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مواريث

 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٥٦١٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار:٣٥١٥٤٥٦٣  

دفعا تلصكا-ا يفا تإلضافةا طمبهاا منها-ا تملورثا زوجةا إسقاطا ورثةا-ا توترثا-احرصا
بطالقاتملورثاهلاا-اعدماتلدخولاوتخلموةا-اشهادةاشهوداعدولا-ارصفاتلنظل.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتلبينةاعىلامناتدعىاوتليمنياعىلامناأنكلا(.

إىل صك حرص  اسمها  بإضافة  احلكم  املدعى عليهم طالبة  املدعية دعواها ضد  أقامت 
ورثة زوجها املتوىف، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليهم قرر أن مورثهم طلق املدعية 
يوافقون عىل إحلاقها بصك حرص ورثته، وبرد ذلك عىل  الدخول واخللوة، وأهنم ال  قبل 
املدعية أقرت بعدم خلوة املورث أو دخوله هبا، وأنكرت طالقه هلا، وبطلب البينة من وكيل 
املدعى عليهم عىل ما دفع به أحرض شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بأن املورث طلق زوجته 
املدعية، وأنه أشهدمها عىل ذلك؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض طالق مورث املدعى عليهم 
فاعرتضت  عليهم،  املدعى  سبيل  وأخىل  الدعوى،  عن  النظر  برصف  وحكم  للمدعية، 

املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٦٠٨٦٣٧ وتاريخ  ٣٤١١٥٦١٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ، 
افتتحت اجللسة الساعة  املوافق١٤٣٤/٠٥/١١هـ  ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ، ويف يوم السبت 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  وفيها   ٠٨  :٠٠
املعرف هبا من قبل أخيها )...( )... اجلنسية(  بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وادعت 
عىل احلارض معها )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه 
ووكالة عن باقي الورثة، وهم )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...( و)...( 
سعودية اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين ذي 
الرقم )...( بنات )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة 
اجلنسية  سعودية   )...( عن  وبالوكالة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ،  يف   ٣٤١٥١٥٩٤ الرقم  ذات 
بالسجل املدين ذي الرقم )...( بصفتها ولية عن )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي 
الرقم )...(، املولود يف ١٤٢٤/٠٩/١٢هـ بموجب صك الوالية ذي الرقم ٣٤٢٨٠٩٠ 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  املحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ،  يف 
العدل الثانية بغرب مكة املكرمة ذات الرقم ٣٤١٥١٨٩٧ يف ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ، وجرى 
االطالع عىل صك حرص اإلرث ذي الرقم ٤٢٧٩٥٦ يف ١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ، الصادر من 
هذه املحكمة، فوجدته مطابقًا ملا ذكر، وادعت املرأة قائلة: إين كنت زوجة ملورث املدعى 
واملدعى  الوفاة،  حتى  عصمته  يف  زلت  وما  صحيح،  رشعي  بعقد  تزوجته  )...(؛  عليهم 
عليهم يدعون بأن املورث طلقني قبل وفاته، ومل يضيفوين يف صك حرص اإلرث، وامتنعوا 
عن تسليمي عقد الزواج، وأي أوراق ختصني؛ إذ كان املورث يف غيبوبة أربعة أشهر قبل 
املرياث، هذه  الرشعي من  أطلب إضافتي يف صك حرص اإلرث، وإعطائي حقي  وفاته، 
دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: إن ما ذكرته املدعية أهنا كانت زوجة 
ثم رجع  بشهر،  وفاته  قبل  قد طلقها  اهلل  والدي مورثي رمحه  فهو صحيح، ولكن  ملورثي 
دعواه  عن  البينة  وبسؤال  شهر،  من  بأقل  املستشفى  دخوله  قبل  أقصد  وقال:  كالمه،  عن 
قال: سوف أحرضها يف اجللسة القادمة، ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية 
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مواريث

أجله  من  استمهل  عام  ووكالة  أصالة  عليه  املدعى  وبسؤال  ووكالة،  أصالة  عليه  واملدعى 
بتاريخ  تزوجها  صحيح  فهو  أليب  زوجة  كانت  أهنا  من  املدعية  ذكرته  ما  إن  قائال:  أجاب 
١٤٣٢/٦/١٨هـ، وقد طلقها والدي قبل الدخول واخللوة بشهادة أخويه )...( و)...(، 
وكان ذلك يف تاريخ ١٤٣٣/٩/١٩هـ، وبعد ذلك اجتمع معه الشهود مرة أخرى لتأكيد 
الطالق يف املستشفى بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ، وكتب بخط يده أهنا طالـق، واملـدعـية 
تعلم أنه طلقها قبل وفاته، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: ما ذكره 
غري صحيح، والصحيح أنه مل يقم بطالقي، ومل أعلم بالطالق، وزوجي مل يدخل يب، ومل خيل 
يب، وكان يف صحة وعافية، وأتاه املرض فجأة يف يوم ١٤٣٣/١٠/٧هـ، وبطلب البينة من 
املدعى عليه أحرض للشهادة كال من )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...( 
و)...( ... اجلنسية باإلقامة ذات الرقم )...(، وشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد باهلل 
العظيم بأن )...( مورث املدعى عليهم قد طلق زوجته )...( يف تاريخ ١٤٣٣/٩/١٩هـ 
حال صحته، وأكد الطالق يف ١٤٣٣/١٠/١١هـ بعد مرضه، وقد أذن لنا بالشهادة، وشهد 
عىل ذلك، ووقعنا عليه، هكذا شهدا، وبطلب تعديل الشهود منه قال: سوف أحرضهم يف 
اجللسة القادمة. ويف  جلسة أخرى حرض الطرفان، وأحرض املدعى عليه كال من )...( ... 
وطلب   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  حامل  و)...(   )...( الرقم  ذات  باإلقامة  اجلنسية 
سامع تزكيتهام للشهود، وبطلبها منهام شهدا بعدالة الشهود، وأهنام من أهل الثقة والصالح. 
وبسؤال املدعية عن شهادة الشهود، وهل تقدح يف عدالتهم بيشء ؟ فأجابت قائلة: ال أقدح 
يف عدالة الشهود بيشء، ولكن شهادهتم فيها مصلحة هلم؛ حيث إن بعض أمالكهم مكتوبة 
باسم مورثي، فشهادهتم شهادة ألنفسهم. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائال: ما ذكرته 
صحيح؛ حيث إن بيت جدي املتوىف مكتوب باسم والدي، ثم رجع عن كالمه، وقال: إن ما 
ذكرته من البيت فهو ملك أليب؛ اشرتاه أيب عىل وقت جدي، وأسكن والده ووالدته وإخوته 
فيه دون أن يملك أحدا، ثم قررت املدعية قائلة: ما ذكره غري صحيح، فامللك للجد، وقد 
كتبه باسم املتوىف؛ ألنه سعودي فقط، إضافة إىل أن هناك ملك لزوج أخت املتوىف مكتوب 
أيضا باسم املتوىف؛ ألنه سعودي، كام أبرز املدعى عليه ورقة تتضمن طالق املورثة املدعية، 
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عليه بصمة املتوىف مؤرخة يف ١٤٣٣/٩/١٩هـ، مذيلة بشهادة )...( و)...( أخوي املتوىف 
و)...( ابن املتوىف، جرى إرفاق صورة منها يف املعاملة، وورقة أخرى يف ١٤٣٣/١٠/١١هـ 
تتضمن طالق املورث للمدعية بشهادة )...( و)...( أخوي املورث املتوىف، ورفعت اجللسة 
أخرى  جلسة  ويف  التاسعة.  الساعة  ١٤٣٤/١١/٥هـ  األربعاء  يوم  إىل  والتأمل  للدارسة 
حرض الطرفان، وجرى االطالع عىل كامل املعاملة، والتأمل؛ وبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، ولقوله عليه الصالة والسالم: ) البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر (؛ وحيث 
شهدت البينة املعدلة رشعا عىل ما ذكر أعاله، ولكون الشهود ليسوا من ورثة املتوىف، إضافة 
إىل أنه لو صحت دعوى املدعية يف أن األمالك عائدة إىل اجلد فإنه ال مصلحة هلم من حرمان 
املدعية؛ ألن الدعوى منصبة عىل دخوهلا يف ثمن الزوجات من عدمه، فقد ثبت لدي طالق 
مورث املدعى عليهم للمدعية، وحكمت برصف النظر عن دعوى املدعية، وأخليت سبيل 
املدعى عليهم، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وقررت املدعية عدم القناعة، 
فجرى إفهامها بأنه سيسلم هلا نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضها عليه خالل املدة النظامية، 
القطعية،  سيكتسب  احلكم  فإن  خالهلا  تفعل  مل  فإن  الصك  صدور  تاريخ  من  شهر  وهي 
وأغلقت اجللسة الساعة التاسعة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٥هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٥٧٩٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، املتضمن 
الصك وصورة  وبدراسة  وراثة،  اعرتاض عىل صك  )...( يف  ورثة  )...( ضد/  دعوى/ 
ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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مواريث

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بضمد

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٤٨٦٠ 
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٢٤٨٤٣ 

توترثا-احرصاورثةا-اإسقاطازوجةاتملورثامنها-اطمباإثباتاتلاوترثا-ادفعاببينوناهاا
صكا يفا إضافاهاا تلاوترثا-ا ثبوتا شهودا-ا تلعدةا-شهادةا أثناءا ملتجعةا تملورثا-ا منا

تحلرصا-احكلاعىلاسارص.

تألصلابقاءاعقداتلزوجية.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه بصفته وليا رشعيا عىل أبناء زوجها املتوىف؛ طالبة 
املدعى  استخرجه  الذي  ورثته  حرص  صك  يف  اسمها  وإضافة  له،  وراثتها  بإثبات  احلكم 
الورثة،  حرص  من  املدعية  بإسقاطه  أقر  عليه  املدعى  وبسؤال  منه،  املدعية  وأسقط  عليه، 
بائنا، وأشهده واثنني عىل ذلك، وبعرض ذلك عليها  املتوىف طلقها طالقا  بأن أخاه  ودفع 
أقرت أن املورث طلقها طلقة واحدة، ثم راجعها بعد ذلك، وبقيت يف بيته، وكان يعارشها 
ثم راجعها،  املدعية طلقها،  أن زوج  املدعى عليه شاهدين، فشهدا  ثم أحرض  حتى تويف، 
وأهنا بقيت يف بيته حتى وفاته، وأهنم ال يعلمون عدد الطلقات؛ ونظرًا لثبوت مراجعة زوج 
املدعية هلا، وألن األصل بقاء عقد الزوجية؛ لذا فقد حكم القايض بثبوت زوجية املدعية من 
املتوىف، وبقائها يف ذمته وعصمته حتى وفاته، وقرر التهميش عىل صك حرص الورثة بذلك، 

ولتعلق احلكم بقّصار فقد عرض عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٢٣٤٨٦٠ برقم  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بضمد،  العامة  املحكمة  رئيس 
١٤٣٤/٠٥/٢١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٣٤٥٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ، 
املتعلقة بدعوى )...( ضد ورثة )...(، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ افتتحت 
اجللسة األوىل الساعة احلادية عرشة والنصف وفيها حرضت )...( )...اجلنسية( بموجب 
 )...( حلضورها  وحرض  ١٤٣٤/٥/٧هـ،  يف   ١٤٣٤٥١٩٩ الرقم  ذات  البديلة  البطاقة 
كل  عىل  الرشعي  الويل  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
من )...( بالصك ذي الرقم ٣٤٢٠٧٠٥٦ يف ١٤٣٤/٥/٦هـ الصادر من حمكمة ضمد، 
عصمته،  يف  وأنا  ١٤٣٤/٥/١هـ  بتاريخ   )...( زوجي  تويف  لقد  قائلة:  املرأة  وادعت 
برقم  أوالده صك حرص ورثة  وليا عىل  باعتباره  املدعى عليه  له  بيته، وأخرج  وأسكن يف 
وراثتي،  إثبات  أطلب  الورثة،  ضمن  يسجلني  ومل  ١٤٣٤/٥/٦هـ،  يف   ٣٤٢٠٧٥٢٧
والتهميش عىل صك حرص الورثة بذلك، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه أجاب قائال: 
عىل  وليا  باعتباري   )...( ألخي  ورثة  حرص  صك  استخرجت  أنني  من  املدعية  ذكرته  ما 
القرص من أوالده ومل أسجلها من بني الورثة فهذا صحيح؛ حيث إن أخي )...( قد طلقها 
طالقا بائنا، وأشهدين أنا واملدعوين )...( و)...(، وأنا مستعد بإحضارمها، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، والصحيح أنه 
مرة  أول  وهي  الطالق،  من  يومني  بعد  وأرجعني  ونصف،  سنة  منذ  واحدة  طلقة  طلقني 
يطلقني، وقد كنت يف بيته إىل أن تويف، وكان يعارشين حتى مات، هكذا أجابت. وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته املدعية بأهنا كانت يف بيته فهذا صحيح؛ حيث 
ذكر يل أخي ذلك، ولكن عندما سألته أجاب بأهنا يف الدور العلوي وهو يف الدور السفيل، 
اجللسة.  رفعت  ولذا  أجاب؛  هكذا  البينة،  بإحضار  مستعد  وأنا  راجعها،  أنه  يل  يذكر  ومل 
ويف جلسة أخرى حرضت املدعية وحرض حلضورها املدعى عليه، ثم جرى سؤال املدعى 
عليه عن البينة التي وعد بإحضارها، فأجاب قائال: نعم لدي البينة، وقدم يف احلال )...( 
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سعودي بالسجل املدين ذي الرقم )...(، كام أحرض أيضا )...( سعودي بالسجل املدين ذي 
الرقم، ولدى استشهادمها شهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد هلل تعاىل أنه يف إحدى 
يبني كم طلقة طلقها،  ومل  أنه طلق زوجته،  )...(، وأشهدنا  املرحوم  عند  الليايل حرضت 
وال رتبة الطالق، وقد كتبنا ورقة بينهام، وقد علمنا أنه رجعها يف نفس الليلة، وزاد الشاهد 
األول )...( أن املرأة كانت يف بيته حني مات، وزاد الشاهد الثاين )...( قائال: لقد اتصل يب 
املرحوم )...(، وقال يل: لقد استفتيت أحد املشايخ يف أمر طالق زوجتي، وراجعتها، وقد 
طلب مني أيضا أن أسأل له أحد املشايخ يف هيئة كبار العلامء، فذهبت إىل مقرهم، ووجدهتم 
بعد  فقال يل  أرقامهم،  بذلك وأعطيته  وأعلمته  الطائف،  الصيفي يف  مقرهم  إىل  مسافرين 
فرتة: إنه اتصل عليهم ومل يردوا عليه، وأنه اعتمد عىل الفتوى التي عنده، وأرجع زوجته 
إليه، هكذا شهد املذكوران، بعد ذلك سألت املدعية واملدعى عليه عن الورقة التي كتبت 
بينهام، فأجابت املدعية بأن زوجها قد أخذها ومل تعلم عنها بعد ذلك، كام أجاب املدعى عليه 
بأنه ال يعلم عن تلك الورقة، هكذا أجاب، ثم سألت املدعى عليه: هل صدر صك طالق 
نظاميا، هكذا أجاب.  الزواج مل يكن  إن  قائال: ال مل يصدر صك؛ حيث  بذلك ؟ فأجاب 
وبعرض ذلك عىل املدعية صادقت عىل ما ذكره املدعى عليه، ثم عرضت الشاهدين وما 
املدعية فأجابت أهنم عدول وكالمهم صحـيح، هكـذا أجابت، ثم  جاء يف شهادهتام عىل 
سألت املدعى عليه: ألديك زيادة بينة ؟ فأجاب قائال: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا 
أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث أنكر املدعى عليه ما جاء يف دعوى 
املدعية، وأقر بأن املدعية قد كانت يف بيت الزوج حتى تويف، وملا جاء يف شهادة الشاهدين 
راجعها يف  قد  املدعية  بأن زوج  قد علام  بأهنام  واللذين شهدا  املدعى عليه،  قدمهام  اللذين 
استفتى  قد  بأنه  وأخربه  عليه  اتصل  قد  املدعية  زوج  بأن  الثاين  الشاهد  وزاد  الليلة،  نفس 
وراجع زوجته، وحيث إن الشاهدين قد ذكرا بأهنام مل يعلام عن رتبة الطالق، وألن األصل 
بقاء عقد الزوجية فقد ثبت لدي أن املدعية هي زوجة للمتوىف )...(، ومات وهي يف ذمته 
وعصمته، وهبذا حكمت، وأمرت بتهميش ذلك عىل صك احلرص ذي الرقم ٣٤٢٠٧٥٢٧ 
بموجبه،  اجلميع  وأفهمت  القطعية،  احلكم  اكتساب  بعد  منا  الصادر  ١٤٣٤/٥/٦هـ  يف 
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ملحكمة  رفعه  قررت  فقد  قرص،  عىل  ويص  عليه  املدعى  إن  وحيث  القناعة؛  اجلميع  فقرر 
االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف متام 

الساعة احلادية عرشة من يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بضمد الشيخ/ )...(  عىل املعاملة 
فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٤٥٦٤ برقم 
املسجل برقم ٣٤٣٩٠١٩١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ اخلاصة بدعوى )...( ضد ورثة 
)...( بشأن إثبات رجعة عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل 

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

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٤٠٨٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥١٩٩١  

إنكارا تلصكا-ا منها-اطمباإضافاهاايفا تملورثا إسقاطازوجةا توترثا-احرصاورثةا-ا
تلورثةا-اعقدانكاحاخارجاتلبالدا-انكاحابالاويلا-ادفعاببطالنها-اتوثيقهامناجهةارسميةا-ا

ثبوتاتلاوترثا-اإحلاسهاابصكاتحلرص.ا

مااجاءايفاكشافاتلقناعا)١١/ار٢ا-رر٢(: “ فموازوجتاتملأةانفقها...افإناحـكلا
بصـحـاهاحـاكـلاملاينقض،اأواكاناتملاويلالعقدهاحاكامايلتهاملاينقض،اوكذلكاسائلاتألنكحةا

تلفاسدةاإذتاحكلاهباامنايلتهااملاينقض؛األنهايقوغافيهااتالجاهاد”.

اسمها يف   بإضافة  املدعى عليهم طالبة احلكم  املدعية دعواها ضد ورثة زوجها  أقامت 
الورثة  علم  أنكر  عليهم  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى  وبعرض  زوجها،  ورثة  حرص  صك 
نكاح موثق من حمكمة  املدعية قدمت عقد  البينة من  املدعية، وبطلب  بزواج مورثهم من 
خارج البالد، كام قررت أن جواز سفرها ومستنداهتا الرسمية ذكر فيها املورث كزوج هلا، 
وقد طعن وكيل الورثة يف عقد النكاح ببطالنه؛ ألنه نكاح من دون ويل؛ ونظرا ألن عقد 
النكاح موثق من حمكمة معتربة يف  البلد الذي تقع فيه، وألن حكم احلاكم يرفع اخلالف؛ 
لذا فقد حكم القايض بثبوت زوجية املدعية ملورث املدعى عليهم، وأهنا من ضمن ورثته، 
وأمر بإحلاقها بصك حرص الورثة بعد اكتساب احلكم القطعية وبه حكم، فاعرتض وكيل  
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املدعى عليهم، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٩٤٠٨٧ 
وتاريخ   ٣٥٤٤٩٧٨٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ٠٨ وفيها حرضت املدعية )...(  )... اجلنسية( بموجب جواز السفر ذي الرقم )...(، 
الرقم )...(، كام  املعرف هبا )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات  وحرض حلضورها 
حرض املدعى عليه )...( بالوكالة عن )...( بصفته وكيال بموجب الوكالة ذات الرقم )...( 
والتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ، واملوكل هبا من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
أبناء )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٥١٨٤٩٥٨ 
الوكالة ذات  الثانية عن )...( بصفته وكيال بموجب  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ، وبالوكالة 
والتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ، واملوكل هبا من )...( و)...( و)...(  الرقم ٣٤٥٨٤٦٨٢ 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٥١٨٥٥٤٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ، ثم ادعت املرأة قائلة يف حترير دعواها عليه: لقد استخرج ورثة مورثي 
)...( صك حرص ورثة من هذه املحكمة برقم ٣٤٦٧٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ ومل 
يذكروين يف هذا الصك، وأنا زوجة ملورثهم، أطلب احلكم بضمي يف صك حرص الورثة 
 ،)...( ملورثهم  زوجة  واعتباري  ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٧٨٨٣ برقم  الصادر 
هكذا ادعت. وبعرض دعوى املدعية عىل املدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية 
يف دعواها من أهنا زوجة ملورث موكيل ال أعلم عن صحته شيئا، علام بأين مل استلم الوكاالت 
إال قبل موعد اجللسة بيوم فقط، وأطلب البيانات التي تدعي هبا املدعية لتقديمها ملوكيل، 
هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: ما ذكرته هو الصحيح، ولدي عقد زواج 
تسليم  من  لدي  مانع  وال  ٢٠١٠/٤/١٩م،  وتاريخ   ٤٢٧ برقم   ... مجهورية  من  صادر 
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املدعى عليه وكالة صورة من هذا العقد لعرضه عىل موكليه، ورفعت اجللسة لطلب املدعى 
عليه. ا.هـ. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، ثم جرى سؤال املدعى عليه وكالة عام طلب 
املهلة من أجله، فأجاب بأنني سألت الورثة عن هذا املستند، وذكروا بأهنم مل يطلعوا عليه، 
ومل خيربهم بذلك والدهم املتوىف، ويطلبون فحص هذا املستند من قبل اجلهات الرسمية، 
املستند رسمي ومصدق من قبل  بقوهلا:  املدعية أجابت  هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل 
اجلهات الرسمية، وال مانع لدي من إرساله إىل اجلهات الرسمية للتأكد منه إذا كانت هذه 
رغبة الورثة، علام بأن الورثة يعلمون بأين زوجة، وطلبوا مني إثبات ذلك من قبل املحكمة 
الرشعية، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: موكيل يطلبون فحص هذا املستند، وال 
يعلمون بأن هذه زوجة، وعند وصول القضية هلذا احلد جرى سؤال املدعية؛ هل لدهيا زيادة 
الزوج، وجرى عرض  فيها اسم  الرسمية يوجد  بينة؟ قالت: إن جواز سفري ومستندايت 
ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: أطلب املهلة لعرض هذه البيانات عىل موكيل، وإحضار 
اجلواب. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...( واملعرف هبا )...(، كام حرض املدعى عليه 
وكالة )...( املثبتة هوياهتم سلفا، وجرى سؤال املدعى عليه وكالة عام استمهل من أجله، 
فأجاب بقوله: إن هذه املستندات مل يسبق وأن اطلع عليها موكيل من قبل، وجواهبم عليها 
بأن هذه املستندات مجيعها باطلة؛ ألهنا بنيت عىل باطل، وهو أن عقد النكاح تم بدون ويل، 
وإنام زوجت املرأة نفسها، ويل مذكرة آمل تدوينها يف الضبط كاملة، وهي أن املدعية )...( 
زوجت نفسها من مورث موكلتّي بدون ويل، والثابت يف قانون مجهورية ... أن مثل هذا 
الرشعية  الناحية  من  النكاح  هذا  أن  كام  النسب،  عدا  ما  املرأة  حقوق  مجيع  يسقط  الزواج 
باطل؛ وفقا لألدلة الرشعية املنصوص عليها، فبالنظر إىل العقد العريف املحرر يف ...،  املؤرخ 
يف ٢٠٠٠/٤/٦م نجد أن عقد النكاح هذا مل يكن مكتماًل لرشوطه الرشعية، وجاء هذا 
العقد خاليًا من أهم رشوطه، وهو وجود الويل؛ حيث إنه ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل ، 
وكام هو معلوم رشعا بأن الرشط هو: ما يلزُم من عَدِمه العدم، وال يلزُم من ُوجوده وجوٌد 
ة النكاح، ويتضح  وال عدم لذاته، ففي باب النكاح يلزُم من فقدان أحِد الرشوط عدم صحَّ
من عقد النكاح أهنا هي من قامت بتزويج نفسها، ويف ذلك خمالفة رشعية؛ حيث قال النبي 
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صيل اهلل وعليه وسلم: ))أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل((. رواه الرتمذي، 
وعن النبي صىل اهلل وسلم أنه قال: ))ال تزوج املرأُة املرأَة وال تزوج املرأة نفسها((. رواه ابن 
ماجه، وعليه فإن هذا النكاح غري املستويف هلذا الرشط ال يعتد به وباطل، ال ُيثبت للزوجة 
أي حقوق سوى النسب فقط ، فال مرياث هلا من تركة مورث موكيّل، فقد ذكر ابن تيمية 
رمحه اهلل )) أن الذي عليه العلامء أنه” ال نكاح إال بويل”، و” أيام امرأة تزوجت بغري إذن 
وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل”، وكال هذين اللفظني مأثور يف السنن 
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.. إىل أن قال: وهلذا قال من قال من السلف: إن املرأة ال تنكح 
نفسها، وإن البغي هي التي تنكح نفسها، لكن إن ُاعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه 
وطء شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه. وأما العقوبة، فإهنام يستحقان العقوبة عىل مثل هذا 
النقاط  النكاح يف  الفتاوى ]١٠٣/١٠٢/٣٢ (، ونوضح بطالن هذا  العقد((اهـ. جمموع 
التالية:ـ أوال: أن عقد الزواج العريف املربم بينهام مل يستوف رشوطه الرشعية ومنها الويل ، 
حيث إنه ال نكاح إال بويل لقوله صىل اهلل عليه وسلم: “ ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل”. 
رواه أبو داود، فأي زواج بدون ويل ال يثبت للزوجني أي حقوق إال النسب، وهو ما عليه 
السلف وما ذكره ابن تيمية، وهذا مل يتحقق ألهنا مل تنجب منه، وإن فقدان العقد للويل هو 
فقدان ألهم رشط فيه، وعليه فإن املدعية ليس هلا أي حق يف إقامة دعواها، وأن ما جاء به 
اإلرث، وال  يثبت حقها يف  فال  املعارشة، وعليه  الزوجية، وهي  احلالة  يثبت  الزواج  عقد 
إدراجها يف صك حرص الورثة؛ ألنه نكاح باطل، واملعترب أن ))ما بني عىل باطل فهو باطل((. 
َلَتعَلُم متام العلم أنه زواج يفتقد لرشط  ثانيًا: أن املدعية بموافقتها ورضاها الزواج العريف 
الويل، وأنه مبني عىل ما خيالف الرشيعة اإلسالمية، وذلك يف عقد النكاح املربم بينهام، وهو 
فقدانه للويل، وأن هذا النكاح يعترب أمام املحاكم الرشعية يف ... غري مستوف للرشوط، فال 
يعتد به، وال يثبت هلا يشء يف املرياث؛ ألنه باطل وفقا لألدلة السالف ذكرها، وال يرتتب عىل 
هذا النكاح سوى النسب كام تقدم من قوٍل لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ثالثًا: أن الزواج العريف 
منترش بطريقة كبرية، وأن املدعية عىل يقني تام مما ينتجه العقد من آثار سلبية، وأن ما أقدمت 
عليه املدعية هو يف أصله خمالف للرشع عند مجهور العلامء. رابعًا: أن العقد العريف حرر يف 
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وأن  النسب،  إال  العرفية  العقود  من  النوعية  هلذه  يثبت  ال  هناك  به  املعمول  والنظام   ...
املجتمع يرفضه. خامسًا: أن املدعية قدمت حكام صادرا من حمكمة ... لألحوال الشخصية 
للزوجني سوى  آثار  بينهم، وال يرتتب عليه أي  الزوجية ويثبتها  العالقة  يفيد فقط صحة 
النسب لألبناء. سادسًا: أن املدعية ختفي مستندات تفيد إقرارها بأنه ليس هلا أي حقوق، من 
نفقة ومسكن، وليس هلا حق يف تركة الزوج بعد الوفاة، وأهنا وافقت عىل عدم اإلنجاب، 
وهذا ما تم االتفاق عليه بينها وبني زوجها. الرأي الرشعي يف النكاح غري املستويف لألركان 
عليه  الذي  أن”  الفتاوى  جمموع  اهلل -يف  تيمية -رمحه  ابن  ذكر  فقد  الرشعية:ـ  والرشوط 
العلامء أنه” ال نكاح إال بويل” و” أيام امرأة تزوجت بغري إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها 
عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  السنن  يف  مأثور  اللفظني  هذين  وكال  باطل”،  فنكاحها  باطل، 
وسلم..” إىل أن قال: “ وهلذا قال من قال من السلف: إن املرأة ال تنكح نفسها، وإن البغي 
التي تنكح نفسها لكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة، يلحق  هي 
الولد فيه، ويــرث أباه فقد عّد الشافعية واملالكية عىل أن الويل ركن من أركان النكاح ال 
يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح احلنابلة واحلنفية عىل عده رشطا ال ركنا، وقد استدل 
اجلمهور بأحاديث وبآيات قرآنية؛ فأما األحاديث فمنها ما رواه الزهري عن عائشة، وهو 
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: “ أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل”، ومنها 
ما رواه ابن ماجة والدار قطني عن أيب هريرة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: “ ال تزوج 
 املرأُة املرأَة، وال تزوج املرأة نفسها”. رواه ابن ماجه، أما القرآن الكريم، فمنه قوله تعاىل: 
ريض  الشافعي  عن  نقل  وقد   (  .Zba  `_^[\]ZY]
اهلل عنه أنه قال: إن هذه اآلية أبني آية يف كتاب اهلل تعاىل تدل عىل أن النكاح ال جيوز بغري ويل؛ 
ألنه هنى الويل عن املنع، وإنام يتحقق املنع منه إذا كان املمنوع يف يده. املرجع:/ الفقه عىل 
التي قد  العريف  الزواج  الرمحن اجلزيري، كام أن ظاهرة  املذاهب األربعة: ج٤ للشيخ عبد 
انترشت فيام بني الشباب والفتيات يف ...، وأنه من السهل جدا أن يذهب الشاب مع الفتاة 
ملحامي لكتابة ورقة عرفية بقليل من املال، أو أن يقوم الشاب والفتاة بكتابة ورقة تثبت فقط 
هلا  يثبت  بل  احلقوق،  من  أيًا  للزوجة  يثبت  وال  حلقوقهم  ضياع  فيه  وهذا  الزواج،  صحة 
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النسب يف حال أهنا أنجبت منه، ولو فتحنا الباب ملثل هذا الزواج العريف لضاعت األنساب، 
الزوجة  العرفية، وال تستطيع  الورقة  بتمزيق  يقوم  بعد أن يقيض وطره  الشباب  فكثري من 
آنذاك إثبات النسب، وعليه فقد نظر إليه بعض الفقهاء عىل أنه زواج غري رشعي، وأن ما 
يرتتب عليه من آثار ال يعتد هبا، وال ُيعرتف هبا رشعًا، وهذا املتفق عليه لدى الفقهاء من 
الشافعية واملالكية وغريهم، وذهب أبو حنيفة إىل أنه أي: الزواج العريف يثبت النسب فقط، 
وذهب رأي من الفقهاء إىل أن هذه العقود التي تفتقد لرشط الويل هي وطء شبهة وجيب 
الفرقة بينهام، فإذا كان النكاح استوىف كل رشوطه من وجود ويل للمرأة وغريه من الرشوط 
ولكن مل حيرضه سوى شاهد واحد فقط، فهو نكاح فاسد رشعا؛ حيث ذكر شيخ اإلسالم 
ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ما نصه:” وقال غري واحد من السلف: ال نكاح إال بشاهدين، 
 وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد. جمموع الفتاوى ج٣٢”ا.هـ وذكر ابن قدامة يف 
) املغني ( أن النكاح ال ينعقد إال بشاهدين، وهذا املشهور عند اإلمام أمحد بن حنبل، وجاء 
املحتار” للحنفية:  وقال يف”رد  بعدلني”،  إال  النكاح  يف”املجموع” للشافعية”: وال يصح 
)رُشط حضور شاهدين أو حر أو حرتني مكلفني سامعني قوهلام معا عىل األصح وفامهني أنه 
نكاح عىل املذهب(، والزواج العريف سواء كان حمررًا ال تسمع الدعاوى الناشئة عنه، ومن 
ثم فإنه ال يرتتب ألي الزوجني أي من احلقوق املرتتبة عىل عقد الزواج الرشعي املكتمل 
األركان، واملستويف للرشوط، فال جتب النفقة للزوجة، وال يرث أحدمها اآلخر، وعليه فإننا 
نلتمس من فضيلتكم رصف النظر عن دعوى املدعية؛ حيث إنه ال أساس  إلقامتها، وال 
وجًها رشعًيا للسري فيها؛ حيث إهنا ترغب بإدراجها يف صك حرص الورثة طبقا لعقد النكاح 
الباطل، فجرى عرض الرد عىل املدعى عليها، وطلب منها اجلواب، فقالت: أطلب املهلة 
للرد عىل ما قدمه املدعى عليه وكالة، هكذا أجابت، وعليه رفعت اجللسة لطلب املدعية. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعى عليه وكالة/ )...( املثبتة هويته يف جلسة سابقة، وحرضت 
املدعية )...( املثبتة هويتها يف جلسة سابقة، ثم جرى سؤال املدعية عن جواهبا الذي طلبت 
املهلة من أجله، فأبرزت مذكرة من ثالث ورقات، وجرى ضمها باملعاملة، وجرى تسليم 
املدعى عليه وكالة صورة من املذكرة، وقال أطلب املهلة للرد عليها، وعرضها عىل موكيل، 
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هكذا أجاب، فرفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...( املعرف هبا من قبل 
أخيها، وحرض حلضورمها املدعي عليه وكالة )...( املثبت هوياهتم مجيعًا يف ضبطه سلفا، 
ضمها  وأطلب  مذكرة،  يف  قدمته  لقد  فقالت:  السابق،  ردها  عن  املدعية  سؤال  وجرى 
باملعاملة، ثم جرى سؤال املدعى عليه وكالة عن اجلواب، فقال: موكيل ما زالوا يرصون عىل 
جواهبم السابق بأن عقد املدعية مع موكلهم باطل؛ ألنه عقد بدون ويل، وذكرت املدعية يف 
شيخ  لكالم  خمالف  وكذلك  األئمة،  عليه  ملا  خمالف  وهو  حنيفة،  أيب  اإلمام  قول  مذكرهتا 
اإلسالم الذي ذكرته سابقًا، ثم جرى سؤال املدعية أثناء عقدها للزوجية، هل كانت بكرا أم 
ثيبا ؟ فأجابت بقوهلا: إين بكر أثناء عقد نكاحي، وكنت كبرية، وكان والدي متوىف، وكان 
أخي وكييل يف الزواج، وقد تم تصديق عقد النكاح يف حمكمة األحوال الشخصية يف ...، 
اهلل  سنة  عىل  زوجته  بأين  القايض  أمام  وإقراره  مورثهم  زوجي  بحضور  تصديقه  تم  وقد 
ورسوله، هكذا أجابت، فجرى عرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة، فقال: ذكرت املدعية 
أهنا كانت بكًرا، وهذا يزيد األمر تعقيدًا، والبكر ال جيوز أن تزوج نفسها مع وجود وكيلها، 
ومورث موكيل ليس لديه ترصيح زواج، وحتى إن حكمت املحكمة بصحة هذا النكاح إال 
أن هذا احلكم خمالف ملا عليه مجهور العلامء، هكذا أجاب، فجرى سؤال املدعية هل لدهيا 
زيادة بينة ؟ فقالت: ليس لدي يشء، هكذا أجابت، كام أضاف املدعى عليه وكالة بقوله: إن 
مورث موكيل كثري الزواج، وأكتفي بام قدمت، وعند وصول القضية هلذا احلد رفعت اجللسة 
للتأمل. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...( واملعرف هبا من قبل اخيها )...( وحرض 
حلضورمها املدعى عليه وكالة )...( املثبت هوياهتم مجيعا يف ضبطه، وقد جرى تأمل ما تم 
ضبطه يف اجللسات السابقة، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وادعاء املدعية الزوجية 
قدمته  وملا  املورث،  زوجتي  عن  وكيل  وكالة  عليه  املدعى  أن  وبام  عليهم،  املدعى  ملورث 
املدعية من عقد النكاح املصدق من اجلهات الرسمية، وكذلك احلكم املبني عليه، الصادر 
اسم  فيهام  املثبت  املدنية  وبطاقتها  سفرها  وجواز   ،... يف  الشخصية  األحوال  حمكمة  من 
مورث املدعى عليهم، وبام أن املدعى عليه وكالة دفع ببطالن عقد الزوجية بني الطرفني؛ 
لكونه بدون ويل، واعترب أن كل ما قدمته املدعية من بينات باطل؛ ألنه بني عىل باطل، وهذا 
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دفع غري معترب؛ ألنه بتأمل عقد النكاح وجد أنه كامل الرشوط واألركان اال أنه بدون ويل، 
وقد صدر حكم من حمكمة معتربة يف ذلك البلد، ثم إن العقود يف ذلك البلد جارية عىل هذا 
الزوجية عىل أساس احرتام  القول، واالجتهاد معترب وحمرتم، واملدعية قد دخلت يف عقد 
احلقوق الزوجية، ومن هذه اإلرث فال حترم منه. قال يف كشاف القناع )٢٦٤/١١ -٢٦٥(: 
)فلو زوجت امرأة نفسها.. فإن حكم بصحته حاكم مل ينقض أو كان املتويل لعقده حاكام يراه 
مل ينقض وكذلك سائر األنكحة الفاسدة إذا حكم هبا من يراها مل ينقض؛ ألنه يسوغ فيها 
االجتهاد( ا.هـ، وملا قرره أهل العلم بأن حكم احلاكم يرفع اخلالف؛ لذلك كله فقد ثبت 
لدي بأن املدعية )...( زوجة ملورث املدعى عليهم )...(، وأهنا من ضمن ورثته، وأمرت 
يف   ٣٤٦٧٨٨٣ برقم  بجدة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الورثة  حرص  بصك  بإحلاقها 
١٤٣٥/٠٥/١٩هـ بعد اكتساب احلكم القطعية، وبه حكمت، وبتالوة احلكم عىل الطرفني 
قررت املدعية القناعة، وقرر املدعى عليه وكالة عدم قناعته باحلكم، واستعد لتقديم الئحة 
اعرتاضية، وأفهم بمراجعة املحكمة يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ الستالم نسخة 
من صك احلكم لتقديم اعرتاضه، ففهم ذلك، وأن له ثالثني يوًما من تاريخ االستالم لتقديم 
حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل   ،٠٨:٣٠ الساعة  اجللسة  واختتمت  االعرتاض، 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٥٢٢٣١٠٥ برقم  بجدة  العامة  باملحكمة 
)...( ضد/ ورثة )...( يف اعرتاض عىل إسقاط من صك الورثة، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٢٤١٣  

حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٣٢٠ 

توترثا-احرصاورثةا-اإسقاطاتبنةاتملورثامنها-اطمباإضافاهاايفاتلصكا-اإسلتراباسيا
تلورثةا-اإسقاطامناغرياسصدا-اثبوتاتلدعوىا-اإضافاهاايفاصكاتحلرص.

تملادةاذتتاتللسلا)3ر٢(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاتلصادرابامللسوماتملمكياذياتللسلا
)م/٢١(اوتلااريخال٢/ر/٢١ا١هـ.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليهم طالبة إضافة اسمها إىل صك حرص ورثة والدها 
الذي صدر عن املحكمة وأسقط ذكر اسمها منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أقروا 
ابنة للمورث، وقد سقط اسمها من صك حرص  الورثة لكوهنا  بصحتها، وأن املدعية من 
ورثته بغري قصد، وقرروا موافقتهم عىل إحلاق اسمها بالصك؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض 
صحة الدعوى، وقرر التهميش عىل الصك بإضافة اسمها إليه بعد اكتساب احلكم القطعية، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٣٢٤١٣ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠١/١٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٤٣٠٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، ويف 
يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ افتتحت اجللسة وفيها حرضت )...( )... اجلنسية( 
بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( واملعرف هبا من قبل أخيها الشقيق )...( )... اجلنسية( 
بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( حال حضور بعض املدعى عليهم، ومها )...( املرصودة 
هويته أعاله و)...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، ومل حيرض بقية املدعى 
اهلل  رمحه  والدي  تويف  لقد  قائلة:  أجابت  دعواها  عن  املدعية  وبسؤال   ،)...( ورثة  عليهم 
)...( بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ، وذلك بموجب الصك الصادر من سلفكم فضيلة الشيخ 
)...( برقم ٢١/١٧/١١٩ يف ١٤٢٥/٥/١١هـ، وقد أسقط اسمي من صك حرص الورثة 
هو  أعاله  املذكور  الورثة  حرص  صك  يف  إليه  املشار   )...( املتوىف  لكون  ونظرًا  املذكور، 
والدي فأطلب تعديل صك حرص الورثة، وإضافة اسمي للورثة، هذه دعواي. وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليهام احلارضين أجاب كل واحد بمفرده قائاًل: ما ذكرته املدعية من 
من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك  ١٤٢٤/٦/٢٥هـ،  بتاريخ   )...( والدنا  مورثنا  وفاة 
إسقاط  فهذا صحيح، وما ذكرته من  برقم ٢١/١٧/١١٩ يف ١٤٢٥/٥/١١هـ  سلفكم 
فوالدي  الشقيقة،  أختي  هي  واملدعية  أيضًا،  صحيح  فهذا  الورثة  حرص  صك  من  اسمها 
ضمن  من  يذكر  مل  اسمها  كون  من  املدعية  ذكرته  عام  علم  لدي  وليس   ،)...( هو  والدها 
الورثة؛ وذلك ألن والديت )...( هي التي تقدمت بطلب استخراج صك حرص ورثة مورثي 
)...(، وال مانع لدينا مما طلبته املدعية من إضافة اسمها مع الورثة، وتعديل صك حرص 
الورثة؛ لكون املدعية هي أختي الشقيقة، هكذا أجابا، ثم أبرزت املدعية أصالة أصل صك 
حرص الورثة املشار إليه، وباالطالع عليه وجدته صادرًا من فضيلة سلفي الشيخ )...( برقم 
١٤٢٤/٦/٢٥هـ،  بتاريخ   )...( وفاة  ويتضمن  ١٤٢٥/٥/١١هـ،  يف   ٢١/١٧/١١٩
وفاته  نكاحه حلني  الباقية يف عصمته وعقد  )...(، ويف زوجته  والدته  وانحصار ورثته يف 
)...(، ويف أوالده البالغني، وهم )...(، ويف القارصين )...( املولود يف ١٤١١هـ و)...( 
املولود يف ١٤١٤هـ أهـ. ال وارث له سواهم. وبعرض ذلك عىل املدعى عليهام صادقا عليه، 
وبسؤال املدعى عليهام عن بقية الورثة أجابا قائلني: إن أحد الورثة قد تويف وهي )...(، وأما 
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بقية الورثة فسنقوم بتبليغهم، ونطلب مهلة لذلك، هكذا قررا، وبسؤاهلام عن صك حرص 
املتوفاة، وعن ورثتها أجابا قائلني: نطلب مهلة إلحضار صك حرص ورثتها،  ورثة )...( 
وسنقوم بتبليغ ورثة )...( باحلضور يف اجللسة القادمة، هكذا قررا، ولطلب املدعى عليهام 
مهلة لتبليغ بقية الورثة فقد رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية أصالة واملعرف 
هبا من قبل املدعى عليهم حال حضور )...( املرصودة هويته سابقًا، و)...( )... اجلنسية( 
بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، و)...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، 
بموجب  اجلنسية(   ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...( و)...( 
اإلقامة ذات الرقم )...(، و)...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، و)...( 
اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...(
 ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات 
اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، واملعرف هبن من قبل املدعى عليهم أخوهتم 
الدعوى  وبعرض  و)...(،   )...( وهم  الورثة،  بقية  حيرض  ومل  معهن،  احلارضين  األشقاء 
عىل املدعى عليهم أجاب كل واحد بمفرده قائاًل: ما ذكرته املدعية من وفاة )...( بتاريخ 
يف   ٢١/١٧/١١٩ برقم  سلفكم  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك  ١٤٢٤/٦/٢٥هـ؛ 
١٤٢٥/٥/١١هـ فهذا صحيح، وما ذكرته من إسقاط اسمها من صك حرص الورثة فهذا 
صحيح أيضًا، واملدعية هي ابنة )...(، هكذا أجابوا، كام قرر كل من )...( و)...( و)...( 
قائلني: إن املدعية هي أختنا الشقيقة، فوالدنا هو )...(، وليس لدينا علم عام ذكرته املدعية 
من كون اسمها مل يذكر من ضمن الورثة، وال مانع لدينا من إضافة اسمها يف صك حرص 
ورثة مورثنا ووالدنا )...(، هكذا قرروا، كام قررت )...( قائلًة: إن املدعية ابنتي من زوجي 
)...(، وقد تم إسقاط اسمها من صك حرص الورثة لكوهنا مضافة مع ورثة جدها )...(، 
وال مانع لدي من إضافة اسمها مع الورثة، وتعديل صك حرص الورثة، هكذا قررت، كام 
قرر كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( قائلني: إن املدعية ابنة أخينا )...(، ووالدتنا 
الورثة  ابنها )...( املذكور، وقد توفيت والدتنا بموجب صك حرص  )...( قد ورثت من 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٥١٠٥٨٧٥ يف ١٤٣٥/١/٤هـ، وانحرص إرثها فينا نحن 
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أوالدها احلارضين إضافة إىل ابنها )...( أوالد )...(، وما طلبته املدعية من إضافة اسمها 
مع ورثة )...(، وتعديل صك حرص الورثة فال مانع لدينا من ذلك، هكذا قرروا. وبعرض 
صك حرص ورثة )...( املرصودة يف اجللسة املاضية عىل احلارضين صادقوا عليه، وبسؤال 
احلارضين عن صك حرص ورثة )...( أبرزت املدعى عليها احلارضة )...( أصل الصك، 
وباالطالع عليه وجدته صادرًا من هذه املحكمة برقم ٣٥١٠٥٨٧٥ يف ١٤٣٥/١/٤هـ، 
زوجها  من  أوالدها  يف  إرثها  وانحصار  ١٤٣٣/٤/٢٤هـ،  بتاريخ   )...( وفاة  ويتضمن 
سواهم،  هلا  وارث  ال  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم  قبلها،  املتوىف 
ومجيعهم بالغون راشدون. أهـ. وبعرضه عىل احلارضين صادقوا عليه، وبسؤال احلارضين 
قرروا،  هكذا  بتبليغهم،  لنقوم  أخرى  جلسة  حتديد  نطلب  قائلني:  أجابوا  الورثة  بقية  عن 
ولطلب احلارضين اإلمهال فقد رفعت اجللسة. ويف  جلسة أخرى حرضت املدعية أصالة 
قبل  املعرف هبا من   ،)...( الرقم  اإلقامة ذات  اجلنسية( بموجب   ...(  )...( حال حضور 
زوجها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( حال حضور )...( 
و)...( بنات )...(، ومل حيرض بقية املدعى عليهم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها )...( 
١٤٢٤/٦/٢٥هـ؛  بتاريخ   )...( والدي  مورثي  وفاة  من  املدعية  ذكرته  ما  قائلة:  أجابت 
١٤٢٥/٥/١١هـ  يف   ٢١/١٧/١١٩ برقم  سلفكم  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك 
أيضا،  صحيح  فهذا  الورثة  حرص  صك  من  اسمها  إسقاط  من  ذكرته  وما  صحيح،  فهذا 
واملدعية هي أختي الشقيقة، فوالدي ووالدها هو )...( ووالدتنا )...(، وال مانع لدي من 
إضافة اسمها يف صك حرص ورثة مورثي ووالدي )...(، وتعديل صك حرص الورثة، هكذا 
أجابت. وبسؤال احلارضين عن )...( أجابت املدعية قائلة: لقد قمت بتبليغه، وذكر يل بأنه 
مشغول، وأطلب مهلة أخرى لتبليغه، هكذا قررت، ولطلب املدعية تبليغ )...( املذكور فقد 
رفعت اجللسة. ويف  جلسة أخرى حرضت املدعية واملعرف هبا من قبل املدعى عليه املشار 
إليه أدناه حال حضور املدعى عليه )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، 
أخي  وفاة  املدعية من  ذكرته  ما  قائاًل:  أجاب  احلارض  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض 
الشقيق )...( بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ؛ وذلك بموجب الصك الصادر من سلفكم برقم 
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٢١/١٧/١١٩ يف ١٤٢٥/٥/١١هـ فهذا صحيح، وما ذكرته من إسقاط اسمها يف صك 
حرص الورثة فهذا صحيح أيضًا، واملدعية هي ابنة أخي الشقيق )...(، وقد تويف أخي )...( 
وكان من ضمن ورثته والديت )...(، وقد توفيت والديت رمحها اهلل بموجب الصك الصادر 
من هذه املحكمة برقم ٣٥١٠٥٨٧٥ يف ١٤٣٥/١/٤هـ، وال مانع لدي من إضافة اسمها 
يف صك حرص الورثة املشار إليه، وتعديل صك حرص الورثة، هكذا أجاب، ولتأمل ما سبق 
فقد رفعت اجللسة. ويف  جلسة أخرى حرضت املدعية أصالة حال حضور )...( و)...( 
 )...( قبل  من  هبن  املعرف  و)...(  و)...(   )...( بنات  و)...(  و)...(   )...( حضور  حال 
احلارضين، ومل حيرض بقية الورثة، وال من ينوب عنهم، ومل يتقدموا بعذر مقبول، وبسؤال 
احلارضين: هل لديكم ما تريدون إضافته ؟ فأجابوا بالنفي، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
املشار   )...( والدها  ورثة  حرص  صك  يف  اسمها  إضافة  أصالة  املدعية  ولطلب  واإلجابة، 
إليه يف الدعوى، وملصادقة مجيع املدعى عليهم عىل الدعوى، وإقرارهم بأنه ال مانع لدهيم 
من إضافة املدعية يف الصك املذكور لكوهنا ابنة املورث )...( وأحد ورثته، وبعد االطالع 
عىل صك حرص الورثة املشار إليه، وملصادقة املدعى عليهم عليه؛ لذلك كله فقد ثبت لدي 
بموجب  بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ  املتوىف   )...( املورث  ورثة  أحد  )...( هي  املدعية  بأن 
صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ٢١/١٧/١١٩ يف ١٤٢٥/٥/١١هـ، 
وأمرت بإضافة ذلك يف الصك املذكور، والتهميش عىل ذلك بموجبه بعد اكتساب احلكم 
الصفة القطعية، وبام تقدم حكمت، وبعرض احلكم عىل احلارضين قرروا قناعتهم بذلك، 
وأمرت برفع كامل املعاملة إىل حمكمة االستئناف بناء عىل املادة ٢/٢٦٣من نظام املرافعات 
الرشعية؛ لكون صك حرص الورثة حمل الدعوى صادرًا من سلفي، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
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القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
املتضمن  ١٤٣٥/٥/٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٣٦١٠٠ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
دعوى/ )...( ضد ورثة )...( يف اعرتاض عىل إسقاط من صك الوراثة، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩٢٤١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٤٣٤ 

صالحا غريا ممكيةا صكا إجبارا-ا سقمةا تلورثةا-ا عىلا سقماها طمبا عقارا-ا تلكةا-ا
لإلفلتغا-ارصفاتلنظلا-اإفهاماباكميلاإجلتءتتاتلصك.

