495714 وتاري
وتاريــخ   321378590 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/11/04

موكلــه مــن حتديــد نفقــه مســتقبله لطفلــه أمــا تكاليــف الــوالدة فطلــب 
مهلــه للرجــوع ملوكلــه- يف جلســه أخــرى قــرر املدعــى وكالــه أنــه يطلب 
ــه أنفقــت  ــأن موكلت ــه تســعة أشــهر- كمــا قــرر ب نفقــه احلمــل ملوكلت
علــى الطفــل بنيــة الرجــوع علــى املدعــى عليــه- صــادق املدعــى عليــه أن 
املدعيــة خرجــت مــن بيتــه وهــي يف الشــهر األول مــن احلمــل وقــرر أنــه غير 
ــه اســتعداده  ــا ناشــز- قــرر املدعــى علي مســتعد بدفــع نفقــة احلمــل ألنه
بدفــع نفقــة ابنــه املاضيــة واملســتقبلية- قــرر املدعــى عليــه بــأن املدعيــة 
حكوميــة  مستشــفيات  هنــاك  ألن  الــوالدة  تكاليــف  يف  لهــا  الحــق 
متاحــة- وذهابهــا ملستشــفى أهلــي يعــد تبرعــًا- مت تقديــر نفقــة الطفــل 
املاضيــة واملســتقبلة عــن طريــق قســم اخلبــراء- حيــث إمنــا دفــع بــه املدعــى 
عليــه مــن نشــوز املدعيــة ال عبــرة بــه ألن النفقــة واجبــة للزوجــة احلامــل 
وان كانــت ناشــزًا- كمــا أن مــا طلبتــه املدعيــة مــن تكاليــف الوالدة ال 
مســوغ لــه لوجــود مستشــفيات حكوميــة متاحــة- صــدر احلكــم بإلــزام 
ــة وحتديــد  ــرة احلمــل ونفقــة الطفــل املاضي ــه بدفــع نفقــة فت املدعــى علي
نفقــه مســتقبلة للطفــل تســلم لوالدتــه املدعيــة وصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعيــة فيمــا ســوى ذلــك- قــرر الطرفــان عــدم القناعــة- صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.
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1432/11/04 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/01/17 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 15 : 09  وفيهــا حضــر ...، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم: ...الوكيــل عــن ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة برقــم: 35347 يف: 1432/10/13هـ 
واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واإلنــكار واالســتام والتســليم 
للصكــوك، وحضــر حلضــوره: ...، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الوطنيــة رقــم: ...الوكيــل عــن: ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابة 
العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة 
وســماع الدعــوى والــرد عليهــا، وادعــى األول قائــا: إن ...كان زوجــا 
ملوكلتــي وقــد طلقهــا طلقــة واحــدة بتاريــخ: 1432/9/20هـــ وكانــت 
وقتهــا حامــا ووضعــت مولودهــا املســمى )...( ولــم يراجعهــا، أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بتحمــل تكاليــف الــوالدة البالــغ قدرهــا: أربعــة آالف 
ــة ريــال البــن  ريــال، وحتديــد نفقــة مســتقبلية قدرهــا: ألــف وخمــس مئ
املدعــى عليــه، هكــذا ادعــى. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة 
أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن الــزواج والطــاق وتاريخــه 
وصفتــه والولــد )...( وأنهــا وضعــت احلمــل بعــد الطــاق فصحيــح، وال مــا 
نــع لــدى موكلــي مــن حتديــد نفقــة مســتقبلية ال تزيــد عــن خمــس مئــة 
ريــال، أمــا تكاليــف الــوالدة فأطلــب مهلــة للرجــوع ملوكلــي، هكــذا 
أجــاب. ويف يــوم األحــد املوافــق1434/07/09 هـــ حضــر ...واملثبــت هويته 
ووكالتــه يف جلســة ســابقة وحضــر حلضــوره ...ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم ...ثــم قــرر املدعــي وكالــة قائــا: إن موكلتــي 
ــة الشــهر  ــة وهــي حامــل يف بداي ــه أصال ــزل املدعــى علي خرجــت مــن من
األول وقــد مكــث حملهــا تســعة أشــهر، وأطلــب إلزامــه بســداد نفقتهــا 
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ألــف  أربعــة عشــر  البالــغ قدرهــا:  الــوالدة  أثنــاء حملهــا، وتكاليــف 
ريــال، وقــد كانــت موكلتــي تنفــق علــى ابــن املدعــى عليــه ...مــن تاريــخ: 
1433/5/8هـــ بنيــة الرجــوع، أطلــب إلزامــه بســداد النفقــة الســابقة 
وحتديــد نفقــة مســتقبلية البنــه: )...( اعتبــارا مــن تاريــخ: 1434/7/9هـــ 
هكــذا قــرر. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا: صحيــح أن 
املدعيــة خرجــت مــن منزلــي وهــي يف الشــهر األول مــن حملهــا وأنــا غيــر 
مســتعد بتســليم النفقــة ألنهــا خرجــت ناشــزا، وأمــا ابنــي ...فمنــذ تاريــخ 
والدتــه 1433/5/8هـــ حتــى تاريــخ: 1434/7/8هـــ لــم أنفــق عليــه إطاقا 
ألنهــم قالــوا لــي ال نأخذهــا منــك إال يف احملاكــم لتشــويه ســمعتك، أمــا 
تكاليــف الــوالدة فليــس لهــا حــق فيهــا إطاقــا ألن هنــاك مستشــفيات 
حكوميــة متاحــة وأنــا عســكري واملستشــفى العســكري متــاح لهــا 
وذهابهــا ملستشــفى أهلــي يعــد تبرعــا منهــا وأطلــب رد دعــوى املدعيــة 

وإخــاء ســبيلي منهــا، هكــذا أجــاب.
وكنــا قــد كتبنــا لقســم اخلبــراء باحملكمــة لتحديــد النفقــة فوردنــا 
محضــر  وبرفقهــا  1434/07/04هـــ  يف:   34216389 برقــم:  اجلــواب 
ونــص احلاجــة منــه: )وقــال املدعــي وكالــة أطلــب حتديــد نفقــة البــن 
موكلتــي املســمى ...ويبلــغ مــن العمــر مــا يقــارب عشــرة أشــهر واملولــود 
بتاريــخ: 1433/05/08هـــ وبســؤال املدعــى عليــه وكالة قــال ال مانع من 
حتديــد نفقــة البــن موكلــي بحــدود خمســمائة ريــال حيــث أن موكلــي 
ال يســتطيع أن يدفــع أكثــر مــن ذلــك وحيــث متــت مخاطبــة عمــل املدعــى 
عليــه  املدعــى  راتــب  بــأن  توضــح  التــي  املرفقــة  اإلفــادة  وردتنــا  عليــه 
أربعــة عشــر ألــف وأربــع مئــة واثنــا عشــر ريــال وســتون هللــه، وحيــث 
األمــر مــا ذكــر فإننــا نــرى والــرأي لكــم بــأن تكــون النفقــة بواقــع 
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ــارا مــن شــهر 7 لعــام 1434هـــ وتكــون النفقــة  ــال شــهريا اعتب ألــف ري
ــال  ــف ري ــة عشــر أل ــة عشــر شــهرا بواقــع ثاث ــا 13 ثاث الســابقة ومدته
ــى مــا ســلف، وألن  ــاء عل ــال(. ا. هـــ فبن وتكــون كســوة العيــد ألــف ري
املدعيــة طالبــت بقيمــة والدتهــا يف املستشــفى وقدرهــا: أربعــة عشــر ألــف 
ريــال وامتنــع املدعــى عليــه مــن تســليمها، وطلــب املدعيــة غيــر وجيــه 
الــوالدة ممكنــة يف املستشــفيات احلكوميــة فتكلُّفهــا يف غيــر  ألن 
ــة  ــة، ومبــا أن املدعي ــا مندوحــة يف املستشــفيات احلكومّي ــه ألن له محّل
طالبــت بالنفقــة فتــرة احلمــل وامتنــع املدعــى عليــه مــن تســليمها ودفــع 
بأنهــا ناشــز ودفعــه هــذا ال وجــه لــه ألنــه يجــب علــى الــزوج اإلنفــاق 
علــى الزوجــة احلامــل ولــو كانــت ناشــزا لقــول اهلل ـ  تعالــى ـ )َوِإْن ُكــنَّ 
(، قــال يف الــروض  ــى َيَضْعــَن َحْمَلُهــنَّ ُأوالِت َحْمــٍل َفَأْنِفُقــوا َعَلْيِهــنَّ َحتَّ
املربــع 115/7 ])والنفقــة( للبائــن احلامــل )للحمــل( نفســه )ال لهــا مــن 
أجلــه( ألنهــا جتــب بوجــوده وتســقط بعدمــه فتجــب حلامــل ناشــز([ وبنــاء 
ــه فقــد قــررت مــا  ــراء املرصــود أعــاه لذلــك كل ــى قــرار قســم اخلب عل
يلــي، أوال: ألزمــت املدعــى عليــه أن يســلم للمدعيــة نفقتهــا فتــرة حملهــا 
وقدرهــا: تســعة آالف ريــال. ثانيــا: ألزمــت املدعــى عليــه أن يســلم نفقــة 
ابنــه ...الســابقة مــن تاريــخ: 1433/5/8هـــ حتــى تاريــخ: 1434/7/8هـــ 
وقدرهــا: أربعــة عشــر ألــف ريــال. ثالثــا: ألزمــت املدعــى عليــه أن يســلم 
نفقــة ابنــه ...املســتقبلية لوالدتــه املدعيــة وقدرهــا: ألــف ريــال اعتبــارا 
مــن تاريــخ: 1434/8/8هـــ رابعــا: رددت طلــب املدعيــة فيمــا ســوى ذلــك، 
وبذلــك قضيــت. وبإعــان احلكــم قــرر الطرفــن عــدم القناعــة واســتعّدا 
بتقــدمي الئحــة اعتراضّيــة، فجــرى تســليم كل واحــد منهمــا نســخة مــن 
احلكــم وأفهمتهمــا بــأن لهمــا احلــق يف تقــدمي اعتراضهمــا خــال ثاثــن 
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يومــًا اعتبــارًا مــن هــذا اليــوم، وإذا انتهــت املــّدة احملــددة ولــم يقــدم أي 
منهــم بائحتــه ســقط حّقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعّيــة.  
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/07/09 هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ويف يــوم الثاثــاء املوافــق: 1434/10/13هـــ 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــرار دائــرة األحــوال 
الشــخصية الثالثــة رقــم: 34320855 يف: 1434/09/16هـــ ونص احلاجة 
منــه: )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيتــن تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم(. ا. هـــ وللبيــان جــرى إثباتــه، وأمــرت بإحلــاق ذلــك 
علــى الصــك والســجل. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/10/13هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 32/1378590 وتاريــخ  1434/9/8هـــ  
ــة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة  املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل
العامــة مبحافظــة جــدة برقــم  34263198 وتاريــخ  1434/7/9هـــ ، 
املتضمــن دعــوى املــرأة ...ضــد ...يف نفقــة ، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والئحتيــه االعتراضيتــن  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 

املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34268722  تاريُخه: 1434/10/29هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32151993

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34361404  تاريخه: 1434/11/18هـ

نفقــة - نفقــة أبنــاء - املطالبــة بالنفقــة علــى ضــوء مركــز املدعــى 
مبصاريــف  املطالبــة  االجتماعــي-  األســرة  ووضــع  الوظيفــي  عليــه 
جــوازات  بتجديــد  املطالبــة  العــاج-  مبصاريــف  املطالبــة  الدراســة- 
ســفر األوالد وإعطائهــا لــأم ودفــع تذاكــر الســفر- املطالبــة بصــورة 
مــن دفتــر العائلــة- املطالبــة بفــرق النفقــة عمــا دفعــة املدعــى عليــه 
وعمــا مت تقديــره مــن قســم اخلبــراء- حلــف الزوجــة علــى عــدم نفقــة 
الــزوج- احلكــم بدفــع فــرق النفقــة املاضيــة ودفــع النفقــة املســتقبلية .

1- قوله تعالى ) وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف(
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ابدأ بنفسك ثم مبن تعول(

3- قــال يف كشــاف القنــاع ) ويجــب عليــة أيضــًا نفقــة ولــده وإن ســفل. 
وألن النفقــة واجبــة علــى اإلنســان علــى نفســه وزوجتــه فكــذا هي واجبة 

علــى بعضــه وأصلــه (
4- قــال يف الشــرح الكبيــر) ويلزمــه نفقــة ســائر آبائــه وإن علــو وأوالده 

وإن ســفلوا(
5- قــال يف شــرح منتهــى اإلرادات ) فيجــب إعفــاف مــن جتــب نفقتــه مــن 
اآلبــاء واألجــداد واألوالد واألخــوة واألعمــام ويقــدم إن ضــاق الفاضــل 

األقــرب فاألقــرب (
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عليــه  للمدعــى  زوجــه  بــأن موكلتــه كانــت  املدعــي وكالــة  ادعــى 
وأجنبــت منــه ابنــن ) ذكــر أســماءهما وأعمارهمــا ( وقــد فارقهــا وهــو 
ينفــق عليهمــا تســعمائة ريــال وهــو ال يكفــي- طلــب املدعــى وكالــة 
ــن مــع مصاريــف الدراســة ومصاريــف العــاج  ــن املذكوري نفقــة الولدي
علــى ضــوء مركــز املدعــى عليــه الوظيفــي ووضــع األســرة االجتماعــي- 
مطالبــة املدعــى عليــه بتجديــد جــوازات الســفر حــال انتهائهــا وتســليمها 
لوالدتهمــا وإعطائهــا إذن بالســفر ودفــع تذاكــر الســفر حال ســفرهم أو 
يلتــزم بأخــذ األوالد عنــد ســفر والدتهــم- أقــر املدعــى عليــه وكالــة بــأن 
موكلــة ينفــق تســعمائة ريــال شــهريًا لــكل ابــن 450 ريــال حتــى شــهر 
ذي احلجــة عــام 1433هـــ وأن ســبب إقامــة الدعــوى تلطيــخ ســمعة موكلــة 
وابتــزازه ماديــًا - ورد جــواب مكتــب الصلــح املتضمــن تعــذر الصلــح 
وتقديــر نفقــة كل ابــن شــهريًا بألــف ومائتــي ريــال - طلــب املدعــي 
وكالــة إلــزام املدعــى عليــه بتســليم الفــرق بــن مــا كان يدفعــه وبــن مــا 
مت تقديــره - قــرر املدعــى عليــه بأنــه حصــل اتفــاق شــفوي علــى أن نفقــة 
االبنــن الشــهرية 900 ريــال - أنكــر املدعــي وكالــة هــذا الدفــع وقــرر 
أن موكلتــه تنفــق علــى ابنيهــا املبلــغ الزائــد 900 ريــال بنيــة الرجــوع- 
قــرر املدعــى عليــه أنــه يطلــب ميــن املدعيــة علــى أنهــا أنفقــت علــى أبنيــة 
نفقــة زائــدة عمــا ســلمه لهــا بنيــة الرجــوع وعلــى نفــي االتفــاق الشــفوي 
املذكــور - حلفــت املدعيــة أصالــة اليمــن كمــا طلــب منهــا - لقولــه 
ــى  ــه صل ــه رزقهــن وكســوتهن باملعــروف( وقول ــود ل ــى املول ــى ) وعل تعال
اهلل عليــه وســلم ) ابــدأ بنفســك ثــم مبــن تعــول( وملــا ذكــره أهــل العلــم 
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــدة  ــخ 1432/05/01هـــ  املقي ــاض برقــم 32151993 وتاري العامــة بالري
باحملكمة برقم 32478496 وتاريخ 1432/05/01هـ ففي يوم الثاثاء 
املوافق1433/05/18هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا ...يحمــل الســجل املدنــي 
رقــم ... وكيــا عــن ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بالريــاض  رقــم 58859 وتاريــخ 1432/08/08هـــ واملتضمنــة بــأن 
ــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى وحــق ســماع  ــة و املدافع ــه حــق املرافع ل
وقبــول  الصلــح وطلــب  و  واإلنــكار  واإلقــرار  والــرد عليهــا  الدعــاوى 
احلكــم ونفيــه واالعتــراض عليــه وطلــب متييــزه ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
ولــم يظهــر تبلغــه ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 1433/10/14هـــ  حضــر 
املدعــي وكالــة احلاضــر يف اجللســة املاضيــة، ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وقــد اعتــذر عــن حضــور هــذه اجللســة، وبســؤال املدعــي وكالــة عــن 
دعــواه قــال: لقــد كانــت موكلتــي زوجــة للمدعــى عليــه ... حيــث عقــد 

مــن وجــوب نفقــة األب علــى أوالدة لــذا صــدر احلكم بإلــزام املدعى عليه 
بدفــع فــرق النفقــة الســابقة علــى ابنــه للمدعيــة ) وذكــر مقــدار املبلــغ( - 
وإلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقــة مســتقبلية لابنــن كل شــهر وهــو مبلــغ 
ألفــان وأربعمائــة ريــال لــكل واحــد ألــف ومائتــي ريــال تســلم للمدعيــة 
بالتحويــل إلــى حســابها وفقــا ملــا مت تقديــره مــن قســم اخلبــراء - لــم يقنــع 

املدعــى عليــه باحلكــم- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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عليهــا يف عــام 1420هـــ وأجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة كل مــن: 
ــود يف 1430/1/8هـــ وقــد فارقهــا  ــود يف 1427/4/4هـــ ، ...املول ...املول
أول هــذه الســنة 1433هـــ، وهــو ينفــق عليهــم مبلــغ تســعمائة ريــال كل 

شــهر وهــو ال يكفــي، ولــذا فــإن موكلتــي تطالــب باآلتــي :
1- نفقة أوالدها املذكورين ...  و ....