تملادةاذتتاتللسلا)ر٢٢/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقام املدعون دعواهم ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبني احلكم ببيع املنزل الذي آل 
إىل الطرفني من مورثهم، وقسمة ثمنه عىل الورثة بالقسمة الرشعية، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليهم أقروا بصحتها، وأهنم ال يامنعون يف القسمة؛ ونظرا ألن صك ملكية العقار 
مل تذكر فيه أطوال األضالع، وال املساحة اإلمجالية لألرض؛ لذا فقد حكم القايض برصف 
النظر عن الدعوى حلني تصحيح اإلجراءات النظامية لصك متلك العقار من قبل مصدره، 
فاعرتض  ذلك،  من  االنتهاء  بعد  القسمة  بطلب  الدعوى  إقامة  هلم  بأن  املدعني  وأفهم 

األطراف، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٣٩٢٤١ 
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وتاريخ   ٣٥١٠٦٤٥٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت  وفيها   )...( ضد   )...( دعوى  لسامع   ١٠  :٠٠
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
و)...(   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية  و)...(   ،)...( الرقم 
البطاقة  الرقم )...(، و)...( مقيمة بموجب  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  سعودية 
اجلنسية  سعودي   )...( شقيقتهم  ابن  قبل  من  هبم  واملعرف   ،)...( الرقم  ذات  اخلاصة 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
١٤٣٣/٠١/١٥هـ،  والتاريخ   ٣٣٢٥٩٠٨ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( الرقم 
واملدافعة وحضور  املرافعة  والتي ختوله حق  بغرب مكة،  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من 
اجللسات وتقديم البينات وسامعها وسامع احلكم وقبوله والقناعة به من عدمها، بصفتهم 
مجيعا من ورثة )...(، وحرضت حلضورهم املدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( املعرف هبا من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله رشعا حلني انتهاء الوقت 
الرقم  املحكمة ذات  إفادة رئيس قسم املحرضين هبذه  الدعوى، وقد وردت  لنظر  املحدد 
التبليغ  املدعى عليه لشخصه صورة ورقة  املتضمنة” استالم  تاريخ،  ٣٥٢٦٢٣٤٤ ودون 
ومرفقاهتا”، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله رشعا حلني انتهاء الوقت املحدد لنظر 
الدعوى، وقد وردت إفادة رئيس قسم املحرضين هبذه املحكمة ذات الرقم ٣٥٢٦٢٦٣٩ 
للموقع  الوصول  من  متكننا  لعدم  التبليغ  تعذر  املتضمنة”  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  والتاريخ 
لعدم وضوح الكروكي جمرد رسم عشوائي”، ومل حترض املدعى عليها )...( وال من يمثلها 
إفادة رئيس قسم املحرضين  الدعوى، وقد وردت  لنظر  املحدد  الوقت  انتهاء  رشعا حلني 
املوقع  عىل  وقفت   “ املتضمنة:  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٦٢٥٠٩ الرقم  ذات 
حسب رسم الكروكي، ورقم العامرة ١١، عداد املاء ٢٦٥١، وقابلت حارس العامرة )...( 
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اجلنسية، لكنه ال يوجد يف الكروكي رقم الشقة، وحارس العامرة يقول: ال يعرف أحدا هبذا 
االسم يف العامرة، أرجو التأكد من العنوان مع الدور والشقة تفصيال”، وبسؤال املدعيات 
عن صك حرص اإلرث وصكوك العقارات أجبن بأن صك حرص اإلرث اخلاص بمورثتهم 
باملدعى  القادمة، وأما صك حرص اإلرث اخلاص  لدهين، واستعدن إلحضاره يف اجللسة 
عليهم، وصك ملكية العقار فهو بحوزة املدعى عليه )...(، وصادقتهن عىل ذلك املدعى 
عليها )...(، وعليه فقد جرى رفع اجللسة إلبالغ بقية املدعى عليهم بموعد اجللسة القادمة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( املثبتة هويته ووكالته مسبقا، كام حرض املدعيان 
)...( بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
بصفتهم مجيعا من ورثة )...( ما عدا املدعية )...(، كام حرضت املدعى عليها )...( املثبتة 
هويتها مسبقا، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، كام حرض 
اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب   )...(
والتاريخ   ٣٥٤٠٦٣٦٥ الرقم  ذات  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة، والتي ختوله حق املطالبة 
املدعى عليه  الدعاوى والرد عليها، ومل حيرض  الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع  وإقامة 
)...( وال من يمثله رشعا، وقد وردت إفادة رئيس قسم املحرضين ذات الرقم ٣٥٧٣٣٦٨٩ 
والتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، املتضمنة: “ تم االنتقال للموقع عىل حسب الكروكي املرفق 
بالكروكي، وعدم  املنزل لعدم وضوحه  التعرف عىل  وصوال لشارع )...( ومل نتمكن من 
ذكر رقم العقار”. وبسؤال املدعني عن صك حرص اإلرث اخلاص بمورثهم أبرز املدعي 
١٤٣٤/٠٣/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٤١٦٦٧٨١ الرقم  ذا  الورثة  حرص  إثبات  صك   )...(
الصادر من هذه املحكمة، واملتضمن: “ ثبت لدى مصدره بالبينة املعدلة رشعا وفاة )...(؛ 
توفيت يف ١٤٣٣/٠٧/٠٤هـ، وانحرص ورثتها يف أوالدها البالغني )...( من زوجها املتوىف 
قبلها )...(، ال وارث هلا سواهم”، وبسؤال املدعى عليهم عن صك حرص اإلرث اخلاص 
بمورثهم قرروا مجيعا أنه بحوزة املدعى عليه الغائب عن جملس القضاء )...(، وعليه فقد 
املدون  اإلرث  صك  حرص  يف   )...( ورثة  من  بصفتهم   )...( إلبالغ  اجللسة  رفع  قررت 
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مضمونه أعاله، كام قررت إبالغ املدعى عليه )...(، وإفهامه برضورة إحضار صك حرص 
اإلرث الذي بحوزته، وعليه فقد جرى رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي )...( 
املثبتة هويته مسبقا أصالة عن نفسه وبصفته وكيال عن أخيه )...( )... اجلنسية( بموجب 
إقامة ذات الرقم )...( والوكالة ذات الرقم ٣٥٢٤٤٧٩٠، الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بشامل جدة، كام حرض املدعي )...( املثبتة هويته مسبقا أصالة عن نفسه وبصفته وكيال عن 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وعن )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٥٤٦٥٨٢٢ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/١١هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة، وبصفته وكيال عن )...( 
)... اجلنسية(  بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٥٥١١٥٢٢ 
حرضت  كام  مكة،  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ،  والتاريخ 
املثبتة هويتهم ووكالتهم  املدعى عليهم  املثبتة هويتها مسبقا، كام حرض مجيع  املدعية )...( 
صك  أبرز  بمورثهم  اخلاص  اإلرث  حرص  صك  عن   )...( عليه  املدعى  وبسؤال  مسبقا. 
حرص اإلرث ذا الرقم ٤/١٩٧ والتاريخ ١٤١٠/٠٧/٢٠هـ، الصادر من املحكمة الرشعية 
بتاريخ  املكرمة  بمكة  تويف  )...(؛  وفاة  مصدره  لدى  ثبت  أنه  واملتضمن:  املكرمة،  بمكة 
حني  إىل  نكاحه  عصمة  يف  الباقية  زوجته  يف  الرشعي  إرثه  وانحرص  ١٣٩٥/٠٣/١٢هـ، 
املدعي  ذكر، وقرر  له غري من  بالغون، ال وارث  )...( ومجيعهم  أوالده  )...(، ويف  وفاته 
والتاريخ   ٣٥٨٦٥٧ الرقم  ذا  اإلرث  حرص  صك  وأبرز  متوفاة،   )...( والدته  بأن   )...(
١٤٣٥/٠٤/١٠هـ، الصادر من هذه املحكمة، واملتضمن: ثبت لدى مصدره وفاة )...(، 
وانحرص الورثة يف )...(، ومجيعهم أبناء )...(. وادعى احلارضون أصالة ووكالة من ورثة 
)...( ضد املدعى عليهم احلارضين بمجلس القضاء قائلني: لقد تويف جدنا )...( مورث 
منزل  عن  عبارة  تركة  وخلف  القضاء،  بمجلس  احلارضين  عليهم  املدعى  ووالد  والدتنا 
والتاريخ   ٥٤١ الرقم  ذي  الرشعي  بالصك  مملوكة   ،)...( بحي  دوريــن  من  مكون 
١٣٦٢/٠٥/٠٤هـ، الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة وصك إثبات املباين ذي 
الرقم ٦/٢٣٩ والتاريخ ١٣٨٣/١١/٠٤هـ، الصادر من املحكمة الكربى بمكة املكرمة، 
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مورثتنا،  حصة  وتسليمنا  املنزل  ببيع  عليهم  املدعى  بإلزام  احلكم  فضيلتكم  من  نطلب 
وقسمتها بيننا بالقسمة الرشعية، هكذا ادعوا. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أجاب 
كل واحد منهم بمفرده قائال: ما ذكره املدعون يف دعواهم صحيح كله، وال مانع لدينا من 
جرت  قد  إنه  وحيث  أجابوا؛  هكذا  نصيبه،  الورثة  من  واحد  كل  يستلم  وأن  املنزل،  بيع 
الكتابة لفضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة باخلطاب ذي الرقم ٣٥٧٢٦٧٤٥ والتاريخ 
سجله،  عىل   ١٣٦٢/٠٥/٠٤ يف   ٥٤١ الرقم  ذي  الصك  ملطابقة  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ 
واالستفسار عن رسيان سجل الصك فوردت إفادة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة 
باخلطاب ذي الرقم ٣٥٧٢٦٧٤٥ والتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ، واملتضمن أن االستفسار 
عن رسيان سجل الصك ال يكون إال عن طريق النموذج األصيل املعد من قبل الوزارة، كام 
والتاريخ   ٣٥٧٢٦٩٢١ الرقم  ذي  باخلطاب  بمكة  العامة  املحكمة  لرئيس  الكتابة  جرت 
الرقم ٦/٢٣٩والتاريخ ١٣٨٣/١١/٠٤هـ عىل  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ ملطابقة الصك ذي 
الرقم  ذي  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  بخطاب  اجلواب  وورد  سجله، 
٣٥٧٢٦٩٢١ والتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، واملتضمن: عليه نفيدكم أنه بعد الرجوع إىل 
سجل الصك املسجل لدينا بعدد ٦/٢٣٩ يف ١٣٨٣/١١/٠٤هـ وجد أنه يتضمن ثبوت 
حتى  يذكر  رشح  أي  سجله  عىل  يوجد  وال   ،)...( بحارة  الكائن  للمحدود   )...( إنشاء 
تارخيه، وللكتابة لكتابة العدل األوىل بمكة املكرمة مرة أخرى لالستفسار عن سجل الصك 
فقد  الوزارة  قبل  من  املعتمد  النموذج  والتاريخ ١٣٦٢/٠٥/٠٤هـ عىل  الرقم ٥٤١  ذي 
جرى رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعيان )...( و)...( املثبتة هويتهام مسبقا، كام 
مسبقا، كام حرض  املثبتة هويته ووكالته   )...( وبالوكالة عن  نفسه  أصالة عن   )...( حرض 
)...( بصفته وكيال عن املدعية )...( املثبتة هويته ووكالته مسبقا، وحرض حلضورهم املدعى 
عليهم )...( املثبتة هوياهتم مسبقا، كام حرض املدعى عليه وكالة )...( املثبتة هويته ووكالته 
مسبقا؛ وحيث إنه قد جرت الكتابة لفضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة باخلطاب ذي 
يف   ٥٤١ الرقم  ذي  الصك  ملطابقة  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ  والتاريخ   ٣٥٧٢٦٧٤٥ الرقم 
رئيس  إفادة  فوردت  الصك  ١٣٦٢/٠٥/٠٤ عىل سجله واالستفسار عن رسيان سجل 
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والتاريخ   ٣٥٧٢٦٧٤٥ الرقم  ذي  باخلطاب  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة 
أن  تبني  لدينا  السجالت  مجيع  يف  بالبحث  أنه  “نفيدكم  واملتضمن:  ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ، 
الصك ذا الرقم ٥٤١ يف ١٣٦٢/٠٥/٠٤هـ مطابق لسجله، وساري املفعول حتى تارخيه”؛ 
فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وبام أن الصك الصادر من كتابة العدل األول بمكة 
الرقم  املادة ذات  فيه عىل أطوال األضالع واملساحة اإلمجالية لألرض، وبناء عىل  مل ينص 
٥/٢٢٧من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية فقد قررت رصف النظر عن دعوى 
املدعني أصالة من ورثة )...( ضد املدعى عليهم )...( ومجيعهم أوالد )...( حلني تصحيح 
اإلجراءات النظامية لصك متلك العقار من قبل مصدره، وأفهمتهم بإقامة دعواهم بطلب 
حكمت،  وبه  التملك،  لصك  النظامية  اإلجراءات  تصحيح  من  االنتهاء  حال  القسمة 
وبإعالن احلكم عىل احلارضين قرروا عدم القناعة، فأفهمتهم بتعليامت االستئناف، ففهموا 
لتدقيقه دون الئحة اعرتاضية، فأجبتهم إىل  ذلك، وطلبوا رفع احلكم ملحكمة االستئناف 
االستئناف  ملحكمة  املعاملة  أوراق  وكامل  ضبطه  وصورة  الصك  بعث  وقررت  طلبهم، 
لتدقيق احلكم كاملتبع. جرى النطق باحلكم يف متام الساعة ٣٠: ٠٨ صباحا، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.

قضاَة  نحن  مّنا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
االطالُع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  اخلامسة  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف 
عىل هذا احلكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، القايض يف املحكمة العامة بجدة املسجل 
بام  فيـه  املحكوم   ،)...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٨٢٨٥٢ بعدد 
املوافقة عىل احلكم برصف  تقررت  وبدراسة احلكم وصـورة ضبطـه  الصك.  باطن  دون 
النظر عن الدعوى حلني تصحيح اإلجراءات النظامية بصك التملك للعقار، وباهلل التوفيق، 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣١ رقم القضية: ١٥٥٩١٠٥١١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار:٣٥١٩٧٨٩٠  

تلكةا-اعقارتتا-اطمباسقماهاا-اسقمةاإجبارا-اإسلترابالدعوىا-اتحلكلاببيعاتلعقارتتا
باملزتد.

١ا-سولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا)الارضراوالارضتر(.
٢ا-سالايفاتللوضاتمللبعا)ر/ررر(: “ ومناَدَعىارشيكهافيهااإىلابيٍعاُأجرب،افإناأبىاباعها

تحلاكلاعميهام،اوسقلاتلثمنابينهاماعىلاسدراحصصهام”.

تركة  من  عقارات  ثالثة  ببيع  احلكم  طالبني  عليهم  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
قسمتها  إمكان  لعدم  وذلك  حقه؛  حق  ذي  كل  بإعطاء  الورثة  عىل  ثمنها  وقسمة  مورثهم 
بينهم بالتساوي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنه ال مانع لدهيم 
الذين هلام صكوك  العقارين  ببيع  املطالبة  املدعون دعواهم أخريا يف  من ذلك، وقد حرص 
وكثرة  مساحتها  لصغر  بينهم  العقارات  قسمة  إمكانية  بعدم  الورثة  إلقرار  ونظرا  ملكية؛ 
الورثة؛ لذا فقد حكم القايض ببيع العقارين يف املزاد العلني وقسمة ثمنهام بني الورثة، وقرر 

رفع احلكم ملحكمة االستئناف لوجود قصار من الورثة، فتم التصديق عىل احلكم.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...(، القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم:  املساعد  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
١٥٥٩١٠٥١١ وتاريخ: ١٤٣١/٠٥/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم: ٣١٥٠٣٣١ وتاريخ: 
١٤٣١/٠٥/٢٦هـ، ويف يوم األربعاء املوافق: ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ حرض )...(، سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم: )...( باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن: )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
الرقم )...(، و)...( سعودي  )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
بموجب   )...( املتوىف  )...( بصفتهم من ورثة  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية 
الثانية بجدة ذات الرقم: ٢١٣١٧ يف ١٤٢٩/٢/٢٦هـ،  الوكالة الصادة من كتابة العدل 
املثمن  الثمن وبذله وتسليم  البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واستالم  له فيها حق  واملخول 
مالنا من  العقود اخلاصة بذلك وفسخها، واستالم مجيع  والتأجري واستالم األجرة وإبرام 
البينة  وإقامة  عليها،  والرد  الدعاوى  وسامع  واملخاصمة،  واملداعاة  هبا،  واملطالبة  حقوق 
أي  أمام  أو ضدنا  منا  تقام  قضية  أي  عليه؛ وذلك يف  واالعرتاض  احلكم  وقبول  والدفع، 
املعامالت  املتعلقة بجميع  حمكمة ويف أي جهة وإهناء كافة اإلجراءات الرشعية واإلدارية 
اخلاصة، وبيع السيارات واستالم ثمنها ونقل ملكيتها والفرز والقسمة والرتايض واملناقلة، 
سعودي   )...( عن  أيضا  وبالوكالة  املنقول.  أو  العقار  من  منا  واحد  كل  نصيب  واستالم 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( بصفتهم من ورثة املتوىف/)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بجدة ذات الرقم: ٧١١٣ يف ١٤٢٩/٢/٢٧هـ، املخول له فيها حق القسمة 
والفرز والرتايض واملناقلة  واستالم نصيب كل واحد منا من ثابت أو منقول والبيع والرشاء 
وإبرام  األجرة  واستالم  والتأجري  املثمن  وتسليم  وبذله،  الثمن  واستالم  وقبوله  واإلفراغ 
اجللسات  الدعاوى، وحضور  واملدافعة يف كل  واملرافعة  بذلك وتوقيعها،  اخلاصة  العقود 
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والطعون،  الدفوع  وتقديم  والتعديل،  واجلرح  واإلنكار،  واإلقرار  وسامعها،  عليها  والرد 
وقبول األحكام من عدمها، والصلح واملطالبة باحلقوق. ا.هـ ومل حيرض املدعى عليهم بقية 
ورثة )...(، وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد 
)...(، وال من ينوب عنهم، وقد وردنا أصل ورقة البالغ مدون عليها املكرم وكيل الورثة: 
)...( موقعة من حمرض اخلصوم: عيل )كلمة غري مقروءة( ومن املستلم: )...( صفته زميل 
عمل، وعليها رشح هذا نصه: )تبلغ عن طريق اهلاتف بموعد اجللسة بعد االتصال عليه من 
قبل زميله يف العمل بتاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٢هـ الساعة: ١١:٣٠ صباحا، علام بأن املذكور 
يف إجازة ملدة شهر(. ا.هـ، وحرض حلضوره: )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، وذكر أنه وكيل عن بقية الورثة وليس معه ما يثبت ذلك، وعند ذلك أفهمته 
املوافق:  االثنني  يوم  ويف  به،  واستعد  ذلك  ففهم  القادمة،  اجللسة  يف  وكاالته  بإحضار 
١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ حرض املدعي أصالة ووكالة املثبت حضوره يف جلسة سابقة، كام حرض 
املدعي وكالة: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال 
عن )...( بصفتها من ورثة املتوىف )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
املرافعة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٢٩/٤/١٦هـ،  يف   ١٣٠٤٤ الرقم:  ذات  جدة  بجنوب 
واملدافعة واإلنكار واجلرح والتعديل، وحرض حلضورمها )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( و)...( بصفتهام من 
برقم:  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( املتوىف  ورثة 
مناسبا،  يراه  الذي  وبالثمن  البيع  حق  فيها  له  املخول  يف١٤٢٩/١٠/١٤هـ،   ٣٠٨٤٨
واإلفراغ وقبض الثمن للصك ذي الرقم: ٥/٩٥/يف ١٣٨٣/٤/٦هـ، ووكيال عن: )...( 
أوالد )...( بصفتهم من ورثة املتوىف )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
يراه  الذي  وبالثمن  البيع  حق  فيها  له  املخول  ١٤٢٩/٨/١هـ،  يف   ٢٤٧٢٠ برقم:  بجدة 
ووكيال  ١٣٨٣/٤/٦هـ،  ٥/٩٥/يف  الرقم:  ذي  للصك  الثمن  وقبض  واإلفراغ  مناسبا 
عن: )...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بجدة 
البيع وبالثمن الذي يراه  ذات الرقم: ٢٥٩٠٨ يف ١٤٢٩/٨/١١هـ، املخول له فيها حق 
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الرقم: ٥/٩٥/يف ١٣٨٣/٤/٦هـ، ثم جرى  الثمن للصك ذي  مناسبا واإلفراغ وقبض 
الرقم:  حيمل  فوجدته  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  عىل  االطــالع 
١٤٢٨/٩/١هـ،  يف   )...( وفاة  إثبات  واملتضمن:  ١٤٢٩/٣/١٥هـ  يف   ٩/١٠٠/٣٧١
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أوالده:  يف  ورثته  وانحصار 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(. ا.هـ، ومل حيرض املدعى 
عليه )...(، فقرر طرفا النزاع أنه قد تويف، وبسؤاهلام عن صك حرص ورثته أجاب املدعى 
عليه قائال: سوف أحرضه يف اجللسة القادمة، هكذا أجاب، ثم ادعى املدعون قائلني: إن 
مورثنا قد تويف بتاريخ: ١٤٢٨/٩/١هـ، وقد ترك لورثته ثالث عقارات، العقار األول: 
يقع يف حمافظة جدة بحي )...( وعليه بنيان وحدوده وأطواله كام ييل: بطول ١٥.٧٠م حيده 
نحو  قليال  ينكرس  ثم  ١٠.٩٠م  بطول  للغرب  الرشق  من  خمتلف  وجنوبا   ،)...( أنقاض 
الشامل الغريب بطول: ٥.٣٥م، ورشقا بطول ١٥.٤٠ وحيده شارع عرض ٧م، ثم أنقاض 
)...(، وغربا بطول ١٢.٩٠م وحيده أنقاض )...(، وإمجايل مساحتها: ٢٢٤.٣٠مرت مربع، 
يف   ٨١١ الرقم:  ذي  بجدة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلــك 
١٣٧٨/١٠/٢٥هـ، وقيمته قدرها: مليون ومئة واثنان وستون ألف وستون رياال، والعقار 
الثاين: منزل شعبي يقع يف حمافظة جدة بحي )...( شارع )...(، به ثالث غرف ومحام ومطبخ 
وصالة وحوش تقدر قيمته بمبلغ قدره: مئتا ألف ريال، وحدوده وأطواله كام ييل: شامال 
بطول ٥.٧٠م، ثم ينكرس رشقا بطول ٢.٥٠م، ثم شامال بطول ٤.٤٠م، ثم برحة وطول 
الضلع اثنا عرش مرًتا وواحد وستون سنتمرتا، وجنوبا: ٩.٤٠م، ثم شارع عرض ٣ أمتار، 
ينكرس  ثم  بطول ٣.٣٠م،  ثم رشقا  بطول ٢١ سنتمرتا،  ينكرس غربا  ثم  ورشقا: ٢.٧٠م، 
بطول ٢٠ سنتمرتا رشقا، ثم ٢.٧٠م، ثم ينكرس رشقا بطول ١٠ سنتمرتا، ثم رشقا بطول 
٣.٧٠م وطول الضلع ١٢.٦١م، وغربا: بطول ١٢.٤٠م، ثم شارع بعرض ١٢م، والعقار 
الثالث: يقع يف مدينة مكة املكرمة بـ )...( من )...( واململوك ملورثنا بالصك ذي الرقم: 
املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  ١٣٨٣/٤/٦هـ  يف:   ٥/٩٥
وتقدر قيمته بمبلغ قدره: مليون وثامنمئة وثامنية وعرشون ألًفا ومخسة وثالثون رياال، وهي 
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عقارات يستحيل قسمتها بيننا بالتساوي، أطلب احلكم ببيعها، وتقسيم قيمتها بني الورثة 
بإعطاء كل ذي حق حقه، هذه دعوانا. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: 
القادمة،  اجللسة  يف  عنها  لإلجابة  املعاملة  ومرفقات  الدعوى  من  بنسخة  تزويدي  أطلب 
سلفنا  من  الكتابة  جرت  وقد  أجاب.  هكذا   )...( شقيقي  ورثة  عن  وكاالت  وإلحضار 
لرئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة لتقدير العقار ذي الرقم: ٥/٩٥ يف: ١٣٨٣/٤/٦هـ 
بموجب  املعاملة  فعادت  الرقم: ٣٣٩٦٠٧٢٥ يف ١٤٣٣/٥/٢٩هـ،  كتابه ذي  بموجب 
يف:   ٣٣١١٠١٧٤٩ الــرقــم:  ذي  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  كتاب 
١٤٣٣/١١/٢١هـ، وبرفقها قرار هيئة النظر، وجرى اطالعنا عىل القرار، ونص احلاجة 
منه: )تم الوقوف عىل العقار املذكور برفقة املدعي فقط، اململوك بالصك ذي الرقم: ٥/٩٥ 
يف ١٣٨٣/٤/٦هـ الصادر من املحكمة العامة بمكة، وهو عبارة عن منزل شعبي قديم، 
والذي نراه أن العقار يقدر يف الوقت احلارض بمبلغ قدره: مليون وثامنمئة وثامنية وعرشون 
ألفا ومخسة وثالثون رياال(. ا.هـ، كام جرت الكتابة من سلفنا لرئيس قسم اخلرباء باملحكمة 
العامة بجدة لتقييم العقارات بموجب كتابه ذي الرقم: ٣٣٦٢٥٦٦ يف ١٤٣٣/٤/٤هـ، 
فعادت املعاملة من رئيس قسم اخلرباء برقم: ٣٣٦٢٥٦٦٠ يف ١٤٣٣/٥/١٢هـ وبرفقها 
للتثمني   )...( مكتب  من  صادرا  فوجدناه  األول  عىل  االطالع  فجرى  التثمني،  حمارض 
األرض  تقييم  ١٣٩٩/١٠/٢٥هـ  يف   ٨١١ الصك:  )رقم  منه:  احلاجة  ونص  العقاري، 
واملبنى بمبلغ وقدره مليون ومئة واثنان وستون ألفا وستون رياال ال غري(. ا.هـ، كام جرى 
االطالع عىل حمارض العقار )دون صك( فوجدناها صادرة من عدة مكاتب: أ ـ من مكتب 
)...( للخدمات العقارية، ويقدر قيمته بمبلغ قدره: مئتا ألف ريال. بـ  من مكتب مؤسسة 
)...( ويقدر قيمته بمبلغ قدره: مئتان ومخسون ألف ريال. ج ـ من مؤسسة )...(، ويقدر 
لرئيس  سلفنا  من  الكتابة  جرت  كام  ا.هـ،  ريال.  ألف  وثالثون  مئتان  قدره:  بمبلغ  قيمته 
املحكمة العامة بمكة املكرمة بموجب كتابه ذي الرقم: ٣٢١٠٩٥٥١٨ يف ١٤٣٣/١/١٥هـ 
لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي الرقم: ٥/٩٥ يف ١٣٨٣/٤/٦هـ فوردنا اجلواب 
اليه ال يوجد عىل  املتضمن: أن الصك املشار  برقم: ٣٣١٢١٧٥٩ يف ١٤٣٣/١/٢٤هـ، 
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سجله أي رشح. ا.هـ، وبسؤال املدعي وكالة عن الصك الصادر من املحكمة العامة بجدة 
ذي الرقم: ٨١١ يف ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ أبرزه، وسوف جتري الكتابة منا ملصدره لالستفسار 
عن رسيان مفعوله. ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، وكنا قد كتبنا 
لرئيس املحكمة العامة بجدة لالستفسار عن الصك ذي الرقم: ٨١١ يف ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ، 
فوردنا  ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ،  يف  الرقم:٣٤٩٩٦٩٧٧  ذي  كتابنا  بموجب  لـ)...(  اململوك 
 )...( ملك  ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ  يف   ٨١١ الرقم:  ذا  املرفق  الصك  )أن  املتضمن:  اجلواب 
إن  قائال:  املدعي  قرر  ثم  ا.هـ،  ١٤٣٤/٥/٥هـ(.  يف  حرر  تارخيه.  حتى  لسجله  مطابق 
املدعى عليهم قرروا أهنم راغبون يف رشاء العقارات، وال مانع لدي أنا وموكيل من بيعها 
التقارير املرصودة يف  هلم، هكذا قرر. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: 
جلسة سابقة غري دقيقة، وليس لنا رغبة يف رشائها، هكذا قرر. وبسؤال أطراف النزاع عن 
إمكانية قسمة العقار بني الورثة أجابوا قائلني: ال يمكن قسمته بني الورثة لصغر العقارات، 
وكثرة الورثة، ونطلب البت يف دعوانا، وقرص البت عىل العقار اململوك بالصك ذي الرقم: 
٥/٩٥ يف ١٣٨٣/٤/٦هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ٨١١ يف ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ، 
هكذا قرروا. وبسؤاهلام عن صك حرص ورثة )...( أجاب املدعى عليه قائال: إنه معي، ثم 
يف   ٣/٢ برقم:  املحكمة  هذه  من  صادرا  فوجدناه  عليه  اطالعنا  وجرى  صكا،  أبرز 
١٤٣١/٠١/٠٥هـ، ويتضمن: إثبات وفاة )...( بتاريخ: ١٤٣٠/١٢/١٦هـ، وانحصار 
بتاريخ:  املولود  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وأوالده   )...( زوجته  يف  ورثته 
١٤٢٧/٠٧/٢٥هـ ال وارث له سواهم(. ا.هـ، ثم أبرز املدعى عليه الوكالة الصادرة من 
عن  وكيال  بصفته  ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ  يف   ٣٤٥٣٦٧٧٨ برقم:  بجدة  الثانية  العدل  كتابة 
)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( و)...( باألصالة عن نفسه وبالوالية عن )...(، 
واملخول له فيها حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح. ا.هـ، ثم قرر طرفا النزاع 
قائلني: إن العقار ذا الرقم: ٥/٩٥ يف ١٣٨٣/٤/٦هـ مكون من ست غرف ودور واحد 
فقط، كام أن العقار ذا الرقم: ٨١١ يف ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ مكون من ثالثة أدوار وبه أربع 
شقق فقط ال غري، وتتعذر قسمته بيننا، والورثة عددهم اثنان وعرشون، هكذا قررا. فبناء 
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١٣٨٣/٤/٦هـ  يف   ٥/٩٥ الرقم:  ذو  األول  النزاع:  حمل  العقارين  وألن  سلف؛  ما  عىل 
والثاين ذو الرقم: ٨١١ يف ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ ال يمكن قسمتهام عىل الورثة دون رضر عىل 
أحدهم؛ لكثرة الورثة وصغر العقارين، وألنه ال جيوز مضارة الرشيك لرشيكه لقوله عليه 
السالم: )ال رضر وال رضار(، وألن وجود القارص يف العقار ال يمنع الترّصف فيه بام فيه 
هم؛ ألن القارص ال ُيضارَّ وال ُيضارُّ به، وألنه حيق ألحد الرشكاء التخلص  مصلحة للورثة كلِّ
من رضر الرشكة بالبيع؛ ونظرًا ألنه إذا تعذرت القسمة يصار إىل البيع قال يف الروض املربع 
٥٦٦/٧ :)ومن َدَعى رشيكه فيها إىل بيٍع ُأجرب، فإن أبى باعه احلاكم عليهام، وقسم الثمن 
بينهام عىل قدر حصصهام(؛ لذلك كله فقد أمرُت بأن يباع العقاران حمال النزاع: األول ذو 
الرقم: ٥/٩٥ يف ١٣٨٣/٤/٦هـ والثاين ذو الرقم: ٨١١ يف ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ يف املزاد 
الرشعية،  أنصبتهم  حسب  الورثة  بني  قيمتهام  وقسمة  املتبعة،  اإلجراءات  حسب  العلني 
كافة  برفع  وأمرت  باحلكم.  قناعتهم  النزاع  أطراف  قرر  احلكم  وبإعالن  قضيت.  وبذلك 
أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيقه لوجود قرّص من الورثة حسب التعليامت، وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٣٣٣٣٧ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  بجدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
٣٥١٦٦٥١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، املتضمن طلب ورثة )...( قسمة تركته، وبدراسة 
املرفق،  التنبيه  مع مالحظة  احلكم،  املوافقة عىل  باألكثرية  تقررت  الصك وصورة ضبطه، 

واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٣٤١٤ 

حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٤١٣٦ 

ببيعا تحلكلا تلورثةا-ا بعضا غيابا إجبارا-ا سقمةا سقماهاا-ا طمبا عقارتتا-ا تلكةا-ا
تلعقارتتاباملزتد.

١ا-مااجاءايفامطالباأويلاتلنهىلا“ )ومنادعاارشيكهافيها(ا؛اأيلاسقمةاتلرتتيضا)إىلا
بيعاأجرب(اعىلاتلبيعامعها)فإناأبى(ا؛اأيلاتمانعارشيكهامنابيعامعها)بيع(ا؛اأيلاباعها

حاكلا)عميهام،اوسقلاتلثمن(ابينهاماعىلاسدراحصايهامانصا”.
٢ا-اتملادةاذتتاتللسلا)رر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبة احلكم بقسمة عقارين من 
تركة مورث الطرفني، وإعطاء كل وارث نصيبه الرشعي فيها، وبعرض الدعوى عىل بعض 
املدعى عليهم أقروا بصحتها، وطلبوا بيع العقارين باملزاد العلني، وقد غاب بعض الورثة 
مع تبلغهم بالدعوى؛ ونظرا لكثرة الورثة، وتعذر قسمة العقارين بينهم من غري رضر أو رد 
عوض؛ وألنه يصار إىل البيع مع عدم إمكان القسمة؛ لذا فقد حكم القايض ببيع العقارين 
باملزاد العلني، وتسليم كل وارث نصيبه من ثمنهام، وأن الغائبني عىل حجتهم متى حرضوا، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٤١٤ برقم  املكرمة  بمكة 
الساعة  ١٤٣٥/١/٣هـ  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٨٥١٠
احلادية عرشة والنصف صباحا افتتحت اجللسة للنظر يف دعوى )...( ضد ورثة )...( وفيها 
حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل 
سعودي   )...( من  كل  عليهم  املدعى  حلضورها  وحرض  أدناه،  معها  احلارضين  إخوهتا 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( الرقم  ذي  املدين 
باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودية  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(، و)...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة 
واملرافعة  الدعاوى  إقامة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٤/٢/٢٤هـ،  يف   ٣٤٢١٩٩٢٢ برقم 
وقبول  والتنازل،  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة 
 )...( عن  وبالوكالة  ...إلخ،  االستئناف  وطلب  عليها،  واالعرتاض  ونفيها،  األحكام 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  و)...( سعودية   ،)...(
الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٢٠١٦١ يف ١٤٣٤/٢/٢٤هـ، 
املخول له فيها حق إقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار 
واإلنكار والصلح والتنازل وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها وطلب االستئناف 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وبالوكالة  ...الخ، 
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بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٥١٣٧٦٠ يف 
١٤٣٥/١/٣هـ، املخول له فيها حق إقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى 
والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها 
بوكالة  يمثلهم  من  وال  عليهم،  املدعى  الورثة  بقية  حيرض  ومل  ...إلخ،  االستئناف  وطلب 
رشعية، وكان قد وردنا من قسم املحرضين إفادة املحرض )...( اخلاصة بإبالغ )...( املتضمنة 
ما نصه: لقد جرى إبالغ ابنها بواسطة العمدة هاتفيًا، واستعد باملراجعة الستالم الطلب. 
يف   ٣٤٢٦٣٨٩١٢ برقم  املحكمة  يف  املقيدة  التبليغ،  ورقة  أصل  يف  موضح  هو  كام  ا.هـ، 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ، كام وردنا من قسم املحرضين إفادة املحرض )...( اخلاصة بإبالغ )...( 
املتضمنة ما نصه: لقد جرى إبالغ املذكور بواسطة العمدة هاتفيًا، واستعد باملراجعة الستالم 
الطلب. ا.هـ، كام هو موضح يف أصل ورقة التبليغ املقيدة يف املحكمة برقم ٣٤٢٦٣٨٧٧٦ 
يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، كام وردنا من قسم املحرضين إفادة املحرض )...( اخلاصة بإبالغ 
ا.هـ، كام هو موضح يف أصل  املذكور شخصيًا.  إبالغ  لقد جرى  املتضمنة ما نصه:   )...(
ورقة التبليغ املقيدة يف املحكمة برقم ٣٤٢٦٣٨٩٤٠ يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، كام وردنا من 
قسم املحرضين إفادة املحرض )...( اخلاصة بإبالغ )...( املتضمنة ما نصه: لقد جرى إبالغ 
املذكور بواسطة العمدة هاتفيًا، واستعد باملراجعة الستالم الطلب. ا.هـ، كام هو موضح يف 
برقم ٣٤٢٦٣٨٨٥٦ يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، وكام  املحكمة  املقيدة يف  التبليغ  أصل ورقة 
وردنا من قسم املحرضين إفادة املحرض )...( اخلاصة بإبالغ )...( املتضمنة ما نصه: لقد 
جرى إبالغ املذكور بواسطة العمدة هاتفيًا، واستعد باملراجعة الستالم الطلب. ا.هـ، كام هو 
موضح يف أصل ورقة التبليغ املقيدة يف املحكمة برقم ٣٤٢٦٣٨٧٣٦ يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
وكام وردنا من قسم املحرضين إفادة املحرض )...( اخلاصة بإبالغ )...( املتضمنة ما نصه: 
لقد جرى إبالغ أخيها بواسطة العمدة هاتفيًا، واستعد باملراجعة الستالم الطلب. ا.هـ، كام 
يف   ٣٤٢٦٣٨٧٥٨ برقم  املحكمة  يف  املقيدة  التبليغ  ــة  ورق أصــل  يف  موضح  هو 
بإبالغ  اخلاصة   )...( املحرض  إفادة  املحرضين  قسم  من  وردنا  وكام  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
باملراجعة  العمدة هاتفيًا، واستعد  املتضمنة ما نصه: لقد جرى إبالغ أخيها بواسطة   )...(
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برقم  املحكمة  يف  املقيدة  التبليغ  ورقة  أصل  يف  موضح  هو  كام  ا.هـ،  الطلب.  الستالم 
٣٤٢٦٣٨٨٠٦ يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، وكام وردنا من قسم املحرضين إفادة املحرض )...( 
اخلاصة بإبالغ )...( املتضمنة ما نصه: أنه مل نستدل عىل العنوان؛ لذلك جرى الذهاب إىل 
هو  كام  ا.هـ،  للداللة.  املدعية  إرسال  نأمل  للورثة،  معرفته  بعدم  أفاد  الذي  احلي  عمدة 
موضح يف أصل ورقة التبليغ املقيدة يف املحكمة برقم ٣٤٢٦٣٨٨٢٤ يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
إذ قد حرضوا يف  اليوم؛  تبلغهم شخصيا بموعد جلسة هذا  ومل حيرض كل من )...( رغم 
اجللسة املاضية التي مل يتم ضبطها الستكامل باقي أوراق املعاملة، وتم تبليغهم بموعد جلسة 
هذا اليوم و)...( املذكور وكيل عن كل من أختيه )...( و)...( ابنتي )...(، كام مل حيرض أحد 
بأن  أصالة ووكالة  عليهم(  واملدعى  )املدعية  احلارضون  الورثة  أفاد  وقد   ،)...( ورثة  من 
لدى مجيع الورثة علم بموعد جلسة هذا اليوم، وإلبالغ من مل يتبلغ من الورثة مرة أخرى 
فقد رفعت اجللسة، ثم إنه يف يوم اخلميس ١٤٣٥/٣/١هـ الساعة العارشة صباحا افتتحت 
اجللسة وفيها حرضت املدعية )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه  أصالة ووكالة )...( 
عن  أيضا  وبالوكالة  املاضية،  اجللسة  يف  موكليه  عن  ووكالة  أصالة  و)...(  و)...(  و)...( 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٥١٦٥٦٧٦ يف 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وبالوكالة  ١٤٣٥/٢/٦هـ، 
املرافعة  حق  فيهام  هلا  املخول  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  يف   ٣٥٢٧٠٣٣٢ برقم  املكرمة  بمكة 
واملدافعة واإلقرار واإلنكار )...( الخ بصفة موكليه من ضمن ورثة )...( بموجب صك 
برقم ٩/٣/١٦ يف ١٤٢٤/٢/١٤هـ، كام حرض  املحكمة  الصادر من هذه  الورثة  حرص 
أيضا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم ١٠٠٠٩٦٩٥٣٣ ومل حيرض 
بقية الورثة املدعى عليهم، وقد أفادت املدعية واملدعى عليهم أصالة ووكالة بأن لدى مجيع 
الورثة علم بالدعوى سواء من ورثة )...(، أو من ورثة )...(، ومثبت بعض ذلك يف أوراق 
التبليغات املرفقة يف املعاملة، وبام أن من مل حيرض من املدعى عليهم لديه علم بالدعوى، وقد 
تبلغ لغري شخصه مرتني؛ لذا فقد قررت النظر يف القضية ضده غيابيا حسب املادة السابعة 
الرقم  ذي  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية  املرافعات  نظام  من  األوىل  الفقرة  واخلمسني 
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م/١ يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وبسؤال املدعية عن دعواها ادعت قائلة: لقد تويف مورثنا )...( 
بتاريخ ١٤٢٢/٩/٢٨هـ، وانحرص ورثته يف زوجتيه )...(، ويف أوالده املرزوقني له من 
زوجته )...( وهم )...(، ويف أوالده املرزوقني له من زوجته )...( وهم )...(، ويف أوالده 
املرزوقني له من زوجته )...( املتوفاة قبله، وهم )...(، ومجيعهم بالغون؛ وذلك بموجب 
صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ١٨/٤٦/١ يف ١٤٢٤/٢/٦هـ، ثم تويف 
ابنه )...( بتاريخ ١٤٢٣/٨/١هـ، وانحرص ورثته يف والدته )...(، ويف أوالده، وهم )...( 
بموجب  وذلك  بالغون؛  )...(،ومجيعهم  حياته  حال  منه  املطلقة  زوجته  من  له  املرزوقني 
صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ٩/٣/١٦ يف ١٤٢٤/٢/١٤هـ، وقد 
سفلية  مساكن  وبداخله  وبناًء،  أرضًا  احلوش  كامل  أحدمها  عقارين   )...( مورثنا  ترك 
بمنافعها الرشعية الكائن بمكة املكرمة بمحلة )...( عىل يمني الذاهب إىل )...( املحدود 
رشقًا السكة النافذة وهبا الباب الفاصل بني هذا املحدود وحمدود )...(، وغربًا السكة النافذة 
إىل اجلبل وهبا الباب، وشاماًل األرض املنسوبة لـ )...(، وجنوبًا السكة النافذة وهبا الباب 
املذروعة كاآليت: شاماًل واحد وعرشون مرتًا وسبعون سنتيمرتًا، ورشقًا أربعة وعرشون مرتًا 
وستون سنتيمرتًا، وجنوبًا ثامنية عرش مرتًا ومخسة وستون سنتيمرتًا، وغربًا واحد وعرشون 
مرتًا وأربعون سنتيمرتًا، وعرض السكة الغربية النافذة للجبل من الشامل أربعة أمتار وعرشة 
تسعة  الرشق  من  النافذة  اجلنوبية  السكة  وعرض  أمتار،  أربعة  اجلنوب  ومن  سنتيمرتات، 
يعرف عرض  اثنا عرش مرتًا وستون سنتيمرتًا، وال  الغرب  أمتار وثالثون سنتيمرتًا، ومن 
السكة الرشقية غري النافذة. ا.هـ اململوك له بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل 
بمكة املكرمة برقم ٤/١٧٧/٥٦٢ يف ١٤١٢/١١/٨هـ، والثاين: كامل املحدود الكائن يف 
الشاميل  الضلع  طول  ييل:  كام  املحدود  وذرع   ،)...( دار  خلف   )...( بحي  املكرمة  مكة 
اجلنويب  والضلع  سنتيمرتًا،  ومخسون  مرتًا  وعرشون  ستة  الرشقي  والضلع  مرتًا،  عرشون 
ثالثة عرش مرتًا ومخسون سنتيمرتًا، والضلع الغريب مخسة عرش مرتًا، وعرض السكة الشاملية 
املوصلة إىل علو اجلبل من جهة الرشق ثالثة عرش مرتًا وسبعون سنتيمرتًا، ومن جهة الغرب 
الرشقية  السكة  وعرض  مرتًا  عرش  مخسة  الغريب  والضلع  سنتيمرتًا،  ومخسون  أمتار  تسعة 
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أمتار  النافذة من جهة الشامل ثالثة عرش مرتًا وسبعون سنتيمرتًا ومن جهة اجلنوب تسعة 
السكة  وشاماًل   )...( وغربًا  الباب  وهبا  النافذة  السكة  رشقًا  واملحدود  سنتيمرتًا  ومخسون 
املوصلة إىل علو اجلبل وهبا الباب وجنوبًا األرض البيضاء الكائنة ثمة اململوك له بموجب 
الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٩/٣٩ يف ١٤٠١/٨/٧هـ أطلب قسمة الرتكة، 
وإعطاء كل وارث نصيبه الرشعي منها، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم 
احلارضين أصالة ووكالة أجاب كل واحد منهم بمفرده قائال: ما ذكرته املدعية يف دعواها 
الرتكة، وإعطاء كل  كله صحيح مجلة وتفصيال، ونحن وموكلونا ال مانع لدينا من قسمة 
وارث نصيبه الرشعي منها، هكذا أجابوا وقرروا، ثم قرر كل واحد من احلارضين بقوله: 
نطلب احلكم ببيع العقارين املشار إليهام آنفا يف املزاد العلني، فجرى سؤال املدعية واملدعى 
فأجابوا  ؟  وصية  هلام  أو  ديون   )...( وابنه   )...( مورثكم  عىل  هل  ووكالة  أصالة  عليهم 
بقوهلم: ال نعلم بأن عليهام ديونا أو أن هلام وصية، هكذا قرروا، وكانت قد جرت الكتابة 
لكتابة العدل األوىل بمكة املكرمة من أجل االستفسار عن الصك ذي الرقم ٤/١٧٧/٥٦٢ 
فوردنا  ١٤٣٤/١١/٣هـ  يف   ٣٤٢٤٩١٤٦٤ الرقم  ذي  باخلطاب  ١٤١٢/١١/٨هـ  يف 
اجلواب منهم برقم ٣٤٢٤٩١٤٦٤ يف ١٤٣٤/١١/١١هـ املتضمن بأن صورة الصك ذي 
الرقم ٤/١٧٧/٥٦٢ يف ١٤١٢/١١/٨هـ مطابقة لسجلها وسارية املفعول حتى تارخيه. 
ا.هـ، كام جرت الكتابة ملدير السجالت يف املحكمة باخلطاب ذي الرقم ٣٤٢٤٩٦٣٩٩ يف 
١٤٣٤/١١/٣هـ من أجل االستفسار عن الصك ذي الرقم ٢٩/٣٩ يف ١٤٠١/٨/٧هـ 
ورسيان مفعوله من عدمه فوردنا اجلواب منهم رشحًا عىل خطابنا املذكور واملتضمن: بأن 
الصك ذا الرقم ٢٩/٣٩ يف ١٤٠١/٨/٧هـ اخلاص بتملك )...( ال يوجد عىل سجله أي 
رشوحات تذكر وساري املفعول حتى تارخيه. ا.هـ، كام جرى االطالع عىل صكي حرص 
الورثة وصكي ملكية )...( للعقارين املبينة حدودمها وأطواهلام باطنهام فوجدهتا مطابقة ملا 
عطف عليها؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد دراسة القضية وتأملها، وبعد 
االطالع عىل الصكوك املشار إليها بعاليه، وبام أن املدعية تطالب بنصيبها من تركة مورثها 
)...( التي هي عبارة عن عقارين يف مكة املكرمة، وبام أن من حرض من املدعى عليهم من 
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ورثة )...( صادقوا عىل دعوى املدعية، والتفاق الطرفني عىل بيع العقارين يف املزاد العلني، 
فيام  العقارين  الورثة، وتعذر قسمة  لكثرة  منها، ونظرا  وتسليم كل وراث نصيبه الرشعي 
بينهم من غري رضر أو رد عوض ال سيام أن ورثة )...( ابنه )...( املتوىف بعده له ورثة كثر كام 
هو واضح من حرص الورثة، ونظرا لتبلغ مجيع الورثة بالدعوى وعدم حضورهم أصالة أو 
وكالة مع تبلغهم يعد نكوال عن اجلواب والناكل يقىض عليه بالنكول، كام قرر ذلك أهل 
العلم يف مظانه؛ وألنه يصار إىل البيع مع عدم إمكان القسمة؛ وحيث قرر الفقهاء أنه جيب 
إجابة من طلب القسمة إلزالة رضر الرشكة. قال يف مطالب أوىل النهى ما نصه: “)ومن دعا 
امتنع  أي:  ؛  أبى(  )فإن  معه  البيع  أجرب( عىل  بيع  )إىل  الرتايض  أي: قسمة  ؛  فيها(  رشيكه 
رشيكه من بيع معه )بيع( ؛ أي: باعه حاكم )عليهام، وقسم الثمن( بينهام عىل قدر حصتيهام 
الصادر  الرشعية  املرافعات  نظام  من  واخلمسني  السابعة  املادة  عىل  وبناء  لذلك  نصا”؛ 
باملرسوم امللكي ذي الرقم م /١ يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ فقد حكمت ببيع العقارين املوصوفني 
يف دعوى املدعية باملزاد العلني، وتسليم كل وارث نصيبه منها، وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قررا القناعة به، ويعد احلكم يف حق من مل حيرض من الورثة غيابيا، والغائب عىل حجته متى 
ما حرض، وأمرت ببعث نسخة من صك احلكم للمحكوم عليهم لتقديم اعرتاضهم عليه 
املذكورة  املدة  خالل  بذلك  يتقدموا  مل  وإذا  باحلكم،  تبلغهم  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل 
فسيسقط حقهم بطلب االستئناف، وسيكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/١هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء 
علـى  االطالُع  املكرمـة  مكـة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السادسة  احلقوقيـة  الدائـرة 
املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيـلة  بخطاب  املحكمـة  إليهـذه  الواردة  املعاملـة 
ذي الرقـم ٣٤٣٧٨٥١٠ والتـاريـخ ١٤٣٥/٩/٤هـ ، املشتملة علـى احلكم الصادر من 
فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املسجل بعـدد ٣٥١٦٥١٦٧ 
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وتاريخ١٤٣٥/٣/١هـ ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( ورفقائه، املحكوم فيـه بام دون 
املوفق،  واهلل  احلكم،  علـى  املوافقـة  تقـررت  ضبطـه  وصـورة  احلكم  وبدراسـة  باطنه، 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ١١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٥٣٨١ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٦٤٣٢ 

دفعا تلورثةا-ا بعضا رفضا إجبارا-ا سقمةا تلورثةا-ا عىلا سقماها طمبا عقارا-ا تلكةا-ا
بحاجاهلاإىلاتلقكنافيها-تحلكلاببيعاتلعقاراباملزتد.

تملادةاذتتاتللسلا)رر١(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

مورثهم،  تركة  من  عقار  ببيع  احلكم  طالبني  عليهم  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
وقسمة ثمنه بني الورثة حسب اإلرث الرشعي، وبعرض الدعوى عىل بعض الورثة املدعى 
عليهم أجاب بعضهم باملوافقة عىل بيع العقار، وأجاب البعض بعدم املوافقة عىل بيع العقار؛ 
الورثة عن حضور اجللسات؛  فيه، وقد غاب بعض  للرتكة يسكنون  ألن هناك مستحقني 
ونظرا التفاق أغلب الورثة عىل البيع، وألن يف اإلبقاء عىل العقار مع عدم بيعه وقسمة ثمنه 
بني الورثة رضر عليهم النتفاع بعضهم دون بعض؛ لذا فقد حكم القايض ببيع العقار باملزاد 
العلني، وقسمة ثمنه بني الورثة حسب الفريضة الرشعية، فاعرتض بعض املدعى عليهم، 

وتعذر تبليغ بقية الورثة باحلكم، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٤٥٣٨١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، واملقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٩٥١٣١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، 
ويف يوم السبت املوافق١٤٣٤/٠٧/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ١٠ وفيها حرض 
ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  )...(؛  عن 
من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  أيضا  ووكالة  ١٤٣٤/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٢٦٩٨٤
وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢١هـ، وحرض  برقم ٣٤٦٤٨٥٧٨  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة 
تبليغ  حمرض  ووردنا   ،)...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( أصالة  عليهم  املدعى  حلضوره 
رفض  الطلب  وبتسليمه  منزله،  عند  ومقابلته  املذكور  ملنزل  الوصول  تم  وفيه:  اخلصوم 
إفادة حمرضي اخلصوم  باملوعد حسب  تبلغها  الرغم من  االستالم، كام مل حترض )...( عىل 
الرغم  عىل   )...( حترض  مل  كام  ١٤٣٤/٦/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٤/١٥٠٦٧٠٣ الرقم  ذات 
من تبلغها عن طريق ابنها حسب إفادة املحرضين ذات الرقم ٣٤/١٥٠٥٨٧٣ والتاريخ 
١٤٣٤/٦/٢١هـ، كام مل حترض )...( عىل الرغم من تبلغها بموجب إفادة املحرضين ذات 
الرقم ٣٤/١٥٠٥٦٣٢ والتاريخ ١٤٣٤/٦/٢١هـ، وبسؤال املدعي عن دعواه قال: لقد 
تويف والدي ومورث املدعى عليهم )...( عام ١٤٠٩هـ، وخلف عقارا يف )...( بموجب 
الصك ذي الرقم ٢/٧/٣٥٨ والتاريخ ١٤٠٤/٥/١٠هـ، أطلب بيعه، وقسمة القيمة عىل 
الورثة حسب اإلرث الرشعي، هذه دعواي. ويف جلسة أخرى حرض )...( سعودي اجلنسية 
بالسجل املدين ذي الرقم )...(، وحرضت حلضوره )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين 
ذي الرقم )...(، وبعرض ما جاء يف الدعوى عىل املدعى عليها قالت: ال مانع لدي من بيع 
صك  عن  لالستفسار  كتبنا  أن  سبق  وقد  أجابت،  هكذا  الورثة،  بني  ثمنه  وقسمة  العقار، 
برقم ٣٤١٥٩٠٧٥٩ وتاريخ  العدل األوىل يف مكة  العقار وورد اجلواب من كتابة  ملكية 
جلسة  ويف  تارخيه،  حتى  مفعوله  ورسيان  لسجله  مطابقته  املتضمن  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، 
أصالة عن   )...( املدونة هويته سلفا، وحرض حلضوره   )...( أصالة  املدعي  أخرى حرض 
نفسه ووكالة عن كل من )...( و)...( و)...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
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العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ٣٦٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٣هـ، كام حرضت )...( 
و)...( املدونة هويتيهام سلفا، وبعرض ما جاء يف دعوى املدعي عىل املدعى عليهم قالوا: 
ال مانع لدينا من بيع العقار، وقسمة ثمنه بني الورثة، هكذا أجابوا، ويف جلسة أخرى حرض 
املدعي أصالة )...( املدونة هويته سلفا، وحرض حلضوره املدعى عليهم، وهم )...(، ومل 
حيرض بقية املدعى عليهم، وهم )...( عىل الرغم من تبلغهم بموعد حضور اجللسة حسب 
املرفقة، وبعرض ما جاء يف دعوى املدعي عىل املدعى عليهن أجبن قائالت: ال  املحارض 
نوافق عىل بيع العقار العائد لوالدنا؛ حيث إن هناك مستحقني يسكنون فيه، هكذا أجبن؛ 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرا التفاق أغلب الورثة عىل بيع العقار العائد 
لوالدهم، املذكور أعاله، ومل حيرض بقية الورثة عىل الرغم من تبلغهم بمواعيد اجللسات؛ 
وألن الرشيك إذا دعى رشيكه للمقاسمة وفرز ما بينهام جيب عليه إجابته لذلك ما مل يكن 
عليه رضر من القسمة كام ذكره الفقهاء - ينظر: الرشح الكبري ٧٣/٢٩ -؛ وألن يف اإلبقاء 
عىل العقار مع عدم بيعه، وقسمة ثمنه بني الورثة رضرا هبم؛ النتفاع بعضهم به دون بعض؛ 
لذلك كله فقد حكمت ببيع العقار حمل الدعوى، وقسمة ثمنه بني الورثة حسب الفريضة 
الرشعية، وبعرضه عىل احلارضين قرر املدعي القناعة واملدعى عليهن عدم القناعة، فأجبن 
لطلبهن، وسيتم تسليمهن نسخة من صك احلكم، وإرسال نسخة من صك احلكم لكل 
من مل حيرض من املدعى عليهم لتقديم الئحتهم االعرتاضية خالل ثالثني يوما من استالم 
وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  احلكم،  صك  نسخة 
من  املقدمة  االعرتاضية  الالئحة  وردتنا  أخرى  جلسة  ويف  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ.  يف  حرر 
وتاريخ   ٣٤٢٦٧٧٧٤٦ برقم  املحكمة  هذه  بأساس  واملقيدة   ،)...( وكالة  عليه  املدعى 
به.  وحكمت  أجريته  فيام  يؤثر  ما  فيها  أجد  مل  عليها  االطالع  وبعد  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
ويف جلسة أخرى حرض كل من )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
الرقم )...(، و)...( سعودية  املدين ذي  السجل  )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
منا  الصادر  احلكم  عرض  وجرى   ،)...( ورثة  هم  واملذكورون   ،)...( الرقم  ذي  املدين 
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برقم ٣٤٣٤١١٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ عليهم فقرروا قناعتهم به، كام جرت مني 
 ٣٤٢٦١٠٧٥٢ الرقم  ذي  املحكمة  بكتاب  الرشائع  رشطة  مركز  مدير  إىل  سابقًا  الكتابة 
مدة  وأن  إليه،  املشار  باحلكم   )...( عليه  املحكوم  إلبالغ  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  والتاريخ 
به  تبليغ احلكم للمحكوم عليه أو وكيله حسبام قضت  تاريخ  االعرتاض ثالثون يومًا من 
اجلواب من رشطة  فورد  الرشعية،  املرافعات  نظام  املئة من  بعد  والسبعون  السادسة  املادة 
الرشائع بالكتاب ذي الرقم ٢٣٤٣٤٥ والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، املتضمن بأنه ) جرى 
البحث والسؤال عن )...( املذكور ومل نستطيع العثور عىل مقر سكنه، وباالتصال عىل هاتفه 
بأن  ووكالة  أصالة  املدعي  أفاد  كام  أهـ،   .)...( ليس  بأنه  أفاد  املحكمة  خطاب  يف  املدون 
املدعى عليه )...( معاق بدار املعاقني ال يستطيع احلركة؛ ونظرًا ألنه تعذر إبالغ بقية الورثة 
لتدقيقه  االستئناف  ملحكمة  احلكم  هذا  رفع  قررت  فقد  الدعوى  هذه  يف  الصادر  باحلكم 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  والتعليامت،  األنظمة  حسب 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ. 

املعاملة من  املوافق ١٤٣٥/٤/١٧هـ وردتنا  االثنني  يوم  ففي  احلمد هلل وحده، وبعد، 
حمكمة االستئناف برقم ٣٤١٢٩٥١٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، وبرفقها قرار املالحظة 
ذو الرقم ٣٥١٩١٩٩٧ والتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ املتضمن ما نصه: “ وبدراسة احلكم 
الورثة  أن من ضمن  اتضح  بأنه  لفضيلة حاكمها ملالحظة  إعادهتا  تقررت  وصورة ضبطه 
)...( معاقًا فعليه سؤال الورثة عن )...(، هل حيتاج إىل إقامة قيم له يرعى حقوقه وحيفظ 
الفضيلة وفقني اهلل  أمواله أم اإلعاقة جسدية؟ واهلل املوفق”. اهـ، وعليه أجيب أصحاب 
وإياهم بأنه حرض املدعي )...( املدونة هويته سلفًا، وبسؤاله عن أخيه )...( قال: إنه معاق، 
والقيم والويص عليه هو أخوه )...( الذي مل حيرض؛ لذا وبناًء عليه، ولكون )...( املذكور 
تبلغ بالدعوى ومل حيرض فلم يظهر يل خالف ما أجريت، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/١٧هـ.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤١٢٩٥١٣١ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٣هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة 
واملتضمن  ١٤٣٤/١٠/٢٦هــ،  وتاريخ   ٣٤٣٤١١٩٠ بعدد  واملسجل  املكرمة  بمكة 
دعوى )...( أصالة ووكالة ضد ورثة )...(، واملحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة احلكم 
وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ١٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٤٧٨٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٥٧٨١  

تلكةا-اعقارتتا-اطمبابيعهاا-ارشتكةايفاعقارا-اإدخالاورثةاتلرشيكا-اموتفقاهلاعىلا
تلبيعا-احكلاحضوريا-ابيعاتلعقارتتاباملزتداتلعمنيا-احفظانصيباتلقارص.

١ا-سولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا)الارضراوالارضتر(.
،افإناأبىا ٢ا-مااجاءايفاتللوضاتمللبعا)ر/ررر(: “ ومنادعىارشيكهافيهااإىلابيعاُأْجربرِ

باعهاتحلاكلاعميهام،اوسقلاتلثمنابينهاماعىلاسدراحصصهام”.

أقام املدعي أصالة ووكالة دعواه ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبا احلكم ببيع عقارات 
خلفها مورثهم، وتسليمه وموكليه أنصبتهم منها، وبعرض ذلك عىل املدعى عليهم أقروا 
صكوك  مفعول  من رسيان  التحقق  وبعد  العقارات،  بيع  ممانعتهم  عدم  وقرروا  بصحتها، 
ملكية العقارات اتضح أن أحدها مملوك مناصفة بني املورث ورشيك له، فتم إدخال ورثة 
الرشيك يف الدعوى، وقرر وكيلهم أنه ال مانع لدهيم من بيع العقار يف املزاد العلني؛ ونظرًا 
ألن العقارات حمل النزاع ال يمكن قسمتها بني الورثة  دون رضر، وألنه إذا تعذرت القسمة 
يصار إىل البيع؛ لذا فقد حكم القايض ببيع العقارات باملزاد العلني، وقسمة ثمنها عىل الورثة 
املشرتك، وقرر  العقار  ثمن  الرشيك نصيبهم من  الرشعية، وتسليم ورثة  أنصبتهم  حسب 

إيداع نصيب القارص يف بيت مال املحكمة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٤٩٤٧٨٠ 
وتاريخ   ٣٤٢٥١٣٧٩٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٥هـ، ويف يوم األربعاء املوافق: ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ حرض )...(، سعودي 
الرقم )...( باألصالة عن نفسه، وبصفته الوكيل عن  اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم:  ذات  جدة  حمافظة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
واملخاصمة وسامع  املداعاة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٠/١٠/٠٨هـ،  والتاريخ:   ٨٦٨١٣
الدعاوى والرد عليها، والوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
شامل حمافظة جدة ذات الرقم: ٩٧٧٠٢ والتاريخ: ١٤٣١/١١/٢٦هـ، املخول له فيها حق 
اجلنسية  سعودي   ،)...( وحرض  واإلنكار،  واإلقرار  والتنازل  والصلح  واملدافعة  املرافعة 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
الوكالة  الوكيلة عن )...( بموجب  نفسها، وبصفتها  الرقم )...( باألصالة عن  املدين ذي 
والتاريخ:   ٣٤٢٢٤٩٠٥ الرقم:  ذات  بتبوك  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  هلا  املخول  ١٤٣٤/٢/٢٥هـ، 
بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  والوكيلة  والتنازل، 
الرياض ذات الرقم ٣٤٢٧٦٢٣٤ يف ١٤٣٤/٣/٧هـ، املخول هلا فيها حق املرافعة واملدافعة 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  والوكيلة  والتنازل،  والصلح  واإلنكار  واإلقرار 
كتابة العدل الثانية بشامل جدة ذات الرقم ٣٤٢٢٨٧٧٣ يف ١٤٣٤/٢/٢٥هـ، املخول هلا 
سعودي   )...( وحرض  والتنازل،  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( باألصالة عن نفسها، وبصفتها ولية عىل ابنها القارص )...( بموجب 
صك الوالية الصادرة من هذه املحكمة برقم ٩١١٠٧٨٣١٠٠٣٣ يف ١٤٣١/٠٢/٠٢هـ، 
ومل حيرض باقي املدعى عليهم )...( و)...(، وال من ينوب عنهم، ومل يظهر تبلغهم بموعد 
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هذه اجللسة، ثم جرى االطالع عىل صك حرص الورثة، فوجدناه صادرا من هذه املحكمة 
بتاريخ:   )...( وفاة  )إثبات  ويتضمن  ١٤٣٠/٠٦/٠٩هـ،  يف:   ١٠/١٠٠/١٦٢ برقم: 
وهم  البالغني،  منها  أوالده  ويف   ،)...( زوجته  يف  ورثته  وانحصار  ١٤٣٠/٠٥/٢٨هـ، 
)...(، ويف زوجته )...(، ويف أوالده منها البالغني، وهم )...(، ال وارث له سواهم(. ا.هـ، 
يف:   ٩١١٠٧٧٣١٠٠٣٢ الرقم:  ذي  الورثة  حرص  صك  عىل  ــالع  االط جرى  كام 
بتاريخ:  ١٤٣١/٢/٢هـ فوجدناه صادرا من هذه املحكمة، ويتضمن )إثبات وفاة )...( 
١٤٣٠/١١/٢٠هـ، وانحصار ورثته يف والدته )...(، وزوجته )...(، وابنه )...(. ا.هـ، 
ثم ادعى األول قائال: إن مورثنا )...( تويف بتاريخ: ١٤٣٠/٠٥/٢٨هـ، وخّلف تركة من 
ضمنها العقار اململوك بالصك ذي الرقم: ٣٦٧ يف: ١٤٠٥/٠١/١٢هـ، والعقار اململوك 
بالصك ذي الرقم: ١/١٦٩/١٣٨ يف: ١٤١٢/٠٢/٠٩هـ، والعقار اململوك بالصك ذي 
الرقم: ٣٥٤ يف: ١٤٠٤/١٠/١٦هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ٣/٨٨١ب يف: 
١٤٠١/٠٨/٢٧هـ،  يف:   ١٧٣ الرقم:  ذي  بالصك  اململوك  والعقار  ١٣٩٨/٣/٢٧هـ، 
اململوك  والعقار  ١٤٠٨/٠٧/٢٨هـ،  يف:   ١١٦٦ الرقم:  ذي  بالصك  اململوك  والعقار 
الرقم:  ذي  بالصك  اململوك  والعقار  ١٤٢٣/٠٤/١١هـ،  يف:   ١٧ الرقم:  ذي  بالصك 
يف:   ١٣٦ الرقم:  ذي  بالصك  اململوك  والعقار  ١٤١٦/٠٣/٢٧هـ،  يف:   ١٢٣٨٥/١٨٩
١٤٠٤/٧/١٤هـ،  يف:   ٤٨ الرقم:  ذي  بالصك  اململوك  والعقار  ١٤٠٧/١١/١٠هـ، 
والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ٢٥٢ يف: ١٣٩٥/١١/٥هـ، والعقار اململوك بالصك 
ذي الرقم: ٨٤٠٣ يف: ١٤٢٥/٥/١٥هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ١٣٦٦ يف: 
١٤٢٣/٧/٣هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ١٤ يف: ١٤٢٤/٩/٢٢هـ، والعقار 
اململوك بالصك ذي الرقم: ١٩ يف: ١٤٢٣/٥/١٣هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: 
٦٢ يف: ١٤٠٣/٢/٢هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ١٦٢ يف: ١٣٩٠/٨/٣هـ، 
ومنذ وفاة والدنا مل تقسم الرتكة لوجود قارص، والمتناع املدعى عليهم، وبام أن كل واحد 
من الورثة رغب يف نصيبه من كل عقار بعينه، ويتعّذر قسمته؛ نظرا لكثرة الورثة، ومساحة 
العقار الصغرية؛ لذا أطلب احلكم ببيع العقارات املذكورة يف الدعوى، وتسليمي أنا وموكيل 
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ذكره  ما  قائلة:  أجابت  عليها  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  ادعى.  هكذا  الرشعّية،  أنصبتنا 
املدعني كله صحيح، وأنا موافقة عىل بيع العقارات حمل الدعوى، وتسليمي نصيبي منها، 
وكذا تسليمي نصيب ابني القارص )...(، هكذا أجابت. وكنا قد كتبنا لالستفسار عن رسيان 
فوردنا   ،)...( بتملك:  اخلاص  ١٤٠٥/٠١/١٢هـ  يف:   ٣٦٧ الرقم:  ذي  الصك  مفعول 
كتاب رئيس كتابة العدل األوىل بجدة ذو الرقم: ٣٣١٢٤٦٥٨٥ يف: ١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ، 
الرقم: ٣٦٧ يف: ١٤٠٥/٠١/١٢هـ جلد: ٢/ط ملك  ذا  املرفق  الصك  )أن  واملتضمن: 
)...(، وبالرجوع لسجله وجد أنه مطابق لسجله حتى تارخيه، وال يوجد ما يؤثر فيه(. ا.هـ، 
يف:   ١/١٦٩/١٣٨ الرقم:  ذي  الصك  مفعول  رسيان  عن  لالستفسار  كتبنا  قد  كنا  كام 
١٤١٢/٠٢/٠٩هـ اخلاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل األوىل بجدة ذو 
الرقم: ١/١٦٩/١٣٨  ذا  الصك  )أن  املتضمن:  الرقم: ٣٥٠٠ يف: ١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ، 
والتاريخ: ١٤١٢/٠٢/٠٩هـ مطابق لسجله، وساري املفعول حتى تارخيه(. ا.هـ، كام كنا 
قد كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي الرقم: ٣٥٤ يف: ١٤٠٤/١٠/١٦هـ، 
اخلاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل األوىل بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٢٨١ 
والتاريخ:   )٣٥٤( الرقم:  ذا  املرفق  الصك  )أن  املتضمن:  ١٤٣٣/٠٥/٢٦هـ،  يف: 
١٤٠٤/١٠/١٦هـ ساري املفعول، وال يوجد ما يؤثر فيه حتى تارخيه(. ا.هـ، كام كنا قد 
كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي الرقم: ٣/٨٨١ب يف: ١٣٩٨/٣/٢٧هـ 
برقم:  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...( بتملك  اخلــاص 
٣٣/٣٣٩٦٢١٧٩ يف: ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، املتضمن )بعد الرجوع إىل سجل الصك ذي 
الرقم: ٥٣/٨٨١ تبني أنه ال يوجد عىل سجله ما يبطل مفعوله حتى تارخيه(. ا.هـ، كام كنا 
قد كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي الرقم: ١٧٣ يف: ١٤٠١/٠٨/٢٧هـ، 
اخلاص بتملك )...( فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل األوىل بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٠٣٤ 
يف:   )١٧٣( الرقم:  ذا  املرفق  الصك  )أن  املتضمن  ١٤٣٣/٠٥/٢٦هـ،  والتاريخ: 
١٤٠١/٠٨/٢٧هـ ساري املفعول، وال يوجد ما يؤثر فيه حتى تارخيه(. ا.هـ، كام كنا قد 
١٤٠٧/١١/١٠هـ  يف:   ١٣٦ الرقم:  ذي  الصك  مفعول  رسيان  عن  لالستفسار  كتبنا 
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يف:   ٢٨١ الرقم:  ذو  العامة  عميقة  حمكمة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...( بتملك  اخلاص 
١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ، املتضمن )أن الصك املرفق واملذكور رقمه أعاله ساري املفعول، وال 
يوجد عليه أي مالحظات(. ا.هـ، كام كنا قد كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي 
الرقم: ٤٨ يف: ١٤٠٤/٧/١٤هـ، اخلاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس حمكمة عميقة 
رقمه  املذكور  املرفق  الصك  )أن  املتضمن  الرقم: ٢٨٢ يف: ١٤٣٣/٥/٢٣هـ،  ذو  العامة 
أعاله ساري املفعول، وال يوجد عليه أي مالحظات(. ا.هـ، كام كنا قد كتبنا لالستفسار عن 
 ،)...( بتملك  اخلاص  ١٤٢٣/٠٤/١١هـ،  يف:   ١٧ الرقم:  ذي  الصك  مفعول  رسيان 
فوردنا كتاب رئيس حمكمة حمافظة الليث ذو الرقم: ٩٠١ يف: ١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ، املتضمن 
وساري  متامًا،  لسجله  مطابق  ١٤٢٣/٠٤/١١هـ  ١٧يف:  الرقم:  ذا  املرفق  الصك  )أن 
رسيان  عن  لالستفسار  كتبنا  قد  كنا  كام  ا.هـ،  مالحظات(.  أي  عليه  يوجد  وال  املفعول، 
مفعول الصك ذي الرقم: ٢٠٥ يف: ١٣٩٥/١١/٥هـ، اخلاص بتملك )...(، فوردنا كتاب 
رئيس كتابة العدل األوىل بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٢٢٢ يف: ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، املتضمن 
)أن الصك املشار إليه أعاله جلد ٥/١/ب متلك: )...( وجد مطابقًا لسجله، وال يوجد ما 
ذي  الصك  مفعول  رسيان  عن  لالستفسار  كتبنا  قد  كنا  كام  ا.هـ،  تارخيه(.  حتى  فيه  يؤثر 
كتابة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...( بتملك  اخلاص  ١٤٢٥/٥/١٥هـ،  يف:   ٨٤٠٣ الرقم: 
العدل األوىل بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٢٦٧ يف: ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، املتضمن )أن الصك 
املشار إليه أعاله جلد٦/١٤٨ متلك: )...( وجد مطابقا لسجله حتى تارخيه، وال يوجد ما 
يؤثر فيه(. ا.هـ، كام كنا قد كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي الرقم: ١٣٦٦ يف: 
١٤٢٣/٧/٣هـ، اخلاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل األوىل بجدة ذو 
الرقم: ٣٣٩٢٥٠٧٥ يف: ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، املتضمن )أن الصك املشار إليه أعاله جلد 
١٢/٢٨ متلك )...( وجد مطابقًا لسجله، وال يوجد ما يؤثر فيه حتى تارخيه(. ا.هـ، كام كنا 
قد كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي الرقم: ١١٦٦ يف: ١٤٠٨/٠٧/٢٨هـ، 
اخلاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل األوىل بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٢٩٩ 
يف:   )١١٦٦( الرقم:  ذا  املرفق  الصك  )أن  املتضمن  ١٤٣٣/٠٥/٢٦هـ،  والتاريخ: 
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١٤٠٨/٠٧/٢٨هـ ساري املفعول، وال يوجد ما يؤثر فيه حتى تارخيه(. ا.هـ، كام كنا قد 
كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي الرقم: ١٤ يف: ١٤٢٤/٩/٢٢هـ، اخلاص 
يف:   ٢٠٥ الرقم:  ذو  الليث  حمافظة  عدل  كتابة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...( بتملك 
١٤٣٣/٠٥/١٦هـ، املتضمن )أن الصك مطابق لسجله، وساري املفعول، وال يوجد عليه 
أي مالحظات حتى تارخيه(. ا.هـ، كام كنا قد كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي 
الرقم: ١٩ يف: ١٤٢٣/٥/١٣هـ، اخلاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة عدل 
حمافظة الليث ذو الرقم: ٢٠٦ يف: ١٤٣٣/٠٥/١٦هـ، املتضمن )أن الصك مطابق لسجله، 
كتبنا  قد  كنا  كام  ا.هـ،  تارخيه(.  حتى  مالحظات  أي  عليه  يوجد  وال  املفعول،  وساري 
لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي الرقم: ٦٢ يف: ١٤٠٣/٢/٢هـ، اخلاص بتملك 
والتاريخ:   ٢٨٣ الرقم:  ذو  العامة  عميقة  حمكمة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...(
١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ، املتضمن )أن الصك املرفق املذكور رقمه أعاله ساري املفعول، وال 
يوجد عليه أي مالحظات(. ا.هـ، كام كنا قد كتبنا لالستفسار عن رسيان مفعول الصك ذي 
الرقم: ١٢٣٨٥/١٨٩ يف: ١٤١٦/٠٣/٢٧هـ، اخلاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس 
كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة ذو الرقم: ١/٣٤٩٩ يف: ١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ، املتضمن 
وساري  لسجله،  مطابق  ١٢٣٨٥/١٨٩يف:١٤١٦/٠٣/٢٧هـ  الرقم:  ذا  الصك  )أن 
املفعول حتى تارخيه(.ا.هـ، وعليه رفعت اجللسة إلبالغ باقي املدعى عليهم. ويف  جلسة 
أصالة   )...( وحرضت  و)...(،   )...( عن  ووكالة  أصالة   )...( املدعون:  حرض  أخرى 
ووكالة عن )...( املثبت حضورهم يف جلسة سابقة، كام حرض باقي املدعى عليهم أصالة، 
سعودية  و)...(   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وهم: 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( الوكيلة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بشامل جدة ذات الرقم ٥٨٠٦٠ يف ١٤٣٠/٦/١٥هـ، املخول هلا فيها حق املطالبة واملداعاة 
واملخاصمة وسامع الدعاوى والرد عليها، ومل حيرض بقية املدعني، وهم: )...( عىل الرغم 
من تبلغهم بموعد هذه اجللسة ألشخاصهم حسب توقيعهم عىل ضبط اجللسة السابقة، ومل 
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حترض أيضا املدعى عليها: )...( أصالة عن نفسها، وبواليتها عىل ابنها القارص )...( عىل 
الرغم من حضورها يف اجللسة السابقة وجواهبا عىل الدعوى، وتبلغها بموعد هذه اجللسة 
حسب توقيعها عىل الضبط، وبعرض دعوى املدعني عىل املدعى عليهم احلارضين أجاب 
األول )...( قائال: ما ذكره املدعون كله صحيح، وأنا موافق عىل بيع العقارات حمل الدعوى، 
قائلة: ما  املدعى عليها وكالة عن )...(  وتسليمي نصيبي منها، هكذا أجاب، كام أجابت 
ذكره املدعون كله صحيح، وموكيل موافق عىل بيع العقارات حمل الدعوى، وتسليمه نصيبه 
منها، هكذا أجابت، كام أجابت املدعى عليها )...( قائلة: ما ذكره املدعون كله صحيح، وأنا 
ثم جرى  منها، هكذا أجابت،  الدعوى، وتسليمي نصيبي  العقارات حمل  بيع  موافقة عىل 
الرقم ٥/٢٣٨/١٨٩ يف ١٤١٦/٣/٢٧هـ، فوجدناه  ثانية عىل الصك ذي  االطالع مرة 
النزاع  أطراف  قرر  ذلك  عند  النزاع  أطراف  ملورث  ملكا  وليس   ،)...( بتملك  خاًصا 
احلارضون قائلني: صحيح هذا العقار ليس ملكا ملورثنا، وقد سلم باخلطأ، ونطلب احلكم 
ببيع مجيع العقارات عدا هذا العقار املذكور آنفا، هكذا قرروا، كام جرى اطالعنا عىل الصك 
ذلك  عند  مناصفة،   )...( بتملك  خاًصا  فوجدناه  ١٤٠٥/١/١٢هـ،  يف   ٣٦٧ الرقم  ذي 
قررت إدخال املذكور آنفا، فقرر املدعون قائلني: سوف نحرضه يف اجللسة القادمة، هكذا 
قرروا، عند ذلك قررت املدعية )...( قائلة: إنني قد أقمت أخي )...( وكيال ينوب عني يف 
هذه الدعوى، وله حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والقناعة باألحكام واالعرتاض 
 )...( املدعون:  حرض  املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  اخلميس  يوم  ويف  قررت،  هكذا  عليها، 
املثبت   )...( عن  ووكالة  نفسها  عن  أصالة  و)...(   ،)...( عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم:  املدعني،  باقي  حيرض  ومل  سابقة،  جلسة  يف  حضورهم 
أوالد )...(، وحرضت املدعى عليها )...( املثبت حضورها يف جلسة سابقة، ومل حيرض باقي 
املدعى عليهم، وهم: )...( أصالة عن نفسها وبواليتها عىل ابنها القارص )...(، ومل حيرض 
تبلغهم بموعد هذه اجللسة ألشخاصهم حسب  الرغم من  املدعى عليه اآلخر )...( عىل 
توقيعهم عىل ضبط اجللسة السابقة، كام حرض املدخل يف الدعوى )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكيال عن )...( بموجب الوكالة 
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١٤٣٢/٩/٢٢هـ،  يف   ٨٤٤٢٢ الرقم  ذات  جدة  بشامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
واملخول له فيها حق املرافعة واملدافعة والصلح وقبول احلكم واالعرتاض عليه والقسمة 
يف   ٣٦٧ الرقم  ذي  الصك  بباطن  للمحدود  واإلفــراغ  والبيع  وقبوله  النصيب  وفرز 
١٤٠٥/١/١٢هـ، ثم جرى اطالعنا عىل صك حرص الورثة فوجدناه صادرا من املحكمة 
يف   )...( واملتضمن:  ١٤٣٠/٨/١٧هـ،  يف  ٤٣/ض/١  برقم  ببلجريش  العامة 
سن  بالغو  الورثة  ومجيع   ،)...( وهم  أوالده،  يف  إرثه  وانحصار  ١٤٣٠/٥/٨هـ، 
ذا  العقار  يملك  مورثنا  إن  قائال:  ووكالة  أصالة  الدعوى  يف  املدخل  وقرر  الرشد(.ا.هـ، 
أنا  لدي  مانع  وال  النزاع،  أطراف  مورث  مع  مناصفة  ١٤٠٥/١/١٢هـ  يف   ٣٦٧ الرقم 
وموكيل من بيعه يف املزاد العلني، هكذا قرر؛ ونظرا لوصول القضية هلذا احلد فقد قررت 
قفل باب املرافعة والبت يف القضية؛ فبناء عىل ما سلف، وألن العقارات حمل النزاع ال يمكن 
قسمتها دون رضر عىل أحد من الورثة؛ ألن عدد العقارات سّتة عرش عقارا ختتلف أقيامها 
باختالف مساحتها ومواقعها وعدد الورثة ثامنية عرش وارثا، وأنصبتهم ختتلف قّلة وكثرة، 
القارص ال يضارَّ وال  الرتكة؛ ألن  الورثة ال يمنع من قسمة  وألن وجود قارص من ضمن 
وال  رضر  )ال  ـ:  السالم  عليه  ـ  لقوله  لرشيكه  الرشيك  مضارة  جيوز  ال  وألنه  به،  يضارُّ 
تعذرت  إذا  وألنه  بالبيع،  الرشكة  رضر  من  التخّلص  الرشكاء  ألحد  حيق  وألنه  رضار(، 
املربع ٥٦٦/٧ : )ومن دعى رشيكه فيها إىل بيع  الروض  البيع. قال يف  القسمة يصار إىل 
ُأْجرِب، فإن أبى باعه احلاكم عليهام، وقسم الثمن بينهام عىل قدر حصصهام(، وألن الصكوك 
حمل الدعوى كلها سارية املفعول حسب اإلفادات املرصودة أعاله، وألن وكيل ورثة )...( 
قد قرر رغبته هو وموكلوه يف بيع العقار ذي الرقم: ٣٦٧ يف: ١٤٠٥/٠١/١٢هـ، اململوك 
مناصفة بني مورثه وبني أطراف النزاع؛ لذلك كله فقد قررت ما ييل، أوال: أمرت ببيع العقار 
اململوك بالصك ذي الرقم: ٣٦٧ يف: ١٤٠٥/٠١/١٢هـ باملزاد العلني حسب اإلجراءات 
املتبعة، ويقسم مخسون يف املئة من قيمته لورثة )...( حسب أنصبتهم الرشعية، ومخسون يف 
املئة األخرى من قيمته عىل ورثة )...( حسب أنصبتهم الرشعية، وإيداع نصيب القارص يف 
بيت مال املحكمة، وال يرصف إال بإذن احلاكم. ثانيا: أمرت ببيع العقار اململوك بالصك 
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ذي الرقم: ١/١٦٩/١٣٨ يف: ١٤١٢/٠٢/٠٩هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: 
يف:  ٣/٨٨١ب  الرقم:  ذي  بالصك  اململوك  والعقار  ١٤٠٤/١٠/١٦هـ،  يف:   ٣٥٤
١٤٠١/٠٨/٢٧هـ،  يف:   ١٧٣ الرقم:  ذي  بالصك  اململوك  والعقار  ١٣٩٨/٣/٢٧هـ، 
اململوك  والعقار  ١٤٠٨/٠٧/٢٨هـ،  يف:   ١١٦٦ الرقم:  ذي  بالصك  اململوك  والعقار 
بالصك ذي الرقم: ١٧ يف: ١٤٢٣/٠٤/١١هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ١٣٦ 
يف: ١٤٠٧/١١/١٠هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ٤٨ يف: ١٤٠٤/٧/١٤هـ، 
والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ٢٥٢ يف: ١٣٩٥/١١/٥هـ، والعقار اململوك بالصك 
ذي الرقم: ٨٤٠٣ يف: ١٤٢٥/٥/١٥هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ١٣٦٦ يف: 
١٤٢٣/٧/٣هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ١٤ يف: ١٤٢٤/٩/٢٢هـ، والعقار 
اململوك بالصك ذي الرقم: ١٩ يف: ١٤٢٣/٥/١٣هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: 
٦٢ يف: ١٤٠٣/٢/٢هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم: ١٦٢ يف: ١٣٩٠/٨/٣هـ 
حسب   )...( ورثة  بني  عقار  كل  قيمة  وقسمة  املتبعة،  اإلجراءات  حسب  العلني  باملزاد 
بإذن  إال  يرصف  وال   املحكمة،  مال  بيت  يف  القارص  نصيب  وإيداع  الرشعية،  أنصبتهم 
احلاكم. ثالثا: رصفت النظر عن بيع العقار اململوك بالصك ذي الرقم ٥/٢٣٨/١٨٩ يف 
١٤١٦/٣/٢٧هـ لعدم ملكيته ملورث أطراف النزاع، وبذلك حكمت. ويعدُّ هذا احلكم 
حضوريا يف حق أطراف النزاع كّلهم، وبإعالن احلكم قرر احلارضون، وهم: )...(، و)...( 
عن  وبالوكالة  نفسها  عن  أصالة  و)...(  و)...(،   )...( عن  وبالوكالة  نفسه  عن  باألصالة 
)...(، و)...( باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( أوالد )...( قناعتهم باحلكم، أما بقية 
املدعني، وهم: )...( واملدعى عليها وهي: )...( باألصالة عن نفسها وبالوالية عىل ابنها 
)...(، فسوف يبلغون بنسخة احلكم، وهلم احلق يف تقديم اعرتاضهم يف مدة أقصاها ثالثون 
يوما اعتبارا من تاريخ استالمهم لنسخة احلكم، وإذا تأخر أحد منهم عن هذه املّدة ـ مع 
تبلغه لشخصه بنسخة احلكم ـ سقط حقه يف االعرتاض بطلب االستئناف، واكتسب احلكم 
دون  احلكم لالستئناف  رفع  اعرتاضه  م  يقدِّ ومل  لغري شخصه،  غ  تبلَّ وإذا  القطعّية يف حقه، 
يرفع  سوف  احلكم  فإن  اعرتاضهم  يقدموا  ومل  ألشخاصهم  تبلغوا  إذا  أهنم  كام  اعرتاض، 
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ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم؛ ألن من ضمن الورثة قارص، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة املكلف برقم ٣٤/٢٥١٣٧٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، املرفق هبا 
الصك الصادر من فضيلة )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٢٧٠٤٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، املتضمن طلب ورثة )...( قسمة تركة مورثهم، وبدراسة الصك 
مالحظة  مع  احلكم  عىل  املوافقة  باألكثرية  تقررت  االعرتاضية،  ولوائحه  ضبطه  وصورة 

التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ١3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٥٧٤٧٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٨٠٢٥٠  

تلكةا-اعقارا-اطمباسقماهاعىلاتلورثةا-اسقمةاإجبارا-اوجوداسارصا-ارسيانامفعولا
صكاتملمكيةا-اتحلكلاببيعاتلعقاراباملزتدا-اسقمةاثمنهاعىلاتلورثة.

تتفاقاتألطلتف.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليهم بصفتهم باقي الورثة طالبني احلكم ببيع عقارين 
عليهم  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  منهام،  نصيبهم  وتسليمهم  الطرفني،  مورث  خلفهام 
العلني، وتسليم كل  املزاد  العقارين يف  بيع  من  لدهيم  مانع  أنه ال  وقرروا  أقروا بصحتها، 
وارث نصيبه حسب املرياث الرشعي، وقد جرى التحقق من رسيان مفعول صكي امللكية؛ 
ونظرًا التفاق مجيع الورثة عىل بيع العقاريني املذكورين يف الدعوى، وألن من ضمن الورثة 
قارص؛ لذا فقد حكم القايض ببيع العقارين باملزاد العلني بام حيقق الغبطة واملصلحة للقارص، 
ومن ثم قسمة املبلغ عىل الورثة كل حسب نصيبه، ولوجود قارص سنا بني املحكوم عليهم 

فقد ُعرض احلكم عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.

وبناء  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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برقم  بالرياض/املساعد  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٢٩٧٧٩٥ وتاريخ  ٣٣٤٥٧٤٧٣ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، 
سعودي   )...( حرض  ١٤٣٣/١١/٠٨هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٣/٧/١٢هـ، 
و)...(   )...( عن  الرشعي  والوكيل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
برقم  الرياض  الثانية برشق  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أبناء  و)...( 
الرقم  ذات  والوكالة  والدهم،  إرث  من  خيصهم  فيام  ١٤٣٣/٧/١هـ  يف   ٣٣١٤٧٦٦٣
فيام  الرياض  برشق  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٣/٧/١هـ  يف   ٣٣١٤٧٥٧٥
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( والوكالة عن   ،)...( والدهتم  إرث  من  خيصهم 
من  خيصها  فيام  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ  يف   ٣٣١٨٤٢٢٦ برقم  الرياض  برشق  الثانية  العدل 
إرث والدها ووالدهتا )...(، املخول له يف هذه الوكاالت حق املرافعة واملدافعة واملطالبة 
والبيع واإلفراغ واستالم الثمن للعقارات الواقعة يف مدينة الرياض، وحرض حلضوره )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودية  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(، و)...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
الرقم )...(،  املدين ذي  السجل  الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب  املدين ذي 
و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبن من قبل املدعى عليهام )...( و)...( 
 )...( معي  احلارضين  هؤالء  ومورث  موكيل  مورث  إن  قائاًل:  األول  وادعى  املذكورين، 
تويف بتاريخ ١٤٢١/١٢/٢هـ، وانحرص ورثته يف زوجته )...( وأبنائه )...( و)...( و)...( 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وبناته  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
و)...( و)...( و)...( بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٣/٢٣ 
يف ١٤٢١/١٢/١٨هـ، ثم توفيت زوجته )...(، وانحرص ورثتها يف أوالدها )...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، وقد 
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خلف من ضمن تركته العقارين الواقعني بمدينة الرياض بحي )...( شامل طريق خريص؛ 
األول مملوك بالصك الصادر من كتابة عدل الرياض برقم ٤/٣٧٠٣ يف ١٤٠٦/٢/٦هـ، 
واملحدود شاماًل بشارع عرض )١٥م( بطول مئة مرت )١٠٠م(، وجنوبًا شارع عرض )٣٠م( 
بطول مئة مرت )١٠٠م(، ورشقًا شارع عرض )٢٠م( بطول مئة وعرشة أمتار )١١٠م(، وغربًا 
شارع عرض )١٥م( وبطول مئة عرشة أمتار )١١٠م(، وجمموع مساحته أحد عرش ألف مرت 
مربع )١١٠٠٠م٢(، والثاين مملوك بالصك الصادر من كتابة عدل الرياض برقم ٤/٣٨١٤ 
يف ١٤٠٦/٣/٧هـ، وحدوده وأطواله شاماًلً موقف يليه شارع عرض )٣٦م( بطول مئة مرت 
)١٠٠م(، وجنوبًا موقف يليه شارع عرض )٣٦م( بطول مئة مرت )١٠٠م(، ورشقا شارع 
عرض )٦٠م( بطول مئة مرت )١٠٠م(، وغربًا شارع عرض )١٥م( بطول مئة مرت )١٠٠م(، 
نصيبهم  استالم  ولرغبة موكيل يف  مربع )١٠٠٠٠م٢(،  وجمموع مساحته عرشة آالف مرت 
من هذين العقارين؛ لذا أطلب بيع العقارين املذكورين، وتسليم موكيل نصيبهم منها، هذه 
دعواي. وبسؤال املدعى عليهم أجابوا قائلني: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه كله صحيح، 
وال مانع لدينا من بيع العقارين املذكورين يف املزاد العلني، وتسليم كل وارث نصيبه حسب 
املرياث الرشعي، هكذا أجابوا؛ ولعدم حضور بقية الورثة رفعت اجللسة، ولالستفسار عن 
رسيان مفعول الصكني املذكورين يف الدعوى. ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٣/١٧هـ 
)...( و)...(،  باستثناء  السابقة  املدعي وكالة واملدعى عليهم احلارضين يف اجللسة  حرض 
املدين  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودية  الورثة وهم  بقية  اجللسة  كام حرض يف هذه 
ذي الرقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي بموجب السجل 
ذي الرقم )...(، وبسؤال املدعى عليهم احلارضين عن الدعوى أجابوا قائلني: إن ما جاء 
اللذين ذكر، هكذا  العقارين  بيع  املدعي وكالة كله صحيح، وال مانع لدينا من  يف دعوى 
أجابوا، كام وردتنا إجابة فضيلة رئيس كتابة عدل الرياض )...( برقم ٣٣/١٩٧٤١٧٩ يف 
الرقم ٤/٣٧٠٣ يف ١٤٠٦/٢/٦هـ ساري  ذا  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٣/١١/١٣هـ، 
ورود  حني  إىل  وأجلت  اجللسة،  رفعت  لذا  الثاين؛  الصك  عن  اإلفادة  تردنا  ومل  املفعول، 
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اإلجابة. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ حرض املدعي وكالة )...(، كام حرض 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( من  عليهن كل  واملدعى  و)...(   )...( عليهام  املدعى 
و)...(، املعرف هبن من قبل املدعى عليهام )...( و)...( املذكورين، وقرر املدعى عليهم 
قائلني: إن أخانا )...( قد تويف بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٠هـ، عليه فقد حرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصيال عن نفسه ووكياًل عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية برشق الرياض ذات الرقم ٣٤٦٧٨٤٥٠ والتاريخ 
والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٤/٥/٢٧هـ، 
أوالد )...( بموجب  الثمن واإلفراغ، ووكياًل عن كل من )...( و)...( و)...(  واستالم 
١٤٣٤/٥/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٧٤٠٤٤ برقم  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
املخول له فيها حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح واستالم الثمن، وولًيا عىل 
القارصة عن سن الرشد )...( املولودة بتاريخ ١٤٢١/٤/٢٧هـ بموجب الصك الصادر 
من هذه املحكمة برقم ٣٤٢٢٦٨٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٩هـ، وهؤالء هم ورثة )...( 
بموجب حرص الورثة الصادر من املحكمة برقم ٣٤٢٢١٧٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ، 
نرغب يف  إننا  قائال:   )...( املدعى عليه أصالة ووكالة ووالية  له سواهم، وقرر  ال وارث 
فضيلة  خطاب  وردنا  اجللسة  هذه  ويف  قرر،  هكذا  الدعوى،  يف  املذكورين  العقارين  بيع 
والتاريخ ١٤٣٤/٤/١٣هـ،  الرقم ٣٣٢٠٢٦٥٧١  ذو  الرياض األوىل  كتابة عدل  رئيس 
املتضمن أن الصك ذا الرقم ٤/٣٨١٤ يف ١٤٠٦/٣/٧هـ ال يوجد عىل سجله ما يبطل 
مفعوله حتى تارخيه حسب إفادة اللجنة بذلك ا.هـ؛ وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة 
عىل  الورثة  مجيع  والتفاق  وكالة،  املدعي  دعوى  يف  جاء  بام  عليهم  املدعى  إقرار  املتضمنة 
بيع العقاريني املذكورين يف الدعوى، وألن من ضمن الورثة القارصة )...( املذكورة؛ لذا 
الغبطة واملصلحة  العلني، وبام حيقق  باملزاد  الدعوى  املوصوفني يف  العقارين  ببيع  حكمت 
للقارصة، وقسمة املبلغ عىل الورثة كل حسب نصيبه، وبعرض احلكم عىل األطراف قرروا 
القناعة، وأمرت بتنظيم الصك الالزم، وبعثه مع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف 
لتدقيق احلكم لوجود القارص سنا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
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وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض خلف فضيلة 
الشيخ )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم 
حمكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  عىل  رشحًا  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٨٢٣٦٦٠
الدائرة  الرقم ٣٤١٨٢٣٦٦٠ والتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، وبرفقه قرار  االستئناف ذي 
املقدمة:  املتضمن بعد  الرقم ٣٤٣٥٦٣٥١ يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  السادسة ذو  احلقوقية 
)وباالطالع عىل كتاب فضيلة رئيس املحكمة املنوه أعاله املتضمن أن فضيلة ناظر القضية 
قد انتقل إىل حمكمة اإلهناءات قررنا إعادة املعاملة لفضيلة خلف حاكمها إلجراء الالزم نحو 
القرار املشار إليه، وعدم التعرض للحكم(. وباالطالع عىل مالحظات أصحاب الفضيلة 
)وبدراسة  اآليت:  يتضمن  وجدته  ١٤٣٤/٨/٧هـ  يف   ٣٤٢٨٩٦٠٢ الرقم  ذي  القرار  يف 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أواًل: مل تشتمل املعاملة عىل صحيفة 
الدعوى، وورقة اإلحالة وصور الوكاالت وحرص اإلرث للمتوىف )...( و)...(. ثانيًا: مل 
يعرض احلكم عىل  مل  ثالثًا:  الضبط والصك.  )...( و)...( يف  يدون مضمون حرص ورثة 
مجيع الورثة، ومل يبلغ الغائبون عن جلسة احلكم باحلكم (. عليه أجيب أصحاب الفضيلة: 
الثانية فإن ورثة املورث )...(  أما املالحظة األوىل فقد تم إرفاق املطلوب؛ وأما املالحظة 
هم زوجته )...( وأبناؤه )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( وبناته )...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(؛ أما ورثة املرأة )...( 
فهم أبناؤها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( وبناهتا )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
الثالثة فقد حرض كل من )...( و)...(  و)...( و)...( و)...( أوالد )...(؛ وأما املالحظة 
و)...( أوالد )...(، وحرض )...( ورقم سجله املدين )...( وكياًل رشعًيا عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بربيده برقم ٣٥١٧٨٠٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، 
الرتكة  الرشعية -قسمة  املحاكم  مجيع  لدى  الدعاوى  مجيع  يف  اجللسات  حضور  املتضمنة 
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مجيع  وإهناء  العالقة،  ذات  اجلهات  مجيع  ومراجعة  والتسليم  النصيب -واالستالم  وفرز 
اإلجراءات الالزمة، والتوقيع فيام يتطلب ذلك، وبعرض ما تم ضبطه يف اجللسات السابقة 
آله  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  باحلكم، وباهلل  القناعة  صادقوا عليه، وقرروا 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٩هـ.
القضايا  لتمييز  السادسة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة  احلقوقية 
بتاريخ  لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٤/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٢٣٦٦٠ برقم  بالرياض  العامة 
 )...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٨هـ، 
وكياًل عن   )...( بدعوى  اخلاص  وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٤هـ   ٣٤٢٤١٣٧٢ برقم  املسجل 
كل من: )...( و)...( و)...( و)...( أبناء )...( ضد )...( و)...( وبقية الورثة بشأن قسمة 
املوصوفني يف  العقارين  ببيع  بالصك، واملتضمن حكم فضيلته  املوضحة  الصفة  تركة عىل 
الدعوى باملزاد العلني، وبام حيقق الغبطة واملصلحة للقارصة، وقسمة املبلغ عىل الورثة كل 
حسب نصيبه، واملالحظ عليه بالقرار ذي الرقم ٣٤٢٨٩٦٠٢ والتاريخ ١٤٣٤/٨/٧هـ، 
وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض اخللف، وأحلقه بالصك والضبط بناء عىل قرارنا 
بعد  احلكم  عىل  املصادقة  قررنا  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  والتاريخ   ٣٤٣٥٦٣٥١ الرقم  ذي 

اإلجراء األخري، واللـه املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممــد وعىل آلـه وصحبـه وسلم.
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 ا١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٥٩٦٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ رقم القرار:٣٥٣٠٤٤٢٦  

إعالنايفا تلعقارا-ا سيمةا تقديلا تخلربتءا-ا سلتراسقلا باملزتدا-ا بيعها تلكةا-اعقارا-اطمبا
تلعقارا-اتقدمارتغبايفا ببيعا تلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اإجلتءاتملناسخةا-اتحلكلا

تلرشتءا-موتفقةاعىلاتلبيعا-اإثباتاتناقالاتملمكيةاا-احفظانصيباتلقارص.