وتشــمل النفقــة املــأكل واملشــرب واملســكن ونفقــة املابــس صيفــًا 
وشــتاء واألعيــاد ومناســبات األفــراح.. وأجــرة احلضانــة لرعايتهــم وتدبيــر 
شــؤونهم حيــث إن والدتهــم تبحــث عــن عمــل وجدتهــم طاعنــة يف الســن 
وتعانــي مــن أمــراض مزمنــة وهــم بحاجــة إلــى رعايــة أثنــاء غيــاب والدتهم 
ــه الوظيفــي  ــى ضــوء مركــز املدعــى علي ــب أن تكــون النفقــة عل وتطل
لــه ولهــا حيــث أنهمــا مــن أســرتن مرموقتــن  و الوضــع االجتماعــي 

ــًا. اجتماعي
2- تطالــب بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع مصاريــف الدراســة )املســتلزمات 
هيئــة  يقــدره  املدرســي( حســبما  والنقــل  الدراســة  ورســوم  الدراســية 
اخلبــراء . أو يلتــزم بتدريســهم مبعرفتــه يأخذهــم صباحــا ويعيدهــم بعــد 

اخلــروج مــن املدرســة .
3- مصاريــف العــاج بحيــث يلتــزم بدفــع فواتير العــاج يف حال حاجتهم 

إلــى طبيــب خــاص أو يلتــزم بأخذهــم للطبيب وإعادتهم .
4- إلــزام املدعــى عليــه بتجديــد جــوازات ســفر األوالد حــال انتهائهــا 
-حيــث أن لهــم جــوازات- وتســليمها لوالدتهــم وإعطائهــم إذن بالســفر 
ودفــع تذاكــر الســفر حــال ســفرهم حيــث أن موكلتــي تقــوم بالســفر 
مــع أهلهــا إلــى أقاربهــم خــارج اململكة . أو يلتــزم بأخذ األوالد عنده عند 
ســفر والدتهــم هــذه دعــواي.  ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 1434/02/24هـــ 
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حضــر املدعــي وكالــة احلاضــر ســابقا كمــا حضــر ... حامــل بطاقــة 
بالوكالــة رقــم 34217943   ... ... وكيــا عــن  الوطنيــة رقــم  الهويــة 
وتاريــخ 1434/2/23هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــوب الريــاض 
املدعيــة  بــأن  قــال صحيــح  املدعــي  عــن دعــوى  وبســؤاله عــن جوابــه 
كانــت زوجــة ملوكلــي و قــد طلقهــا و بانــت منــه و أجنبــت لــه ولديــن ... 
املولــود 1427/4/4هـــ ... املولــود 1430/1/8هـــ و هــو ينفــق علــى ابنيــه 
نفقتــه الشــهرية قدرهــا 900ريــال لابنــن لــكل واحــد 450 ريــال حتــى 
شــهر ذي احلجــة عــام 1433هـــ هكــذا أجــاب كمــا    أبــرز مذكــرة  
وطلــب رصدهــا و هــذا نصهــا )إشــارة إلــى الدعــوى املقامــة مــن املدعيــة  
... ضـــد موكلــي ... واملنظــورة أمــام فضيلتكــم، أفيدكــم حفظكــم 
اهلل أن هــذه الدعــوى ليســت مقصــودة لذاتهــا وإمنــا قصــد بهــا أمران:ــــ 
األمــر األول: تلطيــخ ســمعة موكلــي برفــع الدعــاوى عليــه باحملاكــم ، 
وأيضــًا ســمعته يف عملــه وأنــه صاحــب مشــاكل لدرجــة أنــه قــّدم تقاعــد 
مبكــر مــن عملــه ، ومــا يثبــت ذلــك أنهــم يأتــون إليــه يف عملــه بطلبــن 
إلباغــه عــن موعــد جلســة واحــدة فقــط ، فعلــى مــاذا يــدل ذلــك ؟ علمــًا 
ــه،  ــه يف بيت ــب احلضــور ل ــل طل ــه فبإمكانهــم توصي أنهــم يعرفــون منزل
واملــازم لديكــم الشــيخ ... وجــه للمدعيــة ووالدهــا خطــاب بعــدم إزعــاج 
املدعــى عليــه أو التعــرض لــه بــاألذى ، ومــع ذلــك لــم يبالــوا ولــم يكترثوا 
بــكام املــازم، وضربــوا بــه عــرض احلائــط ، واســتمروا يف اإليــذاء 
واإلزعــاج.  األمــر الثانــي : إبتــزاز موكلــي وإســتنزافه ماديــًا ومعنويــًا 
قــدر املســتطاع حيــث أّن موكلــي مســتمر يف النفقــة لولديــه )... و ......( 
ويدفــع لهــم شــهريًا تســعمائة ريــال ) 900 ريــال ( يحولهــا يف حســاب 
والدتهــم مبصــرف ........... ولدينــا كشــف بذلــك ، ثــم طلبــت والدتهــم 
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أســرة فاخــرة لولديــه فاشــترى لهــم ذلــك وأرســلها لهــم يف بيــت أهلهــا، 
ــة  ــب املدعي ــم تطل ــام املاضــي ل ــى املدرســة فالع ــل إل ــا مســألة التوصي أّم
نفقــات توصيــل اإلبــن للمدرســة، علمــًا بــأّن املدرســة قريبــة جــدًا مــن 
البيــت، وأيضــًا عنــد أهلهــا ثاثــة ســائقن وكلهــم يذهبــون كل صبــاح 
بأطفالهــم وأوالدهــم إلــى املــدارس وإبنــي علــى طريقهــم كل يــوم ليــس 
لــه مشــوار خــاص أو طريــق خــاص غيــر طريــق الســائق كل صبــاح، مّما 
يــدل علــى أّن القصــد مــن الدعــوى اإلبتــزاز واإليــذاء ليــس إاّل. ويؤيــد مــا 
ذكرته لكم أّن املدعية طلبت مرة  من موكلي مبلغًا من املال لتعين 
مــن ينقــل إبنهمــا للمدرســة فإتقــاًء لشــرها وكــف أذاهــا حــّول لهــا مبلغــًا 
لتعيــن مــن ينقــل االبــن ــــ علــى حــّد زعمهــا ــــ فلّمــا حــّول لهــا املبلــغ لتعيــن 
مــن ينقــل اإلبــن أكلــت املــال ولــم تعــن مــن ينقــل اإلبــن، ألّن االبــن أصــًا 
يذهــب مــع ســائقهم، فليــس املقصــود مــن الدعــوى أساســًا إاّل األذى 
واإلبتــزاز بــكل مــا تســتطيع. لــذا أطلــب مــن فضيلتكــم صــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعيــة حيــث يتضــح لكــم مــن خــال اإلطــاع علــى األوراق 
واملســتندات أنهــا دعــوى كيديــة. نســأل اهلل العافيــة والســامة (أ.هـــ 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال بالنســبة إلقامــة الدعــوى فليــس 
فيهــا تلطيــخ للســمعته كمــا ذكــر املدعــى عليهــا ولــم يحصــل ملوكلتــي 
إزعــاج لــه وبالنســبة لبــاغ احلضــور الــذي ذكــر فــإن وكيــل املدعيــة 
...ذهــب للمدعــى عليــه يف املدرســة وعندمــا ســلمه طلــب احلضــور طلــب 
منــه أخــذ مصادقــة رئيســة ومديــره علــى البــاغ فرفــض املدعــى  عليــه 
ذلــك فــرأى الوكيــل الســابق أن يرســل البــاغ لــه عــن طريــق احملضريــن 
فــكان ذلــك وليــس يف ذلــك شــيء وأمــا االبتــزاز فليــس هنالــك إبتــزاز 
ولكــن املبلــغ الــذي يدفعــه املدعــى عليــه وهــو أربعمائــة وخمســون ريــاال 
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لــكل طفــل فقليــل جــدا وهــو ال يغطــي راتــب اخلادمــة التــي تقــوم بخدمــة 
الصغــار كــون موكلتــي تبحــث عــن عمــل وقدمــت علــى عــدة جهــات 
وتنتظــر الــرد منهــم وقــد يكــون العمــل مســائي واملدعيــة ليس لها ســلطة 
علــى ســائق أهلهــا واملدعــى عليــه لــم يصــرف علــى أوالدة مــن بدايــة عــام 
ــر  ــه بإعطائهــا صــورة مــن دفت ــب املدعــى علي ــي تطال 1434هـــ وموكلت
ــى دعواهــا كمــا أن املدعــى  ــي مصــرة عل ــه وموكلت ــا ل ــة حلاجته العائل
عليــه ينفــق علــى ابنيــه نفقــة شــهرية لــكل واحــد منهمــا 450 ريــال و قــد 
انقطــع عــن النفقــة عليهمــا بنهايــة شــهر ذي احلجــة عــام 1433هـــ هكــذا 
أجــاب هــذا وقــد قــررت الكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر النفقــة البنــي 
ــخ 1434/04/22هـــ  ــة ويف جلســة أخــرى بتاري ــه مــن املدعي املدعــى علي
حضــر  كمــا  ســابقة  جلســة  يف  احلاضــر   ... وكالــة  املدعــي  حضــر 
ــي رقــم ...يف اجللســة الســابقة وقــد  ــه ...يحمــل الســجل املدن املدعــى علي
و  وتاريــخ 1434/04/01هـــ  برقــم 246  الصلــح  قــرار مكتــب  وردنــا 
ــه مت االجتمــاع بالطرفــن وقــد تعــذر  ــه ان ــد فضيلت ــه نفي املتضمــن )علي
الصلــح بينهمــا بخصــوص تقديــر النفقــة حيــث ذكــرت املدعيــة بأنهــا 
تطالــب نفقــة أبنائهــا ... و... وأن املدعــى عليــه لــم ينفــق عليهــم النفقــة 
التــي تكفيهــم وأنــه مــن ثاثــة أشــهر لــم يســلمهم أي شــيء وترغــب 
أن تكــون النفقــة شــاملة للســكن واملواصــات والعــاج إلــى آخــر مــا 
ذكــرت بإقرارهــا املرفــق أمــا بالنســبة للمدعــى عليــه فقــد ذكــر بأنــه 
كان يف الســابق ينفــق علــى أوالده بواقــع 350 ريــال شــهريًا لــكل واحــد 
ــه  ــه يوجــد علي ــا وأن ــادة أحيان ــال شــهريًا ويقــوم بالزي ــى 500 ري منهــم إل
أقســاط شــهريه تصــل إلــى 7000 ريــال حيــث يســلم لوالــده 3500 ريــال 
ــال شــهريًا وهــي قيمــة شــراء أرض وكذلــك يوجــد  وكذلــك 1833ري
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ــة إلــى آخــر مــا ذكــره  عليــه قســط 1667ريــال لصالــح صنــدوق التنمي
بإقــراره املرفــق وبنــاء علــى ذلــك واحلــال كمــا ذكــر وبعــد اإلطــاع علــى 
الوضــع املــادي للمدعــى عليــه حيــث أتضــح أنــه يتقاضــى معــاش تقاعــدي 
وتاريــخ   12454 رقــم  املرفــق  اخلطــاب  حســب  ريــال   11684 وقــدره 
1434/03/17هـــ الصــادر مــن املؤسســة العامــة للتقاعــد وأن املدعــى 
عليــه لــم يثبــت األقســاط املســتحقة مــن أي جهــة معتبــره فإننــا نــرى أن 
تكــون نفقــة أبنــاء املدعيــة 1200ريــال شــهريًا لــكل واحــد منهــم شــاملة 
الســكن وكذلــك املواصــات هــذا مــا لدينــا( أ.هـــ وقــد طلــب املدعــي 
وكالــة تعديــل دعــواه قائــا أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم 

النفقــة املســتقبلية ابتــداء مــن تاريــخ 1434/04/25هـــ
وكذلــك إلــزام املدعــى عليــه بتســليم الفــرق بــن مــا يســلمه املدعــى 
عليــه وبــن مــا يحكــم بــه خــال الفتــرة مــن شــهر جمــادى األولــى مــن 
عــام 1431هـــ وحتــى تاريــخ 1434/04/25هـــ فهــو لــم يســلم خــال الفترة 
الســابقة ســوى 900 ريــال نفقــه لولديــة شــهريًا أمــا األشــهر األربعة محرم 
و صفــر وربيــع األول و ربيــع الثانــي فلــم يســلم أي مبلــغ ســوى 500 ريــال 
هكــذا طلــب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال صحيــح مــا ذكــرة 
املدعــي وكالــة بأننــي كنــت أنفــق علــى ابنــي مببلــغ مجموعــة 900 ريال 
شــهريًا لــكا اإلبنــن مــن شــهر جمــاد األولــى عــام 1431هـــ حتــى نهايــة 
شــهر ذي احلجــة عــام 1433هـــ وقــد قطعــت النفقــة عليهمــا لرفــع الدعــوى 
مــن املدعيــة ولــم أنفــق علــى ابنــي  منــذ بدايــة هــذا العــام ســوى 500 ريــال 
ــم  ــة ول ــن اســلم فــرق النفقــة الســابقة ألن النفقــة املســلمة لهــم كافي ول
يقيمــوا هــذه الدعــوى اإل كيــدا مــن املدعيــة بســب موضــوع الطــاق 
وكذلــك  لــن أســلم النفقــة الاحقــة ســوى مبلــغ 300 ريــال لــكل ابــن 
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أســوة ببقيــة األحــكام األخــرى قــد حصــل أتفــاق شــفوي يف شــهر صفــر 
عــام 1433هـــ علــى نفقــه شــهرية 900 ريــال ولــم تطلب أجرة الســكن يف 
صحيفــة الدعــوى هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالة قال 
لــم يحصــل اتفــاق بــن موكلتــي و املدعــى عليــه بــأن تكــون النفقــة 900 
ريــال العــام املاضــي وغيــر صحيــح أنهــا كيديــه هكــذا أجــاب وبعــرض 
مــا جــاء يف قــرار قســم اخلبــراء رفــض املدعــي وكالــة مــا جــاء فيــه وقــال 
أطلــب أن يكــون تقديــر النفقــة لــكل أبــن 2000 ريــال هكــذا أجــاب 
كمــا رفــض املدعــى عليــه مــا جــاء يف قرار قســم اخلبراء وقــال أنه تقدير 
مرتفــع جــدًا هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي وكالــة هــل موكلتــه تنفــق 
علــى أبنيهــا مــن املدعــى عليــه املبلــغ الزائــد عــن 900 ريــال بنيــة الرجــوع 
فقــال هــي تنفــق حســب قولهــا بنيــة الرجــوع علــى املدعــى عليــه هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال أطلــب ميــن املدعــى عليهــا 
علــى ذلــك بأنهــا أنفقــت  علــى ابنــي نفقــة زائــدة عمــا  أســلمه لهــا بنيــة 
الرجــوع علــي مــن تاريــخ جمــادي األول عــام 1431هـــ وحتــى تاريــخ هــذا 
اليــوم هكــذا طلــب فاســتعد املدعــى وكالــة بإبــاغ موكلتــه باحلضــور 
ــه  اجللســة القادمــة ألداء اليمــن املطلوبــة كمــا طلــب املدعــى عليــه مهل
إلحضــار بينتــه علــى االتفــاق وبــن املدعيــة بــأن تكــون النفقــة 900ريــال 
من تاريخ صفر عام 1433هـ ويف جلســة أخرى بتاريخ 1434/06/25هـ 
مــن ميثلهــا ،  ولــم حتضــر املدعيــة وال  املدعــى عليــه أصالــة،  حضــر 
وبســؤال املدعــي عليــه عــن بينتــه التــي وعــد بهــا، قــال : ليــس لــدي ســوى 
االتفــاق الشــفهي بيننــا ، وبســؤاله هــل لديــه زيــادة بينــة، فقــال: ال  ويف 
جلســة أخــرى بتاريــخ 1434/07/12هـــ حضــرت املدعيــة ووكيلهــا ...و 
ــة  ــه ...احلاضــرون يف اجللســة الســابقة ،  وقــد قــررت املدعي املدعــى علي



308

أنهــا اســتلمت مؤخــرا مــن املدعــى عليــه مبلغــا وقــدره ألفــان وأربعمائــة 
ريــال وتطلــب حســمه ممــا تطلبــه مــن املدعــي عليــه، وتطلــب حتويــل 
النفقــة املســتقبلية علــى حســابها يف مصــرف الراجحــي رقــم ... هكــذا 
طلبــت وقــد مت محاولــة الصلــح بــن الطرفــن إال أنــه لــم يتوصــل إلــى 
حــل مــرض بينهمــا  ، وقــد طلــب املدعــي عليــه ميــن املدعيــة علــى نفــي 
االتفــاق يف شــهر صفــر عــام 1433هـــ بــأن تكــون نفقــة األبنــاء 900ريــال 
كمــا طلــب ميينهــا علــى أنهــا أنفقــت علــى ابنيــه منهــا نفقــة زائــدة عمــا 
ســلمه لهــا وبنيــة الرجــوع مــن تاريــخ جمــادى األول عــام 1431هـــ وحتــى 
تاريــخ هــذا اليــوم  ، وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت ال مانــع لــدي 
مــن أداء اليمــن فاســتعدت باحللــف ، فأذنــت لهــا، فحلفــت قائلــة: » 
واهلل العظيــم بأننــي قــد أنفقــت علــى ابنــي املدعــى عليــه  ...و... منــي 
بنيــة الرجــوع علــى املدعــى عليــه مــن شــهر جمــادى األولــى عــام 1431هـــ 
وحتــى تاريــخ هــذا اليــوم وقــد أنفقــت عليهمــا بأكثــر مــن تســعمائة 
ريــال شــهريا وأننــي لــم أتفــق مــع املدعــى عليــه يف نهايــة شــهر صفــر عــام 
1433هـــ بــأن تكــون نفقــة األبنــاء تســعمائة ريــال« هكــذا حلفــت فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، وألداء املدعيــة اليمــن املطلوبــة 
منهــا ، ولقولــه تعالــى: )وعلــى املولــود لــه رزقهــن وكســوتهن باملعــروف( 
ولقــول الرســول الكــرمي صلــى اهلل عليــه وســلم: )ابــدأ بنفســك ثــم مبــن 
تعــول( وملــا ذكــره الفقهــاء يرحمهــم اهلل فقــد جــاء يف كشــاف القنــاع 
)ويجــب عليــه أيضــا نفقــة ولــده وإن ســفل ... وألن النفقــة واجبــة علــى 
اإلنســان علــى نفســه وزوجتــه فكــذا هــي واجبــة علــى بعضــه وأصلــه( 