تملادةاذتتاتللسلا)ا٢٢/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليها طالبني احلكم ببيع عقار خلفه مورثهم  باملزاد 
بصحتها،  أقرت  عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  الورثة،  عىل  ثمنه  وقسمة  العلني، 
وقررت أنه ال مانع لدهيا من بيع العقار، فاطلع القايض عىل صك ملكية العقار والوكاالت 
والوالية وحتقق من رسيان مفعول صك امللكية، وقد وردت إفادة قسم اخلرباء باملحكمة 
متضمنة تقدير الثمن الذي حيقق الغبطة واملصلحة جلهة للقارصين، كام جرى اإلعالن عن 
بيع العقار يف الصحيفة ملن يرغب يف املزايدة، ثم أحرض املدعون شاهدين معدلني رشعا، 
املقدر من قسم  الثمن  بأكثر من  بيع نصيبهم  فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقارصين يف 
اخلرباء؛ ولذا فقد حكم القايض ببيع العقار بأكثر من الثمن املقدر من قسم اخلرباء، وقرر 
إيداع نصيب القارصين يف حساب املحكمة بعد إفراغ العقار للمشرتي، وبعد عرض احلكم 
العقار، وتم  الطرفان والراغب يف رشاء  عىل حمكمة االستئناف قررت تصديقه، ثم حرض 
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بينهم اإلجياب والقبول وتسلم الثمن، فأثبت القايض ذلك وانتقال العقار  مللك املشرتي.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل صحيفة الدعوى املحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم 
٣٤٥٠٥٩٦٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، واملقيدة بأساس املحكمة برقم ٣٤٢٥٣٠٥١٢ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٦/٢هـ  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ 
العارشة والنصف وفيها حرضت )...( وحتمل السجل املدين ذا الرقم )...( و)...( حتمل 
 )...( القارصين  أوالدها  عن  وبواليتها  نفسها  عن  أصالة   )...( الرقم  ذا  املدين  السجل 
يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٤/٢/٧هـ،  يف  املولود  و)...(  ١٤٢٢/١٢/١٥هـ،  يف  املولود 
١٤٢٦/١/٢٩هـ، و)...( املولودة يف ١٤٢٨/١٢/١٣هـ، بموجب صك الوالية الصادر 
 )...( حلضورهم  وحرضت  ١٤٣٥/١/٢هـ،  يف   ٣٥١٠٢٥٨٠ برقم  املحكمة  هذه  من 
وحتمل السجل املدين ذا الرقم )...(، وادعى األولون قائلني: لقد كان من اجلاري يف ملك 
مورثنا )...( العقار أرضًا وبناًء القائم عىل قطعة األرض ذات الرقم ٢٣٨٩، الكائنة بمكة 
الرقم ٢٧/٢٠/١، ومساحتها: عرشين  الرقم ٤، لوحة ذات  املكرمة بمخطط )...( ذي 
مرتًا يف عرشين مرتًا، وحدودها شاماًل القطعة ذات الرقم ٢٣٨٧، وجنوبًا ممر عرض ٩م، 
ورشقًا القطعة ذات الرقم ٢٣٩٠، وغربًا شارع بعرض ١٥م، ومساحتها الكلية: ٤٠٠م٢ 
)أربعمئة مرت مربع(، املثبت ذلك بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة األوىل برقم 
إىل  وآلت  ١٤٢٨/٦/٢هـ،  يف  مالكه  تويف  وقد  ١٤١٢/١١/١٧هـ،  يف   ٦/١٨١/٧٠٣
ورثته، وهم )...(، ويف أوالده البالغني املرزوقني له منها، وهم )...(، املثبت ذلك بموجب 
صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٠/١٠٠/٥٢٢ يف ١٤٣١/٩/٤هـ، 
ثم تويف )...( يف ١٤٢٩/١٢/٢٣هـ، وانحرص إرثه يف والدته )...(، ويف زوجته )...(، 
ويف أوالده )...(، املثبت ذلك بموجب صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم 
وانحرص  ١٤٣٤/٥/٥هـ،  يف   )...( توفيت  ثم  ١٤٣٠/٦/٢١هـ،  يف   ١٨/١٠٠/٣٤٣



72

مواريث

إرثها يف أوالدها )...( و)...(، املثبت ذلك بموجب صك حرص اإلرث الصادر من هذه 
املحكمة برقم ٣٤٢٣١٥٣٧ يف ١٤٣٤/٦/٥هـ، وقد رغبنا يف بيع العقار إال أن هذه احلارضة 
رافضة للبيع، مما نتج عنه تعطيل مصاحلنا، عليه نطلب من فضيلتكم بيع العقار باملزاد العلني، 
وتوزيع ثمنه عىل الورثة حسب الفريضة الرشعية، هذه دعوانا. وبعرضه عليها قالت: ما 
ذكروه كله صحيح مجلة وتفصياًل إال أين اآلن أقرر بأنه ال مانع لدي من بيع العقار، ونطلب 
الكتابة هليئة النظر لتقدير ثمن مثله. ا.هـ فجرى االطالع عىل الصكوك املشار هلا أعاله؛ صك 
الوالية، وصك ملكية العقار، وصكوك حرص الورثة، فوجدهتا موافقة ملا أهنى به املدعون. 
ا.هـ، وكنا قد كتبنا هليئة النظر للشخوص عىل املوقع، واإلفادة عن الغبطة واملصلحة يف بيع 
العقار جلهة القرص املذكورين مع بقية الورثة، فوردنا اجلواب برقم ٣٤/٢٥٣٠٥١٢٠ يف 
“نجيب فضيلته بأنه تم الوقوف عىل العقار املشار  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، ونص احلاجة منه: 
تطبيقه عىل  وتم  ٦/١٨١/٧٠٣ يف ١٤١٢/١١/١٧هـ،  الرقم  ذي  الصك  بموجب  إليه 
الطبيعة، وقد وجد مطابقا حدًا، وهو عبارة عن حوش به غرف بمنافعها الرشعية، والذي 
نراه أن املبلغ الذي حيقق الغبطة واملصلحة جلهة القصار هو ثامنمئة ألف ريال”. ا.هـ مذيل 
بتوقيع عضو اهليئة )...(، ومهندس املحكمة )...(. وبعرضه عىل الطرفني قررا القناعة به، 
كام جرى االستفسار عن صك امللكية، فوردنا اجلواب من رئيس كتابة العدل األوىل بمكة 
لسجله،  الصك  مطابقة  ومضمونه  ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  يف   ٣٥١٣٢٦١٤٥ برقم  املكرمة 
وساري املفعول حتى تارخيه. ا.هـ، كام جرى اإلعالن عن ذلك يف جريدة )...( بعددها ذي 
الرقم )...( يف ٢٧ ذي احلجة لعام ١٤٣٤هـ ملن يرغب املزايدة، وتقدم )...( وحيمل السجل 
املدين ذا الرقم )...(، و)...( وحيمل السجل املدين ذا الرقم )...(، وبعد أن جرى إفهامهم 
بأن استقرار املزايدة عليهم ال يعني البيع، وإنام كشف ألعىل عرض، ثم جرى إجراء املزايدة 
بينهم، واستقر العرض عىل )...( بتسعمئة وعرشين ألف ريال، كام أحرضوا للشهادة وأدائها 
)...( وحيمل السجل املدين ذا الرقم )...( و)...(  ابن )...( وحيمل السجل املدين ذا الرقم 
)...(، وشهد كل واحد منهام قائاًل: أشهد أن يف بيع نصيب القصار من ورثة )...( للعقار 
الرقم ٢٧/٢٠/١ بموجب  الرقم ٤ لوحة ذات  الكائن بمكة املكرمة بمخطط )...( ذي 
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١٤١٢/١١/١٧هـ  يف   ٦/١٨١/٧٠٣ برقم  األوىل  مكة  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك 
مع بقية الورثة بأكثر من ثامنمئة ألف ريال فيه غبطة ومصلحة جلهة القصار، هكذا شهدا، 
وعدال من قبل )...(، وحيمل السجل املدين ذا الرقم )...(، و)...( وحيمل السجل املدين ذا 
الرقم )...(، وأثناء الضبط، وقبل التوقيع عليه قرر املزايد )...( انسحابه، وعدم رغبته يف 
الرشاء بعدما غادر املزايد األول وبعد قفل باب املرافعة؛ وبناء عىل دعوى املدعني، املستوفاة 
بيع  عىل  وموافقتها  عليها،  املدعى  وإلقرار  واختصاصا،  وطلبا  حتريرا  واستحقاقا  رشوطا 
العقار، وبناء عىل قرار هيئة النظر وشهادة الشاهدين املعدلني رشعًا، وبناء عىل املادة ذات 
الرقم )٦/٢٢٤( من نظام املرافعات الرشعية، وألن املسألة األوىل تصح من ثامنية وأربعني، 
ومسألة امليت الثاين تصح من مئة واثنني وتسعني، وبالنظر إىل مسألة امليت الثاين، وسهامه 
من األوىل ظهر بأهنام يتوافقان يف النصف عليه فتكون اجلامعة أربعة آالف وستمئة وثامنية 
أسهم، عليه وألن لألم منها ثامنمئة سهم، ولوفاهتا، وألن ورثتها هم بقية ورثة امليت األول 
عدا )...(، وألهنا تركت ذكرا وأنثيني، والنقسام سهامها عليهم؛ عليه فإن اجلامعة ال تتغري، 
يعادل )٣٧.٨٤%( من  ما  أي:  وأربعون سهام،  وأربعة  ألف وسبعمئة  منها  للولد  ويكون 
العقار،  من   )%١٨.٩٢( يعادل  ما  أي:  سهام،  وسبعون  واثنان  ستمئة  بنت  ولكل  العقار، 
ابن  العقار، ولكل  من  يعادل )٣.٦٤%(  ما  أي:  وثامنية وستون سهام،  مئة  االبن  ولزوجة 
ابن مئتان وثامنية وثالثون سهام، أي: ما يعادل )٥.١٦%( من العقار، ولكل بنت ابن مئة 
وتسعة عرش سهام، أي: ما يعادل )٢.٥٨%(، فقد حكمت ببيع العقار الكائن بمكة املكرمة 
بمخطط )...( ذي الرقم ٤، لوحة ذات الرقم ٢٧/٢٠/١، اململوك )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة عدل مكة األوىل برقم ٦/١٨١/٧٠٣ يف ١٤١٢/١١/١٧هـ بأكثر من 
منهم )٥.١٦%(،  لكل واحد   ،)...( القارصين  بإيداع نصيب  ريال، وأمرت  ألف  ثامنمئة 
و)...( و)...( و)...( لكل واحدة منهن )٢.٥٨%( من ثمن العقار بعد إفراغه للمشرتي 
يف حساب املحكمة بمؤسسة )...(، وبعرضه عليهم قرروا مجيعًا القناعة، ولوجود قصار 
من الورثة سيتم رفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه، واإلفراغ بعد ذلك للراغب 
يف الرشاء بعد تصديق احلكم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 
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١٤٣٥/٦/٢هـ. 

اليوم اخلميس  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، ففي هذا 
١٤٣٥/٨/٧هـ فتح ضبط القضية الساعة التاسعة بعدما عادت املعاملة من حمكمة االستئناف 
باخلطاب ذي الرقم ٣٤٢٥٣٠٥١٢ يف ١٤٣٥/٧/٨هـ، وبرفقها قرار الدائرة الثالثة لألحوال 
الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال برقم ٣٥٣٠٤٤٢٦ يف ١٤٣٥/٧/٦هـ، 
ونص احلاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، مع مالحظة 
التنبيه املرفق (. ا.هـ، عليه فقد حرض املتداعون )الراغبون يف البيع(، وحرض حلضورهم )...( 
الدعوى  هبذه  املوصوف  العقار  رشاء  يف  رغبته  وقرر   ،)...( الرقم  ذا  املدين  السجل  حامل 
بتسعمئة ومخسة وعرشين ألف ريال، وبعرضه عىل املتداعني قرروا موافقتهم عليه، ثم أصدر 
املتداعون لفظ اإلجياب، وأعقبهم الراغب يف الرشاء بلفظ القبول، وكان ذلك بحضور )...(، 
قام  ثم   ،)...( الرقم  ذا  املدين  السجل  وحيمل  و)...(   )...( الرقم  ذا  املدين  السجل  وحيمل 
املشرتي بتسليم )...( شيكها املسحوب عىل بنك )...( برقم ٦٣٨٥٠٠ يف ١٤٣٥/٨/٦هـ 
بمئة ومخسة وسبعني ألًفا وأربعة وأربعني ريااًل، وتسليم )...( شيكه املسحوب عىل بنك )...( 
برقم ٦٣٨٤٩٩ يف ١٤٣٥/٨/٦هـ بثالثمئة ومخسني ألًفا وسبعة وثامنني ريااًل، وتسليم )...( 
شيكها املسحوب عىل بنك )...( برقم ٦٦٨٠٣٣ يف ١٤٣٥/٨/٦هـ بمئة ومخسة وسبعني 
ألًفا وأربعة وأربعني ريااًل، وتسليم )...( شيكها املسحوب عىل بنك )...( برقم ٦٦٨٠٣٤ يف 
١٤٣٥/٨/٦هـ بثالثة وثالثني ألًفا وسبعمئة وأربعة وعرشين ريااًل، وتسليم )...( شيكها 
املسحوب عىل بنك )...( برقم ٦٦٨٠٣٨ يف ١٤٣٥/٨/٦هـ بثالثة وعرشين ألًفا وثامنمئة 
األول   -:  )...( بنك  عىل  املسحوبة  القرص  شيكات  بتسليم  قام  كام  ريااًل،  وثامنني  وثامنية 
برقم ٦٦٨٠٣٧ يف ١٤٣٥/٨/٦هـ بثالثة وعرشين ألًفا وثامنمئة وثامنية وثامنني ريااًل ألمر 
وسبعمئة  ألًفا  وأربعني  بسبعة  ١٤٣٥/٨/٦هـ  يف   ٦٦٨٠٤٢ برقم  والثاين   ،)...( القارصة 
وستة وسبعني ريااًل ألمر القارص )...(، والثالث برقم ٦٦٨٠٣٩ يف ١٤٣٥/٨/٦هـ بثالثة 
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 ٦٦٨٠٣٥ برقم  والرابع   ،)...( القارصة  ألمر  ريااًل  وثامنني  وثامنية  وثامنمئة  ألًفا  وعرشين 
 ،)...( القارص  ريااًل ألمر  ألًفا وسبعمئة وستة وسبعني  بسبعة وأربعني  يف ١٤٣٥/٨/٦هـ 
وثامنية وثامنني  وثامنمئة  ألًفا  بثالثة وعرشين  برقم ٦٦٨٠٣٦ يف ١٤٣٥/٨/٦هـ  واخلامس 
ريااًل ألمر القارصة )...(، وأمرت بإيداع نصيبهم يف حساب املحكمة بمؤسسة النقد، وبناء 
عىل ما تقدم فقد انتقلت ملكية كامل املحدود املذكور مللكية املشرتي )...(، وأمرت بالتهميش 

عىل صكه وسجله بموجبه، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
أخرى  جلسة  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
رصف  البنك  امتناع  األوىل  وقررت   ،)...( املشرتي  حلضورها  وحرض   ،)...( حرضت 
الشيك املسحوب عىل بنك )...( برقم ٦٦٨٠٣٤ يف ١٤٣٥/٨/٦هـ لعدم وجود رخصة 
وأربعة  وسبعمئة  ألًفا  وثالثني  ثالثة  البالغ  نصيبها  املشرتي  أحرض  فقد  عليه  لدهيا؛  إقامة 
وعرشين ريااًل نقدًا، وجرى تسليمه هلا وسلمته الشيك املذكور أعاله، وحتى ال خيفى جرى 

احلاقه، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/١٣هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هــ،  برقم ٣٤٢٥٣٠٥١٢  املكرمة  بمكة  العامة 
 )٣٥٢٦٦٤١٣( برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( فضيلة  من  الصادر 
القصار  نصيب  ببيع  هلم  اإلذن   )...( ورثة  طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٦/٦هــــ،  وتاريخ 
من قطعة األراض الواقعة يف )...( ذي الرقم ٤، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت 
املوافقة عىل احلكم، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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مواريث

 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٤٣٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٦٢٦٩  

تلكةا-اعقارا-اطمبابيعهاباملزتداتلعمنيا-اصكاممكيةاساريا-اسارصابنياتلورثةا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اتقديلاسيمةاتلعقارا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتحلكلاببيعاتلعقار.

تتفاقاتألطلتف.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه طالبني احلكم ببيع عقار خلفه مورثهم وهو حتت 
يد املدعى عليه باملزاد العلني، وإعطاءهم نصيبهم منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها، وقرر أنه ال مانع لديه من بيع العقار، وقد حتقق القايض من رسيان مفعول 
التي  العقار  قيمة  تقدير  متضمنا  باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  كام  العقار،  ملكية  صك 
حتقق الغبطة واملصلحة للقارصة والدة املدعني؛ لذا فقد حكم القايض ببيع العقار، وقسمة 
ثمنه بني الورثة، كل حسب فريضته الرشعية وحتت إرشاف قايض التنفيذ، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناًء 
عىل املعاملة املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤٢٧٦٣٦١٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، واملحالة 
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وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، ويف هذا  برقم ٣٤٥٤٤٣٤٣  املكلف  الرئيس  إلينا من فضيلة 
اليوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٢/٢هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف وفيها 
حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، واملدعي )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، واملدعي )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( فادعوا ضد أخيهم احلارض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلني يف حترير دعواهم عليه: لقد تويف مورثنا، وترك 
من ضمن تركته العامرة الواقعة يف حي )...( طريق املطار النازل، واململوكة جلميع الورثة 
بموجب الصك ذي الرقم ٣/٢٢٠ يف ١٣٩٦/٥/١٨هـ، وهذه العامرة وإن كانت باسمنا 
مجيعًا إال أهنا حتت ترصف املدعى عليه، نطلب بيعها باملزاد العلني، وإعطاءنا نصيبنا، هذه 
دعوانا. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعون من أن األرض باسمنا 
مجيعًا، وكون الصك معي فهذا صحيح، وال مانع من بيعها باملزاد العلني، هذه إجابتي، ثم 
سألت املدعني عن صك حرص الورثة وعن بقية الورثة، فأجابوا: سنحرض الصك يف اجللسة 
القادمة مع إحضار بقية الورثة، وهم: والدتنا )...(، وأختانا )...( و)...( وأخونا )...(، 
أو إحضار وكالء عنهم بإذن اهلل تعاىل، ثم أضاف املدعى عليه: إن والديت )...( ال تدرك، 
ومعي صك والية عليها سأحرضه يف اجللسة القادمة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة 
)...(، واملدعي )...( أصياًل عن نفسه ووكياًل عن أخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل بمحافظة ينبع برقم )٣٤١٦١٢٠٧٦( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، واملخول 
املدعى  اجللسات، وحرض حلضورهم  واملخاصمة وحضور  واملدافعة  املرافعة  فيها حق  له 
عليه )...(، ومل حيرض املدعون بقية الوكاالت عن بقية الورثة، ووعدوا بإحضارها يف اجللسة 
القادمة، كام أحرض املدعى عليه حرص اإلرث، وباالطالع عليه وجدته يتضمن وفاة مورث 
 )...( الذكور  أوالده  ويف   ،)...( زوجته  يف  إرثه  وانحصار   ،)...( عليه:  واملدعى  املدعني 
من  الصادر  الصك  حسب  وذلك  و)...(،   )...( بناته  ويف  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٦هـ، كام أبرز املدعى عليه 
الصادر من املحكمة  القارصة عقليًا )...(، وهو الصك  صك واليته الرشعية عىل والدته 
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مواريث

والدة  أن  واملتضمن  ١٤٣٢/٤/٨هـ،  وتاريخ   )٣٢٦٥٩٢٢( برقم  املنورة  باملدينة  العامة 
وال  الزمان  تدرك  ال  احلالة  هبذه  وهي  الشيخوخة،  عته  من  تعاين  واملدعني  عليه  املدعى 
الويل عليها، وقد وردين يف هذه اجللسة كتاب فضيلة رئيس  املدعى عليه هو  املكان، وأن 
كتابة العدل األوىل الذي ينص عىل أن الصك حمل الدعوى ساري املفعول، ومطابق لسجله؛ 
لذا سيجري مني الكتابة لقسم اخلرباء يف املحكمة للخروج للعقار املوصوف يف الدعوى، 
بقية  املقدر غبطة ومصلحة للقارصة أم ال ؟ وإلحضار  املبلغ  وتقدير قيمته، وبيان هل يف 
الوكاالت أيضًا، ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة )...(، واملدعي )...( أصياًل عن 
باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أخيه  عن  ووكياًل  نفسه 
املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٦٨٠٠٨( برقم  املنورة 
واإلنكار،  واإلقرار  واإلجابة  الدعوى  وسامع  اجللسات  وحضور  واملخاصمة  واملدافعة 
باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  )...( و)...(  أختيه  ووكياًل عن 
املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٥/٤/١٣هـ،  وتاريخ   )٣٥٤٨٢٠٩٩( برقم  املنورة 
والتسليم،  واالستالم  واإلجابة  الدعوى  وسامع  اجللسات  وحضور  واملخاصمة  واملدافعة 
وحرض حلضورهم املدعى عليه )...(، ومل تعد املعاملة من قسم اخلرباء يف هذه املحكمة، 
وحرض   ،)...( ووكالة  أصالة  واملدعي   ،)...( أصالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
ذو  قرارهم  يرافقها  اخلرباء  قسم  من  املعاملة  وردت  وقد   ،)...( عليه  املدعى  حلضورهم 
الرقم ٣٤٢٧٦٣٦١٩ يف ١٤٣٥/٦/٨هـ، ومضمونه كام ييل: ) نفيدكم أنه بالوقوف عىل 
الرقم ٣/٢٢٠ وجد مطابقًا، والعقار عبارة عن عامرة  العقار املذكور وتطبيق الصك ذي 
أربع غرف  مكونة من دورين وملحق، كل دور حيتوي عىل شقتني، كل شقة حتتوي عىل 
ومحامني ومطبخ، وامللحق يتكون من غرفتني ومسقوف باهلنجر احلديدي، وبعد الوقوف 
واملشاهدة والتجول، وبسؤال أرباب اخلربة فإن قيمة العقار تقدر أرضًا وبناًء بمبلغ قدره 
)١.٨٦١.١٥٦( مليون وثامنمئة وواحد وستون ألفًا ومائة وستة ومخسون ريااًل، وفيه غبطة 
ومصلحة للقارصة عقاًل. مساح املحكمة )...( توقيعه، عضو قسم اخلرباء )...( توقيعه، 
عضو قسم اخلرباء )...( توقيعه (، وبعرض ذلك عىل األطراف قنعوا به، فبناًء عىل ما تقدم 
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بالدعوى، وألنه مسجل  العقار املوصوف  بيع  الورثة طلبوا  الدعوى واإلجابة؛ وألن  من 
أنه  إال  باسمه  كان مسجاًل  وإن  بأنه  أقر  قد  عليه  املدعى  عليه، وألن  املدعى  أخيهم  باسم 
ملك جلميع الورثة، وألن اإلقرار حجة قارصة عىل املقر، وألن قسم اخلرباء يف املحكمة رأوا 
أن املبلغ املقدر من قبلهم للعقار، واملذكور بعاليه فيه غبطة ومصلحة للقارصة )...( والدة 
املدعني، وبعد االطالع عىل سجل الصك املذكور فإذا هو ساري املفعول، وبعد االطالع 
عىل صك حرص الورثة، وصك والية املدعى عليه عىل أمه القارصة عقاًل، وسائر صكوك 
الوكاالت؛ لذا فقد قررت بيع العامرة الواقعة يف حي )...( طريق املطار النازل، واململوكة 
لورثة )...( بموجب الصك ذي الرقم ٣/٢٢٠ يف ١٣٩٦/٥/١٨هـ، وقسمة مبلغها بني 
الورثة، كل حسب فريضته الرشعية، ويكون ذلك كله حتت إرشاف قايض التنفيذ، وبعرض 
ذلك عىل املدعني واملدعى عليه قنعوا به، وقررت بعث املعاملة ملحكمة االستئناف لوجود 
قارصة عقليًا حسب املتبع، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق. حرر يف الساعة العارشة من 

ضحى يوم األحد ١٤٣٥/٦/١٣هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٦٣٦١٩ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٣٧٤١٤٠ وتاريخ 
حمكمة  يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جــرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  االطـالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف 
وتاريخ   ٣٥٢٧٥٥٩١ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...(
١٤٣٥/٦/١٣هـ، املتضمن دعوى/ )...(، ضد/ )...(، فـي قسمة تركة، املحكوم فيـه 
بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق املعاملة واحلكم وصـورة ضبطـه، تقـررت باألكثرية 
املوافقة علـى احلكم، واهلل املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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مواريث

 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٣٢٣٩  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٥٥٦٩ 

سقلا سلترا تلصحيفةا-ا يفا إعالنا إجبارا-ا سقمةا سقماهاا-ا طمبا عقارتتا-ا تلكةا-ا
تخلربتءا-اتقديلاسيمةاتلعقارتتا-امصمحةاوغبطةالمقارصا-اشهادةاشهوداعدولا-اتحلكلا

ببيعاتلعقارتتا-اإثباتاتناقالاممكياهاا-احفظانصيباتلقارص.

تتفاقاتألطلتف.

نصيب  برشاء  إلزامهم  طالبني  عليهم  املدعى  الورثة  باقي  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
املدعني من عقارات خلفها مورث  الطرفني أو احلكم ببيع العقارات، وقسمة ثمنها عليهم، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أقروا بصحتها، وقرروا أنه ال مانع لدهيم من بيعها، 
وقد جرى اإلعالن عن بيع العقارات بإحدى الصحف، كام ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة 
متضمنا تقدير قيمة العقارات التي تتحقق هبا الغبطة واملصلحة للقارص، ثم أحرض املدعون 
املقدرة غبطة ومصلحة للقارص؛ ولذا  بالقيمة  البيع  بأن يف  شاهدين معدلني رشعا فشهدا 
فقد حكم القايض باإلذن ببيع العقارات العائدة للورثة، وتوزيعها عليهم حسب أنصبتهم 
الرشعية، وحفظ نصيب القارص يف حساب املحكمة املخصص لذلك، وصدق احلكم من 
حمكمة االستئناف، ثم حرض الورثة وجرى بينهم وبني املشرتين اإلجياب والقبول وتسلموا 

ثمن العقارات، ولذا فقد أثبت القايض انتقال ملكيتها للمشرتين.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
برقم ٣٥٤٣٢٣٩  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥٢١١٣٣١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ افتتحت اجللسة وفيها 
نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
وبوكالته عن )...(، وعن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة 
كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وبوكالته  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  يف   ٣٥٧٠٠٥٥ برقم 
عن  وبوكالته  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  يف   ٣٥٦٩٨٠٢ برقم  املكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل 
الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٥٣٥٨٢٩٢ يف  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة   )...(
١٤٣٥/٣/١٩هـ بصفتها الوكيلة عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب 
مكة املكرمة برقم ٣٥٣٥٨١٢١ يف ١٤٣٥/٣/١٩هـ، وبوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٥٧٣٩٩١ يف ١٤٣٥/١/١٦هـ، وبوكالته 
عن )...(، وعن )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية عىل ابنها )...( بموجب صك الوالية 
بالوكالة  وذلك  ١٤٣١/٦/١١هـ،  يف   ٣/١٠٠/٢٧٣ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٥٦٩٤٧٩ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، 
برقم  املكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وبوكالته 
٣٥٥٢٦٨٠ يف ١٤٣٥/١/١٠هـ، وبوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بغرب مكة املكرمة برقم٣٥٦٩٦٥٠يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، وحرض حلضوره كل من 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن 
الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٤٤٤٨٠٦٩ يف  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة   )...(
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  ١٤٣٤/٤/١٣هـ، 
)...( بوكالته عن والده )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة 
برقم ٣٥٧٩٧٠٣ يف ١٤٣٥/١/١٧هـ، وأدعى )...( عىل احلارضين معه قائال يف دعواه: 
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بحي  املكرمة  مكة  يف  الواقعة  العقارات  كامل   )...( والدنا  مورثنا  خلفه  ما  ضمن  من  إن 
بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادرة  الرشعية  الصكوك  بموجب  له  واململوكة   ،)...(
املكرمة برقم ٧٩ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ، وبرقم ٧٧ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ، وبرقم ٦١٢ يف 
 ،)...( بمخطط   )...( بحي  املكرمة  مكة  يف  الواقعني  والعقارين  ١٣٩٧/٣/١٢هـ، 
برقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكني  بموجب  له  واململوكني 
١٤١١/٤/١٩هـ،  يف   ١/١٥٦/٢٠٣ وبرقم  ١٤١٠/١٠/٢٦هـ،  يف   ١/١٥١/١٠٧٤
وإننا نطلب إلزام املدعى عليهم برشاء نصيبنا منها، أو بيعها بام حيقق الغبطة واملصلحة جلهة 
القارص )...(، هذه دعوانا. وبعرض ذلك عىل املدعى عليهام احلارضين أجابا قائلني: إن ما 
ذكره املدعون يف دعواهم كله صحيح مجلة وتفصيال، ولكننا ال نرغب يف رشاء نصيبهم، وال 
هكذا  الورثة،  وجلميع  الورثة  من  للقارص  واملصلحة  الغبطة  حيقق  بام  بيعها  يف  لدينا  مانع 
أجابا، وباالطالع عىل الصكوك املشار إليها أعاله وجدهتا مطابقة ملا ذكر، كام جرى االطالع 
عىل صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ١١/١٠٠/٣٢٥ يف ١٤٣١/٦/٩هـ 
ويف   ،)...( والده  يف  إرثه  وانحصار  ١٤٣١/٥/٢٩هـ،  يف   )...( وفاة  يتضمن  فوجدته 
زوجته )...(، ويف أوالده منها )...(، ويف زوجته الثانية )...(، ويف أوالده منها )...( البالغني 
و)...( القارص، ويف زوجته الثالثة )...(، ويف أوالده منها )...( البالغني )...( املرزوقني له 
من مطلقته )...( ال وارث له سواهم. أهـ، كام جرى االطالع عىل حرص الورثة الصادر من 
يف   )...( وفاة  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٣/١٠/٩هـ  يف   ٣٣٤٢٠٨٧٦ برقم  املحكمة  هذه 
ويف   ،)...( وهم  منها،  أوالده  ويف   ،)...( زوجته  يف  إرثه  وانحصار  ١٤٣٣/٩/٢٧هـ، 
أوالده املرزوقني له من زوجته املتوفاة )...(، وهم )...(، ويف أوالده املرزوقني له من زوجته 
املطلقة منه حال حياته )...(، وهم )...( ال وارث له سواهم. أهـ، كام جرى االطالع عىل 
صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٣/١٠٠/٢٧٣ يف ١٤٣١/٦/١١هـ فوجدته 
بتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٤هـ، كام جرى  املولود   )...( القارص  ابنها  )...( عىل  يتضمن والية 
يف   ٢٠/١٠٠/٣٤٦ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوالية  صك  عىل  ــالع  االط
يف  املولود   )...( القارص  ابنها  عىل   )...( والية  يتضمن  فوجدته  ١٤٣١/٦/١١هـ 
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يتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  بتاريخ  مرصودا  هتميشا  به  وجدت  كام  ١٤١٩/٩/٢٦هـ، 
ثبوت بلوغ ورشد القارص )...( املذكور. كام جرى االطالع عىل صكوك التملك املشار إليه 
أعاله، وهي الصك ذو الرقم ٧٩ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ فوجدته يتضمن متلك )...( لكامل 
العقار الواقع يف مكة املكرمة بمخطط )...( بحي )...( املحدود شامال: القطعة ذات الرقم 
١٢٩، وجنوبا: القطعة ذات الرقم ١٢٧، ورشقا: شارع بعرض عرشين مرتا، وغربا: القطعة 
ذات الرقم ١١٩، ومساحة العقار اإلمجالية قدرها ثامنمئة ومخسون مرتا مربعا. وباالستفسار 
عن الصك املذكور وردنا اجلواب من فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم 
٣٥٧١٠٩٥٤ يف ١٤٣٥/٣/١٥هـ، املتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري املفعول، 
 )...( متلك  يتضمن  وجدته  ١٤٠٠/١/٣٠هـ  يف   ٧٧ الرقم  ذي  الصك  عىل  وباالطالع 
لكامل العقار الواقع يف مكة املكرمة بمخطط )...( بحي )...( املحدود شامال: شارع بعرض 
بعرض عرشين مرتا،  الرقم ١٢٨، ورشقا: شارع  ذات  القطعة  مخسة عرش مرتا، وجنوبا: 
وغربا: القطعة ذات الرقم ١١٨، ومساحة العقار اإلمجالية قدرها سبعمئة وثالثة وتسعون 
مرتا مربعا. وباالستفسار عن الصك املذكور وردنا اجلواب من فضيلة رئيس كتابة العدل 
األوىل بمكة املكرمة برقم ٣٥٧١٠٩١٥ يف ١٤٣٥/٣/١٥هـ، املتضمن أن الصك مطابق 
يف   ١/١٥١/١٠٧٤ الرقم  ذي  الصك  عىل  وباالطالع  املفعول.  وســاري  لسجله 
١٤١٠/١٠/٢٦هـ وجدته يتضمن متلك )...( لكامل العقار الواقع يف مكة املكرمة بحي 
)...( خمطط )...( املحدود شامال: الشارع العام، وجنوبا: القطعة ذات الرقم ٧٥، ورشقا: 
القطعة ذات الرقم ٧٤، وغربا: شارع بعرض عرشين مرًتا، ومساحة العقار اإلمجالية قدرها 
املربع. وباالستفسار عن الصك  باملئة من املرت  تسعمئة وسبعة وثامنون مرتا مربعا وستون 
املذكور وردنا اجلواب من فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٣٥٦٧٦٩٩٤ 
يف ١٤٣٥/٣/١٣هـ، املتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري املفعول. وباالطالع عىل 
الصك ذي الرقم ١/٥٦/٢٠٣ يف ١٤١١/٤/١٩هـ وجدته يتضمن متلك )...( لكامل 
العقار الواقع يف مكة املكرمة بحي )...( خمطط )...(، املحدود شامال: الشارع العام، وجنوبا: 
القطعتان ذات الرقم ٧٣ وذات الرقم ٧٥، ورشقا: القطعة ذات الرقم ٧٢، وغربا القطعة 
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ذات الرقم ٧٦، ومساحة العقار اإلمجالية قدرها ألف مرت مربع. وباالستفسار عن الصك 
املذكور وردنا اجلواب من فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٣٥٧١٠٩٣٨ 
جرى  كام  املفعول،  وساري  لسجله  مطابق  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  يف 
اإلعالن عن بيعها يف جريدة )...( بعدد )...( يف ١٤٣٥/٣/١٥هـ فتقدم عدة أشخاص 
يرغبون يف رشائها، وبالكتابة هليئة النظر لتقدير قيمة العقارات املذكورة وردنا اجلواب منهم 
تم  أنه  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ،  يف   ٣٥٢١١٣٣١ الرقم  ذي  باخلطاب 
الوقوف عىل العقارات املذكورة: أوال: العقار الكائن بمخطط )...( بحي )...(، وهو عبارة 
به  دور  متكررة، كل  أدوار  دور مواقف ودور أريض ومخسة  عن عامرة سكنية مكونة من 
امن، والعقار مملوك بالصك الصادر من كتابة  شقتان ومبيتات، ويوجد بالعقار مصعدان وسلَّ
العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٧٧ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ، ومبني بموجب رخصة البناء 
ذات الرقم ١٤٢١٣٧٨ يف ١٤٢١/٤/٢١هـ، وتقدر قيمته بمبلغ وقدره ثالثة عرش مليونا 
وثامنية وأربعون ألف ريال. ثانيا: العقار الكائن بمخطط )...( بحي )...( مملوك بالصك 
ذي الرقم ٧٩ يف ١٤٠٠/١/٣هـ، ومبني بموجب رخصة البناء ذات الرقم ١٤٢١٣٧٧ يف 
١٤٢١/٤/٢١هـ، وهو عبارة عن عامرة سكنية مكونة من دور مواقف وأريض ومبيتات، 
امن، ويقدر بمبلغ وقدره اثنا عرش مليونا وسبعة ومخسون ألفا  ويوجد بالعقار مصعدان وسلَّ
يف   ١/٦١٢ الرقم  ذي  بالصك  اململوك   ،)...( بحي  الكائن  العقار  ثالثا:  ريال.  ومائتا 
به شقتان ومخسة  عبارة عن عامرة سكنية مكونة من دور أريض  ١٣٩٧/٣/١٢هـ، وهو 
وتسعمئة  مليونا  عرش  أحد  وقدره  بمبلغ  العقار  يقدر  شقتان،  به  دور  كل  متكررة،  أدوار 
وواحد وستون ألفا وواحد وثامنون رياال. رابعا: العقار الكائن بحي )...(، اململوك بالصك 
ذي الرقم ١/٦١٢ يف ١٣٩٧/٣/١٢هـ، واملبني بموجب رخصة البناء ذات الرقم ١٠١٢ 
يف ١٤١٣/٧/١٦هـ، وهو عبارة عن عامرة سكنية مكونة من بدروم ودور أريض وثالثة 
أدوار متكررة، يقدر العقار بمبلغ وقدره سبعة عرش مليونا ومخسمئة وثامنية عرش ألفا ومئة 
وثامنون رياال. أهـ، وبعد االطالع عىل التقدير جرى إعادة املعاملة مرة أخرى هليئة النظر 
يف   ٣٥٢١١٣٣١ الرقم  ذي  باخلطاب  منهم  اجلواب  فوردنا  العقارات،  قيمة  لتقدير 
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مكة  يف  الواقعني  العقارين  عىل  الوقوف  تم  بأنه  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٣هـ 
املكرمة بحي )...( بالصك ذي الرقم ١/١٥٦/٢٠٣ يف ١٤١١/٤/١٩هـ، وبالصك ذي 
مئتا  وقدره  بمبلغ  العقارين  قيمة  وتقدر  ١٤١٠/١٠/٢٦هـ،  يف   ١/١٥١/١٠٧٤ الرقم 
العقارين  بيع  اتفقنا مع املشرتين )...( عىل  إننا  الطرفان قائلني:  مليون ريال. أهـ، ثم قرر 
العدل  الصادرين من كتابة  لنا بموجب الصكني  الواقعني بحي )...( عليهم، واململوكني 
األوىل بمكة املكرمة بالرقم ٧٧ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ والرقم ٧٩ يف ١٤٠٠/١/٣هـ بمبلغ 
وقدره اثنان وعرشون مليونا وتسعمئة ومخسون ألف ريال، عىل أن يكون مع نصيب القارص 
عىل حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره مخسة وعرشون مليونا وثامنمئة وسبعة وتسعون 
اتفقنا مع املشرتي )...( عىل بيع العقارين الواقعني بحي )...( عليه  ألفا ومائتا ريال، كام 
واململوكني لنا بالصكني الصادرين من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ١/١٥٦/٢٠٣ 
مئة  وقدره  بمبلغ  ١٤١٠/١٠/٢٦هـ  يف   ١/١٥١/١٠٧٤ وبرقم  ١٤١١/٤/١٩هـ  يف 
النظر  القارص )...( عىل حسب تقدير هيئة  وثامنون مليون ريال عىل أن يكون مع نصيب 
للعقارين بمبلغ وقدره مئتا مليون ريال، نطلب احلكم ببيعهام بالقيمة املذكورة، وإرجاء بيع 
العقارين اململوكني لنا بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٦١٢ يف 
١٣٩٧/٣/١٢هـ هكذا قررا، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم 
بغرب مكة برقم ٣٥٥٣٦٦١٤ يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، ووكالة عن )...( بالوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٥٥٤٢٣١٩ يف ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، ووكالة 
برقم  املكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( أوالد   )...( عن 
وبذله،  الثمن  واإلفراغ وقبض  بالرشاء  له  واملخولة  ١٤٣٥/٤/٢٦هـ،  ٣٥٥٤٢١١٩ يف 
 )...( بحي  املكرمة  مكة  يف  الواقعني  العقارين  رشاء  يف  نرغب  وموكيل  إنني  قائال:  وقرر 
واململوكني لورثة )...( بموجب الصكني الصادرين من كتابة العدل األوىل بمكة برقم ٧٧ 
حظ  مثل  منا  الذكر  نصيب  ليكون  ١٤٠٠/١/٣هـ  يف   ٧٩ وبرقم  ١٤٠٠/١/٣٠هـ  يف 
اثنان وعرشون مليونا وتسعمئة ومخسون ألف ريال، عىل أن يكون  بمبلغ وقدره  األنثيني 
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نصيب القارص عىل حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره مخسة وعرشون مليونا ومئة ومخسة 
آالف ومئتا ريال، هكذا قرر، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
برقم  املكرمة  الثانية بمكة  العدل  الصادرة من كتابة  بالوكالة  الرقم )...( وكياًل عن )...( 
١٨٨٦١ يف ١٤٢٤/٤/٢٩هـ، املخولة له بالرشاء واإلفراغ وقبوله، وقبض الثمن وبذله، 
 ،)...( بحي  املكرمة  مكة  يف  الواقعني  العقارين  رشاء  يف  يرغب  موكيل  إن  قائال:  وقرر 
برقم  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكني  بموجب   )...( لورثة  واململوكني 
١/١٥١/١٠٧٤ يف ١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/٥٦/٢٠٣ يف ١٤١١/٤/١٩هـ بمبلغ 
وقدره مئة وثامنون مليون ريال، عىل أن يكون نصيب القارص عىل حسب تقدير هيئة النظر 
بمبلغ وقدره مئتا مليون ريال، هكذا قرر، وقد حرض للشهادة كل من )...( سعودي اجلنسية 
الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين  بموجب السجل املدين ذي 
ذي الرقم )...(، وشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد باهلل العظيم بمعرفتي جلميع 
املذكورة  بالصكوك   )...( لورثة  واململوكة  أعاله،  واملذكور حدودها  املذكورة،  العقارات 
أعاله، وأن يف بيع العقارين الواقعني يف مكة املكرمة بحي )...(، واململوكني لورثة )...( 
بموجب الصكني الصادرين من كتابة العدل األوىل بمكة برقم ٧٧ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ 
وبرقم ٧٩ يف ١٤٠٠/١/٣هـ بمبلغ وقدره اثنان وعرشون مليونا وتسعمئة ومخسون ألف 
ريال، عىل أن يكون مع نصيب القارص )...( حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره مخسة 
 ،)...( يف  الواقعني  العقارين  بيع  ويف  ريال،  ومائتا  آالف  ومخسة  ومئة  مليونا  وعرشون 
برقم  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكني  بموجب   )...( لورثة  واململوكني 
١/١٥١/١٠٧٤ يف ١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/٥٦/٢٠٣ يف ١٤١١/٤/١٩هـ بمبلغ 
القارص عىل حسب تقدير هيئة  وقدره مئة وثامنون مليون ريال، عىل أن يكون مع نصيب 
النظر بمبلغ وقدره مئتا مليون ريال - فيه - غبطة ومصلحة جلهة القارص من الورثة، وجلميع 
الورثة، هكذا شهدا، وعدال من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبذلك 
يكون كامل نصيب ورثة )...( من كامل قيمة العقارات املذكورة مبلًغا وقدره ثالثة وثالثون 
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مليونا وثامنمئة ومخسة وعرشون ألف ريال، وكامل نصيب زوجات )...(، وأوالده ماعدا 
ومئة  مليونا  مئة وواحد وستون  مبلًغا وقدره  العقارات  قيمة  كامل  )...( من  القارص  ابنه 
وثامنية وثالثون ألفا وأربعمئة واثنان ومخسون رياال، يوزع بينهم حسب أنصبتهم الرشعية. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، والتفاق الطرفني عىل بيع العقارات العائدة هلم 
واملذكورة أعاله، وما قررته هيئة النظر بام يتعلق بالغبطة واملصلحة للقارص فقد أذنت ببيع 
يف   ٧٧ برقم  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادرين  بالصكني  اململوكني  العقارين 
مليونا  وعرشون  اثنان  وقدره  بمبلغ  ١٤٠٠/١/٣هـ  يف   ٧٩ وبرقم  ١٤٠٠/١/٣٠هـ 
وتسعمئة ومخسون ألف ريال، عىل أن يكون نصيب القارص عىل حسب تقدير هيئة النظر 
بمبلغ وقدره مخسة وعرشون مليونا ومئة ومخسة آالف ومئتا ريال، كام أذنت ببيع العقارين 
يف   ١/١٥١/١٠٧٤ برقم  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادرين  بالصكني  اململوكني 
١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/٥٦/٢٠٣ يف ١٤١١/٤/١٩هـ بمبلغ وقدره مئة وثامنون 
مليون ريال، عىل أن يكون نصيب القارص عىل حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره مئتا 
مليون ريال، ويكون اإلفراغ وقبض الثمن وحفظ نصيب القارص )...( من كامل العقارات، 
وهو مبلغ وقدره ثامنية ماليني وثامنمئة وثامنية ومخسون ألفا وثالثمئة وستة رياالت وثامن 
وأربعون هللة يف حساب املحكمة بمؤسسة النقد السعودي حلني ثبوت بلوغه ورشده أو 
وجود البديل الصالح له بعد اكتساب احلكم القطعية، وبجميع ما تقدم حكمت، وبعرض 
احلكم عىل الطرفني قرروا القناعة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٨هـ. 