وقــال يف الشــرح الكبيــر
)ويلزمــه نفقــة ســائر آبائــه وإن علــوا وأوالده وإن ســفلوا( وقــال يف شــرح 
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املنتهــى : )فيجــب إعفــاف مــن جتــب نفقتــه مــن اآلبــاء واألجــداد واألوالد 
واإلخــوة واألعمــام ويقــدم إن ضــاق الفاضــل األقــرب فاألقــرب( ومبــا أن 
املدعيــة طالبــت بالنفقــة الســابقة مــن جمــادى األولى عــام 1431هـ وحتى 
تاريــخ 1434/06/25هـــ  واملســتقبلية، وملــا جــاء يف تقريــر قســم اخلبــراء 
بــأن النفقــة لابنــن شــهرية تقــدر مببلــغ وقــدره ألفــان وأربعمائــة ريــال 
والتــي يكــون مجمــوع النفقــة الســابقة  مبلــغ وقــدره واحــد وتســعون ألفــا 
ومائتــا ريــال ، وحيــث دفــع املدعــى عليــه نفقــة لتلــك الفتــرة مجموعهــا 
مبلــغ وقــدره واحــد وثاثــون ألفــا وســبعمائة ريــال وعليــه فحكمــت 
مبــا يلــي : أوال : ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع النفقــة الســابقة علــى ابنيــه 
للمدعيــة وهــو مبلــغ وقــدره تســعة وخمســون ألفــا وخمســمائة ريــال. ثانيًا: 
ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع نفقــة مســتقبلية لابنــن كل شــهر وهــو 
مبلــغ وقــدره ألفــان وأربعمائــة ريــال لــكل واحــد ألــف ومائتــي ريــال . 
تســلم للمدعيــة بالتحويــل إلــى حســابها يف مصــرف الراجحــي املذكــور 
أعــاه مــن تاريــخ 1434/07/25هـــ وبإعــان احلكــم علــى املدعية قررت 
قناعتهــا بــه و قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة فاســتعد بتقــدمي الئحتــه 
االعتراضيــة و أفهــم بــأن لــه مــدة ثاثــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ اســتامه 
نســخة احلكــم وهــو يــوم الثاثــاء 1434/07/18هـــ  يقــدم خالــه الئحته 
يقــدم خالهــا الئحتــه  لــم  و  املــدة  انتهــاء  وأنــه يف حالــة  االعتراضيــة 
االعتراضيــة فإنــه يســقط حقــه يف االعتــراض علــى احلكــم و يكتســب 
احلكــم القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/12 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثاثــاء 1434/10/27هـــ افتتحــت 
اجللســة و قــد وردتنــا املعاملــة مــن رئيــس محكمــة االســتئناف بكتابــه 
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ذي الرقــم 342126052 يف 1434/09/17هـــ املرفــق بــه قــرار  الدائــرة 
الثانية املختصة بنظر قضايا األحوال الشــخصية واالنهاءات مبحكمة 
االســتئناف بالريــاض برقــم 34318434 وتاريــخ 1434/09/14هـــ ونــص 
احلاجــة منــه : )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة لوحــظ أن مــا قــدر مــن النفقــة املاضيــة كثيــر فعلــى 
فضيلتــه الكتابــة إلــى هيئــة اخلبــراء باحملكمــة إلعــادة النظــر يف ذلــك 
وتقديــر النفقــة علــى قــدر ســعة املنفــق لقولــه تعالــى ))لينفــق ذو ســعة مــن 
ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه فلينفــق ممــا آتــاه اهلل ال يكلــف اهلل نفســا 
إال مــا آتاهــا ســيجعل اهلل بعــد عســر يســرا(( واهلل املوفق(ا.هـــ  وإجابــة 
علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة أقــول وبــاهلل التوفيــق : إن النفقــة 
التــي مت تقديرهــا شــاملة لنفقــة الســكن واملــأكل واملشــرب وامللبــس 
ــوم أن املســاكن املســتأجرة وأقلهــا يف العــرف ملــن  ــزم ومــن املعل ومــا يل
هــو مثــل حــال املتداعيــن شــقة والشــقق ال تقــل أجــرة املتوســط منهــا 
عــن عشــرين ألــف ريــال للســنة الواحــدة ونفقــة األبنــاء مــن ألــزم مــا يجــب 
علــى اآلبــاء ومــا قــدر مــن مبلــغ مــن ســعة احملكــوم عليــه بــه ومــن وجــده 
لذلــك كلــه لــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت بــه وقــررت إعــادة املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/10/27هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1434/12/23 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة  30 : 11   هــذا و قــد وردتنــا املعاملــة مــن 
يف    342460670 الرقــم  ذي  بكتابــه  االســتئناف  محكمــة  رئيــس 
األحــوال  دائــرة  مــن  الصــادر   القــرار  بــه  املرفــق  هـــ    1434/11/27
الشــخصية الثانيــة برقــم  34361404 يف  1434/11/18 هـــ واملتضمــن 
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املصادقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر، وأقفلــت اجللســة الســاعة 
00 : 12 ، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن حــرر يف  1434/12/23هـــ 
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 
بهــا  املرفــق  1434/10/29هـــ  وتاريــخ   342460670 برقــم  بالريــاض 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ... املســجل 
برقــم 34268722 وتاريــخ 1434/7/16هـــ اخلــاص بدعــوى/ ...بالســجل 
املدنــي رقــم ...ضــد / ...  يف قضيــة نفقــة أوالد وقــد تضمــن الصك حكم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وحيــث ســبق دراســة الصــك 
وباإلطــاع  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة 
ــا  ــى قرارن ــاء عل ــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بن ــه فضيل ــى مــا أجــاب ب عل
رقــم 34318434 وتاريــخ 1434/9/14هـــ تقــرر الدائــرة املصادقــة بعــد 
ــه  ــى آل ــا محمــد و عل ــى نبين ــى اهلل عل ــر واهلل املوفــق وصل اجلــواب األخي

وصحبــه وســلم .
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: 34295759 تاريُخه: 1434/8/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3449740

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34337013  تاريخه: 1434/10/21هـ

نفقــة - نفقــة زوجــة- نفقــة حمــل- نفقــة حضانــة- املطالبــة بالنفقــة 
املاضيــة- إنفــاق األم علــى طفلهــا بنيــة الرجــوع علــى األب مبــا أنفقتــه- 
دفــع الــزوج بنشــوز الزوجــة يف عــدم اإلنفــاق عليهــا- النشــوز ال يســقط 
نفقــة احلامــل- تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم اخلبــراء- احلكم بدفع 

النفقــة املاضيــة- اســتام املبلــغ احملكــوم بــه ينفــي املطالبــة بــه ثانيــة .

1- قوله تعالى ) وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف(
2- مــا قــرره الفقهــاء مــن أن النشــوز ال يســقط نفقــة احلامــل ألن النفقــة 

للحمــل وليــس للمــرأة.

ادعــت املدعيــة بــأن املدعــى عليــة تزوجهــا بواليــة والدهــا ودخــل بهــا 
الدخــول الشــرعي وذهبــت إلــى بيــت أهلهــا علــى أثــر خــاف بينهمــا وهــي 
حامــل يف الشــهر الســابع- بعــد الوضــع مكــث عندهــا طفلهــا شــهرين 
ثــم أخــذه أبــوه طلبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نفقتهــا ونفقــة 
ابنهــا املاضيــة- دفــع املدعــى عليــه بأنــه طلبهــا مــرارًا للرجــوع إلــى بيتــه 
ورفضــت وأنــه تقــدم بدعــوى للمحكمــة يطالــب زوجتــه بالرجــوع إلــى 
بيتــه- دفــع املدعــى عليــه بأنــه دفــع نفقــة ابنــة يف الشــهر األول ولــم يتبــق 
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ســوي نفقــه الشــهر الثانــي واســتعد بدفعهــا حســب مــا تقــرره احملكمــة- 
أنكــرت املدعيــة اســتامها لنفقــة الشــهر األول للطفــل- قــرر املدعــى 
عليــه أنــه ال بينــة لديــة علــى هــذا الشــهر وطلــب ميــن املدعيــة علــى نفــي 
النفقــة- قــررت املدعيــة أنهــا لــن حتلــف وأنهــا متنازلــة عــن نفقــة الشــهر 
األول للطفــل- ورد جــواب قســم اخلبــراء املتضمــن تقديــر نفقــة املدعيــة 
ــم مــن أن  أثنــاء احلمــل ونفقــة الطفــل للشــهر الثانــي- ملــا قــرره أهــل العل
ــى  ــة تعال ــع النفقــة ألن النفقــة للحمــل وليــس للمــرأة ولقول النشــوز ال مين
) وعلــى املولــود لــه رزقهــن وكســوتهن باملعــروف( لــذا صــدر احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة نفقــة احلمــل والشــهر الثانــي 
لطفلــة حســب قــرار قســم اخلبــراء- اقتنعــت املدعيــة باحلكــم ولــم يقنــع 

املدعــى عليــه- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
اليــوم  هــذا  ففــي  املنــورة  باملدينــة  العامــة  باحملكمــة  ...القاضــي  أنــا 
الســبت 1434/02/20هـــ  ويف متــام الســاعة التاســعة  والنصــف صباحــًا 
فتحــت اجللســة األولــى بنــاء علــى املعاملــة املقيــدة يف هــذه احملكمــة 
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  1434/01/28هـــ  يف  برقــم34246051  

1434/01/28هـــ   يف  برقــم34246051  الرئيــس 
مبوجبــه حضــرت املــرأة ... ميانيــة اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
...جــوازات املدينــة املنــورة واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا املقيــم ...ميانــي 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...جــوازات املدينــة املنــورة ولــم 
يحضــر املدعــي عليــه ... وال مــن ينــوب عنــه يف موعــد هــذه اجللســة  والتــي 
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الدعــوى  لســماع  موعــدا  التاســعة صباحــًا  الســاعة  متــام  لــه يف  حــدد 
رغــم تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة لشــخصه حســب إفــادة رئيــس قســم 
محضــري اخلصــوم يف هــذه احملكمــة شــرحًا علــى ورقــة التبليــغ املؤرخــة 
يف 1434/01/28هـــ ونظــرًا ملــا تنــص عليــه  املــادة اخلامســة واخلمســون 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد امــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم األحــد 
وأربعــون  وخمســة  عشــر  احلاديــة  الســاعة  1434/05/05هـــ   املوافــق 
دقيقــة هــذا ويف يــوم الثاثــاء 1434/4/30هـــ ويف متــام الســاعة الثانيــة 
والنصــف ظهــرا فتحــت اجللســة الثانيــة وفيهــا حضــرت املــرأة ...مينيــة 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...جــوازات املدينــة املنــورة واملعرف 
بهــا مــن قبــل والدهــا املقيــم ...مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم ......جــوازات املدينــة املنــورة وأدعــت علــى احلاضــر معهــا يف مجلــس 
احلكــم املقيــم ... ميانــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...جــوازات 
املدينــة املنــورة قائلــة يف حتريــر دعواهــا عليــه : أن هــذا احلاضــر زوج لــي 
تزوجنــي بالعقــد الصحيــح الشــرعي بواليــة والــدي هــذا احلاضــر ... علــى 
ــة وقــد دخــل بــي  مهــر وقــدره خمســة عشــر ألــف ريــال اســتلمتها كامل
بتاريــخ 1432/10/13هـــ وقــد أجنبــت لــه علــى فــراش الزوجيــة ...املولــود 
يف 1433/11/13هـــ وقــد حصــل بيننــا خافــات وذلــك ألن املدعــى عليــه 
لــم يوفــر لــي ســكن مســتقل حيــث أننــي اســكن مــع أهلــه وقــد اتفقــت 
معــه قبــل الــزواج علــى أن يوفــر لــي ســكن مســتقل ولــم يحقــق ذلــك 
وحياتــي معــه دائمــًا بهــا مشــاكل وذلــك لتدخــل أهلــه يف حياتنــا اخلاصــة 
وبتاريــخ 1433/8/11هـــ جــاء إلــّي هــذا احلاضــر ومعــه والدتــه ودار بيننــا 
نقــاش علــى غســيل األوانــي ثــم قــام املدعــى عليــه بضربــي علــى وجهــي 
وقــام بالتلفــظ علــّي وســبي وســب أهلــي وكنــت حينهــا حامــًا يف الشــهر 
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الســابع وبتاريــخ 1433/8/13هـــ خرجــت مــن منــزل هــذا احلاضــر إلــى 
منــزل أهلــي وجلســت عندهــم حتــى تاريــخ هــذا اليــوم ولــم ينفــق علــّي 
ريــااًل واحــدًا كمــا أننــي ولــدت ولــدي منــه ... بتاريــخ 1433/11/13هـــ 
ولــم ينفــق عليــه حتــى أخــذه منــي بتاريــخ 1434/1/13هـــ أي حوالــي 
شــهرين وقــد أنفقــت عليــه بنيــة الرجــوع علــى والــده، أطــب تقديــر النفقة  
املاضيــة الشــرعية لــي وألبنــي وإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ الــذي 
يقــدره أهــل اخلبــرة علمــًا أن هــذا احلاضــر يعمــل ســائق أجــرة يف شــركة 
 . ريــال هــذه دعــواي  ألــف وخمســمائة  ...وراتبــه حوالــي مبلــغ وقــدره 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : مــا ذكرتــه املدعيــة 
يف دعواهــا ضــدي مــن تاريــخ الــزواج والدخــول واملهــر والــــولد وتاريــخ 
خروجهــا مــن منزلــي وتاريــخ أخــذي البنــي  فهذا كـلـــه صحــيــــح ، وأمــــا 
مــا ذكرتــه مــن أننــي لــم أنفــق عليهــا مــن تاريــخ خروجهــا مــن منــزل 
أهلــي فهــذا صحيــح وذلــك ألنهــا ناشــز وقــد طلبتهــا مــرارًا وتكــرارًا 
بالرجــوع إلــى بيــت أهلــي ولكنهــا رفضــت الرجــوع وعليــه فإنهــا ناشــزًا 
وال نفقــة لهــا علــّي ، وأمــا مــا ذكرتــه مــن أننــي ال أنفــق علــى إبنــي خــال 
الشــهرين عندمــا كان عندهــا فهــذا غيــر صحيــح بــل أنفقــت عليــه يف 
الشــهر األول وأمــا الشــهر الثانــي فلــم أنفــق عليــه وأنــا مســتعد بدفــع 
النفقــة التــي يقدرهــا أهــل اخلبــرة ، وأمــا مــا ذكرتــه مــن حيــث عملــي 
وراتبــي فهــذا كلــه صحيــح هكــذا أجــاب والنتهــاء وقــت اجللســة فقــد 
أمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم األحــد 1434/5/5هـــ الســاعة الثانية عشــر 

إال ربــع صباحــًا
هذا ويف يوم  األحد 1434/5/5هـ ويف متام الســاعة الثانية عشــر والربع 
فتحــت اجللســة الثانيــة وفيهــا حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل 
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والدهــا املدونــة هويتهــا ســابقًا وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ثــم جــرى 
منــا ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه ديــون فأجــاب قائًا ال ليــس لدي ديون 
واحلمــد هلل تعالــى وأنــا اســكن مــع أهلــي وأقــوم باإلنفــاق عليهــم هكــذا 
أجــاب هــذا وقــد جــرى منــي الكتابــة إلــى قســم اخلبــراء لتقديــر النفقــة 
متــام  يــوم األربعــاء 1434/06/21هـــ ويف  الواجبــة هــذا ويف  الشــرعية 
الســاعة العاشــرة صباحــًا فتحــت اجللســة الرابعــة وفيهــا حضــرت املدعيــة 
واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا ...املــدون هويتهمــا ســابقًا ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه يف موعــد هــذه اجللســة والتــي حــدد لهــا 
يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف موعــدًا لســماع الدعــوى وقــد جــرى 
تبليغــه مبوعــد هــذه اجللســة يف اجللســة املاضيــة ولــم يحضــر ولــم يقــدم 
عــذرًا لعــدم حضــوره وقــد جــرى منــا الكتابــة إلــى قســم اخلبــراء لتقديــر 
النفقــة الشــرعية الواجبــة وحتــى تاريــخ هــذا اليــوم لــم تردنــا افــادة وعليــه 
أمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم الســبت 1434/08/13هـــ الســاعة احلاديــة 
ــاعة احلاديــة  عشــر صباحــًا هــذا ويف يــوم الســبت 1434/08/13هـــ  السَّ
عشــر صباًحــا ُفِتَحــْت اجللســة اخلامســة  وفيهــا حضــرت املدعيــة واملعــرف 
بهــا مــن قبــل والدهــا ... املدونــة هويتــه ســابقًا وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه أصالــة هــذا وقــد وردنــا إفــادة قســم اخلبــراء يف هــذه احملكمــة 
مبوجــب خطابهــم ذي الرقــم 341516993 يف 1434/07/17هـــ وهــذا 
نــص احلاجــة منــه » وبعــد ذلــك رأينــا أن يدفــع املدعــى عليــه نفقــة احلمــل 
واحلضانــة وقدرهــا ألــف وســتمائة وواحــد وســبعون ريــااًل وأمــا نفقــة 
الشــهرين رأينــا أن تكــون خمســمائة ريــال لــكل شــهر هــذا مــا رأينــاه 
»أ.هـــ  وبعــرض قــرار قســم اخلبــراء يف هــذه احملكمــة علــى املدعــى عليــه 
واملدعيــة أجابــت املدعيــة قائلــة أنــا مقتنعــة بقــرار قســم اخلبــراء هكــذا 
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أجابــت وأمــا املدعــى عليــه فأجــاب قائــًا أنــا غيــر مقتنــع بهــذا القــرار 
وذلــك ألننــي أقمــت دعــوى علــى املدعــى عليهــا منــذ خروجهــا مــن منزلــي 
إلعادتهــا إلــى بيــت الطاعــة ولكــن لــم حتضــر يف جلســات احملاكمــة 
وعليــه فهــي ناشــز ال جتــب علــّي نفقتهــا وأمــا نفقــة الشــهر فهــذا أنــا 
غيــر مســتعد بــه وذلــك ألننــي دفعــت نفقــة الشــهر األول للمدعيــة أصالــة 
مبلــغ مائتــان ريــال ومابــس للطفــل تقــدر بخمســمائة ريــال وعليــه فــا 
ــه  ــا مســتعد بدفــع نفقت ــن وأمــا الشــهر اآلخــر فأن ــّي نفقــة االب جتــب عل
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة أجابــت قائلــة مــا ذكــره 
املدعــى عليــه غيــر صحيــح ولــم ينفــق علــى ابنــه  إال انــه أحضــر معــه 
ــك هــزاز للطفــل وحفائــض وشرشــف فقــط هــذا مــا  ــدل وكذل ــع ب أرب
أحضــره وقدرهــا بالكثيــر مائتــان ريــال ولــم يعطينــي ريــااًل واحــدًا 
هكــذا أجابــت ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه بينــة فيمــا 
دفــع بــه مــن أنــه انفــق  نفقــة الشــهر األول البنــه ...فأجــاب قائــًا ال ليــس 
لــدي بينــة علــى ذلــك وأطلــب ميــن املدعيــة هكــذا اجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعيــة أجابــت قائلــة لــن أحلــف ولكــن أنــا متنازلــة عــن نفقــة 
الشــهر األول وأطلــب نفقــة الشــهر الثانــي هكــذا أجابــت فبنــاء علــى 
ــة وحيــث  ــى أوراق املعامل ــة واإلطــاع عل مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب
صــادق املدعــى عليــه ملــا جــاء يف دعــوى املدعيــة مــن أنــه لــم ينفــق علــى 
زوجتــه احلامــل منــذ خروجهــا مــن منزلــه بتاريــخ 1433/08/13هـــ وحتــى 
والدتهــا  بتاريــخ 1433/11/13هـــ ريــااًل واحــدًا ومبــا أن املدعــى عليــه 
دفــع بعــدم نفقــة عليهــا ألنــه ناشــز ومبــا أن نفقــة احلمــل جتــب علــى الــزوج 
ليــس للمــرأة ولكــن للحمــل كمــا قــرر بذلــك الفقهــاء ولقولــه تعالــى: 

)وعلــى املولــود لــه رزقهــن وكســوتهن باملعــروف (
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ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعيــة مــن أنــه لــم 
ينفــق علــى املولــود يف الشــهر الثانــي وأنكــر مــا جــاء يف دعــوى املدعيــة 
مــن أنــه لــم ينفــق يف الشــهر األول مــن والدة املولــود وادعــى أن ينفــق علــى 
ابنــه يف الشــهر األول  وأنكــرت ذلــك املدعيــة ولــم يقــم املدعــى عليــه 
بينــة  علــى ذلــك وطلــب ميــن املدعيــة علــى نفــي دعــواه ومبــا أن املدعيــة 
قــد تنازلــت عــن نفقــة شــهر واحــد ونظــرًا ملــا قــرره قســم اخلبــراء يف هــذه 
ــع مــا ذكــر فقــد  ــه جلمي ــه بعالي احملكمــة مبوجــب قرارهــم املشــار إلي
ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره ألفــان ومائــة وواحــد وســبعون  
ريــال حــااًل للمدعيــة هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه عليهمــا 
قــررت املدعيــة القناعــة أمــا املدعــى عليــه فقــرر اعتراضــه علــى احلكــم 
إلــى محكمــة  املعاملــة  أمــرت برفــع  بــدون الئحــة اعتراضيــة وعليــه 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع نظامــًا  وبــه اختتمــت اجللســة 
اعة احلادية عشر والنصف   و باهلل التَّوفيق، و صلَّى اهلل و سلَّم على  السَّ
ــٍد، و علــى آلــه و صحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/08/13هـــ. نــا محمَّ نبيِّ
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
هــذا اليــوم األحــد 1434/12/1هـــ عــادت لنــا املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة مبوجــب خطابهــم ذي الرقــم 34246051 
يف  1434/10/27هـــ وقــد جــرى  تدقيــق احلكــم وتصديقــه  مــن قبــل 
ذي  قرارهــم  مبوجــب  وذلــك  الثانيــة(  الشــخصية  األحــوال   ( الدائــرة 
الرقــم 34337013 يف 21 /1434/10هـــ وقــد تضمــن قرارهــم املوافقــة 
علــى احلكــم بختــم وتوقيــع كل مــن ... قاضــي اســتئناف و ... قاضــي 
اســتئناف و ... رئيــس الدائــرة وللمعلوميــة جــرى حتريــره حتــى ال يخفــى 
وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف ضبطــه وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلى اهلل وســلم 
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علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1434/12/1هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعده وبعــد ففي هذا 
ــوم األحــد 1435/1/21هـــ حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى  الي
ــي  ــغ احملكــوم ل ــًا اســتلمت كامــل املبل ــه قــرر املدعــي قائ ــه وعلي علي
بباطــن هــذا الصــك وقــدره ألفــان ومائــة وواحــد وســبعون ريــااًل ريــال 
نقــدًا وعليــه فــا يحــق لــي مطالبــة املدعــى عليــه بــأي مبالــغ ماليــة فيمــا 
ــره حتــى ال يخفــى وبــاهلل  ــة جــرى حتري يخــص هــذه الدعــوى وللمعلومي
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1435/1/21هـــ

احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد: فقــد جــرى منــا 
ــا  ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة 
االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ... باحملكمــة العامــة 
املتضمــن  1434/8/13هـــ  وتاريــخ   34295759 برقــم  املنــورة  باملدينــة 
دعــوى ... ضــد ... يف نفقــة ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34302883 تاريُخه: 1434/8/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 307161127

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34375195 تاريخه: 1434/12/2هـ

نفقــة - إعالــة وتســديد فواتيــر وإيجــار الشــقة ومصروفــات املــدارس - 
تقديرهــا عــن طريــق قســم اخلبــراء - محاولــة الصلــح بــن الطرفــن - 
الصلــح علــى مبالــغ معينــه - رصــد الصلــح يف ضبــط القضيــة - امتنــع 

املدعــى عليــه مــن التوقيــع - صــدر احلكــم بصحــة الصلــح ولزومــه .

- قول اهلل تعالى : ) والصلح خير ( .
- مــا أخرجــه أبــو داود والترمــذي مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل 
عنــه وعمــرو بــن عــوف املزنــي أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال 

) الصلــح جائــز بــن املســلمن ( . 
- القاعدة الفقهية الكلية ) ال ضرر وال ضرار ( .

- القاعدة الفقهية ) الضرر يزال ( .
- املادة )166( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت املدعيــة بأنهــا زوجــة للمدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم 
.. و.. ، وقــد هجرهــا منــذ عــام  ورزقــت منــه بولديــن قاصريــن همــا 
1427هـــ وتركهــم بــا نفقــة هــي وأوالدهــا ولــم يقــم بســداد فواتيــر 
املــدارس وعقــد الشــقة وفواتيــر الكهربــاء وجميــع املبالــغ تقــدر مببلــغ 
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وقــدره 395 ألــف ريــال - مت بعــث املعاملــة لقســم اإلصــاح وقدمــت 
املــرأة مــا دفعتــه مبوجــب إيصــاالت وقــدرت النفقــة للولديــن ملــدة خمــس 
ســنوات مــع مبلــغ املــدارس وقــدر املبلــغ الــذي تســتحقه املــرأة بـــ 191 ألــف 
ريــال - يف جلســة أخــرى مت تــاوة مــا مت ضبطــه ســابقًا يف اجللســة األولــى 
نظــرًا النتقــال القاضــي األول ومباشــرة خلفــه يف نفــس املكتــب - حضر 
املدعــى عليــه يف هــذه اجللســة وبعــرض الدعوى عليــه صادق على خروجه 
مــن بيتــه ألن املدعيــة حاولــت قتلــه هــي وأوالدهــا ثــم ســافر إلــى اخلــارج يف 
شــوال 1431هـــ ملرافقــة ابنتــه يف الدراســة - مت طلــب تفاصيــل النفقــات 
مــن املدعيــة فأحضرتهــا يف جلســة أخــرى ورصــدت يف ضبــط القضيــة 
وتشــمل إيجــار الشــقة وســداد دفعــات املــدارس إعطــاء األوالد املصــروف 
الشــهري واليومــي ومصــروف األكل والشــرب وأصبــح إجمالــي املبالــغ 
التــي تطالــب بهــا املدعيــة مبلــغ وقــدره 224.786 ريــال وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه قــال لــن أنفــق عليهــم ألنهــم قامــوا بتهديــده وطــرده 
مــن بيتــه - مت إحالــة املعاملــة مــرة أخــرى لقســم اإلصــاح نظــرًا لكبــر 
ســن الطرفــن وطــول مــدة زواجهــا فعــادت املعاملــة مــن قســم اإلصــاح 
يتضمــن أن املدعــى عليــه يدفــع للمدعيــة 120 ألــف ريــال تكــون شــاملة 
للنفقــات واملصاريــف واملســتحقات الســابقة ويقــوم باإلنفــاق لــكل شــهر 
500 ريــال علــى االبــن والبنــت ويقــوم بدفــع 1833ريــال أجــرة الســكن 
كل شــهر وهــذا الصلــح منهــي للنــزاع بــن الطرفــن - طلــب الطرفــان 
إثبــات هــذا الصلــح واحلكــم بــه ، حيــث إن الصلــح خيــر وهــو جائــز بــن 
ــح ولزومــه بــن الطرفــن  املســلمن - صــدر احلكــم بصحــة هــذا الصل
وإجازتــه - و بعرضــه قــررت املدعيــة واملدعــى عليــه القناعــة بــه - بطلــب 
رفــض  القضيــة  مــن ضبــط  االنتهــاء  بعــد  املدعــى عليــه  مــن  التوقيــع 
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املدعــى عليــه بشــهادة الكاتــب - حضــر وكيــل املدعــى عليــه يف جلســة 
أخــرى وقــرر عــدم قناعتــه باحلكــم بائحــة اعتراضيــة وأفهــم بتعليمــات 

االســتئناف - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــى مــن النبــي بعــده وبعــد فلــدي  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة . وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة/املســاعد 
باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1431/12/21 وتاريــخ   307161127 برقــم 
برقــم 31102386 وتاريــخ 1431/12/21 هـــ . ويف يــوم االثنــن املوافــق 
1432/05/28هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 08 : 11  وفيهــا حضــرت ... 
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    ... وادعــت علــى الغائــب 
عــن مجلــس احلكــم ... وقــد بلــغ عــن طريــق البحــث والتحــري قســم 
التحريــات والبحــث قائــًا يف دعــواه أن زوجــي هجرني منذ عام 1427هـ 
وملــدة خمــس ســنوات ولــم يقــم بإعالتــي أنــا وأبنائــي القصــار ... و...  منــذ 
ذلــك احلــن وتركنــا دون ســكن واآلن لــم اســتطيع إعالــة نفســي اطلــب 
تســديد فواتيــر املــدارس وعقــد إيجــار الشــقة وفواتيــر الكهربــاء والتــي 
ــغ وقــدرة ثاثمائــة وخمســة وتســعون ألــف ريــال هــذه دعــواي  تقــدر مبل
وقــد جــرى منــا بعــث املعاملــة إلــى قســم اإلصــاح مبوجــب خطابنــا رقــم 
31/102386 يف 1431/3/13هـــ فوردنــا جوابهــم مبوجــب خطابهــم رقم 
31/102386 يف 1431/3/13هـــ واملتضمــن )) أنــه قــد حضــرت املــرأة 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وذكــرت املــرأة بأنــه قد تركها هــي وأوالدها 
وســافر وال يصــرف عليهــا منــذ خمــس ســنن منــذ تاريــخ 1427هـــ جمــاد 
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األولــى حتــى تاريــخ هــذا الشــهر 1431/3/13هـــ هــي وأوالدهــا ... و...  
وبنتهــا الكبيــرة التــي تزوجــت منــذ ثمانيــة اشــهر وعليــه نــرى أن يكــون 
مصــروف كل فــرد خمســمائة ريــال لــكل مــن املــرأة و...  و...  ســتون 
ــه  ــان وخمســون شــهرًا مجمــوع نفقتهــم مائ ــرى اثن شــهرًا والبنــت الكب
وســته عشــر ألــف ريــال ودفــع اإليجــارات التــي دفعتهــا املــرأة مثبتــه لديهــا 
باإليصــاالت مبلــغ وقــدرة خمســة وســتون ألــف ريــال مبالــغ املــدارس التــي 
دفعتهــا املــرأة عشــرة اآلف ريــال ويكــون مجمــوع مــا تســتحقه املــرأة مــن 
الرجــل مائــه وواحــد وتســعون ألــف ريــال هــذا مــا نــراه واهلل املوافــق (( ، 
هــذا مــا تضمنــه محضــر اإلصــاح . وبنــاء علــى ذلــك ســوف يتــم الكتابة 
للبحــث والتحــري وذلــك ألمــر القبــض علــى املدعــى عليه وإحضــاره وقت 
الــدوام الرســمي وعليــه جــرى رفــع اجللســة . ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا ... 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة خلفــًا لفضيلــة القاضــي ...  
. ويف يــوم األحــد املوافــق 1433/01/30هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 10  وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... ، واســتنادًا إلــى املــادة 
166 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحهــا التنفيذيــة فقد جرى تاوة 
مــا مت ضبطــه علــى أســماع املتداعيــن وصــادق الطرفــان علــى صحتــه . 
وبعــرض دعــوى املدعيــة علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : أننــي خرجــت 
مــن بيتــي بعــد أن هــددت بالقتــل بالســكن فكيــف أنفــق علــى مــن 
حاولــوا قتلــي ، ثــم إننــي غــادرت يف شــهر شــوال مــن عــام 1431هـــ إلــى 
كنــدا مرافقــًا البنتــي ... ملــدة ســنة ونصــف فكيــف انفــق ، هكــذا 
أجــاب . وقــد طلبــت مــن املدعيــة بيــان تفاصيــل النفقــات التــي تدعــي 
بهــا فقالــت بأننــي لــم أكتبهــا ومســتعدة بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة 
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، وعليــه رفعــت اجللســة إلحضــار تفاصيــل املدفوعــات املدعــى بهــا مــن 
ــوم األربعــاء املوافــق 1433/03/30هـــ  ــة . ويف جلســة أخــرى يف ي املدعي
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10 وفيهــا حضــر املتداعيــان أصالــة . 
وبســؤال املدعيــة عمــا أســتعدت بإحضــاره يف اجللســة املاضيــة مــن بيــان 

تفاصيــل النفقــات التــي تدعــي بهــا ، فأبــرزت الكشــف وهــذا نصــه
)) أتقــدم لفضيلتكــم بســنداتي و الــذي قمــت فيهــا بـــســـداد اإليجــارات 
و الدفعــات املدرســية ألبنائــي ... و ...  و قيامــي بإعطائهــم مصروفاتهــم 
اليوميــة و الشــهرية و كذلــك فواتيــر الكهربــاء : 1- قمــت بســداد 
إيجار شــقة يف حي ... يف تاريخ 1427/11/20هـ إحدى عشــر ألف ريال 
)11,000(. 2- قمت بسداد إيجار شقة يف تاريخ 1429/11/28هـ  مبلغ 
و قــدره )22,000( اثنــان و عشــرون ألــف ريــال . 3-قمــت بســداد إيجــار 
شــقة بالدفــع إلــى املالكــة ... إيجــار شــهرين مببلــغ )5,000( خمســة 
اآلف ريــال مــن 1431/9/1هـــ إلــى 1432/10/30هـــ. 4- قمــت بســداد 
إيجــار شــقة عــن طريــق مكتــب ... للعقــار مبلــغ و قــدره )32,000( اثنــان 
وثاثــون ألــف ريــال .5- شــيك مصــدق إيجــار شــقة عــن طريــق مكتــب 
... للعقــار إيجــار ســته أشــهر )13,000( ثاثــة عشــر ألــف ومبلــغ نقــدي 
)3000( ريــال ثاثــة اآلف ريــال مدفــوع مقدمــًا . 6-ســداد مدرســة ... 
ــال قســط الصــف  وقيمــة الســداد )5500( خمســة اآلف وخمســمائة ري
الســادس االبتدائــي. 7- ســداد مدرســة ... وقيمــة الســداد هــي )14500( 
أربعة عشــر ألف و خمســمئة ريال و هذا قســط الصف الثاني ثنوي . 8- 
ســداد مبلــغ دورة قــدرات ... )490( أربعمئــة و تســعن ريــال . 9- مجمــوع 
فواتيــر الكهربــاء 2296 ريــال . وقــد هجرنــي أنــا وأبنائــي الثاثــة ... و... 
ــم يقــم باعطائهــم أي مصــروف أو  و...  مــن تاريــخ 1427/10/20هـــ و ل
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مبالــغ ماليــة لهــم و ال مصروفهــم الدراســي و لــم يقــم بإعطائــي مصــروف 
مــأكل أو مشــرب لهــم. ومت حســاب جميــع املبالــغ مــن }جلنــة إصــاح 
ذات البيــان{  وهــي كالتالــي : مصــروف ابنتــي ... علــى مــدى اثنــان و 
خمســون شــهر وكل شــهر 500 ريــال  ويكــون مجموعهــا )26,000( 
ســته وعشــرون ألــف ريــال . و ...  و... و ... قــدر لنــا مبلــغ شــهري مقــداره 
 : مــدى ســتن شــهرا وكان مجموعهــا  فــرد علــى  لــكل  ريــال   500
)90000( تســعون ألــف ريــال و هــذا مبلــغ مــن عــام 1427 هـــ . } ويكــون 
وســبعمائة  ألــف  وعشــرين  وأربــع  مائتــان   )224786( املبالــغ  مجمــوع 
وســته وثمانــون ريــال{ (( . وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : أنــا 
لــن أنفــق عليهــم ، ألنهــم هددونــي وطردونــي مــن بيتــي ، ولــن أدفــع لهــم 
ريــااًل واحــدًا ولــو كان ذلــك علــى وفاتــي ، هكــذا أجــاب . ولاطــاع 
علــى الكشــف الــذي أبرزتــه املدعيــة ودراســته قــررت رفــع اجللســة . ويف 
جلســة أخــرى يف يــوم االثنــن املوافــق 1433/07/14هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــر املتداعيــان أصالــة . ونظــرًا لكبــر ســن 
الطرفن ولطول مدة زواجهما فقد قررت بعث املعاملة لقســم اإلصاح 
حملاولــة الصلــح بــن الطرفــن يف النفقــة . وألجلــه قــررت رفــع اجللســة . 
ويف جلســة أخــرى يف يــوم اإلثنــن املوافــق1434/08/15 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 1.00 وفيهــا حضــرت املدعيــة وحضــر حلضورهــا املدعى 
عليــه ... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وعليــه جــرى محاولــة 
ــح بــن الطرفــن وتذكيرهمــا بــاهلل تعالــى اســتجاب كل واحــد  الصل
فيهمــا للصلــح واتفقــا الطرفــان أن يعطــي املدعــى عليــه للمدعيــة مبلغــًا 
وقــدرة120 مائــه وعشــرون ألــف ريــال تكــون شــاملة لــكل النفقــات 
واملصاريــف واملســتحقات املاليــة الســابقة التــي تطالــب بهــا املدعيــة وأن 
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ينفــق املدعــى عليــه علــى ابنــه ... 500ريــال شــهريًا وعلــى ابنتــه 500 ريــال 
شــهريًا وان يدفــع املدعــى عليــه كل شــهر اجــرة الســكن كل شــهر 
ــًا لــكل نــزاع بــن الطرفــن  1833 ريــال وأن يكــون هــذا الصلــح منهي
يف موضــوع النفقــة واملســتحقات املاليــة الزوجيــة وطلــب الطرفــان اثبــات 