احلمد هلل وحده، وبعد رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة عادت 
يف   ٣٥٢١١٣٣١ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  برشح  املعاملة  إلينا 
١٤٣٥/٦/١٠هـ عىل خطاب فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة املكلف 
ذي الرقم ٣٥٢١١٣٣١ يف ١٤٣٥/٦/٧هـ، املتضمن أنه جرى تدقيق احلكم من الدائرة 
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الثالثة لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال، وصدر بشأنه القرار 
ذو الرقم ٣٥٢٦٦٢٠٤ يف ١٤٣٥/٦/٦هـ، ونصه بعد املقدمة: ) وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه تقررت باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ـ مل يتم السؤال والتحقق 
عن وجود دين عىل مورثهم، أو وصية له قبل النظر يف قسمة الرتكة، أو بيعها. ٢ـ الظاهر 
مئة  مقداره   )...( عدا  ما  واألوالد  الزوجات  نصيب  أن  وصوابه  القسمة  يف  خطأ  وجود 
وواحد وستون مليونا ومخسمئة وثامنية ومخسون ألفا وثامنمئة وواحد وثامنون رياال وستون 
هللة، ونصيب القارص )...( ثامنية ماليني وثالثمئة واثنان وتسعون ألفا وتسعة وسبعون 
رياال وثامنون هللة، واهلل املوفق. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقنا اهلل وإياهم ملا حيبه 
ويرضاه عن امللحوظة األوىل بأنه ال حاجة لسؤاهلم عن وجود دين أو وصية؛ ألن األصـل 
حـال طـلـبـهم اإلذن، وعدم ذكر الدين أو وجود وصية بأنه ال يوجد دين عليه أو وصية، 
وحتى ال تتأخر املعاملة فقد حرض املدعي أصالة ووكالة )...(، وجرى سؤاهلم عن ذلك، 
فأجابوا قائلني: إنه ال يوجد ملورثنا )...( ووالده أي وصية أو دين، هكذا أجابوا، كام أجيب 
عن امللحوظة الثانية بأن اخلطأ الناتج يف القسمة هو بسبب سقط، وهو عدم ذكر أحد األبناء 
الذكور، وعليه فإن صحة نصيب الزوجات واألوالد ما عدا القارص )...( مقداره مئة وواحد 
وستون مليونا ومخسمئة وثامنية ومخسون ألفا وثامنمئة وواحد وثامنون رياال وسبع ومخسون 
هللة، ونصيب القارص )...( هو ثامنية ماليني وثالثمئة واثنان وتسعون ألفا وتسعة وسبعون 
رياال واثنان وثامنون هللة، وعليه وملا تقدم من اإلجراء املطلوب؛ لذا أمرت بإحلاق ذلك 
بصكه، ورفعه ملحكمة االستئناف مرة أخرى، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/١٥هـ. 
املكرمة  بمكة  االستئناف  ملحكمة  كاملة  املعاملة  أوراق  رفع  فبعد  وحده،  هلل  احلمد 
يف   ٣٥٢١١٣٣١ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  برشح  إلينا  عادت 
املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  عىل  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ 
تدقيق احلكم  أنه جرى  املتضمن  الرقم ٣٥٢١١٣٣١ يف ١٤٣٥/٦/٢٢هـ،  املساعد ذي 
املال وصدر  الثالثة لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت  الدائرة  من 
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بشأنه القرار ذو الرقم ٣٥٢٨٥٥٦٩ يف ١٤٣٥/٦/٢٠هـ، املتضمن املوافقة عىل اإلذن بعد 
اإلحلاق األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. أهـ قايض 
الدائرة،  استئناف، اخلتم والتوقيع، )...(، رئيس  استئناف، اخلتم والتوقيع، )...(، قايض 
اخلتم والتوقيع، )...(، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٧/٦هـ. 
احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، ويف هذا 
اليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٧/٧هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي أصالة ووكالة 
وكالة  عليه  واملدعى   )...( ووكالة  أصالة  عليه  املدعى  من  كل  حلضوره  وحرض   ،)...(
الثمن،  وقبض  واإلفراغ  بالبيع  ختوهلم  الضبط  أول  يف  املرصودة  وكاالهتم  ومجيع   ،)...(
وقرروا قائلني: إننا نقرر بيعنا وإفراغنا لكامل العقارين الواقعني يف مكة املكرمة بحي )...( 
بمخطط )...( العائدين لنا من مورثنا )...( بموجب الصكني الصادرين من كتابة العدل 
األوىل بمكة املكرمة برقم ١/١٥١/١٠٧٤ يف ١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/١٥٦/٢٠٣ 
أن  عىل   ،)...( املشرتي  عىل  ريال  مليون  وثامنون  مئة  وقدره  بمبلغ  ١٤١١/٤/١٩هـ  يف 
يكون نصيب القارص )...( عىل حسب تقدير هيئة النظر للعقارين بمبلغ وقدره مئتا مليون 
ريال، كام نقرر بيعنا وإفراغنا لكامل العقارين الواقعني يف مكة املكرمة بحي )...( خمطط 
العدل األوىل  كتابة  الصادرين من  الصكني  لنا من مورثنا )...( بموجب  العائدين   ،)...(
بمكة املكرمة برقم ٧٧ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ وبرقم ٧٩ يف ١٤٠٠/١/٣هـ عىل املشرتين 
ألف  ومخسون  وتسعمئة  مليونا  وعرشون  اثنان  وقدره  بمبلغ   )...( أوالد  و)...(   )...(
ريال، عىل أن يكون نصيب القارص )...( عىل حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره مخسة 
وعرشون مليونا ومئة ومخسة آالف ومئتا ريال، وبعرض ذلك عىل املشرتي احلارض )...( 
حيمل السجل املدين ذا الرقم )...( قرر قبوله وموافقته عىل رشاء العقارين العائدين لورثة 
)...( بموجب الصكني الصادرين من كتابة العدل األوىل بمكة برقم ١/١٥١/١٠٧٤ يف 
١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/٥٦/٢٠٣ يف ١٤١١/٤/١٩هـ بمبلغ وقدره مئة وثامنون 
مليون ريال، عىل أن يكون نصيب القارص عىل حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره مئتا 
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مليون ريال، هكذا قرر، ثم قدم كامل املبلغ بموجب شيكات، لكل وارث مسحوبة عىل 
بنك )...( بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ باألرقام )...(، كام قرر املشرتي )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن )...( بالوكالة الصادرة 
برقم ٣٥٥٣٦٦١٤ يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ ووكالة عن  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من 
الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٥٥٤٢٣١٩ يف  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة   )...(
الثانية بغرب مكة  ١٤٣٥/٤/٢٦هـ ووكالة عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
العقارين  رشاء  عىل  وموافقتهم  قبوهلم  ١٤٣٥/٤/٢٦هـ  يف   ٣٥٥٤٢١١٩ برقم  املكرمة 
املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكني  بموجب   )...( لورثة  العائدين 
برقم ٧٧ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ وبرقم ٧٩ يف ١٤٠٠/١/٣هـ بمبلغ وقدره اثنان وعرشون 
مليونا وتسعمئة ومخسون ألف ريال، عىل أن يكون نصيب )...( حسب تقدير هيئة النظر 
بمبلغ وقدره مخسة وعرشون مليونا ومئة ومخسة آالف ومئتا ريال؛ مشاعا بينهم للذكر منهم 
مثل حظ األنثيني، هكذا قرر، ثم قدم كامل املبلغ بموجب شيكات، لكل وارث مسحوبة 
البائعون أصالة ووكالة  البنك )...( بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠م باألرقام )...(، كام قرر  عىل 
استالمهم كامل قيمة العقارات املذكورة من املشرتين املذكورين بموجب الشيكات املذكورة 
أعاله، وأنه مل يبق هلم من قيمتها شيئا، هكذا قرروا، وكان ذلك بحضور وشهادة كل من 
)...( حيمل السجل املدين ذا الرقم )...( و)...( حيمل السجل املدين ذا الرقم )...(؛ فبناء 
عىل ما تقدم فقد ثبت لدي انتقال ملكية العقارين اململوكني بموجب الصكني الصادرين 
من كتابة العدل األوىل بمكة برقم ٧٧ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ وبرقم ٧٩ يف ١٤٠٠/١/٣هـ 
بموجب  اململوكني  العقارين  ملكية  انتقال  لدي  ثبت  كام  املذكور،  بالثمن   )...( ملك  إىل 
الصكني الصادرين من كتابة العدل األوىل بمكة برقم ٧٧ يف ١٤٠٠/١/٣٠هـ وبرقم ٧٩ يف 
١٤٠٠/١/٣هـ إىل ملك )...(؛ مشاعا بينهم للذكر منهم مثل حظ األنثيني بالثمن املذكور، 
وأمرت بالتهميش عىل صكوك التملك بموجب ذلك، وحفظ نصيب القارص )...(، وهو 
واثنان  رياال  وسبعون  وتسعة  ألفا  وتسعون  واثنان  وثالثمئة  ماليني  ثامنية  وقدره  مبلغ 
وثامنون هللة، بموجب الشيكني املسحوبني عىل بنك )...( بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ برقم 
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٦٣٤٨٧٣ وبرقم ٦٣٤٩٠٤، والشيك املسحوب عىل البنك )...( بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠م 
برقم ٤٥٣٣٧١ يف حساب املحكمة بمؤسسة )...( حلني ثبوت بلوغه ورشده، أو وجود 
البديل الصالح له، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٧/٧هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١١٣٣١ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٤٩٩٦٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، املتضمن دعوى )...( أصالة ووكالة ضد )...( يف قسمة تركة. 
واهلل  األخري،  اإلحلاق  بعد  اإلذن  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٨٢٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ رقم القرار:٣٥٢٥٦٩٥٩  

تلكةا-اعقارتتاوأموتلا-اتسايالءاتلزوجةاعميهاا-اطمباتلورثةانصيبهلامنهااا-اإنكارا
تلدعوىا-اإفادةامؤسقةاتلنقدا-اعدماوجوداأرصدةا-اتناقالاممكيةاأحداتلعقارتتا-ارفضا

يمنياتملدعىاعميهاا-ارصفاتلنظل.

عدماوجوداتلبينة.

أقام املدعي دعواه بصفته أصيال عن نفسه ووكيال عن أخيه ضد زوجة والدهم املدعى 
وعقارات  أمواال  خلف  الذي  والدمها  تركة  من  نصيبهام  بتسليمهام  إلزامها  طالبا  عليها 
استولت عليها املدعى عليها، وبعرض الدعوى عليها أنكرت صحتها، ودفعت بأن مورثهم 
مل خيلف تركة سوى أرض ليس هلا صك ملكية أقيمت قضية بشأهنا، وهي منظورة قضاًء، 
وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة عدم وجود أموال للمورث يف املصارف، ثم أبرز 
املدعي صورة صك عقار، وبعد التحقق من مصدره تبني انتقال نصيب املورث منه حال 
املدعى عليها عىل  لديه عىل دعواه، ورفض يمني  بينة  أنه ال  املدعي  حياته إىل غريه، وقرر 
نفيها؛ ولذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤١٨٨٢٦ برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٩٧٤٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، 
الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حرض  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ  ويف يوم األحد 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( األصيل عن نفسه والوكيل 
الرشعي عن أخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض 
برقم ٣٣٤٥٣٢٠٦ يف ١٤٣٣/١٢/٢٠هـ، املخول له فيها حق املطالبة واملرافعة واملدافعة 
سعودية   )...( معه  احلارضة  عىل  فادعى  واإلبراء،  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار 
ابنها )...( سعودي  قبل  املعرف هبا من  الرقم )...(،  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائاًل يف تقرير دعواه عليها: إن هذه احلارضة 
استولت عىل تركة والدي رمحه اهلل؛ حيث خلف والدي أموااًل وعقارات أطلب احلكم عليها 
بتسليم نصيبي ونصيب موكيل، هكذا ادعى، وقد جرى سؤاله عن صك احلرص فأبرزه يل، 
وباالطالع عليه وجدته حيمل الرقم ٢/١٢/ض يف ١٤٢٧/٣/٣هـ، املتضمن وفاة )...(، 
وانحصار إرثه يف ورثته، وهم زوجته )...(، ويف أوالده منها )...(، ثم جرى سؤاله عن 
األموال والعقارات التي خلفها والده، فقال: ال أعلم عنها، وعليكم البحث عنها، فسألته 
بأن من لوازم حترير الدعوى أن تكون الدعوى معلومة حمررة، فقال: مال والدي يف البنوك، 
والعقار الذي أعرفه هو عقار يف حي )...(، ثم جرى سؤاله عن صك العقار الذي ذكره، 
أجابت  عليها  املدعى  ذلك عىل  وبعرض  أجاب،  هكذا  أعرفه،  وال  ليس موجودًا،  فقال: 
قائلة: ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح مجلًة وتفصياًل، فلم خيلف أموااًل وال عقارات 
فيها صك،  وليس  مورثنا زوجي،  بيني وبني  مناصفة  )...(؛  تقع عىل طريق  أرض  سوى 
هذا  من  األوىل  مجادى  شهر  يف  جلسة  هلا  وحمدد   ،)...( فضيلة  لدى  منظورة  قضية  وفيها 
العام؛ وحيث إنَّ األمر ما ذكر قررت الكتابة إىل مؤسسة النقد السعودي لإلفادة عن أموال 
املورث؛ لذا جرى رفع اجللسة حلني ورود اإلجابة، ويف  جلسة أخرى حرض الطرفان وقد 
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ورد خطاب مؤسسة )...( السعودي ذو الرقم ٣٤/١١٨٨٠ يف ١٤٣٤/٥/٨هـ، املتضمن: 
أن املؤسسة قامت بالتعميم عىل البنوك واملصارف العاملة يف اململكة بشأن املوضوع أعاله، 
كشف  )مرفق  املتوىف  باسم  مغلق  حساب  وجود  ومفادها   ،)...( مرصف  إجابة  وتلقت 
٢٠٠٧/١٢/٦م،  بتاريخ  هي  عملية  آخر  أن  وجدت  عليه  وباالطالع   ،) املطلوبة  للمدة 
البنوك  باقي  إجابات  املؤسسة  تلقت  كام  الطرفني،  مورث  وفاة  قبل  أي:  رسوم،  وهي 
لدهيم، كام  أمانات  أو  ودائع  أو  أو حسابات  أرصدة  أية  واملصارف ومفادها: عدم وجود 
طلبت من املدعي صك العقار يف حي )...( فأبرز يل صورته ووجدته صادرا من كتابة عدل 
بريدة األوىل برقم ٥/٤٦٨ يف ١٤٢٥/١١/٧هـ، وإذا هو مهمش عليه باالنتقال وصدر 
قررت  ذكر  ما  األمر  إن  وحيث  ١٤٣٤/٥/١هـ؛  يف   ٨٦٢٥٠٤٠٠١٣٩٨ برقم  الصك 
الكتابة إىل كتابة العدل لإلفادة عن انتقاالت هذا العقار؛ ولذا جرى رفع اجللسة. ويف يوم 
الثالثاء ١٤٣٥/١/١٦هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض الطرفان وقد وردين خطاب فضيلة 
رئيس كتابة العدل األوىل بربيدة ذو الرقم ٣٤٢٧٠٣٠٢٠ يف ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، ونصه: 
املتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٧٠٣٠٢٠ الرقم  ذا  خطابكم  لكم  نعيد   (
١٤٢٥/١١/١٧هـ؛  يف   ٥/٤٦٨ الرقم  ذي  للصك  امللكية  وانتقاالت  تسلسل  طلب 
 ،)...( للمواطن  ١٤٠٨/٧/٦هـ  يف   ٤/٥٧٢ برقم  سكنية  منحة  أصله  بأن  نفيدكم  عليه 
ورقم حفيظته ٣٣٦٣٨ يف ١٤٠١/٦/١٨هـ، ثم انتقل إىل )...(، ورقم حفيظته ١٨٢٥٩ 
١٣٧٨/٨/٢هـ،  يف   ٤٤٨٧ حفيظته  ورقم   ،)...( إىل  انتقل  ثم  يف١٣٩٥/٥/١١هـ، 
رقم  بالصك  انتقل  ثم  ١٣٨٣/٢/٢٦هـ،  يف   ٤٣٢٨ حفيظته  ورقم   ،)...( إىل  انتقل  ثم 
انتقل  ١/٤٠٧ يف ١٤١١/١١/٢٧هـ إىل )...( ١١٩/١٠٢٨ يف ١٣٨٠/٧/١٨هـ، ثم 
إىل )...( حفيظة رقم )...( يف ١٣٩٠/١/٧هـ، ثم انتقل إىل ملك )...( سجل مدين )...(، 
ثم انتقل إىل ملك )...(، ثم انتقل النصف مشاعًا إىل ملك )...( سجل مدين )...(، ثم انتقل 
نصيب )...( إىل كل من )...(، ثم انتقل نصيب )...( إىل )...( ليصبح هلا كامل امللك. ثم 
انتقل بالصك رقم ٥/٤٧٦٨ يف ١٤٢٥/١١/٧هـ )...( سجل مدين رقم )...(، ثم انتقل 
انتقل  ثم   ،)...( التجاري  )...( ورقم سجلها  إىل رشكة  انتقل  ثم   ،)...( )...( سجل  إىل 
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 ،)...( املدين  سجله  ورقم   )...( إىل   ١٤٣٤/٥/١ يف   ٨٦٢٥٠٤٠٠١٣٩٨ رقم  بالصك 
وما زال العقار ملكه، لإلحاطة، واهلل حيفظكم ويرعاكم (. وبعرض ذلك عىل املدعي أفاد 
قائاًل: كيف انتقل نصيب والدي إىل نصيب )...(؟ انتقل إليهم باحليلة، هكذا أجاب، ثم 
باحليلة،  انتقل  أنه  بينتي هي  إن  بينة عىل ما تدعيه ؟ قال:  املدعي: هل لديك  جرى سؤال 
وبسؤاله: هل لديه بينة غريها؟ قال: ليس لدي بينة غريها، ثم أفهمته هل ترغب يف يمني 
املدعى عليها؟ قال: ال أرغب يمينها، هكذا أجاب؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة 
واالطالع عىل خطاب فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بربيدة املشار إليه أعاله، ونظرًا لعدم 
وجود بينة من املدعي عىل ما يدعيه، وعدم رغبته يف يمني املدعى عليها، وبام أن العقار ليس 
بيد املدعى عليه اآلن، واستنادا خلطاب مؤسسة النقد العريب السعودي املشار إليه أعاله ملا 
سبق كله فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي جتاه املدعى عليها، وأخليت سبيل املدعى 
عليها من هذه الدعوى، وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم قناعته ورضاه 
من  بنسخة  تزويده  وجرى  لطلبه،  فأجيب  اعرتاضية،  بالئحة  االستئناف  باحلكم، وطلب 
احلكم، وأفهم تعليامت االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف 

١٤٣٥/١/١٦هـ. 

اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
املوافق ١٤٣٥/٤/٦هـ وردتني املعاملة من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بالقصيم برقم 
٣٤٢٧٠٣٠٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، املقيدة بدائرة التنفيذ برقم ٣٤٢٧٠٣٠٢٠ وتاريخ 
الشخصية  األحوال  قضايا  بتدقيق  املختصة  الدائرة  قرار  هبا  واملرفق  ١٤٣٥/٣/٠٧هـ، 
باالطالع  إنه  املتضمن:  الرقم ٣٥١٦٤٣٣٣ والتاريخ ١٤٣٥/٣/٠١هـ،  واإلهناءات ذو 
عىل ما أحلق بالضبط من قبل فضيلة القائم بعمله الشيخ )...(، واملتضمن أنه نظرا لتكليف 
حاكم القضية بالعمل يف دائرة التنفيذ وقد وردت الالئحة االعرتاضية من املدعي فقد قرر 
فضيلته رفعها ملحكمة االستئناف؛ لذا تقرر الدائرة إحالتها إىل فضيلة حاكمها الشيخ )...( 



96

مواريث

من  الرقم )١/١٨١(  ذات  املادة  مقتىض  التنفيذ؛ وذلك إلعامل  دائرة  احلايل  مقر عمله  يف 
نظام املرافعات الرشعية عىل الالئحة االعرتاضية، ومن ثم إحالتها من قبله للمحكمة العامة 
بربيدة إلحلاقه يف ضبط القضية وصورته وإعادة املعاملة إلينا إلكامل الزمها، واهلل املوفق. 
وعليه وملا طلبه أصحاب الفضيلة أسأل اهلل يل وهلم التوفيق والسداد أجيب بأنه جرى مني 
االطالع عىل الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعي، واملكونة من ثالث صفحات، ومل أجد 
النظر، وقررت بعثها للمحكمة  فيها ما يؤثر فيام حكمت، أو يوجب الرجوع عنه وإعادة 
العامة بربيدة إلحلاق ذلك عىل ضبطه، ومن ثم بعثها من قبلهم ملحكمة االستئناف، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبيينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٤/٦هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
املقيدة  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٧٠٣٠٢٠( برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس 
 )...( بدعوى  اخلاصة  وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ،  برقم )٣٤٢٧٠٣٠٢٠(  املحكمة  لدى 
بتسليمه  عليها  املدعى  بإلزام  مطالبته  بشأن  )...(؛  ضد   )...( أخيه  عن  ووكالة  أصالة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  بالصك  املنتهية   ،)...( والده  تركة  من  موكله  ونصيب  نصيبه 
)...( القايض باملحكمة سابًقا، املسجل برقم )٣٥١١٧٤٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، 
املتضمن حكم فضيلته برصف النظر عن دعوى املدعي عىل النحو املفصل فيه، وقد سبقت 
منا دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما 
أحلقه فضيلته يف الضبط والصك بناًء عىل قرار الدائرة ذي الرقم )٣٥١٨٤١٨٧( والتاريخ 
١٤٣٥/٣/٢١هـ فإن الدائرة تقرر املصادقة عىل ماحكم به بعد اإلجراء األخري مع تنبيه 
فضيلته عىل أنه مل ينوه يف الضبط والصك إىل قرار الدائرة األخري ذي الرقم )٣٥١٨٤١٨٧( 
والتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ ملالحظة ذلك مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٦٤٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ رقم القرار:٣٥١٤٤٦٦٨  

تلكةا-اعقارتتاومبمغانقديا-اطمباسقماهاا-اصكوكاممكيةاساريةا-احتققامناأرصدةا
تملورثا-اتعذراتلابميغا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-ااحكلاغيايبا-اسقمةاتملبمغاعىلاتلورثةا-ابيعا

تلعقارتتاباملزتدا-احفظانصيباتلغائب.

تملادةاذتتاتللسلا)رر/ا(اوتملادةاذتتاتللسلا)رر١(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحها
تلانفيذية.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه بصفته أحد الورثة طالبني احلكم ببيع عقارات 
املورث عىل ورثته، وتسليمهم نصيبهم من  خلفها مورثهم، وقسمة مبلغ مايل يف حساب 
ذلك،  وقد غاب املدعى عليه، وتعذر تبليغه بالدعوى بعد شطبها سابقا، فتم سامعها ضده 
غيابيا، ثم اطلع القايض عىل صك حرص اإلرث وصكوك ملكية العقار والوكاالت وحتقق 
من رسيان مفعول صكوك امللكية من مصدرها، كام وردت إفادة مؤسسة النقد ببيان املبالغ 
املوجودة يف حساب املورث؛ ونظرا ألن تأخري قسمة الرتكة لعدم حضور املدعى عليه فيه 
رضر عىل باقي الورثة؛ لذا فقد حكم القايض بقسمة رصيد املورث يف البنك  عىل الورثة 
حسب  الورثة  عىل  ثمنها  وقسمة  العلني،  املزاد  يف  العقارات  وببيع  رشعا،  إرثهم  حسب 
إرثهم الرشعي، وعدَّ احلكم بحق املدعى عليه غيابيا، وأنه عىل حجته متى حرض وقرر إيداع 
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نصيب الغائب يف بيت املال حتى حضوره، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٢٥٦٤٠ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٢٣٦٣٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، 
بشأن دعوى )...( ضد )...( يف قسمة تركة حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب 
لشخصه  تبلغ  وقد  يمثله،  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
فقد  ولذلك  )...(؛  باملحكمة  املحرض  من  واملوقعة  باملعاملة  املرفقة  التبليغ  ورقة  بموجب 
أذنت للمدعي بتحرير دعواه فطلب املهلة لتحرير دعواه، فأمهلته لذلك، ورفعت اجللسة. 
ويف موعد آخر افتتحت اجللسة يف الوقت املحدد لسامعها الساعة الثامنة والنصف صباحا 
دون  اجللسة  وقت  وانتهى  أحدمها،  يمثل  من  وال  عليه  املدعى  وال  املدعي  حيرض  ومل 
حضورمها، ومل يقدم املدعي عذرا؛ ولذلك شطبت الدعوى للمرة األوىل. ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي )...( واعتذر عن غيابه باجللسة املاضية، وطلب مواصلة النظر يف الدعوى، 
رفعت  ولذلك  اليوم؛  بجلسة  لشخصه  عليه  املدعى  يتبلغ  ومل  اليوم،  جلسة  له  وحددت 
اجللسة إلعادة تبليغ املدعى عليه. ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، 
وطلبت من املدعي حترير دعواه، فقال: إن الدعوى ختص ورثة والدي وأنا وكيل عنهم، 
وطلبت منه أصل صك حرص الورثة والوكالة عىل الورثة للسري يف القضية، وطلب املهلة 
لذلك، فأمهلته. ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، ومل يردنا ما يفيد 
تبلغه، وقد طلبت من املدعي حترير دعواه فادعى قائال: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٣هـ تويف 
والدي )...(، وانحرص ورثته يف زوجته )...( وأوالده )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...(، وكلهم بالغون راشدون؛ وذلك بموجب صك حرص الورثة 
الورثة  ضمن  من  وأنا  ١٤٣٣/٦/٩هـ  يف   ٣٣٢٨٨١٩٤ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وكياًل  وبصفتي  نفيس  عن  وأصالة  املذكورين، 
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عنيزة برقم ٣٣٣٩٠٣١٣ يف ١٤٣٣/٨/٢٤هـ عن زوجة املتوىف )...( وعن كل من )...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد املتوىف )...( املخول فيها باستالم ما خيصهم من 
تركة مورثهم )...( والبيع واإلفراغ وإقامة الدعاوى والصلح وقبول احلكم واالعرتاض 
املثبت  العقار  أواًل:  التالية  العقارات  تركته  ضمن  من  املذكور  مورثنا  خلف  وقد  عليه، 
بالصك ذي الرقم ٢/٨٩٧ بتاريخ ١٤١٥/١/٥هـ الصادر من كتابة عدل عنيزة للقطعة 
ذات الرقم ٢٧ يف املخطط ذي الرقم )...( حي )...( يف عنيزة، وحدودها وأطواهلا كالتايل: 
سنتيمرًتا،  وعرشين  مرتًا  وعرشين  ثالثة   )٢٣.٢٠( بطول   ٢٨ الرقم  ذات  القطعة  شامال 
وجنوبًا شارع عرض ١٥م بطول )٢٣.٥٠( ثالثة وعرشين مرتًا ومخسني سنتيمرتًا، ورشقًا 
القطعة ذات الرقم ٢٩ بطول )٢٠.٢٠( عرشين مرتًا وعرشين سنتيمرتًا، وغربًا القطعة ذات 
اإلمجالية: )٤٧٦(  بطول )٢٠.٦٠( عرشين مرتًا وستني سنتيمرتًا، ومساحتها  الرقم ٢٥ 
أربعمئة وستة وسبعون مرتًا مربعًا. ثانيا: العقار املثبت بالصك ذي الرقم ٢/٩٨٠ بتاريخ 
١٤١٨/٦/١٣هـ، الصادر من كتابة عدل عنيزة للقطعة ذات الرقم ٤١٥ يف املخطط ذي 
الرقم )...( حي )...( بعنيزة، وحدودها وأطواهلا كالتايل: شامال القطعة ذات الرقم ٤١٦ 
بطول )٤٠.٠٠( أربعني مرتًا، وجنوبًا ميدان والقطعة ذات الرقم ٤١٣ بطول )٣٥.٠٠ ( 
مرتًا،  وعرشين  اثنني   )  ٢٢.٠٠( بطول  عرض١٥مرًتا  شارع  ورشقًا  مرتًا،  وثالثني  مخسة 
اإلمجالية:  ومساحتها  مرتًا،  عرشين   )٢٠.٠٠( بطول   ٤١٧ الرقم  ذات  القطعة  وغربًا 
املثبت  العقار  ثالثا:  مربًعا.  سنتمرًتا  ومخسون  مرتًا  وثامنون  وسبعة  سبعمئة   )٧٨٧.٥٠(
بالصك ذي الرقم ٢/٨٩٨ بتاريخ ١٤١٥/١/٥هـ، الصادر من كتابة عدل عنيزة للقطعة 
ذات الرقم ٢٨ يف املخطط رقم )...( حي )...( بعنيزة، وحدودها وأطواهلا كالتايل: شامال 
مالعب أطفال بطول )٢٢.٨٠ ( اثنني وعرشين مرًتا وثامنني سنتيمرًتا، وجنوبًا القطعة ذات 
الرقم ٢٧ بطول )٢٣.٢٠ ( ثالثة وعرشين مرتًا وعرشين سنتيمرًتا، ورشقًا القطعة ذات 
الرقم ٣٠ بطول )١٩.٣٠ ( تسعة عرش مرًتا وثالثني سنتيمرًتا، وغربًا القطعة ذات الرقم 
٢٦ بطول )١٨.٧٠ ( ثامنية عرش مرتا وسبعني سنتيمرًتا، ومساحتها اإلمجالية: )٤٣٦.٩٠( 
أربعمئة وستة وثالثون مرتا مربعا وتسعون سنتيمرتا. رابعا: العقار املثبت بالصك ذي الرقم 
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الرقم  ذات  للقطعة  عنيزة  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٢٦/٤/٢٨هـ،  بتاريخ   ٤/١٣١١
٢٢٤ يف املخطط ذي الرقم )...( حي )...( بعنيزة، وحدودها وأطواهلا كالتايل: شامال جزء 
من القطعة ذات الرقم ٢١٠ بطول )٢١.٠٠ ( واحد وعرشين مرتًا، وجنوبًا القطعة ذات 
الرقم ٢٢٦ بطول )٢١.٠٠ ( واحد وعرشين مرتًا، ورشقًا ساحة وميدان بطول )٢٠.٠٠( 
الرقم ٢٢٥ بطول )٢٠.٠٠( عرشين مرتًا، ومساحتها  القطعة ذات  عرشين مرتًا، وغربًا 
بالصك ذي  املثبت  العقار  مربعا. خامسا:  مرتًا  أربعمئة وعرشون  اإلمجالية: )٤٢٠.٠٠( 
ذات  للقطعة  عنيزة  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤١٥/٢/٢٣هـ،  بتاريخ   ١/١٠١٨ الرقم 
الرقم ٢٢٦ يف املخطط ذي الرقم )...( حي )...( بعنيزة، وحدودها وأطواهلا كالتايل: شامال 
القطعة ذات الرقم ٢٢٤ بطول )٢١.٠٠( واحد وعرشين مرتًا، وجنوبًا القطعة ذات الرقم 
 )٢٠.٠٠( بطول  وميدان  ساحة  ورشقًا  مرتًا،  وعرشين  واحد   )٢١.٠٠( بطول   ٢٢٨
الرقم ٢٢٧ بطول )٢٠.٠٠( عرشين مرتًا، ومساحتها  القطعة ذات  عرشين مرتًا، وغربًا 
عليه  املدعى  الورثة  ضمن  ومن  مربعا،  مرتًا  وعرشون  أربعمئة   )٤٢٠.٠٠( اإلمجالية: 
الغائب )...(، وقد رغب الورثة يف بيع العقارات املذكورة إال أن املدعى عليه الغائب رفض 
احلضور للبيع أو التوكيل يف ذلك؛ لذا أطلب احلكم ببيع العقارات املذكورة، وتسليمي أنا 
والوكالة  الورثة  حرص  صك  عىل  اطلعت  وقد  دعواي،  هذه  قيمتها،  من  نصيبنا  وموكيل 
العقارات مسجلة يف  املدعي فوجدهتا كام ذكر، وصكوك  التي ذكرها  العقارات  وصكوك 
ملكية مورث املدعني، وقد جرى االستفسار عن سجالهتا فوردنا جواب كتابة عدل عنيزة 
يف   ٢/٨٩٧ الرقم  ذا  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٤/٤/١٠هـ،  يف   ٣٤٨٨٣٢٥٨ الرقم  ذو 
١٤١٥/١/٥هـ مطابق لسجله، وليس عليه مالحظات حتى تاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ، كام 
وردنا جواب كتابة عدل عنيزة ذو الرقم ٣٤٨٧٩٦٨٠ يف ١٤٣٤/٤/١٠هـ، املتضمن أن 
الصك ذا الرقم ٢/٩٨٠ يف ١٤١٨/٦/١٣هـ مطابق لسجله وليس عليه مالحظات حتى 
يف   ٣٤٨٨٤٤٣١ الرقم  ذو  عنيزة  عدل  كتابة  جواب  وردنا  كام  ١٤٣٤/٤/٩هـ،  تاريخ 
١٤٣٤/٤/١٠هـ، املتضمن أن الصك ذا الرقم ٢/٨٩٨ يف ١٤١٥/١/٥هـ مطابق لسجله 
وليس عليه مالحظات حتى تاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ، كام وردنا جواب كتابة عدل عنيزة ذو 
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يف   ٤/١٣١١ الرقم  ذا  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٤/٤/١٠هـ،  يف   ٣٤٨٨٣٥٩٦ الرقم 
١٤٢٦/٤/٢٨هـ مطابق لسجله وليس عليه مالحظات حتى تاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ، كام 
وردنا جواب كتابة عدل عنيزة ذو الرقم ٣٤٨٨٥٠٧٦ يف ١٤٣٤/٤/١٠هـ، املتضمن أن 
الصك ذا الرقم ١/١٠١٨ يف١٤١٥/٢/٢٣هـ مطابق لسجله وليس عليه مالحظات حتى 
حيرض  ومل   )...( ووكالة  أصالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  ١٤٣٤/٤/٩هـ،  تاريخ 
املدعى عليه وال من يمثله، ومل يردنا ما يفيد تبليغه؛ حيث تضمنت ورقة التبليغ أنه ال يوجد 
عنوان، وقد استعد املدعي بالداللة عىل عنوان املدعى عليه، ورفعت اجللسة إلعادة تبليغ 
املدعى عليه، وقد  املدعي أصالة ووكالة ومل حيرض  املدعى عليه، ويف جلسة أخرى حرض 
وردتنا ورقة تبليغه يف جلسة اليوم، وعليها إفادة املحرض )...( بام نصه: تم االنتقال ملوقع 
املدعى عليه حسب داللة وكيل املدعي ستة مرات ويف أوقات خمتلفة ومل نجد من يستلم؛ 
ولذا جرى إكامل الالزم بإرسال خطاب للرشطة انتهى. وقرر املدعي أصالة ووكالة بقوله: 
إنني أطلب قسمة املبالغ العائدة ملورثنا املوجودة يف البنوك، هكذا قرر، فطلبت منه حترير 
املبالغ، فطلب املهلة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة ووكالة )...( ومل حيرض 
املدعى عليه، وقد وردنا خطاب رشطة عنيزة ذو الرقم ٣٤٢٠١٦٧٨٣ يف ١٤٣٤/٩/٦هـ 
بشأن تبليغ املدعى عليه بموعد اجللسة السابقة، وعليه إفادة الرشطة بام نصه: تم االنتقال إىل 
أجده،  الباب عدة مرات ومل  الرقم: )ثالثة( وطرق  ذات  الشقة   ،)...( مقر سكنه يف حي 
انتهى. وقد طلب املدعي أصالة ووكالة يف هذه اجللسة إضافة قسمة املبالغ التي يف أرصدة 
الرقم  بخطابنا ذي  السعودي  العريب  النقد  الورثة، وكنا خاطبنا مؤسسة  املتوىف عىل  والده 
البنوك، فوردنا  املتوىف لدى مجيع  ٣٤٢٥٣٤٠٨ يف ١٤٣٤/١/٢٨هـ لإلفادة عن أرصدة 
يف   ٣٤/٣٤٥١ الرقم  ذو  بربيدة  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  فرع  مدير  جواب 
١٤٣٤/٢/٢٥هـ، املتضمن اإلفادة بوجود أرصدة للمتوىف )...( يف البنوك التالية: أوال: 
ومخسون  وتسعة  مخسمئة   )٥٥٩.٦٣١.٢٧( مقداره:  للمتوىف  رصيد  يوجد   )...( البنك 
ألفا وستمئة وواحد وثالثون رياال وسبع وعرشون هللة. ثانيا:  البنك )...( يوجد رصيد 
هللة،  وسبعون  رياال  وثالثون  ومئة  ألفا  عرش  أحد   )١١.١٣٠.٧٠( مقداره:  للمتوىف 
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وطلب املدعي أصالة ووكالة قسمة هذه األرصدة عىل الورثة ليتمكن كل وارث من استالم 
نصيبه، هكذا قرر، وقد سألت املدعي أصالة ووكالة: هل عىل والده دين أو يوجد له وصية 
؟ فأجاب: ال أعلم له دينا وال وصية، هكذا أجاب؛ فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي 
من  نصيبهم  وموكليه  هو  وتسليمه  املذكورة  العقارات  بيع  طلبه  املتضمنة  ووكالة  أصالة 
قيمتها، وقسمة األرصدة املذكورة عىل الورثة، ولكون العقارات واألرصدة مسجلة باسم 
الورثة  حرص  صك  حسب  عليه  واملدعى  املدعني  يف  ينحرصون  وورثته  املذكور  املتوىف 
القضية،  أية جلسة من جلسات  الورثة ومل حيرض  املذكور، ونظرا إىل أن املدعى عليه أحد 
ونظرا إىل أن تأخري قسمة الرتكة فيه رضر عىل البقية؛ لذا فقد حكمت بقسمة رصيد املتوىف 
يف البنك )...( ومقداره: )٥٥٩.٦٣١.٢٧( مخسمئة وتسعة ومخسون ألفا وستمئة وواحد 
وثالثون رياال وسبع وعرشون هللة عىل الورثة حسب إرثهم رشعا؛ للزوجة الثمن وقدره: 
تسعة وستون ألفا وتسعمئة وثالثة ومخسون رياال وتسعون هللة، والباقي وقدره: أربعمئة 
وتسعة وثامنون ألفا وستامئة وسبعة وسبعون رياال وست وثالثون هللة ألوالد املتوىف للذكر 
مثل حظ األنثيني لكل ابن تسعة وستون ألفا وتسعمئة وثالثة ومخسون رياال وتسعون هللة، 
ولكل بنت أربعة وثالثون ألف وتسعمئة وستة وسبعون رياال ومخس وتسعون هللة،  كام 
ألفا  عرش  أحد   )١١.١٣٠.٧٠( ومقداره:   ،)...( بالبنك  املتوىف  رصيد  بقسمة  حكمت 
ومئة وثالثون رياال وسبعون هللة عىل ورثة املتوىف، للزوجة الثمن، وقدره: )١٣٩١.٣٣( 
ألف وثالثمئة وواحد وتسعون رياال وثالث وثالثون هللة، والباقي وقدره: )٩٧٣٩.٣٦( 
تسعة آالف وسبع مئة وتسعة وثالثون رياال وست وثالثون هللة ألوالد املتوىف للذكر مثل 
حظ األنثيني، لكل ابن )١٣٩١.٣٣( ألف وثالثمئة وواحد وتسعون رياال وثالث وثالثون 
هللة، ولكل بنت )٦٩٥.٦٦( ستمئة ومخسة وتسعون رياال وست وستون هللة، وحكمت 
ببيع العقارات املذكورة يف املزاد العلني، وقسمة قيمتها عىل الورثة حسب إرثهم الرشعي، 
وبجميع ما تقدم حكمت، ويعد احلكم يف حق املدعى عليه غيابيا لعدم تبلغه لشخصه بعد 
التوفيق، وصىل اهلل  التبليغ، وباهلل  شطب الدعوى، وسوف يبلغ باحلكم حسب إجراءات 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ. 
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عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٢٥٦٤٠ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٣٦٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، ويف 
يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠١/١٧هـ افتتحت اجللسة وقد عادت إلينا املعاملة من حمكمة 
االستئناف بالقصيم وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٣٨٨٠٥١ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، املتضمن 
أواًل:  املعاملة لوحظ اآليت:  „ وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق  املقدمة:  بعد  ما نصه 
مل ينوه فضيلته يف حكمه أن احلكم بحق املدعى عليه غيايب، وأنه عىل حجته إذا حرض وذلك 
يتبلغ  الرشعية لكونه مل حيرض ومل  املرافعات  نظام  لوائح  الرقم )٤/٥٦( من  املادة ذات  وفق 
لشخصه، كام مل يعرض احلكم عىل املدعي أصالًة ووكالة لتقرير قناعته به من عدمها وذلك 
وفق املادة ذات الرقم )١٦٥( من نظام املرافعات الرشعية. ثانيًا: مل نجد أن فضيلته قرر إيداع 
نصيب املدعى عليه يف بيت املال، ويسلم له متى ما رغب يف ذلك، كام أنه يوجد خطأ يف اسم 
فعىل  يتعني تصحيحه،   )...( ذكر  بالقلم؛ حيث  معلم حتته  والصك  الضبط  عليه يف  املدعى 
فضيلته مالحظة ما ذكر، وإحلاق ما جيريه يف الضبط والصك وسجله، ثم إعادة املعاملة إلكامل 
انتهى. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف حفظهم اهلل  الزمها، واهلل املوفق، 
تعاىل عن املالحظة األوىل: فإن هذا احلكم يعد غيابيا يف حق املدعى عليه، وهو عىل حجته 
إذا حرض، وأما عرض احلكم عىل املدعي أصالة ووكالة فإنه قد حكم له بكل طلباته؛ ولذلك 
فلم يعرض احلكم عليه، ومع ذلك فقد حرض املدعي أصالة ووكالة يف هذه اجللسة، وقرر 
بقوله: إنني مقتنع باحلكم؛ ألنه تضمن احلكم يل بام طلبت، هكذا قرر، وبالنسبة للمالحظة 
املال، ويسلم له متى رغب يف ذلك،  إيداع نصيب املدعى عليه يف بيت  الثانية فقد قررت 
االستئناف،  قضاة  الفضيلة  أصحاب  به  أجيب  ما  هذا   ،)...( عليه  املدعى  اسم  وصحة 
عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  الزمها،  إلكامل  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  بإعادة  وأمرت 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.
األحوال  قضايا  بتدقيق  املختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  واإلهناءات  الشخصية 
١٤٣٥/١/٢٢هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٨٤٣٧٧٩( برقم  عنيزة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٥/١/٢٥هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٨٤٣٧٧٩( برقم  املحكمة  لدى  املقيدة 
)...( أصالة ووكالة عن بقية ورثة والده ضد )...( بشأن مطالبته ببيع عقارات مورثهم )...(، 
وتسليمه وموكليه نصيبهم من قيمتها، املنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض 
باملحكمة؛ املسجل برقم )٣٤٣٢٣٩٩٥( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٢هـ، املتضمن حكم فضيلته 
بقسمة الرتكة املذكورة عىل النحو املفصل فيه، وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة. وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته، وأحلقه بالضبط والصك بناًء عىل قرارنا 
ذي الرقم )٣٤٣٨٨٠٥١( والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ قررنا باألكثرية املصادقة عىل ماحكم 
به فضيلته بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤١٩٩٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٠٩١٦ 

تلكةا-اعقارا-اوفاةاأحداتلورثةا-اتعذراتلوصولاإىلاورثاها-اطمباسقمةاتإلجبارا-افكا
تلعقاراوسقمةا بيعا تملخاصةا-اشهادةاشهوداعدولا-ا تجلهاتا تلعقارا-اخماطبةا تللهناعنا

ثمنها-احفظانصيباتلغائبني.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم طالبا احلكم ببيع عقار من تركة مورثهم، وتسليمه 
نصيبه من ثمنه، وقد تعذر تبليغ املدعى عليهم، وهم ورثة زوجة املورث لكوهنم يقيمون 
املختصة  اجلهات  إفادة  وقد وردت  إليهم،  الوصول  من  املدعي  يتمكن  ومل  البالد،  خارج 
بعدم التوصل إىل الورثة املدعى عليهم، وبطلب البينة من املدعي أحرض شاهدين معدلني 
رشعا، فشهدا بعدم معرفتهام لورثة الزوجة داخل البالد، كام جرى فك الرهن عن العقار، 
التنفيذ  قايض  قبل  من  العقار  ببيع  القايض  حكم  فقد  ولذا  ملكيته؛  صك  من  والتحقق 
باملحكمة، وإيداع نصيب الزوجة من ثمنه وهو الربع يف بيت املال حتى ظهور املستحق له 

من ورثتها، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٦/١١هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الثانية عرشة ظهًرا لدي أنا )...( رئيس املحكمة العاّمة بسكاكا، وبناء عىل املعاملة املقيدة 
برقم ٣٤١٢٧٧٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ، املتعلقة بدعوى )...( ضد ورثة )...( 
وحرض فيها )...( حامل السجل املدين ذي الرقم )...(، فادعى قائاًل: تويف ابن عمي )...( 
يتضح من صك  أنا )...( وزوجته )...( كام  إرثه يفَّ  بتاريخ ١٤٢٠/٦/٢٠هـ، وانحرص 
حرص اإلرث املرفق ذي الرقم ٥/٨٤ يف ١٤٢٠/٧/١١هـ، الصادر من هذه املحكمة، وقد 
توفيت الزوجة )...(، وال نعلم هلا وارث داخل السعودية، ويذكر أن هلا ورثة يف سوريا، 
وحاولنا االتصال هبم ولكن دون جدوى؛ وحيث إن مورثنا خلف لنا بيتًا بحي )...( بمدينة 
سكاكا، اململوك بالصك الصادر من كتابة عدل سكاكا برقم ٤٤٣ يف ١٤٠٢/٣/٢٩هـ، 
قطعة  وجنوبًا  مرتًا٢٠م،  عرشين  بطول  ١٥م  عرش  مخسة  عرضه  بشارع  شاماًل  واملحدود 
الرقم  ذات  األرض  قطعة  ورشقًا  مــرتًا٢٠م،  عرشين  بطول   ٤١٦ الرقم  ذات  األرض 
الرقم ٤١٣ بطول عرشين مرتًا  ٤١٧بطول عرشين مرتًا ٢٠م، وغربًا قطعة األرض ذات 
.ا.هـ،  قيمته  من  نصيبي  تسليمي  أطلب  مربع،  مرت  أربعمئة  )٤٠٠م٢(  ومساحتها  ٢٠م، 
فجرى منا االطالع عىل صك حرص اإلرث ذي الرقم ٥/٨٤ يف ١٤٢٠/٧/١١هـ املشار 
إليه بعاليه ووجدته طبق ما ادعى به املدعي، كام جرى االطالع عىل صك العقار موضوع 
للمرأة  به من عدم وجود ورثة  ادعى  ما  البينة عىل صحة  املدعي  الدعوى، وجرى سؤال 
للتحري عن ورثة  املختصة  اجلهات  إمهاله؛ وعليه، وملخاطبة  البالد، فطلب  داخل   )...(
حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  أعاله  العقار  سجل  من  والتحقق  عليه،  املدعى 
املدعي بعاليه وقد سبقت خماطبة إمارة اجلوف بشأن اإلفادة عن ورثه املتوفاة أعاله )...(، 
وورد جواب اإلمارة ذو الرقم ٧٦٨٣ يف ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ بام نصه: )جتدون بطيه خطابا 
وذا  ١٤٣٤/٨/٢٤هـ  يف   ٤٤٠٣٠ الرقم  ذا  للحقوق  املساعد  عسري  منطقة  إمارة  وكيل 
الرقم ٤٨١٧٠ يف ١٤٣٤/٩/٢١هـ، وكامل مرفقاهتام، وكذلك خطاب وكيل إمارة منطقة 
الرشقية  املنطقة  إمارة  وكيل  وخطاب  ١٤٣٤/٩/١٤هـ،  يف   ٢٢٩٣٢ الرقم  ذا  القصيم 
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املساعد باإلنابة ذا الرقم ٤٣٢٨٩ يف ١٤٣٤/٩/١٢هـ حول املوضوع نفسه، وما تضمنته 
(.اهـ؛  املذكورة   )...( املرأة  عن  معلومات  أي  إىل  التوصل  بعدم  إليها  املشار  اخلطابات 
وحيث جرى االطالع عىل هذه اخلطابات فقد طلبت من املدعي البينة عىل صحة ما ذكر 
من عدم وجود املدعى عليها، وأنه ال يعرف هلا وارث، ثم أحرض للشهادة وأدائها كاًل من 
املدعو )...( حسب السجل املدين ذي الرقم )...( واملدعو )...( حسب السجل املدين ذي 
الرقم )...( وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة أجاب كل واحد منهام: أشهد هلل أن املرأة )...( 
زوجة )...( توفيت عام ١٤٣٣هـ، وال نعرف أن هلا وارثا، أو قرابة يف السعودية، هذا ما 
أشهد به لوجه اهلل تعاىل. اهـ وجرى تعديلهام من قبل )...( و)...(، وقد شهدا بعدالة كل 
واحد منهام. اهـ، وجرى االطالع عىل خطاب كتابة عدل سكاكا ذي الرقم ٣٤١٦٠١٨٩٠ 
والتاريخ ١٤٣٢/٧/٣هـ؛ جوابًا عن استفسارنا عن صك العقار أعاله، املتضمن بأن هذا 
العقار ما زال مرهونًا لصالح صندوق التنمية العقاري .اهـ، وعليه فقد أفهمت املدعي بأنه 
ال يمكن بيع هذا العقار حتى فك الرهن عنه، فأجاب: إنه صدر إعفاء من الصندوق عن 
ثم مواصلة دعواه،  الرهن،  العقار من  الصندوق، وحترير  بمراجعة  فأفهمته  القرض،  هذا 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي )...(؛ وحيث وردنا خطاب كتابة عدل سكاكا ذو الرقم 
الرقم  ذا  الصك  بأن  )نفيد فضيلتكم  نصه:  بام  والتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ   ٣٥١١٩٥٦٧٩
٤٤١٥٠٤٠٠٠٨٠٢ يف ١٤٣٥/٣/٤هـ ساري املفعول، ومطابق لسجله بعد إفادة موظف 
السجالت، وال يوجد عليه مالحظات( أهـ، وبعد االطالع عىل الصك الصادر من كتابة 
عدل سكاكا ذي الرقم ٤٤١٥٠٤٠٠٠٨٠٢ يف ١٤٣٥/٣/٤هـ، املتضمن رفع الرهن عن 
البيت موضوع الدعوى، وعليه وبناء عىل ما تقدم فقد حكمت ببيع البيت موضوع الدعوى 
من قبل قايض التنفيذ باملحكمة، وإيداع نصيب املرأة بعاليه )...( من قيمته، وهو ربع القيمة 
يف بيت املال حتى ظهور املستحق له من ورثتها، وبه حكمت، وقنع به املدعي، وقررت رفع 
هذا احلكم ملحكمة االستئناف، وأقفلت اجللسة الساعة العارشة وعرشين دقيقة، وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
بسكاكا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  املعاملة  اجلوف عىل  بمنطقة  االستئناف 
الشيخ )...( برقم ٣٤١٢٧٧٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، واملقيدة لدى هذه املحكمة 
فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  واملرفق  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٧٠٤٩٢ برقم 
برقم ٣٥٢٥٠٩٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هــ، اخلاص بدعوى )...( ضد/ ورثة )...( 
يف قسمة تركة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة فإن الدائرة تقرر باألكثرية املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، 

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

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨١٥٤٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار:٣٥٢٠٠٨٦٢  

تلكةا-اعقارتتا-اطمباسقماهاا-اسقمةاإجبارا-اصمحاعىلاسقمةاتلتيضا-اسلتراسقلا
تخلربتءا-اوجوداغبطةاومصمحةالمقارصا-اإلزتمابمضموناتلصمح.

صمحاتألطلتف.