هــذا الصلــح واحلكــم بــه هكــذا اصطلحــا .
بــن  وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا دار مــن صلــح 
املتخاصمــن بعاليــه ولقــول اهلل تعالــى )) والصلــح خيــر (( وملــا أخرجــه 
اإلمــام أبــو داود والترمــذي مــن حديــث أبــي هريــرة وعمــرو بــن عــوف 
جائــز  الصلــح   (( قــال  وســلم  عليــه  اهلل  اهلل صلــى  رســول  أن  املزنــي 
بــن املســلمن (( وللقاعــدة الفقهيــة الكليــة أنــه ال ضــرر وال ضــرار 
بعاليــه  الــوارد  الصلــح  وملوافقــة  يــزال  الضــرر  أن  الفقهيــة  وللقاعــدة 
الــوارد  الصلــح  أجــزت  فقــد  الفقهيــة  والقواعــد  الشــرعية  لأصــول 
بعاليــه علــى الصفــة املذكــورة فيــه وحكمــت بصحتــه ولزومــه بــن 
الطرفــن. وبعرضــه علــى الطرفــن قــررا القناعــة بــه . وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 
وبعــد  1434/8/15هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم   ويف  1434/08/15هـــ. 
االنتهــاء مــن ضبــط القضيــة، ُطلــب مــن الطرفــن التوقيــع علــى محضــر 
الضبــط ، فرفــض املدعــى عليــه ... التوقيــع، وذلــك بشــهادة الكاتــب.... 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
. حــرر يف 1434/8/21هـــ. ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/08/21 هـــ 
حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بوكالتــه عــن 
املدعــى عليــه ...  مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
بشــمال جــدة برقــم 341145296 وتاريــخ 1434/08/16هـــ . وقــرر عــدم 
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قناعتــه باحلكــم ، وطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف بائحــة 
اعتراضيــة . وأفهــم بــأن لــه حــق االعتــراض خــال ثاثــون يومــًا تبــدأ 
مــن 1434/08/22هـــ ، وإذا مضــت املــدة ولــم يقــدم الئحــة فيكتســب 
احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/08/21هـــ.
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مبحافظــة جــدة ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1435/1/3هـ كان قد وردتنا 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 342615632 
يف 1434/12/19هـــ والتــي حتــوي علــى القــرار الدائــرة الثانيــة لأحــوال 
الشــخصية واألوقــاف والوصايــا وبيــوت املــال بخصــوص دعــوى ... ضــد 
... وقــد تضمــن القــرار ) املوافقــة علــى احلكــم ( قاضــي اســتئناف ... 
ختــم وتوقيــع ... ختــم وتوقيــع ورئيــس الدائــرة ... ختــم وتوقيــع وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1435/01/03هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
رئيــس  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة 
بــدون  العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 31102386 وتاريــخ   احملكمــة 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ...  القاضــي باحملكمــة 
العامــة مبحافظــة جــدة برقــم  34302883 وتاريــخ  1434/8/22هـــ ، 
املتضمــن دعــوى املــرأة ... ضــد الغائــب عــن مجلــس احلكــم ... يف نفقــة، 
تقــررت   ، االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة 
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املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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: 34222949 تاريُخه: 1434/5/26هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 152270508

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34303321 تاريخه:1434/8/23هـ

نفقــة - مطالبــة أم بنفقــة أوالدهــا املاضيــة واملســتقبلية - قصــر الطلــب 
علــى النفقــة املســتقبلية - تقديــر النفقــة عــن طريــق قســم اخلبــراء - 

حكــم بالنفقــة املســتقبلية - حكــم مشــمول بالنفــاذ املعجــل.

1- قوله تعالى } ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{.
2- املادة )198( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه أنــه كان زوجهــا ورزق منهــا بابنتــن 
تقيمــان عنــد والدتهمــا املدعيــة وقــررت أن املدعــى  عليــه ال ينفــق علــى 
ابنتيــه وأنهــا تنفــق عليهمــا بنيــة الرجــوع وطالبــت بتقديــر النفقــة املاضيــة 
واملســتقبلية - أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وأنكــر 
عــدم نفقتــه املاضيــة علــى ابنتيــه - حصــرت املدعيــة دعواهــا يف املطالبــة 
النفقــة املســتقبلية عــن طريــق قســم  بالنفقــة املســتقبلية - مت تقديــر 
اخلبــراء مببلــغ وقــدره ســتمائة ريــال لــكل واحــدة منهــن غيــر شــاملة 
للعــاج ، والكســوة وتكــون مضاعفــة يف العيديــن - وافقــت املدعيــة 
علــى التقديــر - لأســباب املرصــودة ولقولــه تعالــى } ِلُيْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن 
َســَعِتِه{ صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة نفقــة البنتــن 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 152270508 برقــم  املســاعد  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1431/05/24هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3149652 وتاريــخ 
1431/05/24هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافق1434/01/11هـــ حضــرت 
..... ســعودية  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم..... واملعــرف بهــا مــن 
قبــل والدهــا ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم..... ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه ولــم يتقــدم بعــذر، وقــد وردنــا أصــل 
ورقــة البــاغ موقعــة مــن عمــدة حــي املــروة وعليــه شــرح هــذا نصــه: )ســلم 
الطلــب ألهلــه يف منــزل. هــذا مــا نفيدكــم بــه(. ا. هـــ ونظــرا ألن البــاغ 
وقــع لغيــر شــخص املدعــى عليــه أفهمــت املدعيــة بإعــادة التبليــغ مــرة 
أخــرى حتــى يتــم الســير يف الدعــوى حســب التعليمــات.  ويف يــوم الســبت 
املوافــق: 1434/02/23هـــ  حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا كمــا حضــر 
الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  أصالــة.....  عليــه  املدعــى 
رقــم..... وادعــت األولــى قائلــة: إن هــذا احلاضــر كان زوجــا لــي فقــد 
طلقنــي يف بدايــة شــهر شــعبان مــن عــام: 1429هـــ وولــدت لــه علــى فــراش 
ــودة  ــخ: 1422/12/13هـــ و ... املول ــودة بتاري ــن همــا... املول ــة بنت الزوجي
ــذ تاريــخ طاقــي والبنتــن  ــى لعــام: 1430هـــ ومن يف شــهر جمــادى األول

ــال وبذلــك صــدر احلكــم مشــمواًل بالنفــاذ  ــا ري ــًا قــدره ألــف ومائت مبلغ
املعجــل - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باملوافقــة 

علــى احلكــم.
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ــة،  ــه البت ــم ينفــق عليهمــا والدهمــا املدعــى علي ).....( تقيمــان عنــدي ول
إلــزام املدعــى عليــه  وقــد كنــت أنفــق عليهــم بنيــة الرجــوع، أطلــب 
بتســليم النفقــة املاضيــة اعتبــارا مــن تاريــخ: 1429/8/22هـــ حتــى تاريخ: 
1434/2/22هـــ وحتديــد نفقــة مســتقبلية للطفلتــن، هكــذا ادعــت. 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: مــا ذكرتــه املدعيــة مــن 
الــزواج والطــاق وتاريخــه والبنتــن واســمهما وتواريــخ والدتهمــا وأنهمــا 
ولكنــي  صحيــح  ذلــك  فــكل  طاقهــا  تاريــخ  منــذ  عندهــا  يقيمــان 
آخذهمــا بعــض األحيــان مــن املدعيــة يــوم األربعــاء واخلميــس واجلمعــة، 
وأمــا مــا ذكرتــه أننــي لــم أنفــق عليهمــا البتــة فغيــر صحيــح والصحيــح 
ــع لــدي  ــى اآلن، وال مان ــي أنفــق عليهمــا منــذ طاقــي لوالدتهمــا حت أنن
مــن حتديــد نفقــة مســتقبلية لبنتــي ).....(، وأطلــب رد دعــوى املدعيــة 
جتــاه مطالبتهــا بالنفقــة الســابقة وإخــاء ســبيلي منهــا، هكــذا أجــاب. 
وبســؤاله عــن بينتــه يف ذلــك أجــاب قائــا: أطلــب مهلــة إلحضارهــا، 
ــوم األربعــاء املوافــق: 1434/04/24هـــ  حضــرت  هكــذا أجــاب. ويف ي
املدعيــة ووالدهــا املعــرف بهــا واملدعــى عليــه: املثبت حضورهم يف جلســة 
ســابقة، وبســؤال املدعــى عليــه عمــا اســتمهل مــن أجلــه أحضــر للشــهادة 
وأدائهــا: ،..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم..... وهــو 
مــن مواليــد عــام: 1382هـــ ويعمــل يف ... ويســكن يف حــي ....... وطــريف 
النــزاع مــن أبنــاء عمومتــه ويزيــد املدعــى أنــه أخ لزوجتــه ـ حســب إفادتــه ـ 
وشــهد قائــا: )أشــهد هلل أننــي أرى املدعــى عليــه يشــتري لبناتــه كســوة 
األعيــاد منــذ إقامتهــن عنــد والدتهــن، ورأيتــه مــا ال أحصــي يعطــي ابنتــه 
الكبيــرة ).....( بعــد انتهــاء وقــت زيارتهــا لــه وقبــل الذهــاب بهــا لوالدتهــا 
مبالــغ ماليــة علــى فتــرات متفرقــة مــن )300 ـ 500(، عمــا بــأن زوجتــي 
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تذهــب معــه لأســواق لشــراء كســوة لبناتــه، وقــد ســمعت املدعــى عليــه 
يكلــم املدعيــة عــن طريــق اجلــوال ويقــول للمدعيــة أنــه ســوف يتكفــل 
بتوصيــل بناتــه للمدرســة فامتنعــت املدعيــة(، هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد. 
ثــم أضــاف الشــاهد مخاطبــا املدعــى عليــه: )اطلــب حضانــة أبنائــك 
مــن القاضــي كــي تربيهــم أنــت(، هكــذا أضــاف. وبعــرض الشــاهد 
علــي،  متحامــل  شــخص  هــو  قائلــة:  أجابــت  املدعيــة  علــى  وشــهادته 

وشــهادته غيــر صحيحــة، هكــذا أجابــت.
وبســؤال املدعــى عليــه عــن زيــادة بينــة أحضــر للشــهادة وأدائهــا ، .....
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم..... وهــو مــن مواليــد عــام: 
1390هـــ ويعمــل .... وليــس لــه قرابــة بالطرفــن ويســكن يف حــي .......ـ 
حسب إفادته ـ وشهد قائا: )أشهد هلل أنني أكون كثيرا من األحيان 
مــع املدعــى عليــه وإذا انتهــت فتــرة الزيــارة وأراد أن يرجعهــم لوالدتهــم 
يشــتري لهــن كل مــا يحتاجونــه مــن اللبــاس وكســوة العيــد وأغــراض 
املدرســة وقبــل أن ينزلهــم يعطــي كل واحــدة مــن البنتــن مبلــغ يتــراوح 
مــا بــن 20 ـ 50( هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد. وبعــرض الشــاهد وشــهادته 
علــى املدعيــة أجابــت قائلــة: بالنســبة للشــاهد فهــو مســتور احلــال، وأمــا 
شــهادته فهــي عليــه هــل يكفــي كل أســبوع أن يعطــي كل واحــدة 
مبلغــا قــدره: خمســون ريــاال؟ هكــذا أجابــت. وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
زيــادة بينــة أجــاب قائــا: أكتفــي مبــا قدمــت، هكــذا أجــاب. ونظــرا 
لوصــول القضيــة لهــذا احلــد فقــد أمــرت بالكتابــة لقســم اخلبــراء لتقديــر 
نفقــة البنتــن )....... ، .......( مــن تاريــخ: 1429/8/22هـــ وحتديــد نفقــة 
مســتقبلية. ويف يــوم األحــد املوافــق: 1434/05/26هـــ  حضــرت املدعيــة 
....... ووالدهــا املعــرف بهــا ، ولــم يحضــر املدعــى عليــه: رغــم تبلغــه 
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مبوعــد هــذه اجللســة حســب توقيعــه علــى ضبــط اجللســة الســابقة، وقــد 
وردنــا كتــاب رئيــس قســم الصلــح رقــم: 3456691 يف: 1434/4/22هـــ 
ومرفــق بــه محضــر هــذا نصــه: )وحيــث ذكــرت املدعيــة بــأن املدعــى 
عليــه يعمــل ســائق أجــرة خاصــة وال يقــل دخلــه الشــهري منهــا مبلغــًا 
ثاثــة آالف ريــال وقــد ورث عــن والــده منــذ مــدة قريبــة جــدًا ولديــه شــقة 
متليــك وهــو يعيــش مبفــرده وال يكفــل أحــد غيــر نفســه وليــس عليــه أي 
التزامــات وبنــاء عليــه فإننــا نــرى أن تقــدر نفقــة البنتــن ).....( الشــهرية 
مببلــغ قــدره: ســتمائة ريــال لــكل واحــدة منهــن غيــر شــاملة للعــاج وأمــا 
الكســوة فتكــون مضاعفــة يف العيديــن(. ا. هـــ وبعــرض ذلــك علــى 
املدعيــة أجابــت قائلــة: أنــا موافقــة علــى هــذا التقديــر، وأطلــب حصــر 
دعــواي يف املطالبــة بالنفقــة املســتقبلية، وأمــا الســابقة فســوف أقيــم 
فيهــا دعــوى مســتقلة الحقــا، وأطلــب تضمــن احلكــم بالنفــاذ املعجــل، 
هكــذا أجابــت. فبنــاء علــى مــا ســلف، ولقــول اهلل ـ تعالــى ـ: )لينفــق 
ذو ســعة مــن ســعته(، ونظــرًا حلاجــة البنتــن للنفقــة، وألن الوالــد جتــب 
عليــه نفقــة ولــده كاملــة ينفــرد بهــا، وألنــه جــرى تقديــر النفقــة لــكل 
واحــدة مــن البنتــن ســتمائة ريــال حســب القــرار املرصــود أعــاه، وبنــاء 
علــى املــادة الثامنــة والتســعون بعــد املئــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية، 
لذلــك كلــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه أن يســلم للمدعيــة نفقــة بنتيهــا 
ــا  ــف ومئت ــا قــدره: أل ــخ واحــد مــن كل شــهر هجــري مبلغ )...و...( بتاري
ريــال اعتبــارًا مــن شــهر جمــادى اآلخــر لعــام: 1434هـــ وبذلــك حكمــت 
حكمــا مشــموال بالنفــاذ املعجــل. وهــذا احلكــم يعــد حضوريــا يف حــق 
املدعــى عليــه. وبإعــان احلكــم قــررت املدعيــة قناعتهــا باحلكــم، أمــا 
املدعــى عليــه فســوف يبلــغ باحلكــم ولــه االعتــراض بطلــب التمييــز 



334

خــال ثاثــن يومــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ تبليغــه بنســخة احلكــم، وإذا 
ـ مــع تبلغــه لشــخصه بنســخة احلكــم ـ ســقط  تأخــر عــن هــذه املــّدة 
حقــه يف االعتــراض بطلــب االســتئناف واكتســب احلكــم القطعّيــة، 
م اعتراضــه رفــع احلكــم لاســتئناف  ــغ لغيــر شــخصه ولــم يقــدِّ وإذا تبلَّ
مــن دون اعتــراض. وســوف يتــم الكتابــة للجهــة التنفيذيــة إلنفــاذ هــذا 
احلكــم عاجــا بكفالــة. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/05/26هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ويف يــوم اإلثنــن املوافــق: 1434/09/14هـــ 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــرار دائــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة رقــم 34303321 يف 1434/08/23هـــ ونــص احلاجــة 
منــه: )وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم( ا. هـــ وللبيــان جــرى إثباتــه، وأمــرت 
ــى  ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق، وصل ــى الصــك والســجل. وب بإحلــاق ذلــك عل

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف:  1434/09/14هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبي بعــده ، وبعد فقد جرى منا 
ــا  ــة لأحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
مكــة  منطقــة  يف  االســتئناف   مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار 
املكرمــة االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ..... القاضــي 
باحملكمــة العامــة بجــدة برقــم 34222949 وتاريــخ 1434/5/26 هـــ 
املتضمــن دعــوى..... ضــد ..... يف دعــوى نفقــة آدمــي وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة  تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم .
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زوجيــة -  منــع تدخــل  - مطالبــة زوج والــد زوجتــه بكــف تدخلــه بينــه 
وبــن زوجتــه  - مصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى وبــرر تدخلــه بــأن 
املدعــي طلــق ابنتــه وال بينــة لــه بذلــك - إنــكار املدعــي وقــوع الطــاق - 
األصــل بقــاء عقــد النــكاح - إلــزام احملكمــة املدعــى عليــه بكــف يــده عــن 

زوجــة املدعــي - اعتــرض املدعــى عليــه - صــدق احلكــم.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد اإلثبــات والعدالــة 
يف تســبيب حكمــه.