أقام املدعيان دعوامها ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبني احلكم ببيع عقارات آلت 
إليهم من مورثهم، وقسمة ثمنها عىل الورثة حسب أنصبتهم الرشعية، وبعرض الدعوى 
العقارات  بيع  أقر بصحتها، وقرر رفضه وموكليه  املدعى عليه أصالة ووكالة ووالية  عىل 
لكون الورثة يسكنون فيها، ثم اصطلح األطراف عىل قسمة العقارات بينهم بالرتايض، وقد 
القسمة؛  للقارص يف هذه  باملحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة  قرار قسم اخلرباء  ورد 
ولذا فقد أجاز القايض هذا الصلح وألزم األطراف به، وقرر التهميش عىل صكوك امللكية 
بموجبه، وعىل سجالهتا بعد موافقة حمكمة االستئناف عليه، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٨١٥٤٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٤١١٣١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، ويف 
يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ فتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب 
الرقم  املدين ذي  الرقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل  املدين ذي  السجل 
)...(، وادعوا عىل احلارض معهم يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( أصيال عن نفسه، وبصفته وليا عىل شقيقه القارص عقال )...( بموجب 
صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣١٧٧٨٠٢ يف ١٤٣٣/٠٤/٠٧هـ، ووكيال 
عن )...( و)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٦٥٩٦٠ يف ١٤٣٣/٠٥/٠٥هـ، الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة، واملخول له فيها حق املرافعة واملدافعة واإلقرار؛ قائلني 
يف دعواهم: لقد تويف مورثنا )...(، ومن تركته العقار اململوك بالصك ذي الرقم ٣٤/٤٥ يف 
١٤٠٣/٠٦/٣٠هـ، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم ٨/٢٠٦ يف ١٤٠٤/٠٢/٠٤هـ، 
والعقار اململوك بالصك ذي الرقم ٢١/٣/١٦يف ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الصادرة مجيعها من 
هذه املحكمة، والعقار اململوك بالصك ذي الرقم ١/٧٥/١٧٩ يف ١٤٠٦/٠٥/٠٨هـ، 
الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة، نطلب احلكم ببيع هذه العقارات املذكورة، 
املدعني  منها، هذه دعوانا، وبعرض دعوى  الرشعي  نصيبه  الورثة  وتسليم كل واحد من 
العقارات  ملورثنا  أن  من  املدعون  ذكره  ما  قائال:  أجاب  ووكالة  أصالة  عليه  املدعى  عىل 
قيمتها  وقسمة  العقارات،  تلك  بيع  من  طلبوا  ما  وأما  صحيح،  كله  فهذا  أعاله  املذكورة 
تلك  يف  يسكنون  الورثة  لكون  عليه؛  نوافق  وال  البيع  نرفض  وموكيل  فإنني  الورثة  بني 
الصادر من هذه  العقارات، هكذا أجاب، عندها جرى االطالع عىل صك حرص اإلرث 
برقم ١٨/١٠٠/١٥٥ يف ١٤٣٢/٠٣/١٢هـ، كام جرى االطالع عىل صكوك  املحكمة 
التملك، املتضمنة مجيعها متلك مورث الطرفني للصكوك املذكورة أعاله، وكان قد جرى 
االستفسار عنها، فوردنا جواب مدير السجالت هبذه املحكمة ذو الرقم ٣٤٨٧٩٧٢٤ يف 
مطابقة  املتضمن  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ،  يف   ٣٤٨٨٨٦٣٩ الرقم  وذو  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ 
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الرقم ٢١/٣/١٦ لسجالهتا، كام وردنا جواب رئيس  الرقم ٣٤/٤٥ وذي  الصكني ذي 
كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة ذو الرقم ٣٤٩٤٠٩٠٨ يف ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ، املتضمن 
مدير  جواب  وردنا  كام  مفعوله،  ورسيان  لسجله   ١/٥٧/١٧٩ الرقم  ذي  الصك  مطابقة 
أنه  املتضمن  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ،  يف   ٣٤٨٨٨٥٩٩ الرقم  ذو  املحكمة  هبذه  السجالت 
بمطابقة الصك ذي الرقم ٨/٢٠٦ لسجله تبني وجود مجلة ساقطة غري مسجلة بالسجل، 
لتقدير  النظر  هليئة  الكتابة  فقد جرى  قارًصا  الورثة  أحد  الساقطة، ولكون  للجملة  ومشار 
يف   ٣٤٤١١٣١٩ الرقم  ذو  جواهبم  فوردنا  وقيمتها،  واملصلحة،  الغبطة  وبيان  العقارات، 
أنه  املتضمنان  ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ،  يف   ٣٤٤٤١١٣١٩ الرقم  وذو  ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ 
 ٢١/٣/١٦ الرقم  ذي  بالصك  اململوك  العقار  قيمة  تقدر  فإنه  العقارات  عىل  بالوقوف 
بمبلغ وقدره: مليون وثامنمئة وواحد وثالثون ألًفا ومئة وثامنية ومخسون رياال، وتقدر قيمة 
العقار اململوك بالصك ذي الرقم ٣٠/٤٥ بمبلغ وقدره: مليون ومخسمئة وأربعة وسبعون 
أربعمئة  بمبلغ وقدره:  الرقم ١/٥٧/١٧٩  بالصك ذي  اململوك  ألًفا ومئة ريال، والعقار 
بمبلغ وقدره: سبعمئة  الرقم ٨/٢٠٦  بالصك ذي  اململوك  والعقار  ريال،  ألف  ومخسون 
واثنان وسبعون ألف ريال، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه 
صادق عىل دعوى املدعني، وبام أنه قرر رفضه وموكليه بيع العقارات، وبعد االستفسار عن 
سجالت العقارات املذكورة، ولعدم وجود ما يمنع من إفراغها وفقا لإلجابات املذكورة 
العقارات  ببيع  فقد حكمت  كله  لذلك  أعاله؛  املرصود  النظر  هيئة  قرار  وبناء عىل  أعاله، 
النظر،  املقررة من هيئة  القيمة  العقار عن  بيع  العلني عىل أن ال يقل  باملزاد  املذكورة أعاله 
نصيب  وحفظ  الرشعية،  أنصبتهم  حسب  الورثة  بني  قيمتها  قسمة  ثم  أعاله،  واملرصودة 
وبعرض  حكمت،  كله  وبذلك  البدل،  رشاء  حلني  النقد  مؤسسة  يف  باسمه  عقال  القارص 
احلكم عىل الطرفني قرر املدعون القناعة باحلكم، وقرر املدعى عليه أصالة ووكالة االعرتاض 
بمراجعة  وأفهم  لطلبه،  االستئناف، وأجيب  اعرتاضية، وطلب  بتقديم الئحة  احلكم  عىل 
املحكمة يوم األربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ الستالم صورة من احلكم لتقديم اعرتاضه عليه 
يف موعد أقصاه ثالثون يوما من ذلك التاريخ، وإذا مل يقدم اعرتاضه خالله سقط حقه يف 
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االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، وصىل اهلل وسلم عىل 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  املقيدة  ووكالة،  أصالة  عليه  املدعى  من  املقدمة  االعرتاضية  الالئحة  وردتنا  وقد 
٣٥١٩٥٣٨٢ يف ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، وباالطالع عليها وجد أهنا تتضمن اإلفادة بوجود 
صلح بني الورثة املذكورين أعاله، ويتضمن الصلح أن يكون العقار اململوك بالصك ذي 
املدعني،  نصيب  ٨/٢٠٦من  الرقم  ذي  بالصك  اململوك  والعقار   ١/٥٧/١٧٩ الرقم 
الرقم  ذي  بالصك  اململوك  والعقار   ٣٤/٤٥ الرقم  ذي  بالصك  اململوك  العقار  ويكون 
٢١/٣/١٦من نصيب املدعى عليهم، ويف هذه اجللسة حرض املدعون، كام حرض معهم )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، كام حرض يف هذه اجللسة املدعى عليه أصالة ووكالة وبصفته 
وكيال عن شقيقه )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم 
٣٥٢٩٩٨٠٦ يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ ووكيال عن شقيقه )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٦٦٤٢٤ يف١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ، املخول له 
يف هاتني الوكالتني حق املرافعة واملدافعة واإلقرار، وقرر املدعون واحلارضان )...( و)...( 
العقار  يكون  أن  عىل  الورثة  بني  االتفاق  من  ووكالة  أصالة  عليه  املدعى  ذكره  ما  بقوهلم: 
اململوك بالصك ذي الرقم ١/٥٧/١٧٩ والعقار اململوك بالصك ذي الرقم ٨/٢٠٦من 
الرقم  ذي  بالصك  اململوك  العقار  ويكون   ،)...( احلارضين  وأشقائهم  املدعني  نصيب 
املدعى عليه أصالة  الرقم ٢١/٣/١٦من نصيب  بالصك ذي  اململوك  ٣٤/٤٥، والعقار 
وأشقائه موكليه املذكورين فهذا صحيح، وال مانع لدينا من إثبات هذا الصلح والتهميش 
عىل صكوك العقارات املذكورة بموجبه، كام أضاف املدعى عليه أصالة ووكالة بقوله: ال 
مانع لدي أنا وموكيل من قسمة العقار عىل النحو الوارد أعاله والتهميش عىل صكوك امللكية 
بموجبه، هكذا قرروا، وكان قد جرى بعث املعاملة إىل قسم اخلرباء هبذه املحكمة لالطالع 
املذكور  للقارص  ومصلحة  غبطة  القسمة  تلك  يف  وهل  الطرفني،  بني  الواردة  القسمة  عىل 
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أعاله ؟ فوردنا جواهبم بالقرار ذي الرقم ٣٤٤١١٣١٩ يف ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، املتضمن 
أن القسمة املذكورة حتقق الغبطة واملصلحة جلهة القارص؛ لذلك كله، وبام أن طريف الدعوى 
قرروا الصلح بقسمة العقارات املذكورة أعاله عىل النحو الوارد يف الالئحة االعرتاضية، 
املحكمة،  هبذه  اخلرباء  قسم  قرار  عىل  وبناء  اجللسة؛  هذه  يف  الدعوى  طرفا  به  أقر  والذي 
بيع  به من  فقد رجعت عام حكمت  لذلك  اإلقرار؛  املدعى عليه ختوله حق  أن وكالة  وبام 
العقارات املذكورة أعاله باملزاد العلني، وقسمة قيمتها بني الورثة حسب نصيبهم الرشعي، 
وأمضيته،  أعاله،  املذكورة  القسمة  يف  عليه  واتفقا  الطرفان،  عليه  اصطلح  ما  وأجزت 
وألزمتهام به، وسيجري التهميش عىل صكوك امللكية بموجبه، وعىل سجالهتا بعد موافقة 
مجيعا  قرروا  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت،  كله  وبذلك  عليه،  االستئناف  حمكمة 
املتبع. حرر يف  القناعة باحلكم، وأمرت برفع احلكم إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه حسب 

١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٤١١٣١٩ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٨٧٠٧٠ وتاريخ 
وصورة  الصك  وبدراسة  تركة،  قسمة  يف   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، 
ضبطه، تقررت املوافقة عىل احلكم مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٧٨٣٦ 
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٣٤٦٣ 

تلكةا-اعقارتتاومبمغانقديا-اطمباسقماهاابنياتلورثةا-اصمحاعىلاسقمةاتلتٍضا-اسلترا
دوناصكوكا-ا عقارينا لمقارصا-اشهادةاشهوداعدولا-ا غبطةاومصمحةا تخلربتءا-ا سقلا

تسابعادمهاامناتلققمةا-اإلزتماتلورثةابالصمح.ا

تعميلاوزيلاتلعدلاذواتللسلا)١٢/3٢/ت(اوتلااريخا3/١٢ل/3لا١هـ.

نصيبها  بإعطائها  احلكم  طالبة  عليهم  املدعى  الورثة  باقي  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
بني  اتفاق  وجود  قرروا  عليهم  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  مورثها،  تركة  من  الرشعي 
الورثة عىل قسمة الرتكة صلحا، وطلبوا إثبات الصلح الذي اتفقوا عليه، وقد ورد قرار قسم 
اخلرباء باملحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقارصين يف تلك القسمة، ثم أحرض الورثة 
شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بأن القسمة املتفق عليها فيها غبطة ومصلحة للقارصين، كام 
جرى استبعاد عقارين من القسمة لعدم وجود صكوك ملكية هلام؛ ولذا فقد حكم القايض 

بإثبات الصلح وإجازته، وإلزام األطراف بموجبه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ٣٤٧٣٠٧٣٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٧٨٣٦ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ، ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٤/٠٥/١٣هـ افتتحت اجللسة 
الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حرضت )...( سعودية بالسجل املدين ذي الرقم )...( وادعت عىل 
الرقم )...( باألصالة عن نفسه وبوكالته  احلارض معها )...( سعودي بالسجل املدين ذي 
 ،١١٠٣٥ جلد  ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ  يف   ٨٤٢٤٢ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن 
الرقم ٨٤٢٥٠ يف  بالوكالة ذات  الثانية، وبوكالته عن )...(  الصادرة من كتابة عدل جدة 
 )...( عن  وبوكالته  الثانية،  جدة  عدل  كتابة  من  الصادرة  جلد...،  ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ 
بواليتها عىل ولدهيا القارصين، ومها )...( أوالد )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٨٦٧٤١ 
يف ١٤٣٢/١٠/١٣هـ جلد ١١٠٦٠، الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية قائلة يف دعواها 
عليه: لقد تويف مورثنا، وعقب تركة مكونة من: ١ - عامرة تقع بحي )...( حتمل الصك ذا 
الرقم  ذا  الصك  حتمل   )...( بحي  تقع  ٢ -عامرة  ١٤٢٤/٤/٢هـ.  ٠٠٠/٩٨٦يف  الرقم 
٢٠٣٦ يف ١٤١٩/١٠/٢٥هـ. ٣ -عامرة عبارة عن مدرسة يف خمطط )...( حتمل الصك ذا 
الرقم ١٢/١٤٦/٢٥٣ يف ١٤١١/٨/١٧هـ. ٤ -عامرة تقع يف خمطط )...( حتمل الصك ذا 
الرقم ٩٦٨ يف ١٤٢٤/١/١هـ. ٥ -عامرة تقع يف مكة املكرمة بمخطط )...( حتمل الصك 
تقع  الرقم ٧/٥٥٤/٤٦ يف ١٤٢٩/٥/١٤هـ. ٦ -أرض عبارة عن معرض سيارات  ذا 
بمخطط )...( حتمل الصك ذا الرقم ١١٦١ يف ١٤٢٦/٤/٢٧هـ. ٧ -حمالت جتارية تقع 
بحي )...(، ويوجد هبا )١٠( حمالت دون صك. ٨ -حمالت جتارية تقع بحي )...(، ويوجد 
هبا )٧( حمالت دون صك. ٩ -مبلغ نقدي، وقدره: )٢.٣٠٠.٠٠٠( مليونان وثالثمئة ألف 
ريال، أطلب إلزام املدعى عليهم بإعطائي نصيبي الرشعي من تركة مورثي، هذه دعواي، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أصالة ووكالة أجاب قائال: لقد اتفق مجيع الورثة عىل 
الكتابة  جرت  ثم  أجاب،  هكذا  الصلح،  هذا  إثبات  ونطلب  صلحا،  بينهم  الرتكة  توزيع 
١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  يف   ٣٤/١٣٠٩٦٥٧ الرقم  ذي  بخطاباتنا  األوىل  جدة  عدل  لكتابة 
يف   ٣٤١٣٠٩٦٥٩ الرقم  وذي  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  يف   ٣٤١٣٠٩٦٥٤ الرقم  وذي 
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قسم  ولرئيس  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  يف   ٣٤١٣٠٩٦٥٢ الرقم  وذي  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ، 
السجالت باملحكمة برقم ٣٤١٣٠٩٦٦٢ يف ١٤٣٤/٥/٢٨هـ، ولرئيس كتابة عدل مكة 
األوىل بخطابنا ذي الرقم ٣٤١٣٠٩٦٦١ يف ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ ملطابقة صكوك التملك 
لقسم  الكتابة  جرت  ثم  لسجالهتا،  بمطابقتها  باإلفادة  مجيعها  فوردت  سجالهتا،  عىل 
حصول  عن  لإلفادة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ  يف   ٣٤١٥٧٨٤٥٥ الرقم  ذي  بخطابنا  اخلرباء 
يف   ٣٤١٥٧٨٤٥٥ الرقم  ذي  بخطاهبم  اإلفادة  فوردت  للقارصين،  واملصلحة  الغبطة 
ذي  بالصك  اململوكة   ،)...( بحي  الواقعة  العامرة  بيع  أن  املتضمن:  ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، 
الرقم ٩٨٦ بمبلغ وقدره: ستة ماليني ومخسمئة ألف ريال، والعامرة اململوكة بالصك ذي 
واألرض  ألف،  وسبعمئة  ماليني  ثالثة  وقدره:  بمبلغ   )...( بحي  الواقعة   ،٢٠٣٦ الرقم 
الواقعة بمخطط )...(، اململوكة بموجب الصك ذي الرقم )١١٦١( بمبلغ وقدره: مليونا 
وسبعمئة ألف ريال، والثالثة مباٍن بمخطط )...(، اململوكة بالصك ذي الرقم ٢٥٣ بمبلغ 
وقدره: مليونان ومئة ألف ريال، واألرض الواقعة بحي )...( التي ال يوجد هلا صك متلك 
بمبلغ وقدره: مليون ريال، واألرض الواقعة بحي )...( التي ال يوجد هلا صك متلك بمبلغ 
وقدره: ثامنمئة ألف ريال، والعامرة الواقعة بمخطط )...( بالصك ذي الرقم ٩٦٨ بمبلغ 
وقدره: مخسة ماليني ومئتا ألف ريال، وأن بيعها هبذه القيمة فيه غبطة ومصلحة للقارصين، 
ثم جرى سؤال املدعية عن صك حرص الورثة فأبرزت الصك ذا الرقم ٣٢٢٥٧٣٢٩ يف 
١٤٣٢/١٠/١٢هـ، الصادر من هذه املحكمة، واملتضمن وفاة )...(، وانحصار ورثته يف 
)...(، ويف أوالده البالغني )...(، كام جرى االطالع عىل صك الوالية ذي الرقم ٣٢٢٥٨٠٣٤ 
يف ١٤٣٢/١٠/١٢هـ، الصادر من هذه املحكمة، واملتضمن والية )...( القارصين )...(، 
كام جرى االطالع عىل صك الوالية ذي الرقم ٣٢٥٨٠٢٣ يف ١٤٣٢/١٠/١٢هـ، الصادر 
من هذه املحكمة، واملتضمن والية )...( عىل أوالدها القارصين )...(، كام جرى االطالع 
عىل الوكاالت فوجدهتا ختوله الفرز والقسمة والرتايض، ثم أبرز املدعى عليه مذكرة الصلح، 
بيننا نحن  وطلب رصدها، وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن ما نصه: لقد جرى االتفاق 
ورثة )...( رمحه اهلل يف يوم اخلميس املوافق: ١٤٣٤/٣/٢٦هـ؛ تم االتفاق والرتايض بني 
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ورثة املرحوم )...( يف توزيع الرتكة حسب الرشيعة اإلسالمية من زوجات وأوالد وبنات 
النحو  الرتكة عىل  )...( جمموع أصول  الزوجات  أ(  منهم والقرص، وهم كاآليت:  البالغني 
الرقم ٠٠٠/٩٨٦ يف١٤٢٤/٤/٢هـ.  ذا  الصك  )...( حتمل  بحي  تقع  التايل: ١ -عامرة 

٢ -عامرة تقع بحي )...( حتمل الصك ذا الرقم ٢٠٣٦ يف ١٤١٩/١٠/٢٥هـ. 
 ١٢/١٤٦/٢٥٣ الرقم  ذا  الصك  حتمل   )...( خمطط  يف  مدرسة  عن  عبارة  ٣ -عامرة 
 ٩٦٨ الرقـم  ذا  الصـك  حتـمـل   )...( خمـطـط  يف  تقع  ٤ -عامرة  ١٤١١/٨/١٧هـ.  يف 
الرقم  ذا  الصك  )...( حتمل  املكرمة بمخطط  تقع يف مكة  يف ١٤٢٤/١/١هـ. ٥ -عامرة 
٧/٥٥٤/٤٦ يف ١٤٢٩/٥/١٤هـ. ٦ -أرض عبارة عن معرض سيارات تقع بمخطط 
)...( حتمل الصك ذا الرقم ١١٦١ يف ١٤٢٦/٤/٢٧هـ. ٧ -مـحـالت تـجـاريـة تـقـع 
بـحـي )...(، ويـوجـد بـها )١٠( حمـالت دون صـك. ٨ -حمالت جتارية تقع بحي )...(، 
ويوجد هبا )٧( حمالت دون صك. ٩ -مبلغ نقدي، وقدره )٢.٣٠٠.٠٠٠( مليونان وثالثمئة 
ألف ريال، وقد اتفق مجيع الورثة الرشعيني عىل توزيع الرتكة عىل النحو اآليت: ١ -إعطاء 
حقهم  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم:  القرص  والبنات  األبناء 
الرشعي؛ وذلك بموافقة أمهاهتم الوليات عليهم، وهي: أ -العامرة الواقعة يف خمطط )...( 
التي حتمل الصك ذا الرقم ١٤٢٠/١١/٩٦٨هـ. ب -املدرسة الواقعة بحي )...(، وحتمل 
حسب  اإلرث  من  هلم  كنصيب  ١٤١١/٨/١٧هـ   ١٢/١٤٦/٢٥٣يف  الرقم  ذا  الصك 
نصيبهن  إعطاؤهن  يتم  و)...(  و)...(   )...( الثالث  ٢ -الزوجات  اإلسالمية.  الرشيعة 
الرشعي، وهو ثمن الرتكة فيام بينهن، وهي العامرة التي تقع بحي )...( وحتمل الصك ذا 
الرقم: ٢٠٣٦ يف ١٤١٩/١٠/٢٥هـ. ٣ -بقية البنات وهن: )...( فيتم إعطاؤهن نصيبهن 
الرشعي للذكر مثل حظ األنثيني، وهي عبارة عن عامرة تقع بحي )...(، وحتمل الصك ذا 
الرقم: ٩٨٦ يف ١٤٢٤/٤/٢هـ. ٤ - بقية األمالك يتم توزيعها عىل الورثة املتبقني، وهم: 
األوالد )...(، وبيعها وتوزيعها للذكر مثل حظ األنثيني؛ عليه وبناء عىل الدعوى واإلجابة؛ 
وحيث إن وكالة املدعى عليه ختوله حق القسمة والرتايض فقد أثبت هذا الصلح، وأجزته، 
فقد قررت بعث  الورثة قارصين  القناعة، ولكون من ضمن  الطرفان  وبه حكمت، وقرر 
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املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيها حسب املتبع، وسيجري التهميش عىل الصكوك بانتقال 
امللكية حال تصديق احلكم من حمكمة االستئناف، كام أفهمت طريف الدعوى أن هذا احلكم 
آله  نبينا حممد وعىل  له صك متلك، وصىل اهلل عىل  ما ليس  إثبات ملكية  يعول عليه يف  ال 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٧/١٩هـ. 

بقرار  إلينا  عادت  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  رفع  فبعد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الرقم ٣٤٢٩٨٧٩٣ يف ١٤٣٤/٨/١٦هـ،  الثالثة ذي  دائرة األحوال الشخصية  مالحظة 
 املتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: 
١ -مل يعرض الصلح بني الورثة عىل هيئة اخلرباء لتقرير الغبطة واملصلحة للقصار يف هذه 
للقارصين يف  بالغبطة واملصلحة  التي تشهد  البينة  القسمة وما خصص هلم. ٢ -مل يطلب 
هذه القسمة، وعليه فقد جرى الكتابة لقسم اخلرباء هبذه املحكمة لبيان الغبطة واملصلحة، 
به  املرفق  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  يف   ٣٤/٧٣٠٧٣٧ الرقم  ذي  بخطاهبم  اجلواب  فوردنا 
املحرض املؤرخ يف ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، املتضمن: بناء عىل الوقوف السابق عىل العقارات، 
وباالطالع عىل بيان القسمة املذكور، وما سلم للقصار من عقارات ففيه غبطة ومصلحة 
جلهة القصار، وبطلب البينة من الورثة حرض كل من )...( ورقم سجله املدين )...( و)...( 
ورقم سجله املدين )...(، ولدى طلب شهادمها شهدا قائلني: نشهد هلل أن القسمة للعقارات 
املذكورة أعاله بني الورثة فيها غبطة ومصلحة للقارصين، هكذا شهدوا، وقد جرى تعديل 
الشاهدين من قبل كل من )...( و)...(؛ حيث شهدا بعدالة وثقة الشاهدين، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/١٥هـ. 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الساعة التاسعة والربع وفيها حرض املدعى عليه وكالة، وكانت املعاملة قد عادت من حمكمة 
االستئناف بقرارها ذي الرقم ٣٤٣٦٢٢٣٢، املتضمن بعد املقدمة ما نصه: وبدراسة احلكم 
بالغة،   )...( ١/البنت  ييل:  ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقررت  ضبطه  وصورة 
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تقسيم  العقارات. ٣/تم  أقيام  الضبط  بالصك وال يف  فالبد من وكالة عنها. ٢/مل ترصد 
العقارات، ومل يبني  أربع جمموعات، وتم ختصيص كل جمموعة بعدد معني من  الورثة إىل 
جمموع نصيب كل جمموعة حتى يمكن املقارنة بني نصيبها وبني قيمة العقارات املخصصة 
هلا. ٤/تم إدخال عقارين ليس هلا صكوك ضمن القسمة، وهذا خمالف للتعليامت، ومنها 
التعميم ذو الرقم ١٢/٣٢/ت يف ١٤٠٣/٠٣/١٢هـ، املوجود بالتصنيف حرف القاف 
بد  ال  وحينئذ  بصك،  مملوكا  كان  ما  عىل  القسمة  يف  االقتصار  جيب  هذا  وعىل  القسمة، 
قايض   )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قايض   )...( ختم  استئناف  قايض  القسمة.  إعادة  من 
اهلل وإياهم لكل خري  الفضيلة وفقنا  استئناف ختم وتوقيع )...(، وعليه أجيب أصحاب 
بالوكالة   )...( عن  بوكالته   )...( وكالة  عليه  املدعى  حرض  قد  بأنه  األوىل  املالحظة  عن 
الثانية،  ذات الرقم ٣٤١٥٨٨٢٣٨ يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، الصادرة من كتابة عدل جدة 
الرتكة مع  : أ( جمموع أصول  املرافـعـة واملدافـعة، وقـدم مذكرة هذا نصها  لـه  املخـولـة 
الرقم ٠٠٠/٩٨٦  ذا  الصك  )...( حتمل  تقع بحي  التايل: ١ -عامرة  النحو  أسعارها عىل 
 )...( بحي  تقع  ٢ -عامرة  ريال.   )٦.٧٠٠.٠٠٠( وقدره  بمبلغ  تقدر  يف١٤٢٤/٤/٢هـ 
حتمل الصك ذا الرقم ٢٠٣٦ يف ١٤١٩/١٠/٢٥هـ تقدر بمبلغ وقدره )٣.٧٠٠.٠٠٠( 
ريال. ٣ -عامرة عبارة عن مدرسة يف خمطط )...( حتمل الصك ذا الرقم ١٢/١٤٦/٢٥٣يف 
تقع  ٤ -عامرة  ريال.  مليونا   )٢.٠٠٠.٠٠٠( وقدره  بمبلغ  تقدر  ١٤١١/٨/١٧هـ 
وقدره  بمبلغ  تقدر  ١٤٢٤/١/١هـ  يف   ٩٦٨ الرقم  ذا  الصك  حتمل   )...( خمطط  يف 
حتمل   )...( بمخطط  املكرمة  مكة  يف  تقع  ٥ -عامرة  ريال.  مليون  مخسة   )٥.٠٠٠.٠٠٠(
بمبلغ وقدره )٣.٥٠٠.٠٠٠(  تقدر  الرقم ٧/٥٥٤/٤٦ يف ١٤٢٩/٥/١٤هـ  ذا  الصك 
الرقم  ذا  الصك  حتمل   )...( بمخطط  تقع  سيارات  معرض  عن  عبارة  ٦ -أرض  ريال. 
نقدي  ٧ -مبلغ  ريال.   )٢.٧٠٠.٠٠٠( وقدره  بمبلغ  تقدر  ١٤٢٦/٤/٢٧هـ  يف   ١١٦١
وقدره )٢.٣٠٠.٠٠٠( مليونان وثالثمئة ألف ريال، كام أن تركة املتوىف تقدر بمبلغ وقدره 
النحو  تقسيمها عىل  ريال، وتم  ألف  مليونًا وسبعمئة  ( سبعة وعرشون   ٢٧.٧٠٠٠٠٠ (
التايل: ب( تم تقسيم الرتكة عىل أربع جمموعات: )األوالد الكبار، البنات الكبار، الزوجات، 
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عامرة   )...( وهن:  الكبار،  البنات  نصيب  األوىل:  املجموعة   .) القرص  والبنات  األوالد 
سكنية جتارية مكونة من ١١ شقة و٤حمالت تقع بحي )...( حتمل الصك ذا الرقم ٩٨٦، 
وتقدر قيمتها بـ)٦.٧٠٠.٠٠٠( ريال، وأصبح النصيب الرشعي للمجموعة مبلغا وقدره 
الثانية:  ٢ -املجموعة  ريااًل.   )٦٣٧٨٢٨( وقدره  مبلغ  بنت  لكل  ريااًل،   )٦.٣٧٨.٢٨٠(
وملحق  شقق   ٦ من  مكونة  سكنية  عامرة  و)...(  و)...(   )...( الثالث  الزوجات  نصيب 
تقع بحي )...( حتمل الصك ذا الرقم ٢٠٣٦، وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره ) ٣.٧٠٠.٠٠٠ 
( ريال، ونصيب املجموعة الرشعي مبلغ وقدره ) ٣.٤٦٢٥٠٠ ( ريال، لكل زوجة مبلغ 
وقدره) ١.١٥٤١٦٦ ( ريااًل. ٣ -املجموعة الثالثة: نصيب األوالد والبنات القرص وهم: 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(: ١ -عامرة سكنية تقع بحي )...( حتمل 
الصك ذا الرقم ٩٦٨، وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره )٥.٠٠٠.٠٠٠( ريال. ٢ -مدرسة مؤجرة 
لتعليم البنات، وتقع بحي )...( وحتمل الصك ذا الرقم ١٢/١٤٦/٢٥٣، وتقدر قيمتها 
بمبلغ وقدره )٢.٠٠٠.٠٠٠( مليونا ريال، واملجموع ) ٧.٠٠٠.٠٠٠ ( سبعة مليون ريال. 
ونصيب املجموعة الرشعي مبلغ وقدره ) ٦.٣٧٨٢٨٣ ( ريال، لالبن ) ١.٢٧٥.٦٥٧ ( 
وهم:  الكبار،  األوالد  نصيب  الرابعة:  ٤ -املجموعة  ريااًل.   )  ٦٣٧٨٢٨  ( وللبنت  ريااًل 
 ،٧/٥٥٤/٤٦ الرقم  ذا  الصك  حتمل   )...( خمطط  املكرمة  بمكة  تقع  سكنية  عامرة   )...(
وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره )٣.٥٠٠.٠٠٠ ( ريال. ٢ -معرض سيارات يقع بحي )...( 
حيمل الصك ذا الرقم ١١٦١، وتقدر قيمته بمبلغ وقدره )٢.٧٠٠.٠٠٠ ( ريال. ٣ -مبلغ 
نقدي )٢.٣٠٠.٠٠٠( ريال، ونصيب املجموعة الرشعي توزع فيام بينهم حسب الرشع، 
القسمة كام هو  وإعادة  استبعاد عقارين بال صك،  تم  أنه  الرابعة  املالحظة  أجيب عن  كام 
موضح أعاله، وعليه فقد قررت إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيقها حسب املتبع، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ. 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  هلل  احلمد 
ووكاالته  هويته  املدونة  وكالة  عليه  املدعى  حرض  وفيها  صباحًا  العارشة  الساعة  اجللسة 
٣٥١٢٧١١يف  الرقم  ذي  بقرارها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  أن  وبعد  سابقًا، 
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لفضيلة  إعادهتا  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  املتضمن:  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، 
نقديًا، ثم  أقيام ستة عقارات، وذكر معها مبلغًا  حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ -ذكر فضيلته 
قال: إن تركة املتوىف تقدر بسبعة وعرشين مليونًا وسبعمئة ألف ريال، وهذا خطأ حسايب 
الرتكة  جمموع  صحة  فإن  وعليه  صك،  هلام  ليس  اللذين  العقارين  قيمة  إدخال  بسبب 
٢ -ذكر  جديد.  من  قسمتها  تعاد  ريال  ألف  وتسعمئة  مليونًا  وعرشين  مخسة  املذكورة 
املقارنة  متكن  حتى  الرتكة  من  نصيبهم  يذكر  ومل  وقيمتها  الكبار  األبناء  عقارات  فضيلته 
بينها. ٣ -توجد فروق بني عقارات كل جمموعة،  ونصيبها من الرتكة إما بزيادة أو نقص، 
من  الرابع  السطر  يف  فضيلته  ٤ -ذكر  ذلك.  توضيح  من  البد  ؟  معاجلتها  ستكون  فكيف 
األسفل يف الصفحة ذات الرقم )٥( من الصك أن نصيب األوالد والبنات القرص، وذكر 
الصفحة  من  الثالث  السطر  يف  وكذلك  فليصحح،  بلوغهام،  تبني  بينام  و)...(   )...( منهم 
 ،)...( وتوقيع  استئناف ختم  وتوقيع)...(، قايض  استئناف ختم  )٣(. قايض  الرقم  ذات 
قايض استئناف ختم وتوقيع )...(، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقنا اهلل وإياهم لكل 
أجاب  ذلك  عن  وبسؤاله   )...( الرشعي  الوكيل  حرض  فقد  ييل:  بام  املالحظات  عن  خري 
بأن قيمة أصول الرتكة مخسة وعرشين مليوًنا وتسعمئة ألف ريال، باإلضافة إىل غلة نقدية 
بقيمة مليون ومئتني ومخسني ألف ريال، فأصحبت قيمة الرتكة )٢٧.١٥٠.٠٠٠( سبعة 
للزوجات مبلغ وقدره )٧٥٠.٣٩٣.٣(  الُثمن  وعرشين مليوًنا ومئة ومخسني ألف ريال، 
زوجة  كل  نصيب  ريااًل؛  ومخسون  وسبعمئة  ألفا  وتسعون  وثالثة  وثالثمئة  ماليني  ثالثة 
ريااًل،  ومخسون  ومئتان  ألًفا  وثالثون  وواحد  ومئة  مليون  وقدره)١.١٣١.٢٥٠(  مبلغ 
ألًفا  األنثيني؛ لألنثى )٦٢٥.١٦٤( ستمئة ومخسة وعرشون  للذكر مثل حظ  الرتكة  وبقية 
ومئة وأربعة وستون ريااًل، وللذكر)١.٢٥٠.٣٢٨( مليون ومئتان ومخسون ألفا وثالثمئة 
القرص،  والبنات  ) األوالد  الرتكة عىل جمموعتني:  تقسيم  وثامنية وعرشون رياال. ب -تم 
وبقية الورثة (: ١ -املجموعة األوىل: نصيب األوالد والبنات القرص وهم: )...( و)...( 
رياال،  عرش  واثنا  وثالثمئة  وألف  ماليني  مخسة   )٥.٠٠١.٣١٢( و)...(  و)...(  و)...( 
حتمل   )...( بحي  تقع  سكنية  عامرة  عن  عبارة  وهو  الرشعي،  نصيبهم  إعطاؤهم   وتم 
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ماليني  مخسة    )  ٥.٠٠٠.٠٠٠( وقدره  بمبلغ  قيمتها  وتقدر   ،٩٦٨ الرقم  ذا  الصك 
ريال، باإلضافة إىل مبلغ نقدي قدره ألف وثالثمئة واثنا عرش ريااًل. ٢ -املجموعة الثانية 
 )٣  .٣٩٣  .٧٥٠( وقدره  مبلغ  الرتكة  ُثمن  و)...(  و)...(   )...( الزوجات  الورثة:  بقية 
زوجة  كل  نصيب  ريااًل،  ومخسون  وسبعمئة  ألفا  وتسعون  وثالثة  وثالثمئة  ماليني  ثالثة 
)٢٥٠. ١٣١. ١( مليون ومئة وواحد وثالثون ألفا ومئتان ومخسون رياال، واألوالد الكبار، 
 )١٦٤.٦٢٥( لألنثى  األنثيني:  حظ  مثل  للذكر   )...( وهن  الكبار،  والبنات   )...( وهم 
ستمئة ومخسة وعرشون ألفا ومئة وأربعة وستون رياال، وللذكر )٣٢٨. ٢٥٠. ١( مليون 
التايل: ١ -عامرة  النحو  ألفا وثالثمئة وثامنية وعرشون رياال، وهي عىل  ومائتني ومخسون 
تقع يف حي )...( بالصك ذي الرقم ٩٨٦ يف ١٤٢٤/٤/٢هـ بمبلغ وقدره )٠٠٠. ٧٠٠. 
٦( ستة ماليني وسبعمئة ألف ريال. ٢ -عامرة تقع بحي )...( بالصك ذي الرقم ٢٠٣٦ يف 
١٤١٩/١٠/٢٥هـ بمبلغ )٣.٧٠٠.٠٠٠( ثالثة ماليني وسبعمئة ألف ريال. ٣ -عامرة 
بمبلغ  ١٤١١/٨/١٧هـ  يف   ١٢/١٤٦/٢٥٣ الرقم  ذي  بالصك   )...( خمطط  يف  تقع 
وقدره)٢.٠٠٠.٠٠٠( مليونا ريال. ٤ -عامرة تقع يف مكة املكرمة بمخطط )...( بالصك 
ذي الرقم ٧/٥٥٤/٤٦ يف ١٤٢٩/٥/١٤هـ بمبلغ وقدره)٣.٥٠٠.٠٠٠( ثالثة ماليني 
ألف  مليونان وثالثمئة    )٠٠٠. ٣٠٠. ٢ ( نقدي وقدره  . ٥ -مبلغ  ريال  ألف  ومخسمئة 
ريال. ٦ -غلة نقدية قدرها )٠٠٠. ٢٥٠. ١( مليون ومئتان ومخسون ألف ريال. ٧ -أرض 
الرقم ١١٦١  بالصك ذي  ألف ومائتا مرت هبا معرض سيارات  )...( مساحتها  تقع بحي 
والتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢٧هـ، وقيمتها مبلغ وقدره مليونان وسبعمئة ألف ريال، كام أجيب 
البالغني، وعليه فقد  عن املالحظة اخلامسة أن نصيب )...( و)...( مدرج مع بقية الورثة 
اهلل  وصىل  املتبع،  حسب  لتدقيقها  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كامل  إعادة  قررت 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. 
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
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الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٩هــ،  وتاريخ   ٣٤٧٣٠٧٣٧ برقم  املكلف  بجدة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٢٧٨٧١٠ وتاريخ 
وبدراسة  تركة.  قسمة  يف  ووكالة  أصالة   )...( املرأة  دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ، 
الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٢٧٠٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢٤٧١٢٧  

تلكةا-اعقارتتا-انزعاممكياهاالمدولةا-ارصفاتلاعويضا-اطمباسقماهابنياتلورثةا-ا
تلورثةا-احفظا بنيا تلاعويضا غيايبا-اسقمةا غيابياا-احكلا تلدعوىا تلابميغا-اسامعا تعذرا

نصيباتلغائب.

رفعاتلرضر.

تركة  من  عقارين  ملكية  بنقل  احلكم  طالبني  عليها  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
عن  التعويض  مبلغ  قسمة  طلبوا  كام  ملكيتهام،  نزع  بعد  الدولة  أمالك  لصالح  مورثهم 
املدعى عليها، وتعذر  منه، وقد غابت  الرشعي  الورثة، وتسليمهم نصيبهم  العقارين عىل 
صكوك  من  التحقق  القايض  من  جرى  وقد  غيابيًا،  فيها  السري  فتقرر  بالدعوى،  تبليغها 
ملكية العقارين، وحرص الورثة والشيكات املؤمنة من وزارة املالية بمبلغ التعويض؛ ونظرا 
ألن العقارين جرى نزع ملكيتهام لصالح أمالك الدولة، وألن املدعني هم أكثر الورثة وقد 
وافقوا مجيعا عىل نقل ملكيتهام، وتسلم التعويض؛ لذا فقد حكم القايض بإفراغ العقارين 
ألمالك الدولة كل عقار بالثمن املحدد له، وقسمة مبلغ التعويض بني الورثة، كل حسب 
نصيبه الرشعي، وحفظ نصيب املمتنع عن اإلفراغ لدى مؤسسة النقد، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٠٢٧٠٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٠٢٠٥٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ، 
ويف يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ٠٨ وفيها حرض 
ووكيال  نفسه  عن  أصيال   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
يف   ٣٤٣٠٤٦٤٧ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( ابنَتي  و)...(   )...( وعن   )...( عن 
هذه  يف  حرض  كام  املنورة،  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٠٣/١١هـ 
)...( بصفته وكيال عن  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  اجللسة 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٥١٥٧٢١ 
يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، وعن )...( و)...( و)...( بنات )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٥١٦٨٩٣ يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، وعن 
املنورة برقم ٣٥٦٥٥٥ يف  باملدينة  الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  )...( بموجب 
الثانية بشامل  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، وعن )...( بموجب 
املذكورة  الوكاالت  للمدعيني يف  املخول  برقم ٣٥١٥٧٢١ يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ،  جدة 
أعاله حق املرافعة واملدافعة واملطالبة، وادعيا عىل الغائبة عن جملس احلكم )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلني يف دعوامها: لقد تويف مورث موكلينا 
)...(، وانحرص إرثه يف أوالده كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...(، ال وارث له سواهم بموجب صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة 
يف  إرثه  وانحرص  املذكور،   )...( تويف  ثم  ١٤١٥/٠٣/١٣هـ،  يف   ٥/١٤/١٢٥ برقم 
شقيقتيه )...( و)...(، وإخوته ألبيه )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، ال 
وارث له سواهم بموجب صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم ١٣/١/٢٤ 
يف ١٤٢٤/٠٣/٠٦هـ، ثم تويف )...( املذكور، وانحرص إرثه يف إخوانه ألمه )...( و)...( 
و)...( ابنتي )...(، ال وارث له سواهم بموجب صك حرص اإلرث الصادر من املحكمة 
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العامة باملدينة املنورة برقم ٣٤٣٥٤٠١٣ يف ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، وقد خلف املورث األول 
)...( عقارين: األول: يقع يف حي )...( بمكة املكرمة خلف شارع )...( واملحدود شامال 
بسكة نافذة، وجنوبا ملك )...(، ورشقا سكة نافذة، وغربا ملك )...(: ومساحته اإلمجالية: 
مئة وتسعة أمتار مربعة وتسعة وأربعون من املرت املربع، واململوك للمورث املذكور بموجب 
يف  يقع  والثاين:  ١٤٠٢/٠٣/٢٢هـ،  يف   ٨/١٥٥ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
املكرمة خلف شارع )...( واملحدود شامال بملك )...(، وجنوبا رحبة،  حي )...( بمكة 
ورشقا سكة نافذة، وغربا ملك )...( وسكة غري نافذة وملك )...(، ومساحته اإلمجالية: 
مئتان وثامنية وعرشون مرتا مربعا وسبعة وأربعون باملئة من املرت املربع، واململوك للمورث 
املذكور بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ١/٩٣٨/أ يف 
املذكورين لصالح مرشوع مسجد  العقارين  بنزع  الدولة  ١٤٠٣/١٠/٢٠هـ، وقد قامت 
العقار األول  ثمن  املكرمة، وقد  بمكة  امللك عبدالعزيز  الواقع ضمن طريق  امللك عبداهلل 
لصالح الورثة بثمن وقدره مخسمئة واثنان وأربعون ألفا وتسعامئة وعرش رياالت بموجب 
برقم  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  عىل  واملسحوب  املالية،  وزارة  من  الصادر  الشيك 
وقدره  بثمن  الورثة  لصالح  الثاين  العقار  ثمن  كام  ١٤٣٣/١٢/٢١هـ،  يف   ٨١٥٤٩٢١
املالية  ألفا وستة وثالثون رياال بموجب الشيك الصادر من وزارة  تسعمئة وستة وثامنون 
واملسحوب عىل مؤسسة النقد العريب السعودي برقم ٨١٧١٦٧٨ يف ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، 
 )...( عليها  املدعى  أن  إال  املتبع  حسب  لإلفراغ  األوىل  العدل  لكتابة  املعاملة  أحيلت  ثم 
رفضت احلضور واملوافقة عىل اإلفراغ؛ لذا نطلب إفراغ العقارين املذكورين أعاله لصالح 
أمالك الدولة، كل عقار بالثمن املذكور أعاله وتسليم موكيل نصيبهم الرشعي من الثمن 
املذكور، وإلزام املدعى عليها )...( بذلك، هذه دعوانا. عندها جرى االطالع عىل صكي 
جرى  كام  عليه،  عطف  ملا  طبقا  فوجدهتا  أعاله  املذكورة  اإلرث  حصور  وصكوك  امللكية 
عىل  رشحا  املحكمة  هبذه  السجالت  مدير  جواب  فوردنا  امللكية  صكي  عن  االستفسار 
الرقم  ذا  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  يف   ٣٥١٨١٠٩٥ الرقم  ذي  خطابنا 
٨/١٥٥ يف ١٤٠٢/٠٣/٢٢هـ ساري املفعول، وأنه ال يوجد عىل سجله سوى ما رشح 
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عليه، كام وردنا جواب فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٢٤٠٢١ 
الرقم ١/٩٣٨/أ يف ١٤٠٣/١٠/٢٠هـ  ذا  الصك  أن  املتضمن  يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، 
مطابق لسجله وساري املفعول حتى تارخيه، كام جرى االطالع عىل أوراق املعاملة ومنها 
يف   ٣٤٢١٨٣٨٢١ الرقم  ذو  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  رئيس  فضيلة  خطاب 
١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، املتضمن اإلفادة بأن هذه املعاملة من اختصاص املحكمة؛ كون اإلفراغ 
لصالح أمالك الدولة، ويوجد ممتنع عن اإلفراغ، واستنادا عىل تعميم معايل وزير العدل ذي 
الرقم ١٣/ت/٤٧٧٢ يف ١٤٣٣/١١/٢٨هـ، كام جرى االطالع عىل خطاب أمني هيئة 
تطوير مكة املكرمة ذي الرقم ٧٩/هـ م يف ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، املرفق باملعاملة عىل اللفة 
ذات الرقم ١٩، واملتضمن طلب إفراغ العقار األول املذكور أعاله ألمالك الدولة لصالح 
مرشوع مسجد امللك عبداهلل، والتهميش بذلك عىل صك امللكية مقابل مبلغ وقدره مخسمئة 
املالية،  وزارة  من  الصادر  الشيك  بموجب  رياالت  وعرش  وتسعمئة  ألفا  وأربعون  واثنان 
واملسحوب عىل مؤسسة النقد العريب السعودي برقم ٨١٥٤٩٢١ يف ١٤٣٣/١٢/٢١هـ، 
وخطابه ذي الرقم ١٣٥/هـ م يف ١٤٣٤/٠١/١٩هـ، املرفق باملعاملة عىل اللفة ذات الرقم 
مرشوع  لصالح  الدولة  ألمالك  أعاله  املذكور  الثاين  العقار  إفراغ  طلب  واملتضمن   ،٤٣
مسجد امللك عبداهلل، والتهميش بذلك عىل صك امللكية مقابل مبلغ وقدره تسعمئة وستة 
واملسحوب  املالية،  وزارة  من  الصادر  الشيك  بموجب  رياال  وثالثون  وستة  ألفا  وثامنون 
برقم ٨١٧١٦٧٨ يف ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، كام جرى  السعودي  العريب  النقد  عىل مؤسسة 
الرقم ٢٨٧٧٥١ يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  الكعكية ذي  االطالع عىل خطاب مدير رشطة 
معروف  غري  أنه  واتضح  املوضح،  العنوان  عىل  عليها  املدعى  طلب  جرى  أنه  املتضمن: 
الورثة،  أكثر  هم  املدعني  أن  وبام  الدعوى،  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  العمدة،  إفادة  حسب 
من  يمتنع  مل  أنه  وبام  املذكور،  بالثمن  الدولة  أمالك  لصالح  اإلفراغ  مجيعا  طلبوا  أهنم  وبام 
ذلك سوى املدعى عليها، وبناء عىل إفادة فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة، 
املتضمن وجود ممتنع عن اإلفراغ، وملا يف ذلك من الرضر عىل الورثة، وبام أنه يتعذر إفراغ 
نصيب املدعني لصالح أمالك الدولة دون نصيب املدعى عليها، ولتضمن خطايب مدير هيئة 
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الدولة  العقارين املذكورين أعاله لصالح أمالك  إفراغ  تطوير مكة املذكورين أعاله طلب 
الدولة،  أمالك  لصالح  اإلزالة  ضمن  داخلني  العقارين  ولكون  أعاله،  إليه  املشار  بالثمن 
وبناء عىل إفادة مدير رشطة الكعكية املذكورة أعاله؛ لذلك كله فقد أمرت بإفراغ العقارين 
املذكورين أعاله ألمالك الدولة لصالح مرشوع مسجد امللك عبداهلل الواقع ضمن طريق 
امللك عبدالعزيز بمكة املكرمة؛ كل عقار بالثمن املشار إليه أعاله يف خطايب مدير هيئة تطوير 
مكة املكرمة، وقسمة القيمة بني الورثة حسب نصيبهم الرشعي، وتسليم املدعني نصيبهم 
من ذلك، وحفظ نصيب املمتنع عن اإلفراغ باسمه لدى مؤسسة النقد، وسيجري التهميش 
بانتقال امللكية عىل النحو الوارد أعاله عىل صكي امللكية وعىل سجلهام بعد اكتساب احلكم 
القطعية، وبذلك كله حكمت، ويعد حكام غيابيا يف حق املدعى عليها، والغائب عىل حجته 
متى ما حرض، وبعرض احلكم عىل املدعيني قررا القناعة باحلكم، وسيجري بعث نسخة من 
هذا احلكم للمدعى عليها حسب املتبع. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وقد وردنا خطاب مدير رشطة الكعكية برقم ٢٨٣٠٦٣ يف ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، املتضمن 
ما نصه: ) تم طلب املذكورة وحرض لنا ابنها )...(، وأرفق لنا وكالة عن والدته ال ختوله 
من  يتضح  ما  حسب  تارخيه  حتى  يراجعنا  ومل  وكالة  حيرض  سوف  أنه  وأفاد  باالستالم، 
األوراق(. ا.هـ؛ لذا أمرت بإحلاق ذلك بالصك وسجله، ورفع احلكم إىل حمكمة االستئناف 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ،  يف  حرر  املتبع.  حسب  لتدقيقه 

وصحبه وسلم.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  االطالُع  املكرمـة  مكـة  بمنطقة  االستئناف  حمكمـة  يف  الثالثة  احلقوقيـة  الدائـرة 
املسجل  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  الصـادر من فضيـلة  الصك 
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بعدد ٣٥١٧٢٥٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، املتضمن دعوى )...( أصالًة ووكالًة ضد 
)...( يف قسمة تركة إجبار املحكوم فيه بام دون باطنه، وبــدراسـة احلكم وصورة ضبطه 
تقررت املوافقة عىل احلكم، وباهلل تعاىل التوفيق، وصلـى اهلل علـى نبيـنا حممـد وعلـى آلـه 

وصحبـه وسـلم.
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 ٢3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٩١٢٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٩٢٣٨ 

تلكةا-اعقارا-اطمباسقماها-انزتعابنياتلطلفنياا-امنظوراسضاءا-اطمباتساحكاماا-اا
معارضةاعميها-اسيامهاامقامادعوىاتلققمةا-ارصفاتلنظلا-اإفهامابموتصمةاتملعارضة.

تملعارضةاعىلاتحلجةاتقومامقامادعوىاتلققمة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه نصيبه من تركة مورثهام، وهي 
القطعتني  بأن  املدعى عليه دفع  الدعوى عىل  املدعى عليه، وبعرض  يد  قطعتا أرض حتت 
قسمتا بينهام بحكم قضائي، وطلب رد الدعوى، وبرد ذلك عىل املدعي قرر أن القطعتني غري 
مشمولة بذلك احلكم، ثم قرر املدعي أن املدعى عليه تقدم بطلب إثبات ملكيته لألرضني 
تلك احلجج؛  بمعارضة عىل  املدعي  فتقدم  استحكام عليها  النزاع واستخراج حجج  حمل 
ونظرًا ألن معارضة املدعي عىل تلك احلجج تقوم مقام دعواه بطلب قسمتها؛ لذا فقد حكم 
القايض برصف النظر عن دعوى املدعي، وأفهمه بمواصلة معارضته يف الدعوى األخرى،  

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

مشيط،  بخميس  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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برقم  مشيط  بخميس  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٢٧٩١٢٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٦٧٦٨٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/١٨هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ٠٩ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى 
عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائال: لقد 
تويف مورثي والدي يف ١٤٠٨/٨/٢٤هـ، وخلف تركة عبارة عن أرضني كالمها يف مركز 
التي  الزراعية  أمالكنا  الشامل  من   )...( لدى  األول  كاآليت:  وأطواهلام  وحدودمها  تندحه، 
سبقت قسمتها بيننا، وبطول الضلع ٣٠٠مرًتا، ومن الرشق شارع بطول الضلع ٢٧٨مرًتا، 
الضلع  بطول   )...( أمالك  يليه  شارع  الغرب  ومن  ١٧٩مرًتا،  بطول  شارع  اجلنوب  ومن 
٤٥٤مرًتا. واملوقع الثاين: لدى )...( من الشامل شارع بطول الضلع ٢١٢مرًتا، ومن الرشق 
بطول  الوادي  اجلنوب  ومن  ٢٣٥مرًتا،  الضلع  بطول  بيننا  قسمتها  سبقت  التي  أمالكنا 
الضلع ١٦٨مرًتا، ومن الغرب شارع يليه أمالك )...( بطول الضلع ٦١٦مرًتا، ومها حتت 
يد املدعى عليه، أطلب إلزامه بتسليمي نصـيبي مـن هـذه الرتكـة ، هـذه دعـواي، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي من وفاة مورثي بالتاريخ املشار إليه 
فهو صحيح؛ وأما ما ذكره من تركة مورثي فصحيح إال أنه متت قسمة هذين املوقعني بيننا 
بالصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٠٣ يف ١٤٢٣/١٠/٢٧هـ، أطلب رّد دعواه، هذه 
إجابتي، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: املوقعان املدعى هبام غري مشمولني بصك الصلح، 
الورثة  قال: صك حرص  ؟  مورثهم  ورثة  املدعي عن صك حرص  وبسؤال  أجاب،  هكذا 
لدي، وأطلب مهلة إلحضاره، ولالطالع عىل الصك املشار إليه وإلحضار املدعي لصك 
حرص الورثة رفعت اجللسة. ويف  جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه، وبسؤال املدعي 
عن صك حرص الورثة لوالده )...( أبرز صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم 
إرثه يف زوجته  )...(، وانحصار  وفاة  إثبات  واملتضمن  ١/٢٦٩ يف ١٤٠٨/١٢/١٩هـ، 
)...(، ويف أوالده منها، وهم )...( و)...( و)...( و)...(، ال وارث له سواهم، كام أبرز صك 
حرص الورثة لوالدته )...( الصادر من هذه املحكمة برقم ٤/٢٧٣ يف ١٤١٦/١١/٦هـ، 
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واملتضمن إثبات وفاة )...( وانحصار إرثها يف أوالدها وهم )...( و)...( و)...( و)...( 
املدعى  إليه  الذي أشار  الصك  أوالد )...(، ال وارث هلا سواهم، ثم جرى االطالع عىل 
عليه برقم ٦/١٠٣ وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٧هـ، واملتضمن: اتفق  املتداعون عىل ما ييل: 
١/تكون القطع الثالث والبئر املذكورة آنفا واملكينة ومواسريها من نصيب )...( و)...( 
مقابل أن يدفعا ألخيهام )...( مئتني وثالثني ألف ريال. ٢/بالنسبة للعامرة التي من نصيب 
)...( حسب االتفاقية، والتي بقي فيها قرض صندوق التنمية العقارية فقد اتفق املتداعون 
يتنازل أخوهم )...( عن مبلغ مئتني  عىل أن يقوم بسداده كل من )...( و)...( مقابل أن 
وثالثني ألف ريال املذكورة يف ثمن املزارع املشرتكة املذكورة آنفا. ٣/يتنازل )...( و)...( 
عن املبلغ الذي سبق االتفاق عليه يف حمرض هيئة النظر املؤرخ يف ١٤٢٣/٦/١١هـ والبالغ 
قدره أربعون ألف ريال وال يطالبونه بيشء، هكذا اتفقوا، ثم جرى سؤال املدعى عليه: هل 
القطع الثالث املذكورة يف الصك املشار إليها هي األرايض املدعى هبا ؟ قال: ال، هي غريها، 
وبعرض ذلك عىل املدعي قال: هي خارج حمل الدعوى، ثم قررت رفع اجللسة، وإحالة 
أخرى  جلسة  ويف   الدعوى،  أطراف  بني  الصلح  ملحاولة  الصلح  لقسم  الدعوى  أطراف 
حرض املدعي واملدعى عليه، وجرى حماولة الصلح بينهام، فأرص كل واحد منهام عىل طلبه، 
ثم قرر املدعى عليه قائال: إنني أطلب إدخال )...(، وسامع ما لديه، فأجبته لطلبه، ورفعت 
اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه، ثم قرر املدعي قائال: بأن األرض حمل 
النزاع مع املدعى عليه )...( وقد تقدم بطلب حجة عليها يف هذه املحكمة، واملقيدة باملكتب 
القضائي )...( برقم ٣٢٥٥٢٢٧ يف ١٤٣٢/٥/١٥هـ واألرض حمل نزاع مع املدعى عليه 
برقم ٣٣١١٩٩٨٩٩ يف ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وقد   )...( القضائي  باملكتب  واملقيدة   ،)...(
عارضت عىل هاتني احلجتني كام هو موضح يف ملفات هذه احلجج يف هذه املحكمة. فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وإقرار املدعي بأن األرضني حمل نزاع وقد تقدم املدعى 
عليهام بطلب حجج استحكام عليهام، وأنه تقدم معارًضا عىل هذه احلجج، وألن املعارضة 
عىل احلجة تقوم مقام الدعوى، ولكون طلبات حجج االستحكام املشار إليها قد تقدم هبا 
بتاريخ  قيدت  قد  ولكوهنا  للمحكمة،  وتقديمها  الدعوى،  هذه  نشوء  قبل  عليهام  املدعى 
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١٤٣٤/٦/١٨هـ؛ لذلك كله فقد رصفت النظر عن طلب املدعي يف هذه القضية، وأفهمته 
بمراجعة  املدعي  وأفهمت  حكمت،  وبه  إليها،  املشار  معارضته  يف  الطلب  هذا  بمواصلة 
املحكمة يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٦/١٠هـ الستالم نسخة احلكم، وأن له مدة ثالثني 
يوًما من تارخيه إذا مل يتقدم باعرتاضه خالهلا فيسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم 
الصفة القطعية، وأقفلت اجللسة يف متام الساعة التاسعة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

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

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بخميس مشيط املكلف 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٦٧٦٨٠ برقم 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥٢٦٨٥٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ اخلاصة بدعوى )...( 
ضد )...( يف أرض عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل 

احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ا٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٢٤٦٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار:٣٥١٥٥٠٢٣  

تلكةا-اعقارا-اطمباسقماهاعىلاتلورثةا-ادفعابوسفيةاتلعقارا-اوسفامنجزاعىلاتألوالدا-ا
صكاتلوسفيةا-اتلوسفاالايباعاوالايورثا-ارداتلدعوى.

تملادةاذتتاتللسلا)3ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبة احلكم ببيع عقار من تركة 
مورثهم باملزاد العلني، وتسليمها نصيبها الرشعي من ثمنه، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أصالة ووكالة قرر بأن مورثهم أوقف العقار وقفا منجزا عىل أوالده الذكور واإلناث، 
وأن املدعية ليس هلا حق يف هذا الوقف، فصادقت املدعية عىل ذلك، ودفعت بأن الوقف 
كان قبل أن يتزوج هبا مورثهم، وأهنا ترضرت منه، وقد اطلع القايض عىل صكوك امللكية 
والوقفية وحرص الورثة؛ ونظرًا إلقرار املدعية بأن العقار وقف هلل تعاىل، وألن الوقف ال 
يباع وال يوهب وال يورث؛ لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتضت املدعية، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
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برقم  املحكمة  هذه  أساس  يف  املقيدة  املعاملة  عىل  وبناء  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة 
برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  ١٤٣٤/٩/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٢٤٤٤٦
قسمة  بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٤/٩/٢١هـ  وتاريخ   ٣٤٤٣٢٤٦٨
التاسعة  الساعة  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  تركة، 
صباحًا وفيها حرض املدعى عليه )...( حيمل اهلوية الوطنية ذات الرقم )...( ومل حترض املدعية 
وال وكيل عنها؛ لذا قررت شطب القضية للمرة األوىل بناء عىل املادة الثالثة واخلمسني من 
نظام املرافعات الرشعية، ويف  جلسة أخرى حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت عىل احلارض معها )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( وعن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
 ٣٤٣٩٤٥٧ برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١١هـ، وعن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة برقم ٣٣٤٤٥٥٠٠ وتاريخ 
„املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار” قائلة يف  ١٤٣٣/١٢/١٨هـ، املخول له فيهام حق 
حترير دعواها: لقد تويف مورثي ومورث املدعى عليهم )...( يف تاريخ ١٤٣٣/٧/١١هـ 
وتاريخ   ٣٣٣٥٥٤٥١ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب 
١٤٣٣/٠٧/٢٦هـ، وانحرص إرثه يّف أنا زوجته، ويف أوالده )...( و)...( و)...( و)...(، ال 
وارث له سوانا، ومن ضمن أمالكه العامرة الواقعة عىل شارع )...( اململوكة ملورثنا بالصك 
وحتى  املدينة،  يف  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٣٩٢/٤/١٨هـ،  يف   ٤٣١ الرقم  ذي 
اآلن مل يقسم بني الورثة، وهو بيد املدعى عليه؛ لذا أطلب إلزام املدعى عليهم ببيع العامرة 
يف املزاد العلني، وتسليمي نصيبي الرشعي، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
أجاب قائال: ما ذكرته املدعية من أهنا زوجة لوالدي وتويف عنها وهي يف عصمته صحيح، 
أما ما يتعلق بالعامرة املدعى هبا فقد أوقفها والدي بموجب الصك ذي الرقم ١٢/١١٧ يف 
١٤١٥/٥/٢٦هـ وقفا منجزا عىل أوالده الذكور واإلناث، واملدعية ليس هلا حق يف هذا 
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الوقف؛ لذا أطلب رد دعواها، هذه إجابتي، وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: إن 
ما أشار إليه املدعى عليه من وقفية العامرة املدعى هبا صحيح، وقد أوقفها مورثي قبل أن 
أتزوج به؛ ألن زواجي كان يف عام ١٤٣٣هـ إال أنني قد ظلمت يف هذا الوقف؛ إذ إنني أعترب 
من الورثة حني وفاته، ولو مل يوقف هذا الصك لكنت مستحقة لنصيبي منه؛ لذا أطلب بيعه 
يف املزاد العلني حسب دعواي، هكذا أجابت، ثم جرى اطالعي عىل صك امللكية فإذا هو 
مطابق ملا أشارت به املدعية وقد مهش عليه بالوقفية، ثم جرى اطالعي عىل صك الوقفية 
وقف  املتضمن  املحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤١٥/٠٥/٢٦هـ،  يف   ١٢/١١٧ الرقم  ذي 
)...( لعامرته اململوكة له بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل باملدينة برقم ٤٣١ 
يف ١٣٩٢/٠٤/١٨هـ، وقد أوقفها هلل تعاىل عىل أن ينتفع هبا مدة حياته بأنواع االنتفاعات، 
ثم من بعده تكون وقفا عىل أوالده الذكور واإلناث بالتساوي”. انتهى مضمونه، ومل يكن 
قد تزوج باملدعية حينها، ومل يرش فيه إىل الزوجة، كام جرى اطالعي عىل صك حرص الورثة 
فكان طبقا ملا ذكرته املدعية؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعية بأن 
العامرة املدعى هبا وقف هلل تعاىل حسب الصك املشار إليه، وألن الوقف ال يباع وال يوهب 
وبعرضه  عليهم،  املدعى  سبيل  وإخالء  املدعية،  دعوى  برد  حكمت  فقد  لذا  يورث؛  وال 
به، وطلبت رفعه إىل حمكمة االستئناف دون الئحة اعرتاضية فأجبتها  تقنع  املدعية مل  عىل 
حرر  كاملتبع.  لتدقيقه  االستئناف  حمكمة  إىل  ضبطه  وصورة  الصك  بعث  وقررت  لطلبها، 

يف ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

الواردة  املعاملة  فبناء عىل  وبعد،  بعده،  نبي  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل ال 
إلينا من املحكمة العامة باملدينة املنورة برقـم ٣٤٢٢٢٤٤٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٠٥١٠٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/١٩هـ فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة الثانية يف حمكمة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم  هذا  علـى  االطالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف 
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وتاريخ   ٣٥١٢٨٠٣٢ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
بباطنه.  دون  بام  فيـه  املحكوم   ،)...( ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/١/٢٥هـ ، 
وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه وأوراق املعاملة تقـررت باألكثرية املصادقة علـى احلكم 
صك  وصورة  امللكية  صك  وصورة  الوكاالت  صور  عىل  التصديق  عىل  فضيلته  تنبيه  مع 
آلـه  وعلـى  حممد  نبينا  علـى  اهلل  وصلـى  املوفق،  واهلل  مستقباًل،  ذلك  ومالحظة  الوقفية 

وصحبـه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٩٧٣٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ رقم القرار:٣٥١٩٢٠٠٢  

باوكيمها تإللزتما طمبا عنهاا-ا ألحدهلا تنازلا تلورثةا-ا تتفاقا رشكةا-ا أسهلا تلكةا-ا
لبيعهااا-ادفعابكوناتلانازلامرشوطا-اعدماإثباتها-ايمنياتلنفيا-اإلزتمابإصدتراوكالة.

 .Z_^[\]Z]١ا-اسولهاتعاىللا
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهل(.

3ا-مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملا)سىضاأناتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.
3ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.ا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بإصدار وكالة له متكنه من الترصف يف 
أسهم من تركة املورث سبق أن اصطلح الورثة عىل اختصاص املدعي هبا وتنازهلم عنها له، 
بقية  التنازل مرشوًطا بإهناء  وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بكون 
اإلرث واالتفاق عىل بقية أموال املورث، وقد قرر املدعى عليه أنه ال بينة له عىل ما دفع به، 
ثم أدى املدعي اليمني عىل نفي ذلك؛ ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بإصدار 
ألف سهم  الدعوى، وعددها  الترصف يف األسهم حمل  للمدعي ختوله حق  وكالة رشعية 

واملسجلة باسم املورث، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٣١٩٧٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٧٠٧٢٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ٠٨ وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائال: 
لقد تويف مورثنا )...( يف ١٤٢٤/١/٢٤هـ يف حمافظة جدة، وانحرص ورثته يف زوجته )...( 
والباقية يف عصمته حال حياته، ويف أوالده منها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أبناء )...(، ويف )...( و)...( ابني )...(، واملرزوقني له من زوجته 
املطلقة حال حياته )...(، ومجيعهم بالغون سن الرشد، ال وارث له سواهم، بموجب الصك 
الصادر من حمكمة أيب عريش بمنطقة جيزان برقم٥٢٠ وتاريخ ١٤٠٩/١٢/٢٦هـ جلد 
٢/١٠، وقد خلف مورثنا تركة من بينها أسهم رشكة )...(، وقدرها ألف سهم، وقد تم 
االتفاق فيام بني الورثة عىل أن تكون األسهم يل أنا بتاريخ ١٤٢٤/٤/٢٥هـ، وتم التوقيع 
باألسهم  الترصف  الورثة، وأصدروا وكاالت رشعية متنحني حق  االتفاقية من مجيع  عىل 
حمل الدعوى، إال أن املدعى عليه قد خالف االتفاق ومل يصدر وكالة رشعية يل بخصوص 
ذلك، أطلب إلزام املدعى عليه بإصدار وكالة رشعية ختولني حق الترصف باألسهم حمل 
الرضر  عن  بتعوييض  عليه  املدعى  مطالبة  يف  بحقي  واحتفظ  الورثة،  ببقية  أسوة  الدعوى 
جراء تعطييل من االنتفاع ببيع األسهم خالل العرش السنوات السابقة؛ حيث إن سعر السهم 
وصل إىل مبلغ أربعمئة ريال. هذه دعواي، ثم أبرز املدعي صورة من صك حرص الورثة، 
وصورة من االتفاق املشار إليها يف الدعوى، وتم تزويد املعاملة بنسخة منهام، وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه قال: إن ما ذكره املدعي من صك حرص الورثة واالتفاق فصحيح، ولكن 
املدعي أخربنا بأنه قد دفع من ثمن تلك األسهم ما يعادل نسبة مخسني يف املئة، فتم توقيع 
الورقة مبدئيا؛ بناء عىل ما أخربنا به املدعي. وقد طلبت من املدعي إحضار شهادات األسهم 
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للتحقق من عدد األسهم واألرباح املرتتبة عىل تلك األسهم، وبعد أن أبرز املدعي شهادات 
األسهم اتضح أن عدد األسهم سبعمئة ومخسون سهام يف عام ٢٠٠٣م، ومن عام ١٩٩٥م 
وحتى عام ٢٠٠٣م؛ حيث إن الرشكة اسرتدت باقي األسهم وعددها مئتان ومخسون سهام 
أموال  بقية  عىل  ونتفق  اإلرث،  بقية  ننهي  بأن  مرشوط  التنازل  وهذا  مقابلها،  سداد  لعدم 
املورث. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: التنازل املدون يف االتفاق غري مرشوط، وبسؤال 
قال: ليس لدي  املورث  أموال  بقية  بإهناء  التنازل كان مرشوطا  أن  البينة عىل  املدعى عليه 
بينة، وبعرض اليمني عىل املدعي عىل إنكار ما دفع به املدعى عليه استعد لذلك، ثم حلف 
قائال: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو أن االتفاق الذي تم بيني وبني الورثة عىل أن يتنازلوا 
يل عن أسهم مملوكة للمورث )...(، وعددها ألف سهم يف رشكة )...( لالستثامر مل تكن 
مرشوطة من قبل املدعى عليه )...( بأي رشط، بل وقع عىل االتفاقية يف حينها، وهي تامة 
ناجزة يف حينها، هكذا حلف؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل مصادقة 
ينهي  أن  التنازل مرشوط برشط هو  االتفاق عىل  بأن  املدعي، ودفع  لدعوى  عليه  املدعى 
الورثة بقية اإلرث ويتفقوا عىل بقية أموال املورث، وأنكر ذلك املدعي، وقرر املدعى عليه 
عدم وجود بينة له عىل ما دفع به، وحلف املدعي اليمني عىل إنكار ما دفع به املدعى عليه، 
[Z_^[\]Z، وحلديث )املسلمون عىل رشوطهم(.  ولقوله تعاىل: 
اليمني عىل  أن  عليه وسلم قىض  اهلل  النبي صىل  )أن  داوود، وحلديث  وأبو  الرتمذي  رواه 
املدعى عليه(. رواه البخاري، وحلديث )البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه(. رواه 
الرتمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم 
وغريهم أن البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه؛ لذلك كله، فقد ألزمت املدعى عليه 
)...( بإصدار وكالة رشعية للمدعي )...( ختوله حق الترصف يف األسهم حمل الدعوى، 
وعددها ألف سهم يف رشكة )...( لالستثامر، واملسجلة باسم املورث )...(، وبه حكمت، 
وبه قنع املدعي، وقرر املدعى عليه االعرتاض، وجرى تسليمه نسخة من احلكم، وإفهامه 
بأن له احلق يف االعرتاض عليه خالل ثالثني يوما، وإال سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب 
احلكم القطعية، وأقفلت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
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وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف  قضاة 
االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة املكلف برقم 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٧٠٧٢٥
وتاريخ   )٣٤٣٦١٦٦٣( بعدد  واملسجل  جدة،  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
باطنه،  دون  بام  فيه  واملحكوم   ،)...( ضد   )...( دعوى  واملتضمن  ١٤٣٤/١١/١٨هـ، 
واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٦٦٥٩٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥٢١٢٦  

سقمةا طمبا تملورثا-ا أما وفاةا عممها-ا جهةا منا تملورثا حقوقا مايلا-ا مبمغا تلكةا-ا
تملبمغا-احتديداأنصبةاتلورثةا-اتحلكلابققمةاتملبمغابينهل.

تتفاقاتألطلتف.

أقام املدعي والية دعواه ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبا احلكم بقسمة مبلغ مايل 
املالية  املورث  حقوق  عن  عبارة  املبلغ  وذلك  منهم،  واحد  كل  نصيب  حسب  الورثة  عىل 
من جهة عمله، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أقروا بصحتها، وطلبوا قسمة املبلغ، 
كام قرر املدعي وفاة إحدى الوارثات، وهي أم املورث، ثم جرى حتديد نصيب كل وارث 
من املبلغ؛ ولذا فقد حكم القايض بقسمته بني الورثة حسب أنصبتهم الرشعية، وقرر رفع 

احلكم ملحكمة االستئناف لوجود قصار بني الورثة فتم تصديق احلكم. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٦٦٥٩٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٢٧٣٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، 
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الساعة ٠١: ٠٢ وفيها حرض  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ  ويف يوم األحد 
الرقم )...( بصفته الويل الرشعي عىل  )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الصادر من  الرقم ٣٤٦٠٥١٦ يف ١٤٣٤/٠٣/١١هـ،  الوالية ذي  والده بموجب صك 
املنورة، وادعى عىل احلارضة معه )...( سعودية اجلنسية بموجب  باملدينة  العامة  املحكمة 
السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسها وبصفتها الويل الرشعي عىل ابنها القارص 
١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ،  يف   ٣٤٥٨٥٥٧ الرقم  ذي  الوالية  صك  بموجب   )...( عقليًا 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  ادعى  كام  املحكمة،  هذه  من  الصادر 
أوالد  و)...(  و)...(،   ،)...( عن  الرشعي  الوكيل  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
ومجيع  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  يف   ٣٤١٣٩٢١٦٤ الرقم  ذي  الوكالة  صك  بموجب   )...(
 )...( الرقم  املدين ذي  بالسجل   )...( الوكيل هم بعض ورثة  أعاله سوى  املدعى عليهم 
من  الصادر  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  يف   ٣٤١٠١١٠ الرقم  ذي  الورثة  حرص  صك  بموجب 
هذه املحكمة، واملتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٦هـ، وانحصار ورثته يف والده، ويف 
والدته )...(، ويف زوجته )...(، ويف أوالده منها )...(، و)...(، و)...(، و)...( ال وارث 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٦هـ يف حادث  له سواهم، قائاًل يف دعواه: لقد تويف شقيقي )...( 
مروري، وخلف ضمن تركته شيكًا بمبلغ ثالثمئة ومخسة عرش ألفًا ومئة وواحد وسبعني 
١٤٣٤/٠٤/١٠هـ؛  يف   ٨٢٧٠٨٣٠ الرقم  ذي  الشيك  بموجب  هللة،  وأربعني  ريااًل 
املنورة،  املدينة  املياه فرع  املالية، ومتثل حقوقه من جهة عمله مصلحة  مسحوًبا عىل وزارة 
ورقم   )...( مرصف  عىل  مسحوًبا  رياالت،  وثامنية  وتسعمئة  ألف  بمبلغ  شيكا  وكذلك 
جهة  من  حقوقه  ومتثل  ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ٢٠١٤/٠٢/١٦هـ،  يف  الشيك٥٢٣٢٣٠ 
عمله مصلحة املياه فرع املدينة، واملجموع ثالثمئة وسبعة عرش ألفًا وسبعة وتسعون ريااًل 
دعواي.  هذه  منهم،  واحد  كل  نصيب  حسب  الورثة  عىل  قسمتها  نطلب  هللة،  وأربعون 
دعواه  يف  املدعي  ذكره  ما  قائلني:  أجابوا  والوكالة  باألصالة  عليهم  املدعى  وبسؤال 
قرر  ثم  أجابوا،  هكذا  الورثة،  عىل  املبلغ  هذا  قسمة  ونطلب  وتفصياًل،  مجلة  صحيح  كله 
صك  بموجب  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ  بتاريخ   )...( والديت  أيضًا  توفيت  لقد  قائاًل:  املدعي 
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حرص الورثة ذي الرقم ٣٤٣٢٤٨١٢ يف ١٤٣٤/٠٩/٢٣هـ، الصادر من هذه املحكمة، 
واملتضمن وفاهتا بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وانحصار ورثتها يف زوجها )...(، ويف ابنيها 
منه )...(، و)...(، ال وارث هلا سواهم. انتهى، وقد وكلني شقيقي )...( سعودي اجلنسية 
التنازل عن تركته من والديت بموجب الوكالة  بالسجل املدين ذي الرقم )...( باملطالبة أو 
ذات الرقم ٣٥٣٥٣٠٧٤ يف ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة 
وبعد  القضية،  يف  التأمل  وبعد  إنه  ثم  قرر،  هكذا  فيها،  املناسخات  عمل  وأطلب  املنورة، 
منهام،  والتحقق  أعاله،  املذكورين  الشيكني  عىل  االطالع  وبعد  واإلجابة،  الدعوى  سامع 
ألفًا  عرش  وسبعة  ثالثمئة  هو  املبلغ  جمموع  إن  وحيث  املناسخات؛  حساب  إجراء  وبعد 
املبلغ اإلمجايل  أن نصيب والده )...( من  تبني  فقد  ريااًل وأربعون هللة،  وتسعة وسبعون 
ونصيب  ريااًل،   ١٩٨١٧.٢٥ هو   )...( شقيقه  ونصيب  ريال،   ٦٦٠٥٨.١٧ هو  أعاله 
ريااًل، ونصيب  )...( هو ٣٩٦٣٥  ريااًل، ونصيب زوجته  )...( هو ١٩٨١٧.٢٥  شقيقه 
ابنته )...( هو ٢٨٦٢٥.٢٨ ريااًل، ونصيب ابنته )...( هو ٢٨٦٢٥.٢٨ ريااًل، ونصيب ابنه 
)...( هو ٥٧٢٥٠.٥٦ ريااًل، ونصيب ابنه )...( هو ٥٧٢٥٠.٥٦ ريااًل، وحكمت بقسمته 
بينهم حسب أنصبتهم املذكورة، وقنع مجيع األطراف احلارضون بالقسمة، وأمرت برفعه 

لالستئناف لوجود قصار، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٨/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٧٣٠٨٩ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥٤٨٦٩١٩ 
يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٨/١١هـ  وتاريخ 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  االطالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
وتاريخ   ٣٥٣٣٩٢٤٠ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...(
١٤٣٥/٨/٤هـ، املتضمن دعوى )...(، ضد )...(، يف قسمة تركة، املحكوم فيـه بام دون 
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علـى  املوافقة  تقـررت  ضبطـه،  وصـورة  واحلكم  املعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه. 
احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٠١٠٢ 
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار:٣٥٣٥٠٢٧١  

تلكةا-امبمغامايلاوجموهلتتا-اطمباسقماهاابنياتلورثةا-احتققامناحقاباتاتملورثا-ا
تقديلاسيمةاتملجوهلتتا-اتعذراسقماهاا-ابيعهااباملزتدا-اسقمةاتملبمغاعىلاتلورثة.

تتفاقاتألطلتفاوتعذراتلققمة.

أقامت املدعية دعواها ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبة احلكم بقسمة جموهرات ومبلغ 
الدعوى عىل  الرتكة، وبعرض  تركة مورثتهم، وإعطائها حقها الرشعي من تلك  مايل من 
املدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنه ال مانع لدهيم من حرص املبلغ املايل وتقدير املجوهرات 
وقسمتها عليهم، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد ببيان املبلغ املوجود يف حسابات املورثة، 
كام وردت إفادة شيخ الصاغة ببيان قيمة املجوهرات؛ ونظرًا ألنه يتعذر قسمة املجوهرات 
فقد  لذا  ملورثتهم؛  عائدة  كوهنا  اقتنائها  عىل  منهم  واحد  كل  حلرص  بالتساوي  الورثة  بني 
حكم القايض ببيع املجوهرات باملزاد العلني حتت إرشاف قايض التنفيذ وللورثة احلضور 
الورثة كل حسب  املايل عىل  املبلغ  ورشاؤها، وهم مقدمون عىل غريهم، كام حكم بقسمة 

نصيبه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناًء 
عىل املعاملة املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤٨٥٣١٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ، واملحالة 
وتاريخ   ٣٤١٦٠١٠٢ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ، ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
احلادية عرش والنصف وفيها حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، وحرض حلضورها املدعى عليهم كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودية  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(، و)...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبم من قبل املدعى عليه )...(، ومل حيرض بقية املدعى عليهم، 
وال من يمثلهم، وقد وردتنا إفادات قسم املحرضين أنه جرى تبليغ كل من )...( عن طريق 
وكيله )...( و)...( لشخصها و)...( لشخصها و)...( لشخصها و)...( رفض االستالم، 
وبلغ شفهًيا باملوعد؛ ونظرًا ألن املدعية مل حترر دعواها فقد رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( من  كل  عليهم  املدعى  حلضورها  وحرض  املدعية،  حرضت 
و)...( أصالة عن نفسها ووكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
الدعاوى  إقامة  التي ختول هلا حق  برقم ٤٧٣٠٣ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٧هـ،  بشامل جدة 
املوافق  األربعاء  يوم  اجللسة  وافتتحت  البينة،  وإقامة  احلكم  وقبول  والدفع  عليها  والرد 
١٤٣٤/٦/٢١هـ الساعة احلادية عرشة والنصف، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض بقية املدعى عليهم، وقد وردتنا إفادات 
فسألت  لشخصهن،   )...( بنات  و)...(   )...( تبليغ  جرى  أنه  متضمنًة:  املحرضين؛  قسم 
املدعية عن دعواها، فأجابت قائلة: أطلب مهلة أخرى لتحرير دعواي، فأجيبت لطلبها، 
ورفعت اجللسة. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١١/٢٠هـ الساعة احلادية عرشة صباحًا 
افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة خلف القايض )...( 
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وفيها حرضت املدعية )...( وحرض حلضورها املدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
و)...(، ومل حيرض بقية املدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وقد تبلغوا يف 
اجللسات املاضية إما لشخصهم، أو عن طريق وكالئهم إال )...( فقد تعذر تبليغه. وبسؤال 
املدعية عن دعواها حمررة أجابت قائلة: لقد توفيت والدتنا )...(، وانحرص إرثها يف ابنتها 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أوالدها  ويف   ،)...(
وتاريخ   ٣٣٢٣٣٨١٤ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  اإلرث  حرص  صك  حسب 
١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ، وقد خلفت من ضمن تركتها مبلغًا ماليًا موجودا يف حساهبا البنكي؛ 
هذه  فيها،  الرشعي  حقي  وإعطائي  الرتكة،  هذه  قسمة  أطلب  وجموهرات   ،)...( بنك  يف 
دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليهم احلارضين أجاب كل واحد منهم قائاًل: ما ذكرته 
بيننا،  وقسمتها  املجوهرات،  وتقدير  املايل  املبلغ  حرص  من  مانع  وال  صحيح،  كله  املدعية 
هكذا أجاب املدعى عليهم، ثم أبرزت املدعية ورقة فيها حرص للمجوهرات، وسيجري 
رصدها يف اجللسة القادمة، وبعرض الورقة عىل احلارضين من املدعى عليهم صادقوا عليها، 
ووافقوا مجيعًا عىل رشاء الذهب بعد تقييمه؛ لذا سيجري تقدير قيمة الذهب، وعرضها عىل 
الورثة اجللسة القادمة، وستجري الكتابة ملؤسسة النقد لالستفسار عن أرصدة املورثة )...(، 
ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...(، وحرض حلضورها املدعى عليهم 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( بصفتها وكيلة )...( سعودية اجلنسية بموجب 
باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
املنورة ذات الرقم ٣٤١٥٣٢٥٢٨ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هــ، التي ختول هلا فيها حق 
املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلجابة واجلرح 
والتعديل وطلب احلجز والتنفيذ واستالم املبالغ واستالم صكوك األحكام، والوكيلة أيضًا 
الرقم  ذات  جدة  حمافظة  يف  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن 
٤٧٣٠٣ والتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٧هــ، التي ختول هلا فيها حق استالم احلقوق واملطالبة 
البينة والدفع وقبول احلكم  الدعاوى والرد عليها وإقامة  هبا واملداعاة واملخاصمة وسامع 
واالعرتاض عليه؛ وذلك يف أي قضية تقام منها أو ضدها يف أي حمكمة ويف أي جهة، ومل 
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حيرض املدعى عليهم )...( و)...( و)...(، وقد قرر املدعى عليه )...( إيداع املجوهرات 
املذكورة يف حسابه البنكي يف بنك )...( ليتسنى قسمتها بالشكل النظامي، وأجبته لطلبه، 
كام أحرضت املدعية شنطة جموهرات صغرية، وقامت بعرضها عىل املدعى عليهم احلارضين 
فصادقوا عليها وعىل عددها، ثم سلموها ألخيهم املدعى عليه )...( بإرشايف، ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية )...(، وحرض حلضورها املدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
أصيلة عن نفسها ووكيلة عن )...( ووكيلة عن )...(، ومل حيرض املدعى عليهم )...( و)...( 
و)...( و)...(، ومل يرد ما يفيد تبلغهم من عدمهم، وقد أقر املدعى عليه )...( بأنه تعذر 
ألجل  للمدعية؛  وسلمته  خطابًا  كتبت  قد  وكنت  البنكي،  احلساب  يف  املجوهرات  إيداع 
املراد قسمتها، وحرصها، فوردين يف هذه اجللسة  تقديمه لشيخ الصاغة لبيان املجوهرات 
خطاب شيخ الصاغة )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ ومضمونه: بالنسبة حلرص املجوهرات 
ريااًل.  عرش  وستة  أربعمئة  السعر  عرش،  ثامنية  العيار   ،٣.٢٠ الوزن  ١ -خاتم،  ييل:  كام 
ومخسون  وأربعة  ثامنمئة  السعر  عرش،  ثامنية  العيار   ،٦.١٠ الوزن  أبيض،  ذهب  ٢ -حلق 
وسبعمئة  آالف  تسعة  السعر  عرش،  ثامنية  العيار   ،٨٧ الوزن  مربومة،  ٣ -سلسلة  ريااًل. 
ومخسون ريااًل. ٤ -طقم زفري أملاس، الوزن ١١٩.٧، العيار ثامنية عرش، السعر أربعة عرش 
واحد  العيار   ،٦٣.٣ الوزن  ثعبان،  أملاس  ٥ -سوارة  ريااًل.  وستون  وأربعة  وثالثمئة  ألفًا 
 ،٢٥.٨ الوزن  لولو،  ٦ -سوارة  رياالت.  وثامنية  وستمئة  آالف  ثامنية  السعر  وعرشون، 
قيمة  جمموع  ويكون  ريااًل،  وثامنون  وأربعمئة  آالف  ثالثة  السعر  وعرشون،  واحد  العيار 
سبعة  قدره:  مبلغًا  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  يوم  وهو  إلحصائها  احلايل  الوقت  يف  املجوهرات 
وثالثون ألفًا وأربعمئة واثنان وسبعون ريااًل، انتهى بيان شيخ الصاغة. وبعرض البيان عىل 
احلكم  أمانًة حلني   )...( عليه  للمدعى  الذهب  تسليم  عليه، كام جرى  احلارضين صادقوا 
فيها. أما بالنسبة للمبالغ املالية املوجودة يف حساب مورثة املدعية واملدعى عليهم فلم يرد 
السابق  اخلطاب  عىل  إحلاقي  خطاب  كتابة  قررت  وقد  اآلن،  حتى  النقد  مؤسسة  خطاب 
ملؤسسة النقد، وحلني ذلك جرى رفع اجللسة. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ 
افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف صباحًا ومل حترض فيها املدعية وال من يمثلها، ومل 
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حيرض املدعى عليهم وال من يمثلهم، وقد قدمت املدعية عذرًا عن عدم احلضور. ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية )...(، وحرض حلضورها املدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
ومل حترض املدعى عليها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( وقد تبلغوا بأشخاصهم 
سوى )...(، وقد وردين يف هذه اجللسة كتاب مؤسسة النقد بشأن املبالغ املوجودة يف حساب 
مورثة املدعية واملدعى عليهم، ونص احلاجة منه ما ييل: ) نود إفادة فضيلتكم بأن املؤسسة 
قامت بالتعميم عىل البنوك واملصارف العاملة باململكة بشأن املوضوع أعاله، وتلقت إجابة 
كل من: ١ - بنك )...( أفاد بوجود عضوية حواالت باسم املتوفاة. ٢ - مرصف )...( أفاد 
بوجود حساب راكد باسم املتوفاة برقم )...( ورصيده )١٠.٤٧.٦٩٦( سبعة وأربعون ألفًا 
حواالت  عضوية  بوجود  املرصف  أفاد  كام  هلالت،  وعرش  ريااًل  وتسعون  وستة  وستمئة 
باسم املتوفاة. ٣ - تلقت املؤسسة إجابات باقي البنوك واملصارف، ومفادها عدم وجود أية 
ختص  باململكة  العاملة  فروعهم  لدى  أو  لدهيم  ودائع  أو  أمانات  أو  حسابات  أو  أرصدة 
املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  يف  املال  بيت  ملدير  الكتابة  مني  جرى  كام  انتهى،  املتوفاة(. 
الستالم املجوهرات آنفة الذكر ليتسنى بيعها باملزاد العلني حتت إرشاف قايض التنفيذ؛ فبناًء 
أموال  من  مورثتها  تركة  قسمة  طلبت  املدعية  وألن  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل 
بالتساوي حلرص كل واحد منهم  وجموهرات، وألنه يتعذر قسمة املجوهرات بني الورثة 
لطلب  استجابوا  ووكالة  أصالة  عليهم  املدعى  وألن  ملورثتهم،  عائدة  كوهنا  اقتنائها؛  عىل 
الصاغة،  شيخ  خطاب  حسب  املحصورة  املجوهرات  قسمة  طريقة  يف  واختلفوا  املدعية، 
وهذا  املاضية،  اجللسات  يف  بأشخاصهم  تبلغوا  قد  حيرضوا  مل  الذين  عليهم  املدعى  وألن 
يعترب حجة يف احلكم احلضوري، إال املدعى عليه )...(، فإنه مل يتبلغ لشخصه، وقد وردت 
إفادة قسم املحرضين باملحكمة بأن املدعى عليه )...( قد رفض استالم موعد جلسة يوم 
بذلك  تبليغه  تم  وقد  صباحًا،  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  ١٤٣٤/٥/١٨هـ  السبت 
عرشة  احلادية  الساعة  ١٤٣٤/٦/٢١هـ  األربعاء  يوم  جلسة  يف  إنه  ثم  شفهيًا،  املوعد 
والنصف صباحًا أفاد رئيس قسم املحرضين بأنه ) تم االنتقال ملنزله عدة مرات يف الصباح 
واملساء وال يرد أحد من داخل املنزل، وتم االتصال هباتفه النقال ووعد باحلضور الستالم 
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خطاب التبليغ، لكنه مل حيرض، وتم االتصال به مرات عديدة، لكنه ال جييب(، وملا جاء يف 
بيان شيخ الصاغة بشأن حرص املجوهرات حمل الدعوى، وتقديرها حسب الزمان واملكان 
مورثة  املوجودة يف حساب  املبالغ  بشأن  النقد  وملا جاء يف خطاب مؤسسة  أوزاهنا،  وبيان 
بعاليه  املرصودة  املجوهرات  ١ -بيع  ييل:  ما  قررت  فقد  لذا  عليهم؛  واملدعى  املدعية 
واملحصورة يف خطاب شيخ الصاغة يف املزاد العلني حتت إرشاف قايض التنفيذ، وللورثة 
احلضور يف املزاد ورشاء املجوهرات، وهم مقدمون عىل غريهم. ٢ -قسمة املبلغ املذكور يف 
سبعة   )١٠.٤٧.٦٩٦( وقدره   )...( مرصف  يف  عليهم  واملدعى  املدعية  مورثة  حساب 
وأربعون ألفًا وستمئة وستة وتسعون ريااًل وعرش هلالت عىل الورثة، كل حسب فريضته 
الرشعية حتت إرشاف قايض التنفيذ، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت، وبعرضه عىل األطراف 
احلارضين قنعوا به، وسيتم تبليغ الغائبني عن جملس احلكم الرشعي بنسخة احلكم،  ويعترب 
احلكم يف حقهم حضوريًا؛ ألهنم سبق أن حرضوا، وتبلغوا باجللسات املاضية، أما )...( فإن 
احلكم يف حقه غيايب، وهو عىل حجته متى ما حرض طبقًا لنظام املرافعات الرشعية، وسيتم 
تبليغه بنسخة صك احلكم، وإفهام اجلميع بأهنم إن تبلغوا بنسخة احلكم فإن مدة االعرتاض 
هلم ثالثون يومًا من تاريخ تبلغهم بالنسخة، وإن مضت املدة دون تقديم الئحة اعرتاضية 
فسيكون احلكم قطعيًا، ويسقط حقهم يف استئناف احلكم، وعىل ذلك جرى التوقيع، وصىل 
اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف الساعة الثانية عرشة من ضحى 

يوم االثنني ١٤٣٥/٤/٣هـ.

الواردة  املعاملة  فبناء عىل  وبعد،  بعده،  نبي  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل ال 
١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٥٣١٧٥ برقـم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  من  إلينا 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٦٣٨٧٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/٣٠هـ فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة الثانية يف حمكمة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم  هذا  علـى  االطالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف 
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وتاريخ   ٣٥٢٠٩٤٠٢ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
بباطنه،  دون  بام  فيـه  )...(،املحكوم  ورثة  ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٦هـ، 
عىل  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم  علـى  املصادقة  تقـررت  ضبطـه  وصـورة  احلكم  وبدراسـة 
توقيع الصك من فضيلة رئيس املحكمة قبل تسليمه حسب النظام، واهلل املوفق، وصلـى 

اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٩١٤٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٦٨٢٣٧ 

باقممهااحقوسهاا-ا تلزوجةانصيبهاامنهاا-ادفعا تلكةا-اعقارتتاوأموتلانقديةا-اطمبا
تلبينةا-اردا خمالصةامصدسةارسمياا-حكلاأجنبيابإثباتاتلانازلا-اتدعاءاختصيصها-اعدما

تلدعوى.

.Z_^[\]Z]١ا-سولهاتعاىللا
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهل(.

3ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.