: 34352237 تاريُخه: 1434/11/6هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 34306303

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 35114060 
تاريخه: 1434/1/14هـ

انقيــاد  و  اعتراضــه  بكــف  زوجتــه   والــد  يطالــب  دعــوى  زوج  أقــام 
ــه للمدعــى بســبب طاقــه  ــاد ابنت ــه انقي ــه ، رفــض املدعــى علي ــه ل زوجت
لهــا وال بينــة لــه بذلــك ، أنكــر املدعــي طــاق زوجتــة ، وألن األصــل 
بقــاء النــكاح وال بينــة علــى الطــاق حكمــت احملكمــة بإلــزام املدعــى 
عليــه بكــف اعتراضــه وانقيــاد ابنتــه لزوجهــا املدعــي ، اعتــرض املدعــى 

عليــه- وصــدق احلكــم                      
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة .......... وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة مبحافظــة برقــم وتاريــخ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
).....( وتاريــخ .....  افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09 وفيهــا حضــر .......... 
بالســجل املدنــي رقــم .......... وادعــى علــى احلاضــر معــه ).....( بالســجل 
املدنــي رقــم ).....( قائــا يف دعــواه أنــه بتاريــخ عقــدت الــزواج علــى بنــت 
املدعــى عليــه ودخلــت بهــا بتاريــخ 1432/10/5هـــ وســكنت معــي يف 
عــام  مــن  األولــى  أواخــر شــهر جمــادى  ).....( ويف  بيتــي يف محافظــة 
1433هـــ كانــت زوجتــي املذكــورة يف بدايــة حملهــا وطلبــت منــي أن 
أذهــب بهــا إلــى بيــت والدهــا مبحافظــة ).....( فرفضــت وجــاء والدهــا 
املدعــى عليــه وأخذهــا مــن بيتــي دون إذن منــي وال تــزال عنــد املدعــى 
عليــه واملدعــى عليــه يعتــرض انقيــاد زوجتــي املذكــورة لــي لــذا أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بكــف اعتراضــه انقيــاد زوجتــي املذكــورة لــي 
هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
مــن عقــد الــزواج علــى بنتــي املذكــورة بالتاريــخ املذكــور وأنــه دخــل 
بهــا بالتاريــخ املذكــور وســكنت معــه يف محافظــة ).....( فصحيــح ومــا 
ذكــره املدعــي أنــي أخــذت بنتــي املذكــورة مــن بيتــه بــدون إذنــه فغيــر 
صحيــح بــل الصحيــح أنــي أخذت بنتي املذكــورة بتاريخ 1433/5/19هـ 
ــي املذكــورة ال  ــإذن مــن املدعــي ومــا ذكــره أن بنت ــت املدعــي ب مــن بي
تــزال عنــدي وأنــي اعتــرض انقيــاد بنتــي املذكــورة للمدعــي فصحيــح 
والســبب أنــه بتاريــخ 1433/5/21هـــ ذهبــت ببنتــي املذكــورة إلــى بيــت 
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املدعــي يف محافظــة ).....( ووجــدت بيــت املدعــي مغلــق وانتظــرت عنــد 
بيــت املدعــي مــن الســاعة الرابعــة عصــرًا إلــى آذان العشــاء وجــاء املدعــي 
ــه  وقــال املدعــي لــي ) بنتــك طالــق وورقتهــا جتيهــا وتأخــذ عفشــها كل
اللــي يف البيــت( وأنــا معتــرض انقيــاد بنتــي املذكــورة للمدعــي لكــون 
املدعــي طلقهــا هكــذا أجــاب وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة طلبــت مــن 
املدعــى وثيقــة عقــد الــزواج فأبــرز عقد الزواج رقــم 24/46/233 وتاريخ 
1431/8/29هـــ الصــادر مــن مــأذون عقــود األنكحــة ).....( املصــرح 
لــه بإجــراء عقــود األنكحــة لســكان محافظــة جــدة املتضمــن عقــد 
نــكاح بالســجل املدنــي رقــم ).....( علــى املــرأة ســجلها املدنــي رقــم).....( 
مرفقــه صورتــه باملعاملــة ثــم ســألت املدعــي عمــا ذكــره املدعــى عليــه 
مــن الطــاق فأجــاب املدعــي بقولــه مــا ذكــره املدعــى عليــه أنــي طلقــت 
زوجتــي املذكــورة فغيــر صحيــح هكــذا أجــاب ثــم طلبــت مــن املدعــى 
عليــه البينــة علــى طــاق املدعــي لزوجتــه املذكــورة فأجــاب بقولــه ال 
يوجــد لــدي بينــة هكــذا أجــاب وبنــاء علــى جميــع مــا تقــدم ومبــا أن 
املدعــى عليــه أقــر بالــزواج ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر باعتراضــه انقيــاد 
بنتــه املذكــورة للمدعــي ومبــا أن املدعي أنكــر طاق زوجته املذكورة 
ولــم يثبــت املدعــى عليــه الطــاق لــذا فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه 
بكــف اعتراضــه انقيــاد زوجــة املدعــي املذكــورة وبعــد النطــق باحلكم 
وتاوتــه عليهمــا أفهمتهمــا بطــرق االعتــراض املقــررة ومواعيدهــا فقــرر 
ــا  ــه مبراجعتن ــه وأفهمت ــه عــدم قناعت ــه وقــرر املدعــى علي املدعــي قناعت
يــوم اخلميــس املوافــق 1434/11/6هـــ الســتام نســخة مــن صــك احلكــم 
وتقــدمي مذكــرة اعتراضيــة إلــى إدارة احملكمــة خــال مــدة أقصاهــا 
ثاثــون يومــا مــن التاريــخ احملــدد لاســتام وإذا انتهــت املــدة ولــم يتقــدم 
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باعتراضــه فــإن احلــق يف طلــب االســتئناف يســقط ويكتســب احلكــم 
القطعيــة واختتمــت اجللســة الســاعة 25 : 09 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/05ه.
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1435/02/01هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11واملعاملــة قــد عــادت مــن محكمــة 
االســتئناف بالقصيــم وقــد مت التظهيــر علــى صــك احلكــم بقــرار دائــرة 
األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف مبنطقة القصيم 
رقم 35114060 وتاريخ 1435/1/14هـ نصه )تظهيرات دائرة األحوال 
الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم احلمــد 
هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 34352237 وتاريــخ 
1434/11/6هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامة 
وأصدرنــا القــرار رقــم 35114060 وتاريــخ 1435/1/14هـــ املتضمــن 
ــه قاضــي اســتئناف ).....( قاضــي  ــه فضيلت ــى مــا حكــم ب املصادقــة عل
اســتئناف ).....( رئيــس الدائــرة ).....( أ. هـــ واختتمــت اجللســة الســاعة 
10: 11وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1435/2/1هـــ.
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 .......... برقــم )..........( وتاريــخ 1435/1/9هـــ؛ املقيــدة 
اخلاصــة  1435/1/10هـــ؛  وتاريــخ   )..........( برقــم  احملكمــة  لــدى 
عليــه  املدعــى  بإلــزام  مطالبتــه  بشــأن  ؛  ضــد/).....(  بـــدعوى/).....( 
ــة بالصــك الصــادر مــن  ــه/).....(؛ املنتهي ــاد زوجت بكــف اعتراضــه انقي
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فضيلــة الشــيخ/).....( القاضــي باحملكمــة؛ املســجل برقــم )( وتاريــخ 
1434/11/6هـــ؛ املتضمــن حكــم فضيلتــه بإلــزام املدعــى عليــه بكــف 
ــه.  ــى النحــو املفصــل في ــاد زوجــة املدعــي املذكــورة؛ عل اعتراضــه انقي
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه.  واهلل املوفــق، وصلــى اهلل 

ــه وســلم. ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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: 3462374 تاريُخه: 1434/3/15هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33343992

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34228433  تاريخه: 1434/6/3هـ

طلــب إعــادة خادمــة - تخلــف املدعــى عليــه عــن احلضــور مــع تبلغــه 
باملوعــد لشــخصه - تخلــف املدعــى عليــه يعــد نكــواًل - رد اليمــن إلــى 
املدعــي بصحــة دعــواه ألن احلــق يعــرف مــن جهتــه - إلــزام املدعــى عليــه 

بــرد اخلادمــة .

1- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية . 
2- املادة )101( من نظام املرافعات الشرعية . 

3- املادة )2/103( من نظام املرافعات الشرعية .
4- املادة )5/179 ( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــى املدعــي أنــه كفــل خادمتــه للعمــل عنــده، وقــد عملــت عنــده فتــرة 
معينــة ثــم اســتغنى عنهــا، طلــب منــه املدعــى عليــه أخذهــا لتجربتهــا 
يف العمــل ثــم نقــل كفالتهــا إليــه فوافــق علــى ذلــك، مت تســليمها إليــه 
وبعــد ذلــك لــم يتوصــل إليــه بــأي طريقــة أو وســيلة، طلــب إلزامــه بإعــادة 
اخلادمــة، مت إبــاغ املدعــى عليــه بجميــع اجللســات إال أنــه لــم يحضــر 
احلضــور  عــدم  حــال  اليمــن  عــن  نــاكًا  باعتبــاره  إباغــه  كمــا مت 
ولكــن دون جــدوى ، حيــث إن املدعــى عليــه غيــر متجــاوب فقــد أفهــم 
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ــاء املوافــق 1433/07/01هـــ لــدي  احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الثاث
يف  اجللســة  افتتحــت  بعنيــزة  العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   ...... أنــا 
وقتهــا احملــدد لســماعها يف الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا للنظــر يف 
ــدة يف هــذه احملكمــة برقــم  الدعــوى املقدمــة مــن ...... ضــد ...... واملقي
33921012 يف 1433/05/16هـــ واحملالــة لنــا بشــرح فضيلــة الرئيــس 

القاضــي املدعــي بــأن عليــه أن يحلــف اليمــن علــى مــا جــاء بدعــواه ألن 
املدعــى عليــه يعــد نــاكًا عــن اليمــن وهــذا مــن املواضــع التــي تــرد 
فيهــا اليمــن علــى املدعــي ألن احلــق يعــرف مــن جهتــه كمــا نــص عليــه 
احملققــون كشــيخ اإلســام وابــن القيــم ، حلــف املدعــي اليمــن كمــا 
طلبــت منــه ، بنــاء علــى عــدم حضــور املدعــى عليــه مــع تبليغه لشــخصه ، 
وحيــث إن املدعــى عليــه يعــد نــاكًا واحلالــة هــذه ، وبنــاء علــى املادتــن 
الشــرعية ، صــدر احلكــم  املرافعــات  مــن نظــام   ) )55( و ) 2/103 
بإلــزام املدعــى عليــه بإعــادة اخلادمــة املذكــورة للمدعــي ، احلكــم يف 
حــق املدعــى عليــه يعــد حضوريــًا ، تســليم املدعــى عليــه نســخة احلكــم 
عــن طريــق محضــري اخلصــوم وإفهامــه بتعليمــات االســتئناف ،  صــدق 
احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ، ورد خطــاب الشــرطة بأنــه لــم يتــم 
ــر  ــه أكث ــى منزل ــردد عل ــه رغــم الت تســليم صــورة احلكــم للمدعــى علي
مــن مــرة ويف أوقــات مختلفــة وهواتفــه مغلقــة بصفــة مســتمرة ، مت بعــث 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف بنــاء علــى املــادة ) 5/179 ( مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ، صــدق احلكــم  مــن محكمــة 

االســتئناف .
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وقــد افتتحــت هــذه اجللســة بنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وفيهــا حضــر ...... ســعودي 
مبوجــب الســجل رقــم ...... وادعــى علــى الغائــب عــن مجلــس القضــاء 
الــذي تبلــغ بهــذا املوعــد لشــخصه حســبما يظهر من ورقــة التبليغ املرفقة 
باملعاملــة قائــا يف حتريــر دعــواه لقــد اســتقدمت خادمــة مــن اثيوبيــا يف 
1432/09/15هـــ وعملــت لــدي ســتة أشــهر ثــم اســتغنيت عنهــا فطلــب 
املدعــى عليــه منــي نقــل كفالتهــا إليــه فوافقــت علــى ذلــك ثــم أخذهــا 
منــي يف شــهر ربيــع األول مــن هــذا العــام 1433هـــ لتجربتهــا متهيــدًا لنقــل 
كفالتهــا إليــه واســتلم اجلــواز اخلــاص بهــا كذلــك لكنــه أغلــق هواتفــه 
ولــم يعــد يــرد علــى اتصاالتــي أطلــب إلزامــه بإعــادة هــذه اخلادمــة لــي 
هــذه دعــواي ثــم أفهمتــه بأنــه البــد مــن بيــان اســم هــذه اخلادمــة وإبــراز 
مســتند قدومهــا إلــى اململكــة ومســتند كفالتــه لهــا ففهــم ذلــك وطلــب 
إمهالــه إلحضــار ذلــك فأجيــب لذلــك ثــم رفعــت اجللســة . ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يقــدم عــذرًا لتخلفــه 
عــن احلضــور ثــم قــرر املدعــي قائــًا إن اخلادمــة اســمها وهــي اثيوبيــة 
اجلنســية وقــد دخلــت إلــى هــذه البــاد مبوجــب التأشــيرة رقــم )......( 
يف )1432/8/27هـــ( لغــرض العمــل لــدي هكــذا قــرر ثــم أبــرز صــورة 
التأشــيرة املشــار إليهــا آنفــًا والتقريــر الطبــي الصــادر لهــا للحصــول 
علــى إقامــة فوجدتهــا مطابقــة ملــا قــرره املدعــي آنفــًا . ثــم يف جلســة 
ــا أي رد مــن  ــم يردن ــه ول ــم يحضــر املدعــى علي أخــرى حضــر املدعــي ول
ــوب  ــا املرفــوع إليهــم يف 1433/8/6هـــ املطل شــرطة عنيــزة علــى خطابن
فيــه إحضــار املدعــى عليــه بنــاء علــى املــادة )101( مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ثــم جــرى ســؤال املدعــي ألديــك بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواك 
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فقــال ليــس لــدي بينــة وأطلــب إحضــار املدعــى عليــه فــان أنكــر ذلــك 
فإننــي أطلــب توجيــه اليمــن إليــه ثــم رفعــت اجللســة إلحضــار املدعــى 
عليــه بنــاء علــى املــادة )101( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وإباغــه بــأن 
املدعــي قــد طلــب ميينــه وأنــه إذا لــم يحضــر فســوف يعــد نــاكًا عــن أداء 
اليمــن . ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وقــد وردنــا أصــل ورقــة التبليــغ مــن قســم محضــري اخلصــوم املتضمنــة 
اإلفــادة بأنــه مت االتصــال علــى األرقــام اخلاصــة باملدعــى عليــه فكانــت 
مقفلــة وأنــه مت الذهــاب إلــى منزلــة عــدة مــرات فلــم يوجــد بــه أحــد . أ . هـ 
. ونظــرا ألن املدعــى عليــه غيــر متجــاوب فقــد أفهمــت املدعــي بــأن عليــه 
ــه يعــد نــاكا  ــى مــا جــاء يف دعــواه ألن املدعــى علي ــا عل ــف ميين أن يحل
عــن أداء اليمــن وهــذان مــن مواضــع رد اليمــن ألن احلــق يعــرف مــن جهــة 
املدعــي ثــم قــرر املدعــي قائــا إننــي مســتعد ألداء اليمــن ثــم حلــف بــاهلل 
قائــا واهلل العظيــم إننــي اتفقــت مــع املدعــى عليــه علــى أن يأخــذ منــي 
اخلادمــة املذكــورة يف هــذه الدعــوى وهــي إثيوبيــة اجلنســية لتجربتهــا 
ثــم نقــل كفالتهــا إليــه واســتامه جلوازهــا يف شــهر ربيــع األول مــن عــام 
1433هـــ وأنهــا مازالــت عنــده ولــم ينقــل كفالتهــا أن هــذا كلــه صحيــح 
هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ألن 
املدعــى عليــه قــد تبلــغ لشــخصه بــأول موعــد ولــم يحضــر أي جلســة وملــا 
ــة  جــاء يف املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذي
وألن املدعــى عليــه يعتبــر  نــاكا عــن أداء اليمــن وألن املدعــي قــد 
حلــف اليمــن الازمــة شــرعا حســبما طلبــت منــه وألن هــذه الدعــوى 
ممــا يدخــل فيهــا رد اليمــن إلــى املدعــي ألن احلــق يعــرف مــن جهتــه 
كمــا نــص علــى ذلــك جمــع مــن احملققــن كشــيخ اإلســام ابــن تيميــة 
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وابــن القيــم وملــا جــاء يف املــادة )2/103( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
لذلــك كلــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بــان يعيــد اخلادمــة املذكــورة يف 
الدعــوى إلــى املدعــي وبذلــك حكمــت ويعــد احلكــم يف حقــه حضوريــا 
ثــم أمــرت بتســليم املدعــى عليــه نســخة مــن احلكــم عــن طريــق محضــري 
اخلصــوم لتقــدمي اعتراضــه خــال مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن تاريــخ 
اســتامه لــه وأنــه إذا لــم يقــدم اعتراضــه خــال هــذه املــدة فــإن حقــة 
يســقط يف التمييــز ويصبــح احلكــم مكتســبا القطعيــة وعليــه جــرى 
التوقيــع  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/15هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/5/18هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة الثامنــة وخمســة وأربعــون دقيقــة بنــاء علــى ورود 
خطــاب مديــر شــرطة عنيــزة رقــم 3/16/2304/31 يف 1434/5/12هـــ 
واملتضمــن أنــه لــم يتــم تســليم صورة احلكم للمدعى عليــه ... رغم التردد 
علــى منزلــه  أكثــر مــن مــرة ويف أوقــات مختلفــة وهواتفــه مغلقــة بصفــة 
مســتمرة أ.هـــ ولذلــك فقــد أمــرت ببعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
بالقصيــم لتدقيــق احلكــم بنــاء علــى املــادة 5/179 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر 

يف 1434/5/18هـ
1434/6/14هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  يف   ، وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا بنــاء علــى ورود 
برقــم 341262902 يف  بالقصيــم  االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة 
االســتئناف  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  بقــرار  مــزودة  1434/6/11هـــ 
بالدائــرة احلقوقيــة األولــى بالقصيــم رقــم 34228433 يف 1434/6/3هـــ 
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املقــرر فيــه املصادقــة علــى احلكــم أ . هـــ . وقــد جــرى التهميــش بذلــك 
علــى الضبــط وســجله حســب التعليمــات وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/06/14 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
وبعــد ،فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبـــــنطقة القصــــيم علــى الـمـعــامـلــــة الـــواردة مـــن فـضـــيلة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة عنيــزة برقــم )33921012( وتــاريـــــخ 
1434/5/21هـــ ؛ الـمحـــالة إلـيـنــــا بـرقـــم )34240941( الـمـرفـــق بهـــا 
الـصـــك الـمسجـــل بـرقـــم )3462374( وتاريخ 1434/3/15هـ ؛ الصادر 
مــن فضيلــة الشــيخ ...... القاضــي باحملكمــة؛ اخلــاص بدعــوى ...... ضــد 
أثيوبيــة، وقــد تضمــن الصــك  بإعــادة خادمــة  ...... ، بشــأن املطالبــة 
حكــم فضيلتــه بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يعيــد اخلادمــة إلــى املدعــي؛ 
وأوراق  وصــورة ضبطــه  الصــك  وبدراســة  فيــه.  املفصــل  النحــو  علــى 
ــى  ــى اهلل عل ــى احلكــم. واهلل املوفــق، وصل ــة تقــرر املصادقــة عل املعامل

ــى آلــه وصحبــه وســلم. نبينــا محمــد وعل
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: 34167752  تاريُخه: 1434/3/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34100652   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34331237 تاريخه: 1434/10/15هـ

دعــوى منــع ضــرر - إقامــة حظيــرة أغنــام بجــوار ســكن املدعيــة- املطالبة 
بإزالــة احلظيــرة- إقــرار املدعــى عليــه- ثبــوت حتقــق األذى- اإللــزام 

بإزالــة احلظيــرة .

1- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار(.
2- القاعدة الشرعية: »الضرر يزال«.

3- ال عذر ملقر .

ادعــى وكيــل املدعيــة بــأن املدعــى عليــه أقــام زريبــة أغنــام بجــوار منــزل 
موكلتــه وقــد تســبب ذلــك باألذيــة لهــا مــن روائــح الغنــم وأصواتهــا، 
لــذا طلــب إزالــة هــذه الزريبــة- أقــر املدعــي بأنــه شــريك يف الزريبــة وأن 
إقامــة الزريبــة جــاء الحقــًا علــى ســكن املدعيــة- ثبــوت حتقــق وقــوع 
األذيــة للمدعيــة مــن زريبــة احليوانــات التــي أقامهــا املدعــى عليــه - قضــت 
ــي بجــوار  ــات الت ــرة احليوان ــة حظي ــه بإزال ــزام املدعــى علي احملكمــة بإل
منــزل املدعيــة وإبعادهــا مســافة كافيــة ال تقــل عــن ثاثمائــة متــر- قنــع 
وكيــل املدعيــة باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه- قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
ــدة  ــخ 1434/03/01 هـــ املقي ــة بنجــران برقــم 34100652 وتاري اجلزائي
يــوم  ففــي  هـــ   1434/03/01 وتاريــخ   34524070 برقــم  باحملكمــة 
 08  :30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/03/16هـــ  االثنــن 
 ..... ..... وكالــة بالســجل املدنــي رقــم  وفيهــا حضــر وكيــل املدعيــة 
وكيــا عــن ..... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــران 
برقــم 370503013147 يف 1430/03/18هـــ ووكالــة احلاضــر تخولــه 
اجللســات  وحضــور  الغيــر  ضــد  الدعــاوى  وإقامــة  واملدافعــة  املرافعــة 
وطلــب وتقــدمي البينــات وســماع الشــهود وطلــب حتليــف اليمــن وســماعها 
وردهــا وطلــب اســتئناف األحــكام والقناعــة بهــا واالعتــراض عليهــا 
واالســتام والتوقيــع كمــا حضــر حلضــوره املدعــى عليــه / ..... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )..... ( فادعــى األول قائــًا: أن 
هــذا احلاضــر قــد أقــام زريبــة أغنــام بجــوار منــزل موكلتــي وقــد تســبب 
ذلــك باألذيــة لهــا مــن روائــح الغنــم وأصواتهــا أطلــب إزالــة هــذه الزريبــة 
هــذه دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب 
لــي  ليســت  الغنــم  الدعــوى صحيــح ولكــن هــذه  مــا جــاء يف  قائــًا: 
وإمنــا لوالدتــي وأخواتــي وأنــا القائــم بشــؤونهم وأنــا وكيــل عــن والدتــي 
واألرض التــي فيهــا زريبــة الغنــم هــي لنــا مــن اإلرث وأمــا املدعيــة فهــي 
قــد اشــترت املوقــع ويوجــد لــدى املدعيــة أغنــام يف موقــع آخــر مــن احلــي 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي وكالــة هــل كان ســكن موكلتــه 



355

قبــل وضــع الغنــم أم بعــده فقــال بــل قبلــه هكــذا قــال ووافــق علــى ذلــك 
املدعــى عليــه وبنــاء علــى مــا ســلف ضبطــه فقــد قــررت رفــع اجللســة ليــوم 
األحــد املوافــق 1434/03/22هـــ كمــا أمــرت املدعــى عليــه أن يحضــر 
وكالتــه عــن والدتــه فاســتعد بذلــك ورفعــت اجللســة ويف يــوم األحــد 
املوافــق 1434/03/22هـــ الســاعة 08:00وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
الوكالــة التــي اســتعد بإحضارهــا يف اجللســة املاضيــة أجــاب بقولــه: لــم 
أحضرهــا. وبســؤاله هــل هــو شــريك يف األرض التــي وضعــت فيهــا زريبــة 
احليوانــات وهــل هــو مــن وضعهــا أجــاب بقولــه: نعــم. وبنــاء علــى مــا ســلف 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بوضعــه لزريبــة احليوانــات 
بجــوار منــزل املدعيــة أصالــة وال عــذر ملقــر وملــا هــو معلــوم مــا يصــدر عــن 
زرائــب احليوانــات مــن أذى فقــد ثبــت لــدي حتقــق وقــوع األذيــة للمدعيــة 
أصالــة مــن زريبــة احليوانــات التــي أقامهــا املدعــى عليــه ولقولــه عليــه 
الصــاة والســام: » ال ضــرر وال ضــرار » وللقاعــدة الشــرعية »الضــرر 
يــزال« فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بإزالــة حظيــرة احليوانــات التــي بجــوار 
منــزل املدعيــة أصالــة وإبعادهــا مســافة كافيــة ال تقــل عــن ثاثمائــة 
متــر وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة قــرر القناعــة 
كمــا قــرر املدعــى عليــه اعتراضــه بائحــة فجــرى تســليمه نســخة مــن 
احلكــم وأفهمتــه بــأن عليــه تقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يومــًا ابتــداًء 
مــن الغــد وإال ســقط حقــه يف طلــب التمييــز واكتســب احلكــم القطعيــة 
وختمــت اجللســة بذلــك وكان ختامهــا الســاعة 30 : 08 وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر 

يف 1434/3/22هـــ .
وبعــد:  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
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ــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 341171874 يف  فقــد عــادت املعامل
الدائــرة  مــن  الصــادر  املاحظــة  قــرار  بهــا  واملرفــق  1434/08/06هـــ 
نــص  مــا  واملتضمــن  1434/07/23هـــ  يف   34276941 برقــم  األولــى 
احلاجــة منــه: ))وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة تقــرر إعادتهــا لفضيلتــه ملاحظــة مــا يلــي: أوال: حكــم 
فضيلتــه بوجــود الضــرر مــن غيــر أن يتحقــق مــن ذلــك مــن جهــة مختصــة 
والبــد مــن ذلــك. ثانيــا: ذكــر املعتــرض يف الئحتــه أمــورًا تلفــت النظــر 
منهــا أن فضيلتــه أصــدر حكمــن متناقضــن يف القضيــة نفســها وأنــه 
أرفــق صــورة مــن احلكــم اآلخــر إال أننــا لــم جنــده ملاحظــة ذلــك. ثالثــًا: 
ذكــر املعتــرض أن املوقــع الــذي بــه زريبــة الغنــم يف مخطــط زراعــي 
واملخطــط  الزراعــي  املخطــط  بــن  الفــرق  يعلــم  مــن  خيــر  وفضيلتــه 
الســكني للتأكــد مــن ذلــك ومراجعــة حكمــه علــى ضــوء ذلــك. واهلل 
فضيلــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  بتوقيــع  واملذيــل  املوفــق(( 
الشــيخ .....  وفضيلــة الشــيخ..... وفضيلــة رئيــس الدائــرة ..... اهـــ. فإجابــة 
علــى مــا ذكــره مشــايخي أصحــاب الفضيلــة أجــزل اهلل مثوبتهم ونفعني 
ســبحانه  ســائله  بــاهلل  مســتعينًا  أجيــب  توفيقهــم  وأدام  بتوجيهاتهــم 
مــن  الضــرر  فــإن  األولــى  امللحوظــة  يخــص  فيمــا  والســداد:  التوفيــق 
ماحقــة أحــواش األغنــام للمســاكن معلــوم حســًا ممــا لهــا مــن روائــح 
وأعطانهــا ومــع هــذا فأصحــاب الفضيلــة االطــاع علــى الصــور املرفقــة 
علــى اللفــة رقــم )5( ويتضــح فيهــا أن للمدعــى عليــه حــوش غنــم واســعًا 
بعيــدًا عــن ســكن املدعيــة أصالــة فلمــاذا يصــر علــى ماصقــة حــوش 
األغنــام موضــوع الدعــوى مبنــزل املدعيــة أصالــة إضافــة إلــى أن الدعــوى 
هــذه قــد رفــع فيهــا دعــوى بحــق عــام وقــد اطلعــت اجلهــة املختصــة علــى 
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املوقــع وقــررت إزالتــه وقــد قمــت بإرفــاق صــورة مــن القــرار الشــرعي 
ــي وهــو  ــه وأمــا مــا يخــص امللحــظ الثان ــة علي الطــاع أصحــاب الفضيل
لدعــوى  ردي  ســبب  بنيــت  وقــد  صحيــح  غيــر  فهــو  التناقــض  دعــوى 
املدعــي باحلــق اخلــاص حيــث كان يدعــي عــن نفســه وبيتــه يبعــد عن بيت 
ــرًا أمــا يف هــذه الدعــوى فهــو  ــة مائتــن وخمســن مت املدعــى عليــه قراب
يدعــي وكالــة عــن والدتــه التــي بيتهــا ماصــق حلــوش األغنــام مباشــرة. 
وأمــا مــا يخــص املاحظــة الثالثــة فقــد جــرى منــي ســؤال الطرفــن أيهمــا 
املنشــأ أواًل منــزل املدعيــة أصالــة أو حــوش األغنــام فأقــرا جميعــًا بــأن 
املنشــأ أواًل منــزل املدعيــة أصالــة وأمــا مســألة أن املخطــط زراعــي فــا 
أثــر لــه واحلــال مــا ذكــر حاصــل قبــل حــوش األغنــام محــل األذى. وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبــه أجمعن 
قالــه وأمــاه الفقيــر إلــى عفــو مــواله ..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 

بنجــران حــرر يف 1434/08/28هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34331237 وتاريــخ 	 
1434/10/15هـ 
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: 33675732 تاريُخه1434/4/29هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34200299

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34316096 تاريخه: 1434/9/9هـ

دعــوى منــع ضــرر - مطالبــة مبنــع إســكان عــزاب يف حي خــاص بالعوائل 
- إقــرار - وقــوف القاضــي علــى محــل النــزاع ومعاينتــه - ثبــوت الدعــوى 

واحلكــم بطلبــات املدعي .

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

ادعــى املدعيــان بــأن املدعــى عليــه ميلــك عمــارة مجــاورة لســكنهما يف 
حــي خــاص بالعوائــل وقــد أســكن فيهــا مجموعــة مــن العمــال العــزاب 
فتضــرروا مــن ذلــك مبــا هــو مذكــور يف دعواهمــا ، ولــذا طلبــا احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بإخــراج العــزاب الذيــن أســكنهم يف العمــارة وعــدم 
إســكان أمثالهــم يف املســتقبل- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى 
ودفــع بأنــه عــرض العمــارة إلســكان العوائــل فيهــا فلــم تســتأجر كمــا 
أن ال يوجــد ضــرر علــى املجاوريــن لوجــود عــزاب يســكنون يف عمــارة 
ماصقــة مللكــه - قــررت احملكمــة الوقــوف على محل النــزاع ومعاينته 
فاتضــح أن عمــارة املدعــى عليــه لهــا أبــواب تقابــل مباشــرة منــزل املدعــي 
وأنــه ال يوجــد ســوى تلــك العمــارة داخــل احلــي أســكن فيهــا املدعــى 
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عليــه عمــاال عزابــا والضــرر متحقــق مــن ذلــك علــى ســكان احلــي مــن 
العوائــل- قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العمــارة مــن 
العمــال العــزاب فــورًا وعــدم إســكان أمثالهــم مســتقبا - قنــع املدعيــان 
باحلكــم وعــارض املدعــى عليــه - قــررت محكمة االســتئناف املصادقة 

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
ــي  باألحســاء وفيهــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
رقــم ..... و ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وادعــو 
ضــد احلاضــر معهــم ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
ــا نســكن يف حــي ..... داخــل ســكني خــاص بالعوائــل  ..... بقولهمــا انن
وجميــع مــن فيــه مــن الســكان مــن العوائــل وتوجــد عمــارة للمدعــى عليــه 
حتدنــي انــا ..... مــن جهــة الشــمال مباشــرة وحتدنــي انــا ..... مــن جهــة 
الشــرق قــد اســكن يف هــذه العمــارة مجموعــة مــن العمــال العــزاب مــن 
الباكســتانين واملصريــن وابــواب العمــارة مــن جهــة اجلنــوب مفتوحــه 
مــن هــذه  والعمــال يدخلــون ويخرجــون  بيوتنــا مباشــرة  وهــي مقابلــة 
اجتماعــات  هنــاك  ويحصــل  لهــم  زمــاء  عندهــم  ويحضــر  األبــواب 
الكراســي  ويخرجــون  الدخــان  يشــربون  حيــث  الليــل  يف  خصوصــًا 
للجلــوس امــام بيوتنــا وقــد تضررنــا مــن ذلــك كثيــرا باإلضافــة الــى فتــح 
النوافــذ لهــذه العمــارة مــن جهــة اجلنــوب وقــد كلمناهــم وقــام بأغاقهــا 
العــزاب  هــؤالء  بإخــراج  عليــه  املدعــى  علــى  احلكــم  منكــم  نطلــب 
مــن هــذه العمــارة وعــدم اســكان امثالهــم يف املســتقبل هــذه دعوانــا 
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وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه اجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعيــان 
يف دعواهمــا أن هــذه العمــارة لــي واننــي قمــت بإســكان العمــال العــزاب 
صحيــح وذلــك ألننــي اردت اســكان العوائــل فيهــا وعرضتهــا لذلــك 
ولكنهــا لــم تســكن مــن العوائــل وهــؤالء العمــال بقــي لهــم فتــرة ســتة 
اشــهر الــى انتهــاء عقدهــم وال يوجــد ضــرر علــى املجاوريــن منهــم ويوجــد 
ــي بعــد  ــي مــن جهــة الشــمال هــذه اجابت عمــارة عــزاب ماصقــة لعمارت
ــى موقــع النــزاع ويف هــذا اليــوم األثنــن املوافــق  ذلــك قــررت اخلــروج عل
1434/4/22هـــ جــرى خروجــي انــا القاضــي بهــذه احملكمــة برفقــة 
النــزاع  ..... علــى موقــع  بــاإلدارة  ..... واملوظــف  مديــر ادارة احملكمــة 
اخلــاص بدعــوى ..... و ..... ضــد ..... حــي ..... وبعــد مشــاهدة املوقــع اتضــح 
بحضــور األطــراف جميعــا وجــود عمــارة املدعــى عليــه وفيهــا مجموعــة 
كام  حســب  والباكســتانين  املصريــن  مــن  العــزاب  العمــال  مــن 
املدعــى عليــه ولهــا ثاثــة ابــواب مــن جهــة اجلنــوب ويقابلهــا مباشــرة منــزل 
.....  وقــد ســألت املدعــى عليــه فقــال ان العمــال يدخلــون ويخرجــون مــن 
هــذه األبــواب باإلضافــة الــى النوافــذ املطلــة مــن جهــة اجلنــوب وهــي 
ــه مــن جهــة الشــرق وقــد  ــه مبنزل مغلقــة واملدعــي ..... يحــد املدعــى علي
ــة عشــر  ــة حــن الوقــوف الســاعة احلادي ــا مــن العمال كان الشــارع خالي
الظهــر  أنهــم يحضــرون  عليــه  املدعــى  وقــد ذكــر  والنصــف ضحــى 
ويوجــد بيــوت حتــد ..... مــن جهــة الشــرق كلهــا بيــوت عوائــل ل..... و يليــه 
.....  ثــم ..... وال يوجــد ســوى هــذه العمــارة داخــل احلــي بأبوابهــا املطلــة 
علــى املجاوريــن هــذا مــا جــرى االطــاع عليــه ولــذا أعــد هــذا احملضــر 
وعليــه حصــل التوقيــع فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء 
ــه وأنــه اســكن فيهــا  ــى اقــرار املدعــى عليــه بكــون هــذه العمــارة ل عل



361

ــى حصــول  ــاء عل ــا وبن ــى احملضــر املعــد مــن قبلن ــاء عل عمــال عــزاب وبن
الضــرر املتحقــق مــن هــذه العمــارة علــى ســكان احلــي مــن العوائــل وهــم 
عمــال مــن جنســيات مختلفــة ولهــذه العمــارة عــدة ابــواب مــن جهــة احلــي 
وســاكنيه وبنــاء علــى مــا نصــت عليــه االنظمــة والتعليمــات بخصــوص 
منــع العــزاب مــن الســكن داخــل األحيــاء التــي يقطنهــا عوائــل وبنــاء 
علــى مــا نــص عليــه اهــل العلــم مــن عــدم اســكان العــزاب عنــد العوائــل 
واخراجهــم بنــاء علــى ذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه 
بأخــاء هــذه العمــارة مــن العمــال العــزاب فــورًا وعــدم اســكان امثالهــم 
مســتقا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم قناعتــه وطلــب 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  باملراجعــة  وأفهمتــه  لطلبــة  فأجبتــه  االســتئناف 
1434/04/23هـــ الســتام نســخة مــن صــك احلكــم لاعتــراض عليــه 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/04/22هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34316096 وتاريــخ 	 
1434/9/9 هـ
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: 34304332 تاريُخه: 1434/8/23هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3427193  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34328819  تاريخه: 1434/10/12هـ

دعــوى منــع ضــرر - تضــرر املدعــي مــن إيقــاف املدعــى عليــه لســياراته 
أمــام منزلــه وورشــته - إقــرار املدعــى عليــه - إيجابيــة تقريــر اخلبــراء 
للمدعــي - ثبــوت الدعــوى - احلكــم مبنــع املدعــى عليــه مــن إيقــاف 

ســياراته مبحــاذاة منــزل املدعــي .

1- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار(.
2- القاعدة الشرعية: »الضرر يزال«.

ادعــى املدعــي بأنــه ميتلــك منــزاًل وورشــة ومغســلة ســيارات ماصقــن لــه 
وأن املدعــى عليــه لــه منــزل مجــاور ملنزلــه وقــد تضــرر مــن إيقــاف املدعــى 
ــذا  ــه باألضــرار املذكــورة يف دعــواه، ول ــه لســياراته مبحــاذاة منزل علي
طلــب إلزامــه بعــدم إيقــاف ســياراته مبحــاذاة منزلــه- أقــر املدعــى عليــه 
مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه محتــاج إليقافهــا يف ذلــك املــكان وال 
يوجــد ضــرر علــى املدعــي مــن ذلــك- قــررت احملكمــة تكليــف قســم 
اخلبــراء مبعاينــة محــل النــزاع فأفــادوا بــأن العــرف إيقــاف الســيارات 
محاذيــة للمنــزل دون جتــاوز حلــدوده بالوقــوف- مــن املقــرر شــرعًا أنــه 
ال ضــرر وال ضــرار وأن الضــرر يــزال- قضــت احملكمــة مبنــع املدعــى 
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عليــه مــن إيقــاف ســياراته مبحــاذاة منــزل املدعــي- قنــع املدعــي باحلكــم 
وعــارض عليــه املدعــى عليــه- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/01/17هـــ  وتاريــخ   3427193 برقــم  بحائــل  اجلزائّيــة 
يــوم  ففــي  هـــ   1434/01/17 وتاريــخ   34129255 برقــم  باحملكمــة 
 01  :30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/08/23هـــ  الثاثــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي / ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ).....( وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه / .......... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( ثــم ادعــى املدعــي قائــًا إننــي أمتلــك 
ــة والورشــة  ــا بحــي العزيزي ــزل ماصــق له ورشــة ومغســلة ســيارات ومن
تفتــح علــى شــارع غربــي ويحدهــا مــن الشــمال شــارع واملدعــى عليــه لــه 
منــزل يفتــح علــى الشــارع املذكــور وهــو الفاصــل بينــي وبينــه ويفتــح 
أيضــًا علــى شــارع غربــي وحيــث أن بــاب منزلــي يفتــح علــى هــذا الشــارع 
فقــد  الشــارع  هــذا  علــى  الكهربــاء  وطبلــون  املغســلة  بيــارة  وتوجــد 
تضــررت مــن إيقــاف املدعــى عليــه لســياراته مبحــاذاة ورشــتي واملنــزل 
ممــا يعيقنــي مــن ســحب البيــارة التــي تلزمنــي البلديــة بســحبها باســتمرار 
وقــد تقــدم املدعــى عليــه بشــكوى ضــدي للشــرطة والبلديــة يطالبنــي 
بهــا بســحب البيــارة وعنــد حضــور الوايــت لــم يتمكــن مــن ســحبها 
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لوقــوف ســيارته فــوق البيــارة وتضــررت أيضــًا مــن عــدم وصــول فواتيــر 
الكهربــاء للعــداد لعــدم متكــن موظــف الكهربــاء مــن وضعهــا فيــه 
وتضــررت أيضــًا مــن إغاقــه لبــاب املنــزل بســياراته أطلــب إلزامــه بعــدم 
إيقــاف ســياراته مبحــاذاة ورشــتي ومنزلــي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي مــن مــكان الورشــة واملنــزل وبابــه 
املذكــور ومــكان البيــارة والطبلــون وأننــي قد اشــتكيته لدى الشــرطة 
وطلبــت منــه ســحب البيــارة وأن ســيارتي كانــت واقفــة علــى البيــارة 
حــن حضــور الشــرطة فهــذا كلــه صحيــح وال ضــرر عليــه مــن إيقــاف 
ســياراتي يف هــذا املــكان حيــث أن الشــارع الغربــي ملنزلــي توجــد فيــه 
ســياراتي األخــرى والشــارع ملــك للدولــة وأنــا محتــاج لوقــوف ســياراتي 
يف هــذا املــكان بهــذا أجــاب فبعــد الدعــوى واإلجابــة واالطــاع علــى 
أوراق املعاملــة ومنهــا قــرار هيئــة اخلبــراء باحملكمــة العامــة بحائــل رقــم 
أنــه مت  ]نفيدكــم  املتضمــن  1434/05/14هـــ  وتاريــخ   )33194188(
وقوفنــا نحــن عضــوي هيئــة اخلبــراء كل مــن ..... و..... ومعاينــة املوقــع 
علــى الطبيعــة وحاولنــا اإلصــاح بينهمــا ولــم يتيســر ذلــك وشــاهدنا 
ســيارات املدعــى عليــه ماصقــة لبنشــر املدعــي مــن اجلهــة الشــمالية 
والتــي بهــا بيــارة وطبلــون كهربــاء املدعــي والــذي نــرى أن يجعــل وقــوف 
ســياراته )نعنــي املدعــى عليــه( أن تكــون محاذيــة لبيتــه وال يتجــاوز 
بالوقــوف حــدود منزلــه حســب العــرف هــذا مــا نــراه واهلل املوفــق[ ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن 
الضــرر يــزال لذلــك كلــه فقــد حكمــت مبنــع املدعــى عليــه مــن إيقــاف 
ســياراته مبحــاذاة ورشــة ومغســلة ومنــزل املدعــي هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت واهلل أعلــم وأحكــم وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر 
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االعتــراض وأنــه ســيتقدم بائحــة اعتراضيــة فجــرى تســليمه صــورة مــن 
صــك احلكــم لتقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يومــًا مــن هــذا اليــوم وإذا 
لــم يقــدم اعتراضــه خــال هــذه املهلــة فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط 
ويكتســب احلكــم القطعيــة دون رفعــه حملكمــة االســتئناف ومت قفــل 
اجللســة الســاعة )02.00( وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن. حــرر يف 1434/8/23هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34328819 وتاريــخ 	 
1434/10/12 هـ
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: 34346127   تاريُخه: 1434/11/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34463063

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34356295  تاريخه: 1434/11/10هـ

دعــوى منــع ضــرر- مطالبــة املدعــى عليــه عــدم تأجيــر العقــار على عزاب 
للضــرر- مصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى عــدا الضــرر- املدعــى 
عليــه وســيط بــن املدعــي )املؤجــر( واملســتأجرين- دعــوى ضــرر مــن 
املنتفــع مــن العقــار تســمع يف مواجهــة املســتأجر - حكــم بصــرف النظــر 
لعــدم االختصــاص النوعــي- إفهــام بإقامــة الدعــوى علــى املســتأجر - 

احلكــم بصــرف النظــر لعــدم االختصــاص النوعــي .

املــادة 13/31 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحهــا التنفيذيــة والتــي 
تنــص علــى أن دعــاوى الضــرر مــن املنتفعــن بالعقار ســواء كانــوا عزابًا 
أو غيرهــم مــن اختصــاص احملاكــم اجلزائيــة وتســمع يف مواجهــة 
املســتأجر إال إذا كان العقــار مشــتمًا علــى وحــدات ســكنية مؤجــرة 
علــى عــزاب وتكــون الدعــوى علــى املالــك ملنعــه مــن تأجيــر العــزاب اهـــ.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه أن املدعــى عليــه قــام بتأجيــر الفيــا 
الواقعــة يف حــي .... ملــدة ســنة علــى مجموعــة مــن العــزاب وهــي تقــع جــوار 
فلــة املدعــي وملــا فيــه مــن الضــرر مــن وجودهــم ومضايقتهــم فقــد طلــب 
املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بعــدم تأجيــر هــذه الفيــا للمســتأجرين وقرر 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد يف 
يــوم األحــد  املوافــق 1434/11/2هـــ لــدي أنــا رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظــة بقعــاء  افتتحــت اجللســة يف الســاعة التاســعة صباحــا للنظــر 
يف الدعــوى املقدمــة مــن ضــد مكتــب ........العقــاري  واملقيــدة بهــذه 
احملكمــة برقــم 342366602 يف 1434/10/20هـــ واحملالــة لــي برقــم 
34463063 يف 1434/10/20هـــ  وقــد حضــر يف هــذه اجللســة ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  وادعــى علــى احلاضــر يف هــذه 
اجللســة ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم قائــا يف حتريــر 

أن الفيــا ليســت وحــدات ســكنية - أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة 
ــه بإمــكان  ــه وان ــى الدعــوى مــا عــدا  الضــرر فذكــر عــدم علمــه ب عل
الفيــا  ميلــك  أنــه ال  وقــرر  املســتأجرين  الدعــوى علــى  إقامــة  املدعــي 
املؤجــرة وإمنــا كان وســيطًا يف تأجيرهــا - قــرر ناظــر القضيــة وبنــاء 
علــى املــادة 13/31 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والتــي تنــص علــى أن 
دعــاوى الضــرر مــن املنتفعــن مــن العقــار تســمع يف مواجهــة املســتأجر 
إال إذا كان العقــار يحــوي علــى وحــدات ســكنية فتســمع يف مواجهــة 
املالــك ملنعــه مــن تأجيــر العــزاب لذلــك فقــد صــدر احلكم بصــرف النظر 
عــن الدعــوى ضــد املدعــى عليــه وافهمــه بــان لــه احلــق يف إقامــة الدعــوى 
ضــد املســتأجرين  وقــرر ناظــر القضيــة انــه لــم يتــم طلــب أصــل التملــك 
وال االستفســار عــن ســجل الصــك ألن الدعــوى ليســت يف منازعــة يف 
متلــك يف عقــار وإمنــا يف عقــد إجــارة تصــادق طــريف القضيــة عليــه - صــدر 
قــرار محكمــة االســتئناف يف منطقــة حائــل باملصادقــة علــى احلكــم.
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دعــواه لقــد قــام املدعــى عليــه بتأجيــر الفلــة الواقعــة يف حــي ........يف 
بقعــاء مبوجــب عقــد اإليجــار رقــم ........يف 1434/10/18هـــ ملــدة ســنة 
واحــدة علــى مجموعــة مــن العمالــة الغيــر ســعودين وهــم عــزاب وألن 
هــذه الفلــة تقــع بجــوار فلتــي وملــا فيــه مــن الضــرر مــن وجودهــم بهــذه 
الفلــة ومضايقتهــم لــي أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بعــدم تأجيــره هــذه 
الفلــة للمســتأجرين املذكوريــن هــذه دعــواي ثــم ســألت املدعــي هــل 
ــة تشــتمل علــى عــدة وحــدات ســكنية أم أنــه مت تأجيــر هــذه  هــذه الفل
الفلــة مــن قبــل املدعــى عليــه علــى العمالــة املذكوريــن كاملــة فقــال إن 
املدعــى عليــه قــد قــام بتأجيرهــا كاملــة علــى العمالــة املذكوريــن وهــي 
ليســت وحــدات ســكنية هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى 
املدعــي أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي كلــه صحيــح مــا عــدا وجــود 
الضــرر مــن العمالــة املذكوريــن فهــذا ال أعلــم عنــه وبإمــكان املدعــي 
رفــع دعــواه ضــد املســتأجرين وأنــا ال أملــك هــذه الفلــة وال أســكنها وإمنــا 
أنــا كنــت وســيط يف اســتئجار العمالــة هذه الفلــة ألنني صاحب مكتب 
........العقــاري هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة 
وألن املدعــي قــرر أن هــذه الفلــة قــام املدعــى عليــه بتأجيرهــا كاملــة 
علــى العمالــة املذكوريــن وأنهــا ليســت وحــدات ســكنية ونظــرًا ملــا جــاء 
يف املــادة )13/31( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة 
والتــي تنــص علــى أن دعــاوى الضــرر مــن املنتفعــن بالعقار ســواء أكانوا 
عزابــًا أم غيرهــم مــن اختصــاص احملاكــم اجلزئيــة وتســمع يف مواجهــة 
املســتأجر إال إذا كان العقــار مشــتما علــى عــدة وحــدات ســكنية 
مؤجــرة علــى عــزاب فتكــون الدعــوى علــى املالــك ملنعــه مــن تأجيــر 
العــزاب اهـــ. لذلــك كلــه فقــد رددت هــذه الدعــوى وأفهمــت املدعــي بــأن 
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ــب  ــم طل ــم يت ــه تقــدمي دعــوى ضــد املســتأجرين وبذلــك حكمــت ول علي
أصــل صــك التملــك وال االستفســار عــن ســريان مفعولــه ألن الدعــوى 
ليســت منازعــة يف متلــك هــذا العقــار وإمنــا يف تأجيــر تصــادق املدعيــن 
عليــه وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم القناعــة بــه وطلــب رفــع 
احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وعليــه جــرى 
التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  

حــرر يف 1434/11/2هـــ
ــا  ــدي أن ــي بعــده فل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحدهـــ والصــاة والســام عل
يــوم  يف  اجللســة  افتتحــت  بقعــاء  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
األحــد املوافــق 1434/11/23هـــ  الســاعة الواحــدة ظهــرا بنــاء علــى 
 342366602 برقــم  بحائــل  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  ورود 
يف 1434/11/11هـــ ومرفقــا بهــا قــرار الدائــرة حلقوقيــة األولــى رقــم 
املقدمــة  بعــد  نصــه  مــا  املتضمــن  1434/11/10هـــ   يف   34356295
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
مــا حكــم بــه فضيلتــه  وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن حــرر يف  1434/11/23هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
األولــى لتدقيــق القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــه 
بقعــاء برقــم 342366602 وتاريــخ 1434/11/2هـــ واملقيــدة لدينا بتاريخ 
1434/11/6هـــ املرفــق بهــا الصــك رقــم 34346127 يف 1434/11/2هـ  
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي/ ...... اخلــاص بدعــوى ضــد بشــأن دعــوى 
إخــاء عقــار علــى الصفــة املوضحــة يف الصــك وقــد تضمــن الصــك 
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حكــم فضيلتــه كمــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه 

واهلل املوفــق وصلــى وســلم علــى نبينــا محمــد .
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عن احلضور يعد نكواًل ورد اليمن إلى املدعي 

بصحة دعواه
337

دعوى47
 منع ضرر

إلزام املدعى عليه بإزالة حظيرة أغنامه لتضرر 
345املدعية من ذلك

دعوى  48
منع ضرر

احلكم مبنع سكن العزاب يف خاص بالعوائل 
353ووقوف القاضي على محل النزاع ومعاينته

دعوى 49
منع ضرر

احلكم على املدعى عليها باملنع من إيقاف 
358سيارته مبحاذاة منزل املدعي

دعوى 50
منع ضرر 

احلكم بصرف النظر عن دعوى املدعي لعدم 
االختصاص النوعي ، وإفهام املدعي بإقامة 

الدعوى على املستأجر
362
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