تركة مورثهم وتسليمها  املدعى عليهام طالبة تصفية  الورثة  باقي  املدعية دعواها ضد  أقامت 
نصيبها منها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام دفع بتسليم املدعية نصيبها من الرتكة، وقدما 
خمالصة موقعة منها، ومصدق عليها من جهة رسمية تفيد تسلمها كامل نصيبها، فأقرت املدعية 
املخالصة  ألن  ونظرًا  الدول؛  إحدى  يف  املوجودة  الرتكة  ببعض  خاصة  بأهنا  ودفعت  بصحتها، 
تتضمن تنازل املدعية عن مجيع حقوقها؛ لذا فقد حكم القايض برد الدعوى لعدم ثبوت صحتها، 

فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٣٥٩١٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٨٦٤٩٠٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١١/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ٠٩ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
بموجب   )...( الرقم  ذي  سفرها  جواز  بموجب  اجلنسية(   ...(  )...( املدعية  عن  وكيال 
الوكالة ذات الرقم )...( والتاريخ ٢٠١٣/٥/٢١م، الصادرة من حمكمة غرب عامن الكائنة 
يف اململكة األردنية اهلاشمية، واملصدقة من اجلهات الرسمية لدى اململكة األردنية واململكة 
العربية السعودية، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن املدعى عليهام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( الرقم  ذي  املدين 
بموجب الوكالة ذات الرقم ٦٥٥٦٧ والتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٦هـ جلد ١١٩٣٩، الصادرة 
من كتابة العدل الثانية شامل حمافظ جدة قائال: بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٦هـ توىف مورث املدعية 
موكلتي واملدعى عليهام الدكتور )...(، وانحرص إرثه الرشعي يف املدعية موكلتي واملدعى 
الصادر من  الرشعي  ثابت يف صك حرص اإلرث  له سواهم حسبام هو  عليهام، ال وارث 
هذه املحكمة برقم ٣٣٣٥٠٨٣١ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ، وقد خلف املورث تركة منها 
عقارات بالسعودية وبدولة ماليزيا وأموال نقدية يف البنوك وسيارات وخالفه، وقد قامت 
موكلتي بتوكيل املدعى عليهام فيام خيص الرتكة، وهلام حق الترصف فيها بغرض تسليمها 
نصيبها الرشعي؛ حيث إهنا بعد وفاة املورث تقيم يف اململكة األردنية، إال أن املدعى عليهام 
منذ تسلمهام الوكالة من املدعية مل يلتزما بام وعدا وأقنعا املدعية به؛ حيث مل تستلم املدعية 
املتوىف  تركة  تصفية  أطلب  تارخيه،  حتى   )...( الدكتور  مورثها  تركة  من  الرشعي  نصيبها 
الدكتور )...(، وتسليم املدعية كامل نصيبها حسب الوجه الرشعي، هذه دعواي، ثم أبرز 
املدعي صورة من صك حرص اإلرث، وتم إرفاقه باملعاملة، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
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وكالة قدم مذكرة هذا نصها: تدعي املدعية أهنا مل تستلم كامل نصيبها من إرث املتوىف )...(، 
ودعوى املدعية غري صحيحة مجلة وتفصيال، فهي سبق أن استلمت كامل حقوقها من إرث 
املتوىف )...( بموجب املخالصة النهائية والباتة واملصادق عليها من سفارة اململكة يف دولة 
ثامنمئة  بمبلغ  بموجبها  قبلت  والتي  الشهود،  بوجود  ١٤٣٤/٤/٢٢هـ  بتاريخ  ماليزيا 
وعرشين ألفا وستمئة ومخسة وتسعني رنجت ماليزي بموجب الشيك املرصيف ذي الرقم 
١٨٢٢١٤، واملسحوب عىل بنك )...(، وقد قامت املدعية بسحب كامل املبلغ، ثم إن قيام 
املدعية بتوكيل من يرفع هذه الدعوى رغم علمها بعدم مصداقيتها، ورغم وجود املخالصة 
النهائية الباتة تعترب من الدعاوي الكيدية التي يعاقب عليه النظام، فهي تعتمد عىل وجودها 
لذلك  لتقيم قضايا بموجب وكاالت تقصد هبا اإلزعاج ملوكيل واالبتزاز؛  اململكة  خارج 
ألتمس من فضيلتكم: أوال: رفض دعوى املدعية. ثانيا: معاقبة املدعية عن الدعوى الكيدية 
حسب نظام املرافعات الرشعية. ثالثا: تعويض املدعى عليهام عن الرضر، وما تكبداه من 
أتعاب املحاماة بمبلغ ثالثمئة ألف ريال، ثم أبرز املدعى عليه وكالة أصل املخالصة وصورة 
من الشيك املشار إليه يف جوابه أعاله، وتم تزويد املعاملة بنسخة منهام، وبعرض ذلك عىل 
املدعي وكالة قائال: أطلب اإلمهال للرد يف اجللسة القادمة، ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف  
جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...(، وحرض املدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال املدعي 
وكالة عام طلب اإلمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: بوكالتي عن املدعية أترشف بأن 
أعرض عىل فضيلتكم اآليت: أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليهام للمطالبة بحقوقها 
الرشعية من مورثها الثابتة رشعًا إال أننا فوجئنا بقيام املدعى عليهام بإبراز خمالصة منسوبة 
السعودية  بدولة  مورثها  من  مرياثها  يف  الرشعية  حقوقها  كافة  استالمها  تفيد  موكلتي  إىل 
أننا فور استالمنا صورة ضوئية من هذه املخالصة قمنا بعرضها عىل موكلتي  وماليزيا إال 
املدعية، ولكنها أكدت ملقام فضيلتكم احلـقـائـق اآلتـيـة: ١ -أنكـرت املـدعــيـة تـمـامـا 
عـلـمـهـا بــهــذه املــخــالــصـة أو الـتـوقيع عليها هنائيًا. ٢ -أنكرت املدعية معرفـتها 
تؤكد  ٣ -املدعية  اإلطالق.  عىل  الشهود  هبؤالء  اجتامعها  استحـالـة  وأكـدت  بالشـهود، 
عىل أهنا مل تستلم أي حقوق رشعية من تركة مورثها يف اململكة العربية السعودية. ٤ -املدعية 
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تطالب بإلزام املدعى عليهام بإبراز وتقديم أصل هذه املخالصة لفضيلتكم، ومن ثم عرض 
األصل عليها. ٥ -املدعية تؤكد عىل أن املستند الوحيد الذي قامت بالتوقيع عليه لصالح 
املدعى عليهام هي الوكالة الرشعية التي أصدرهتا املدعية لصالح املدعى عليهام فقط بمقر 
صحة  يف  نطعن  فإننا  عليه  شهود،  عليها  يكن  ومل  فقط،  ماليزيا  بدولة  السعودية  القنصلية 
وسالمة الصورة الضوئية للمخالصة املقدمة من املدعى عليه وكالة، ونطالب بإلزام املدعى 
عليهام بتقديم األصل واالحتفاظ به يف ملف الدعوى لدى فضيلتكم، ومن ثم إحالة املستند 
إىل جلنة التزييف والتزوير الستبيان واستيضاح سالمة وصحة قيام موكلتي املدعية بالتوقيع 
عليه من عدمه. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: إن املدعية ختفي احلقيقة وتدعي 
خالفها، فاملخالصة املوجودة موقعة ومصدقة من سفارة اململكة يف ماليزيا باخلتم والتوقيع 
الرسمي، وذلك اخلتم معتمد من وزارة اخلارجية السعودية يف حمافظة جدة، وختم وزارة 
اخلارجية معتمد لدى فرع وزارة العدل يف حمافظة جدة، وهذه املخالصة ممضية بتلك التواقيع 
واألختام، فال صحة ملا ادعته من تزوير يف تلك املخالصة، والقصد من هذا االدعاء اإلرضار 
بموكيل وخاصة أهنا موجودة خارج اململكة، وما أنكرته بخصوص شهود الوثيقة فهم من 
عرفوا هبا يف الوكالة التي أقرت بصحتها، وأطلب من فضيلتكم الفصل يف الدعوى، واحلكم 
فيها، ثم أبرز املدعى عليه وكالة أصل الوكالة الصادرة من سفارة اململكة العربية السعودية 
بكواالملبور برقم ٠٢/٠٨/ك/١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٩هـ، واملتضمنة ما نصه: ) لدي 
أنا )...( رئيس قسم شؤون السعوديني بسفارة اململكة العربية السعودية يف ماليزيا حرضت 
من  الرشعي  تعريفها  وبعد   ،)...( اجلنسية( ورقم جواز سفرها   ...(  )...( السيدة  أمامي 
بصفتها   )...( أحواله  بطاقة  ورقم  و)...(   )...( أحواله  بطاقة  ورقم   )...( من  كل  قبل 
الرقم ٣٣٣٥٠٨٣١ والتاريخ  املتوىف )...( رمحه اهلل بموجب حرص اإلرث ذي  من ورثة 
األوصاف  بكامل  وهي  جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  من  الصادر  ١٤٣٣/٧/٢١هـ، 
الرشعية املعتربة رشعا قررت بقوهلا: إهنا أقامت كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( أو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
كتابة  مراجعة  )...( يف  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  أو)...( سعودي   )...(
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العدل والتنازل والبيع واإلفراغ عن كل ما هو من نصيبي يف عقارات )...(، ونقل كل ما 
ذكر أعاله إىل كل من )...( و)...(، وهذا توكيل بات ال حيق يل الرجوع فيه؛ ألنني سبق أن 
اسـتـلـمـت كامـل نصـيـبي من تـركـة مـورثي املـذكـور أعـاله، ومل يـعـد يل حـق، أو 
مـطـالـبـة، أو دعوى، أو ادعاء حاال أو مستقبال(، وتم تزويد املعاملة بنسخة منه، وبعرض 
ذلك عىل املدعي وكالة قال: أطلب من فضيلتكم إحالة توقيع املدعية عىل املخالصة املقدمة 
املدعية، وبعرض  للتأكد من صحة توقيع  املدعى عليه وكالة إىل األدلة اجلنائية  من طرف 
ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: فيام قدمته كفاية، وأحتفظ بحق موكيل يف مطالبة املدعية 
هل  الطرفني  وبسؤال  مستقلة.  بدعاوى  الكيدية  الدعوى  عىل  وجمازاهتا  املحاماة،  بأتعاب 
لديكام ما تضيفانه؟ قاال: نتمسك بام طلبناه؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء 
عليهام،  للمدعى  الرتكة  لتصفية  منحتها  التي  بالوكالة  وكيلها  بواسطة  املدعية  إقرار  عىل 
وإخالء  املخالصة  عىل  وبناء  املخالصة،  شهود  معرفة  وإنكارها  للمخالصة،  وإنكارها 
منسوب  بتوقيع  واملذيلة   ،)...( املورث  تركة  من  حقوقها  واستالم  الذمة،  وإبراء  الطرف 
للمدعية، وبشهادة )...( و)...( وتوقيع رئيس قسم شؤون الرعايا يف سفارة اململكة العربية 
السعودية بكواالملبور، واملصادق عليها من وزارة اخلارجية يف ٢٢/ربيع الثاين/ ١٤٣٤هـ 
ووزارة العدل برقم ٣٤١١٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢هـ، وبناء عىل الوكالة ذات الرقم 
وإقرارات،  عبارات  من  تضمنته  وما  ١٤٣٤/٤/١٩هـ،  والتاريخ  ٠٢/٠٨/ك/١٤ 
ولقوله تعاىل:[Z_^[\]Z، وحلديث: )املسلمون عىل رشوطهم(. 
رواه الرتمذي وأبو داوود، وحلديث )البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه(. رواه الرتمذي، 
قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم وغريهم أن البينة 
)...( يف مواجهة  املدعية  فقد رددت دعوى  لذلك كله،  املدعى عليه؛  املدعي واليمني عىل  عىل 
املدعى عليهام )...( و)...( لعدم ثبوت صحتها، وبه قنع املدعى عليه وكالة، وقرر املدعي وكالة 
االعرتاض، وجرى تسليمه نسخة من احلكم، وإفهامه بأن له احلق يف االعرتاض عليه خالل ثالثني 
يوما، وإال سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية، وأقفلت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٣، 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ. 
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، ويف يوم 
االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٤٥: ٩ وفيها عادت املعاملة من 
حمكمة االستئناف بخطاب رئيسها ذي الرقم ٣٤١٨٦٤٩٠٩ والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، 
أنه  املتضمن:  ١٤٣٥/١/٢٣هـ،  والتاريخ   ٣٥١٢٤٢٣٥ الرقم  ذو  القرار  هبا  ومرفق 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت „باألكثرية” إعادهتا لفضيلة 
القايض باآليت: مل جيب وكيل املدعية عام دفع به وكيل املدعى عليهام من ناحية استالم املدعية 
للشيك املرصيف ذي الرقم ١٨٢٢١٤، الذي يمثل مبلغا وقدره ثامنمئة وعرشون ألفا وستمئة 
ومخسة وتسعون رنجت مالـيـزي فـإن صـادق عـىل ذلـك كـان مؤيدًا ملا حكم به فضيلته، 
وإن تم إنكار االستالم، أو دفع بام يقبل اقتىض ذلك زيادة متحيص القضية، فعىل فضيلته 
إكامل ما يلزم(. ا.هـ، وعليه فقد قررت رفع اجللسة حلني مراجعة أحد طريف الدعوى. ويف 
جلسة أخرى حرضت املدعية أصالة )...( )... اجلنسية( بموجب جواز سفرها ذي الرقم 
اجلنسية  )...( سعودي  املدعى عليه أصالة  )...(، وحرض  املدعي وكالة  )...(، كام حرض 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
الثانية شامل حمافظ جدة  املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
برقم ٦٥٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٦هـ جلد ١١٩٣٩، التي ختوله حق املرافعة واملدافعة 
وإقامة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل والتسوية وطلب 
وطلب  عليها  واالعرتاض  ونفيها  األحكام  وقبول  والبينات  الشهود  وإحضار  اليمني 
االستئناف، وإهناء ما يلزم. وبسؤال املدعية أصالة عام سأل عنه صاحبا الفضيلة الوارد يف 
 ١٨٢٢١٤ الرقم  ذي  املرصيف  الشيك  املدعية  استلمت  هل  وهو  االستئناف،  حمكمة  قرار 
ماليزي؟  ألفا وستمئة ومخسة وتسعون رنجت  ثامنمئة وعرشون  مبلًغا وقدره  يمثل  الذي 
اليوم، وقد  إليه أعاله، واستلمت مقابله يف ذات  قالت: نعم، لقد استلمت الشيك املشار 
كان الشيك مقابل نصيبي الرشعي من تركة املورث )...( والكائنة يف ماليزيا فقط، وليس 
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هلا عالقة بالرتكة الكائنة يف السعودية، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه )...( واملدعى عليه 
وكالة )...( قاال: قد أنكرت املدعية استالمها شيئا من الرتكة، وأنكرت كذلك املخالصة، 
وأقرت بالوكالة، وها هي هنا تقر باستالمها مقابل الشيك أعاله، والوكالة التي أقرت هبا، 
املدعية  يقبل منها ذلك، وبعرض ذلك عىل  به، وعليه فال  فيها عبارات تدل عىل ما دفعنا 
قالت: لقد استلمت كامل نصيبي من تركة املورث التي ختص دولة ماليزيا فقط، وقد صدر 
حكم من املحكمة العليا يف كواال المبور يف والية بري سيكوتوان - ماليزيا، القضية ذات 
املدعية  أبرزت  ثم  ماليزيا،  يف  الواقعة  الرتكة  ختص  املخالصة  أن  املتضمنة    ،)...( الرقم 
به، وبعرض ذلك  املعاملة  العربية، وتم تزويد  باللغة  إليه مرتجم  املشار  صورة من احلكم 
عىل املدعى عليه )...( واملدعى عليه وكالة )...( قاال: لقد نصت الفقرة السابعة منه عىل 
أن املدعية تنازلت عن مجيع حقوقها القانونية وحقوق االنتفاع فيام يتصل بجميع املمتلكات 
املنقولة وغري املنقولة من تركة املورث داخل ماليزيا وخارجها أينام وقعت، وعليه فلم يبق 
املدعية قالت: لقد ظلمت من حمكمة ماليزيا،  للمدعية أي حق لدينا، وبعرض ذلك عىل 
إحلاق ذلك عىل صك احلكم وسجله،  به، وقررت  ما حكمت  يظهر يل خالف  فلم  عليه 
اجللسة  وأقفلت  األخري،  اإلجراء  بعد  احلكم  لتدقيق  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  وإعادة 
الساعة ٤٥: ٠٩، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٢/١٢هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة احلقوقيـة السادسة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة االطالُع علـى هذا 
العامة بمحافظة جدة واملسجل  باملحكمة  القايض  الشيخ )...(  الصادر من فضيلة  احلكم 
اجلنسية(   ...(  )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦٢٤٩٧ بعـدد 
ضد )...( و)...(، املحكوم فيـه بام دون باطنه. وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته 
االعرتاضية تقـررت املوافقـة علـى احلكم بعد اإلجراء األخري جوابًا عن قرار الدائرة ذي 
الرقم ٣٥١٢٤٢٣٥ والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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املقيدة باملحكمة برقم  بأيب عريش املكلف برقم ٣٤٢٩٥٠١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ 
املوافق١٤٣٤/١١/١٠هـ  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٤٨٢٤٣
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  عرشة،  احلادية  الساعة  اجللسة  افتتحت 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل 
املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل أبو عريش رقم ٣٤٨١١٩٧٠ 
يف ١٤٣٤/٦/٢٥هـ وأهنى قائال: لقد تويف والد موكلتي/ )...(، يف شهر شعبان من عام 
إثبات  ابنه )...( وبنته )...( فقط ال وارث له سوامها، أطلب  ١٣٥٥هـ وانحرص إرثه يف 
ذلك، وبطلب البينة منه أبرز مشهدا مصدقا من )...( يتضمن وفاة )...( يف شهر شعبان 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  للشهادة  أحرض  كام  ١٣٥٥هـ،  عام  من 
كل  سؤال  وجرى   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين 
واحد منهام بمفرده: هل أدركتم املتوىف أو حني وفاته؟ فأجاب كل واحد بمفرده مل ندركه 
ابنا اسمه )...( وبنتا اسمها )...(، هكذا أجابا ، ثم جرى  له  إاّل أن  ومل نعرفه وال نعرف 
سؤال املنهي وكالة: هل لديك شهود أدركوا والد موكلتك؟ فأجاب بقوله: ال يوجد لدّي 
شهود. وبناًء عىل خطاب رئيس املجلس األعىل للقضاء رقم ١٦٧٦٤ يف ١٤٣٤/٩/١٣هـ 
املرفق باملعاملة وحيث إن شهادة الشهود غري موصلة واملنهي وكالة ال يستطيع إحضار البينة 
املوصلة عىل إهنائه، وبناء عىل ذلك كله فقد حكمت برد إهناء املنهي وكالة، وبعرض احلكم 
القناعة وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بعسري، فأجبته لطلبه، وباهلل  املنهي قرر عدم  عىل 
التوفيق. وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

برقم  بعسري  االستئناف  حمكمة  رئيس  من  املعاملة  وردت  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٤٣٨٤٣٦٧ رقم  املالحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  يف   ٣٤٢٦٩٣٩٧٠
والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  األحوال  دائرة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
وبيوت املال، وجرى االطالع عىل قرار املالحظة املشار إليه أعاله، ونصه )احلمد هلل وحده 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٥٠١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٣١٨٩ 

منا وفاةا-امشهدامصدقا وفاةاتألبا-اعدماوجوداشهادةا وفاةا-احرصاورثةا-ا إثباتا
شيخاتلقبيمةا-اإعالنايفاتلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلوفاةا-اتنحصاراتإلرثا

يفاتألوالد.

تملادةا)11ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أهنى وكيل املنهية طالبًا إثبات وفاة والد موكلته وانحرص ورثته فيها ويف أخيها، ونظرًا 
األوسع  املحلية  الصحف  فقد جرى اإلعالن يف إحدى  للمتوىف  وفاة  لعدم وجود شهادة 
انتشارا فلم يتقدم معرتض عىل اإلهناء، وبطلب البينة من املنهي وكالة أبرز مشهدا مصدقا 
من شيخ القبيلة يتضمن وفاة املنهى عنه، كام أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة 
ما أهنى به، ولذا فقد ثبت لدى القايض وفاة األب وانحصار ورثته يف ابنه وابنته، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بأيب عريش، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
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املقيدة باملحكمة برقم  بأيب عريش املكلف برقم ٣٤٢٩٥٠١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ 
املوافق١٤٣٤/١١/١٠هـ  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٤٨٢٤٣
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  عرشة،  احلادية  الساعة  اجللسة  افتتحت 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل 
املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل أبو عريش رقم ٣٤٨١١٩٧٠ 
يف ١٤٣٤/٦/٢٥هـ وأهنى قائال: لقد تويف والد موكلتي/ )...(، يف شهر شعبان من عام 
إثبات  ابنه )...( وبنته )...( فقط ال وارث له سوامها، أطلب  ١٣٥٥هـ وانحرص إرثه يف 
ذلك، وبطلب البينة منه أبرز مشهدا مصدقا من )...( يتضمن وفاة )...( يف شهر شعبان 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  للشهادة  أحرض  كام  ١٣٥٥هـ،  عام  من 
كل  سؤال  وجرى   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين 
واحد منهام بمفرده: هل أدركتم املتوىف أو حني وفاته؟ فأجاب كل واحد بمفرده مل ندركه 
ابنا اسمه )...( وبنتا اسمها )...(، هكذا أجابا ، ثم جرى  له  إاّل أن  ومل نعرفه وال نعرف 
سؤال املنهي وكالة: هل لديك شهود أدركوا والد موكلتك؟ فأجاب بقوله: ال يوجد لدّي 
شهود. وبناًء عىل خطاب رئيس املجلس األعىل للقضاء رقم ١٦٧٦٤ يف ١٤٣٤/٩/١٣هـ 
املرفق باملعاملة وحيث إن شهادة الشهود غري موصلة واملنهي وكالة ال يستطيع إحضار البينة 
املوصلة عىل إهنائه، وبناء عىل ذلك كله فقد حكمت برد إهناء املنهي وكالة، وبعرض احلكم 
القناعة وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بعسري، فأجبته لطلبه، وباهلل  املنهي قرر عدم  عىل 
التوفيق. وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

برقم  بعسري  االستئناف  حمكمة  رئيس  من  املعاملة  وردت  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٤٣٨٤٣٦٧ رقم  املالحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  يف   ٣٤٢٦٩٣٩٧٠
والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  األحوال  دائرة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
وبيوت املال، وجرى االطالع عىل قرار املالحظة املشار إليه أعاله، ونصه )احلمد هلل وحده 
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وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال الشخصية واألوقاف 
الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا 
املكلف برقم ٣٤٢٢٢٣١٥٤  بأيب عريش  العامة  هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة 
املسجل   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  وتاريخ 
ورثة  حرص  إثبات   )...( بطلب  اخلاصة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦١٣٦٤ برقم 
عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه وبدراسة الصك 
اجلريدة  يف  أعلن  فضيلته  أن  نجد  مل  أوال:  ييل:  ما  لوحظ  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة 
والبد  املائتني  بعد  عرش  احلادية  باملادة  عمال  الناس  بني  واملتداولة  البلد  يف  انتشارا  األكثر 
من ذلك. ثانيا: وجد مشهد من )...( و)...( عىل اللفة )٤( مصدق من شيخ القبيلة وعىل 
وسكن  عمل  تدوين  مع  شهادة  من  لدهيام  ما  وأخذ  املذكورين  الشاهدين  طلب  فضيلته 
يف  باالستفاضة  األخذ  بأن  العلم  مع  التعليامت،  حسب  منهام  واحد  كل  وميالد  وقرابة 
وصورته  بالضبط  يستجد  ما  وإحلاق  ذكر  ما  ملالحظة  رشعي  مسوغ  له  احلالة  هذه  مثل 
وسلم.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  وسجله  بالصك  وخالصته 
ولوجاهة  ا.هـ.  املال(  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  األحوال  دائرة 
العدد  الفضيلة قضاة االستئناف، أوال: جرى اإلعالن يف جريدة )...(  ما ذكره أصحاب 
الشاهدين  طلب  جرى  ثانيا:  باملعارضة.  أحد  يتقدم  ومل  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ  بتاريخ   )...(
املوقعني عىل املشهد املصدق من شيخ القبيلة وهم كل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( املولود بتاريخ ١٣٥٤/٧/١هـ و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
بتاريخ ١٣٦٠/٧/١هـ وبسؤال كل واحد منهام بمفرده  السجل املدين رقم )...( املولود 
عام لديه من شهادة فشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد اهلل بأن والد موكلة املنهي/ 
)...(، تويف يف شهر شعبان من عام ١٣٥٥هـ وانحرص إرثه يف ابنه )...( وبنته )...( فقط 
سكنه  ومقر  عمله  عن  األول  الشاهد  سؤال  جرى  ثم  شهدا،  هكذا  سوامها،  له  وارث  ال 
وقرابته للمنهية أصالة أجاب بقوله: أسكن يف قرية )...( التابعة أليب عريش متقاعد وليس 
يل عمل حاليا، واملنهية )...( هي بنت ابن عمي، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الشاهد الثاين 
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التابعة   )...( قرية  أسكن يف  بقوله:  أجاب  أصالة،  للمنهية  وقرابته  عن عمله ومقر سكنه 
أليب عريش متقاعد وليس يل عمل حاليا، واملنهية )...( هي بنت ابن عمي، هكذا أجاب، 
وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
حكمت  عام  رجعت  فقد  كله  ذلك  عىل  وبناء   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
إرثه  )...(، يف شهر شعبان من عام ١٣٥٥هـ وانحصار  بثبوت وفاة  به سابقا، وحكمت 
املعاملة  أوراق  كامل  إعادة  وقررت  سوامها،  له  وارث  ال  فقط،   )...( وبنته   )...( ابنه  يف 
ملحكمة االستئناف بعسري، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 
الدائرة املختصة  حرر يف ١٤٣٥/٥/٣٠هـ.احلمد هلل وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  األحوال  قضايا  بتدقيق 
االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بأيب عريش برقم ٣٤٢٦٩٣٩٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ املرفق هبا الصك الصادر من 
اخلاصة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦١٣٦٤ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  فضيلة 
بطلب )...( إثبات حرص ورثة عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو 
مدون بباطنه وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما 
أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك وسجله بناًء عىل قرار الدائرة رقم ٣٤٣٨٤٣٦٧ 
يف١٤٣٤/١٢/٢٣هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٥٢٣١٥٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار:٣٥٢٩٦٦٩٧  

دفعا عدولا-ا شهودا شهادةا تألسلبا-ا تلعصبةا تعرتتضا ورثةا-ا حرصا وفاةا-ا إثباتا
باخلصومةامعاتلشاهدا-اعدماتأثريهااعىلاتلشهادةا-اجهةاتملنهياوتملعرتضاوتحدةا-اتألعامما
ردا لممنهيا-ا تملعرتضا تلوفاةا-احجبا ثبوتا لألبعدا-ا درجةا تألسلبا إسقاطا وبنوهلا-ا

طمباتملنهيا-اتنحصاراتلورثةايفاتملعرتضني.

سولاتبناسدتمةايفاتلكايفا)ا/٧٦ل(لا„ فأمااتملاحاكامناعىلامالافالايمنعاذلكاسبولاشهادةا
أحدمهااعىلاصاحبهاألنهاليسابعدتوةا”.

الجتامعهم  وإخوته  املنهي  يف  ورثته  وانحصار  عمه  ابن  وفاة  إثبات  طالبًا  املنهي  أهنى 
املتوىف  انحصار ورثة  إثبات  العصبة وطلب  السابع، وقد اعرتض أحد  املتوىف يف اجلد  مع 
املعرتض  من  البينة  وبطلب  وإخوته،  املنهي  من  الدرجة  يف  أقرب  لكوهنم  إخوته  ويف  فيه 
أحرض شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بأنه وأخوته هم العصبة األقرب للمتوىف، وقد طعن 
للمتوىف  لوجود عاصبني  ونظرًا  بينهام،  مالية  بوجود دعوى  الشهود  أحد  املنهي يف شهادة 
متفاوتني يف القرب منه، وألن جهة املنهي واملعرتض واحدة وهي العمومة وبنوهم فيسقط 
األقرب درجة منهم األبعد، وألن ما دفع به املنهي من وجود دعوى بينه وبني أحد الشهود 
ال يمنع من قبول شهادته ألهنا ليست بعداوة؛ لذا فقد ثبت لدى القايض وفاة ابن عم املنهي 
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واملعرتض، وأن املتوىف أقرب للمعرتض من املنهي، ورصف النظر عن إهناء املنهي، كام ثبت 
وصدق  املنهي،  فاعرتض  وإخوته،  املعرتض  يف  املتوىف  ورثة  انحصار  أخريًا  القايض  لدى 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٥٢٣١٥٠ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٥١٤٥٠٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ، 
برقم  الشخصية  لألحوال  األوىل  الدائرة  من  الصادر  االستئناف  حمكمة  قرار  هبا  واملرفق 
السبت  اليوم  هذا  يف  لدي  حرض  فقد  ذلك  عىل  بناء  ١٤٣٣/٣/٩هـ،  يف   ٣٣١٢٢٧٧٢
 )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...(   ٠٩  :٠٠ الساعة  ١٤٣٣/١٠/٢١هـ 
وهم:  عمه  أبناء  يف  إرثه  وانحرص  ١٤٢٧/٦/١٢هـ  بتاريخ  تويف   )...( إن   قائال:  وأهنى 
أنا املنهي )...( و)...( و)...( أوالد )...( ويف )...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، 
نفس  يف  حرض  ثم  قال،  هكذا  رشعا،  ذلك  إثبات  أطلب   ،)...( هو  لنا  اجلامع  اجلد  وأن 
اجللسة )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( وقرر قائال: إن )...( تويف بتاريخ 
١٤٢٧/٦/١٢هـ وانحرص إرثه الرشعي يف أنا )...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(؛ 
ألننا أقرب عصبة له من جهة أب جد اجلد )...(، فسألت املنهي )...( عن االسم اجلامع 
بينه وبني املتوىف، فأجاب قائال: إن اسمي هو )...( وألتقي مع املتوىف يف اجلد السابع )...(، 
هكذا قال، ثم وجهت نفس السؤال للمدعو )...(، فأجاب بقوله: إن اسمي الكامل هو 
)...(، وألتقي مع املتوىف يف اجلد السادس )...(، وقد تصادقا بأن املتوىف هو )...(، ثم سألت 
)...( هل لديه البينة عىل ما قال؟ فأجاب قائال: نعم؛ لدي البينة عليه وأطلب مهلة، ويف يوم 
املنهي )...(، وحرض حلضوره  افتتحت اجللسة، وفيها حرض  الثالثاء ١٤٣٣/١٢/٢١هـ 
املعرتض )...(، ثم سألت األخري عام أستمهل ألجله، فأجاب بقوله: لقد أحرضت للشهادة 
وأدائها كال من )...( سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...( و، )...( بالسجل 
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قرابتهام  منفردين عن عمرهيام وعمليهام ومقر سكنيهام وصلة  )...(، وبسؤاهلام  املدين رقم 
جمال  يف  وأعمل  سنة،  ومخسني  ثامين  العمر  من  أبلغ  إين  بقوله:  األول  أجاب  باحلارضين 
التجارة، وأسكن يف حي )...(، وال تربطني هبام أي صلة قرابة، عدا أن )...( متزوج خالة 
زوجتي، وبسؤاله عن شهادته شهد قائال: إنه يف أحد االيام اصطحبني )...( لزيارة املتوىف 
)...( وهو يرقد يف مستشفى )...( بمكة املكرمة ودار حديث بني املتوىف )...( وبني )...(، 
فكان من ضمن ما قاله )...( إنه ال يرثني احد سوى أنت وإخوتك وأوالد أعاممك يدخلون 
مع أبنائكم، وأضيف بأن نسب )...( هو )...( وجيتمعان يف اجلد )...(، وعىل هذا أشهد، 
هكذا قال، ثم أجاب الثاين قائال: إين أبلغ ستني عاما، وأنا ضابط أمن متقاعد، وأسكن يف 
من  لديه  عام  وبسؤاله  قرابة،  صلة  أي  باحلارضين  تربطني  وال  الفرقان،  شارع   )...( حي 
شهادة أجاب بقوله: أشهد اهلل تعاىل بأن )...( أقرب الناس للمتوىف )...( ونسب )...( هو 
)...( وجيتمعان يف اجلد )...( وعىل هذا أشهد، وبعرض الشاهدين عىل املنهي )...( أجاب 
 :)...( سألت  ثم  شيئا،  حاهلام  عن  أعلم  وال  صحيحة،  غري  الشاهدين  شهادة  إن  بقوله: 
لديه،  ما  سامع  وأطلب   ،)...( أيضا  معي  أحرضت  لقد  نعم؛  فقال:  بينة؟  مزيد  لديه  هل 
العمر ستا  أبلغ من  إقامته وصلته باحلارضين فأجاب: إين  فسألته عن عمره وعمله وحمل 
وستني سنة، وأنا متقاعد من التعليم وأقيم يف حي )...( بمكة املكرمة، وال تربطني هبذين 
احلارضين أي صلة قرابة، وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد اهلل تعاىل بأن )...( له صلة قرابة 
باملتوىف )...( وهذه القرابة أهنم أبناء عمومة وجيتمعان يف )...( وعىل هذا أشهد وبعرض 
ذلك عىل املنهي )...( أجاب بقوله: إن شهادته غري صحيحة واهلل أعلم بحاله، ويوجد لدي 
دعوى هنا يف هذه املحكمة ضده، هكذا قال، ثم سألت )...(: هل لديه مزيد بينة، فأجاب 
القضية  الشهادة يف هذه  )إن  يتضمن:  باالطالع عليه وجدته  املنهي حمررا  ثم قدم  بالنفي، 
البد وأن تكون من األرسة أو من أهل القرابة، واألفضل أن تكون من أهل العصبة؛ كون 
القضية قضية إثبات نسب والشاهدان ال يمتان إىل امليت بصلة قوية أو قرابة قريبة، وهذا 
تتوافق مع  العائلة وشهادته ال  الشاهد/ )...( هو ليس من  أول مطعن يف شهادهتام، وإن 
العقل واملنطق؛ إذ كيف بشخص مريض عىل فراش املوت مشغول بمرضه وآالمه يذكر له 
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أنه ال يرثه سوى فالن وفالن، ثم إن الشخص ال يتحكم وال حيق له أن حيدد من يرثه أو ال 
يرثه، فالرشع احلنيف املطهر أثبت وحدد من يرث من، ثم إن الشاهد/ )...( املذكور قد 
سبق أن شهد لدى فضيلة سلفكم الشيخ/ )...( وذكر نسب املعارض/ )...( )مستند رقم 
١( ومل يذكر بأي حال من األحوال ما ذكره أمام فضيلتكم بشأن ما تكلم به املرحوم أمامه، 
فضيلة  أمام  أن شهد  له  )...( سبق  الشاهد/  وإن  اآلن،  وأظهره  ذلك سابقا  أخفى  فلامذا 
سلفكم ومل يأخذ فضيلته بشهادته ثم عاد املعارض/ )...( وأحرض نفس الشخص الذي 
الشاهدين/  وإن  بينة رشعية واضحة،  أي  إفالسه من  يؤكد عىل  بشهادته، وهذا  يؤخذ  مل 
العائلة حتى يشهدا يف قضية ختص نسب وال  ليسا من  أيضا  أبناء )...( مها  )...( و)...( 
تقبل هلم شهادة علينا، حيث إهنم خصومنا، فقد أقمنا دعوى قضائية ضدهم هبذه املحكمة، 
ولكوهنم خصوما لنا ال تقبل شهادهتم، وإن شهادة الشاهدين ليست موصلة، فإهنام مل يذكرا 
آبائنا أو أجدادنا أو من عارش آباءنا وأجدادنا حتى  إال أسامء، حيث إهنام مل يعارشا أيا من 
يعلام عن نسبنا؛ ولذا ولكل ما سبق ذكره فإنني أطلب رفض شهادة الشاهدين(.ا.هـ. ثم 
الشقيق  أخي  أقام  لقد  فقال:  الشاهدين  وبني  بينه  ذكرها  التي  الدعوى  عن  املنهي  سألت 
)...( دعوى أمام فضيلة الشيخ )...( القايض األسبق هبذه املحكمة جتاه )...( واملدعى عليه 
)...( املقيدة برقم ٢٩/٤٦٦٥٧ يف ١٤٢٩/٠٥/٠٨هـ واملتضمنة مطالبتهام باستحقاقه يف 
تركة املتوىف )...( وحماسبتهام عىل تعدهيام عىل تركة املتوىف بغري إذن الورثة الباقني، وحيث 
إن فضيلة ناظر الدعوى طلب منه إحضار صك حرص اإلرث للمتوىف حتى يكمل النظر يف 
الدعوى، فتقدم بطلب حرص وإثبات وفاة للمتوىف املذكور، هكذا قال، ثم سألت املعرتض 
معدلني لشهوده فقال: لقد أحرضت لذلك كاًل من )...( بالسجل املدين رقم )...( و)...( 
بالسجل املدين رقم )...(، فشهدا بثقة وعدالة الشهود، وأهنم مرضيو الشهادة، فبناء عىل ما 
سلف من إهناء املنهي واعرتاض املعرتض وملصادقتهام عىل نسب املتوىف )...( عىل النحو 
السالف، وملا جاء يف شهادة الشهود املعدلني، وألنه إذا وجد عاصبان مثاًل يف مسألة وتفاوتا 
يف القرب من امليت أسقط القريب البعيد، وألن جهة املنهي واملعرتض واحدة وهي العمومة 
وبنوهم، وعليه فإن كان العاصبان فأكثر من جهة واحدة فيتم حتديد األوىل منهام بام يسمى 
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له وحجب اآلخر،  التعصيب  امليت جعل  إىل  أقرب درجة  منهام  الدرجة، فمن كان  قرب 
اجعال،  بالقوة  التقديم  وبعدمها  بقربه  ثم  التقديم  فباجلهة  بقوله:  ذلك  اجلعربي  نظم  وقد 
وألن ما دفع به املنهي من وجود دعوى بينه وبني أحد الشهود ال وجاهة له، قال ابن قدامة 
ألنه  صاحبه  عىل  أحدمها  شهادة  قبول  ذلك  يمنع  فال  مال  عىل  املتحاكامن  فأما  الكايف:  يف 
١٤٢٧/٠٦/١٢هـ،  يف   )...( وفاة  لدي  ثبت  فقد  ذلك  عىل  بناء   ،٣٧٦/٤ بعداوة  ليس 
وأن املعرتض )...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( هم أقرب عصبة للمتوىف املذكور، 
هناك  يكن  مل  إن  للمتوىف  إرث  حرص  صك  استخراج  يف  احلق  له  بأن  املعرتض  وأفهمت 
عاصب أقرب منه، ورصفت النظر عن إهناء املنهي )...(، وبذلك حكمت، وبعرضه عىل 
املنهي قرر اعرتاضه، فجرى إفهامه بمراجعة املحكمة خالل عرشة أيام من تارخيه الستالم 
نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يومًا، فإن مل يفعل خالهلا فإن حقه يف 
االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة خلف فضيلة 
االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  حيث  املحكمة  هبذه  األسبق  القايض   )...( الشيخ 
األوىل  الدائرة  مالحظة  قرار  رفقها  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  رقم   ٣٣٥١٤٥٠٤ رقم  بخطاهبا 
بمكة  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيت  لألحوال 
وصورة  الصك  )وبدراسة  املتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ  يف   ٣٤٣٣٣٤١٩ رقم  املكرمة 
ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلة خلف حاكم القضية لرصد قرار املالحظة 
أشار  التي  البينة  بشأن  املنهي  لدى  ما  ورصد  وسامع  وضبطه  احلكم  صك  يف  السابق 
الطرفني  بحضور  ذلك  نحو  الالزم  وإكامل  االعرتاضية  الئحته  من  الثالثة  الفقرة  يف  إليها 
واهلل  اهلل،  شاء  إن  ذلك  ضوء  عىل  أخرى  مرة  التدقيق  يتم  حتى  للحكم  التعرض  دون 
الدائرة األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف  املوفق(.ا.هـ. وباالطالع عىل قرار مالحظة 
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املال بمحكمة االستئناف بمكة املكرمة رقم ٣٤٢٧٥٩١٦ يف  والوصايا والقصار وبيوت 
تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  املتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٣هـ 
إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ -مل يظهر مسوغ لضبط القضية بصفة مستقلة عن 
اإلجراء السابق من سلفه وقد رجع عن حكمه فكان يتوجه نظر القضية إحلاقا ملا تم ضبطه 
وكذلك عىل صك احلكم السابق دون إخراج صك مستقل. ٢ -أثبت فضيلته وفاة )...( 
وأثبت قرابة عصبته ورصف النظر عن إهناء املنهي، ثم أفهم بإخراج صك حرص ورثة وكان 
واقع احلال أن يستكمل فضيلته ما نصت عليه املادتان احلادية والستون بعد املائتني والثانية 
والستون بعد املائتني من نظام املرافعات ويطلب من عصبة املتوىف بينة واضحة تشهد بوفاة 
)...( وانحصار إرثه يف ورثته يف مواجهة املعارض وتزكية الشاهدين ويكون حكمه هذا 
النظر  يستدعي  ما  االعرتاضية  الالئحة  يف  ٣ -جاء  الورثة.  حرص  صك  إخراج  عن  مغنيا 
ا.هـ.  املوفق(.  ما ذكر واهلل  ملراعاة  الالئحة  ثالثا من  الفقرة  ما ورد يف  الرشعي ومن ذلك 
السجل  حامل   )...( واملنهي/   )...( رقم  املدين  السجل  حامل   )...( املنهي/  حرض  ثم 
املدين رقم )...( واملعارض/ )...( حامل السجل املدين رقم )...( وبطلب سامع البينة من 
املنهيني بوفاة )...( وكوهنم من ورثته أحرضا للشهادة / )...( حامل السجل املدين رقم 
)...( وبسؤاله عن شهادته شهد قائال: أشهد باهلل العظيم بأن )...( أخربين بأن )...( هو 
ابن عمي وله مكانة قريبة منه هكذا شهد وجرى سامع شهادة )...( حامل السجل املدين 
رقم )...( بموجب حمرض سامع شهادة خارج املحكمة املؤرخ يف ١٤٣٥/٢/٥هـ املتضمن 
نصه )أشهد باهلل العظيم أنني سمعت املتويف )...( ينادي )...( ويقول له هبذا اللفظ: )يا 
ولد عمي(، وكان ذلك قبل مخسني عاما، هذا ما أشهد به وال أشهد هبا سوى ذلك(.ا.هـ. 
وبعرض شهادة الشهود عىل املعارض وهل يقدح فيهم أو يف شهادهتم بيشء أجاب قائال: 
إنني ال أقدح يف عدالتهم بيشء، ولكني أقدح يف مضمون شهادهتم؛ ألنه يف احلقيقة أن )...( 
هو ابن عم للمرحوم )...( والشهادة مل تتضمن أن ورثة )...( يرثون )...( لسبب أننا أبناء 
)...( أقرب نسبا من املذكورين ونحجبهم بطبقة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املنهيني 
أجابا قائلني: كلنا أوالد عم، ثم جرى تعديل الشاهدين من قبل )...( حامل السجل املدين 
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أوراق  كامل  رفع  قررت  ذلك  وعند   ،)...( رقم  املدين  السجل  حامل  و)...(   )...( رقم 
نبينا  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  يلزم وباهلل  ما  إكامل  املعاملة ملحكمة االستئناف حيث جرى 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٨هـ. 
باخلطاب  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  أوراق  عادت  ثم  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٤١٧٢٨٤٥ رقم  الرشعي  الصك  رفقها  ١٤٣٥/٧/٥هـ  يف   ٣٣٥١٤٥٠٤ رقم 
١٤٣٤/٣/٢٥هـ مظهرًا عليه بقرار الدائرة األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا 
١٤٣٥/٦/٢٩هـ  يف   ٣٥٢٩٦٦٩٧ رقم  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار 
املتضمن أنه بدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة عىل 
احلكم بعد اإلجراء األخري من فضيلة خلف حاكم القضية مع التنبيه ) أنه كان ينبغي حرص 
قرارنا  توضيحه يف  ما سبق  القضية حسب  لفضيلته حلسم  ما ظهر  املتوىف عىل ضوء  ورثة 
رقم ٣٤٢٧٥٩١٦ يف ١٤٣٤/٧/٢٣هـ (. قايض استئناف ختم وتوقيع/ )...(/ قايض 
استئناف ختم وتوقيع/ )...(/ رئيس الدائرة ختم وتوقيع ) يل وجهة نظر (/ )...(.عليه 
ولوجاهة تنبيه اصحاب الفضيلة قضاة االستئناف فقد ثبت لدي أن ورثة املتوىف/ )...( هم 
عصبته األقرب وهم )...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٧/١٩هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
بمنطقة مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
عىل  املشتملة  ١٤٣٥/٥/٢هـ  رقم٣٣٥١٤٥٠٤وتاريخ  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٣/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٢٨٤٥ رقم  الصك 
وبدراسة   )...( ورثة  إثبات   )...( طلب  املتضمن  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض 
الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء 
نبينا  اهلل عىل  املوفق. وصىل  املرفق واهلل  التنبيه  القضية مع  األخري من فضيلة خلف حاكم 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٦١٠  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٨٧٦١٢ 

تألرحاما-ا ذويا مريتثا تعصيبًاا-ا والا فلضًاا تإلرثا ورثةا-عدما حرصا وفاةا-ا إثباتا
مطالبةاتخلالةاباملريتثا-اإعالنابالصحيفةا-اتعرتتضاأبناءاتخلالا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
إدالءاتخلالةابأماتملاوىفا-اإسقاطاتألسلبادرجةالألبعدا-اثبوتاتلوفاةا-اتنحصاراتلورثةايفا

تخلالة.

1ا-امااجاءايفاكشافاتلقناعا)ر1/ااا(لا„ فإناكانابعضهلاأيلاذوياتألرحاماأسلبا
منابعض،اكامايققطاتلبعيدامناتلَعَصباتابقليبهل،اكخالة،اوأماأيباأم،اأواخالةاوتبنا

خال،افاملريتثالمخالةاألهنااتمقىاتألمابأولادرجةابخالفاأماأبيهااوتبناأخيهاا”.
لا-امااجاءايفارشحاتملناهىا)ل/ل٦1(لا„ ويققطابعيدامناوترثابأسلبامنهاإليهاكبنتا
بنتاوبنتابنتابنتابنت،اتملالالألوىل.اوكخالةاوأماأيباأماتملالالمخالة،األهنااتمقىا

تألمابأولادرجةا”. 
لا-اتملادةا)٦1ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

له  وارث  وجود  لعدم  فيها  ورثته  وانحصار  اختها  ابن  وفاة  إثبات  طالبة  املنهية  أهنت 
بفرض وال تعصيب، وقد جرى التحري عن وجود ورثة للمتوىف فلم يعثر عىل أحد منهم 
كام جرى إعالن الوفاة بعدد من املحاكم وبإحدى الصحف املحلية فحرض أبناء خال املتوىف 
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واعرتضوا عىل طلب املنهية بكوهنم يشاركوهنا يف إرث املتوىف، كام ادعوا تنازهلا عن نصيبها 
أحرضت  كام  الوفاة،  شهادة  أبرزت  به  أهنت  ما  عىل  املنهية  من  البينة  وبطلب  املرياث،  يف 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة اإلهناء، ونظرًا لقيام البينة عىل إهناء املنهية، وألنه إذا 
لدى  ثبت  فقد  لذا  اخلال،  أوالد  ويسقط  للخالة  اإلرث  فإن  خالة  مع  خال  أوالد  اجتمع 
إقامة دعوى  فيه، وأفهم املعرتضني أن هلم  املنهية وانحصار ورثته  ابن اخت  القايض وفاة 
ذلك،  عىل  فاعرتضوا  املختصة،  املحكمة  أمام  رغبوا  إن  نصيبها  عن  املنهية  تنازل  بإثبات 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة بمكة املكرمة بناًء عىل االستدعاء املحال إلينا من فضيلة الرئيس برقم: 
يف   ٣٤٢٣٥٢٢٣ برقم:  املحكمة  هذه  يف  واملقيد  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ  يف   ٣٤٤٧٦١٠
افتتحت اجللسة يف  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ عليه ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ 
متام الساعة الواحدة ظهرًا، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية رقم 
العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  )...( بموجب صك  املنهية  )...( حال كونه وكياًل عن 
املطالبة  حق  ختوله  التي  ١٤٣٣/١١/٠٨هـ  يف   ٣٣٣٦٠٤٥٢ رقم:  جدة  بشامل  الثانية 
وأهنى  إلخ،  عليها)...(  والرد  الدعاوي  وسامع  واملدافعة  املرافعة  وحق  الدعوى  وإقامة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( موكلتي  أخت  ابن  تويف  لقد  قائاًل: 
 )...( خالته  موكلتي  يف  إرثه  وانحرص  ١٤٣٣/١٠/٠٥هـ،  يف  الوفاة  تاريخ  وكان   )...(
أبرز شهادة  البينة منه  إثبات ذلك. وبطلب  ال وارث له سواها بفرض أو تعصيب أطلب 
الوفاة الصادرة من أحوال مكة املكرمة برقم: )...( وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ املتضمنة 
نظام  من   )٢٦١( مادة  عىل  بناًء  الكتابة  فجرت  ١٤٣٣/١٠/٠٥هـ  بتاريخ   )...( وفاة 
املرافعات الرشعية إلمارة مكة املكرمة بخطايب رقم: ٣٤٤٨٣٢٠٣ يف ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ 
يف   ٢٠/٢٦٩٧ برقم:  اإلفادة  فوردت   ،)...( ورثة  عن  والتحري  البحث  طلب  املتضمن 
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١٤٣٤/٠٦/١٩هـ بأنه املتوىف يوجد له أخت واحدة وهي )...( وأخ متويف وخلف ثالثة 
أبناء وثالث بنات ويوجد ثالث أخوات هلا متوفيات. كام جرت الكتابة للمحكمة العامة 
بالقنفذة بخطايب رقم: ٣٤١٨٠٤٩٤٦ يف ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ املتضمن طلب اإلعالن عن 
وفاة )...( وتقدم املنهية للمحكمة العامة يف مكة بطلب استخراج صك حرص ورثة، ونرش 
ذلك يف مكان بارز يف املحكمة، وعام إذا كان ألحد اعرتاض فعليه التقدم للمحكمة طرفنا، 
 ٣٤١٩٠٤٩٤٦ رقم:  اإلفادة  فوردت  القنفذة،  يف  يقيمون   )...( من  كثري  لكون  وذلك 
وحمكمة  املظيلف  حمكمة  يف  بارز  مكان  يف  اإلعالن  جرى  قد  بأنه  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  يف 
القنفذة ملدة شهر ومل يتقدم أحد باعرتاض، كام جرى اإلعالن يف جريدة )...( عدد رقم: 
للمحكمة  املنهية  وتقدم   )...( وفاة  املتضمن  ١٤٣٤/١٠/٠٩هـ  اجلمعة  يوم  يف   )...(
العامة يف مكة بطلب استخراج صك حرص ورثة وعام إذا كان ألحد اعرتاض عليه يتقدم 
اهلوية  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  باعرتاض.  أحد  يتقدم  ومل  للمحكمة  به 
الوطنية رقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن إخوته )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
يف   ١٢ رقم:  القنفذة  عدل  كتابة  من  الصادرة  وكالة  صك  بموجب  املتوىف  خال  أوالد 
الثانية يف جنوب جدة رقم:  العدل  الصادرة من كتابة  ١٤٢٥/٠٧/١٤هـ، وصك وكالة 
١٣٢٠٣ يف ١٤٢٥/٠٦/٣٠هـ، وصك وكالة الصادرة من كتابة عدل القنفذة رقم: ٣٤ 
يف ١٤٢٥/٠٧/٢٠هـ التي ختوله مراجعة الدوائر احلكومية واملحاكم الرشعية)...( إلخ، 
وقدم خطابًا مقيدًا هبذه املحكمة برقم: ٣٤/٢٣٠٨٨٦٠ يف ١٤٣٤/١٠/١٣هـ املتضمن 
الورثة بدعوى استحقاقهم اإلرث  املنهي وكالة يف استخراج صك حرص  اعرتاضهم عىل 
نديل  إخواين  وموكيل  إين  قرر:  اعرتاضه  عن  وبسؤاله  اإلرث.  عن  املنهية  تنازل  وبدعوى 
بوالدنا/ )...( قرابتنا باملتوىف أنا نحن أوالد خاله، ونحن نشارك املنهية يف ذلك، واإلرث 
ينحرص فينا مع املنهية، كام أن املنهية قد تنازلت عن نصيبها من إرثها من املتوىف لنا كورثة 
للمتوىف، هذا هو اعرتايض عىل اإلهناء، فجرى سؤاله عن قرابة املنهية للمتويف فأجاب: إن 
املنهية خالة املتوىف ونحن أبناء خال املتوىف، وليس له ورثة سوانا ال بفرض وال بتعصيب، 
ثم يف  بإحضاره،  إهنائه، فوعد  البينة عىل  املنهي وكالة  هكذا أجاب. عند ذلك طلبت من 
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يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة العارشة صباحًا، 
وفيها حرض وكيل املنهية )...( كام حرض املعرتض أصالة ووكالة )...( املنوه عنهام بعاليه. 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كاًل  للشهادة  أحرض  املنهية  وكيل  من  البينة  وبطلب 
اهلوية الوطنية رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية رقم )...(، وقد 
شهدا كل واحد منهام قائاًل: أشهد أن )...( تويف يف ١٤٣٣/١٠/٠٥هـ وانحرص إرثه يف 
التعديل الرشعي  أو تعصيب هكذا شهدا وعدال  بفرض  له سواها  خالته )...( ال وارث 
من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية رقم )...( فبناًء عىل ما تقدم من اإلهناء، واعرتاض املعرتض، 
وبعد إجراء مقتىض املادة )٢٦١( من نظام املرافعات الرشعية، وبعد االطالع عىل شهادة 
بعاليه،  عنه  املنوه  اجلريدة  يف  اإلعالن  عىل  وبناًء  املكرمة،  مكة  منطقة  إمارة  وإفادة  الوفاة، 
واإلعالن يف حمكمتني القنفذة واملظيلف ومل يتقدم أحد باملعارضة سوى من حرض، وحيث 
أقر املعرتض أن عمته املنهية )...( خالة املتوىف عىل قيد احلياة، وأهنا أقرب للمتوىف منه نسبًا، 
حيث إهنا تديل بأم املتوىف مبارشة، وأهنم ال يدلون بأم املتوىف مبارشة، بل إهنم أوالد خال 
املتوىف وأبوهم خال املتوىف قد توىف، وبناًء عىل مقتىض البينة املعدلة رشعًا املثبتة وفاة املتوىف 
)...( وانحصاره إرثه يف خالته )...( ال وارث له سواها بفرض أو تعصيب، وملا قرره أهل 
العلم من أنه إذا اجتمع أوالد خال مع خالة فإن اإلرث للخالة ويسقط أوالد اخلال، قال 
يف كشاف القناع ] ١٠ /٤٤٤ [: )فإن كان بعضهم أي: ذوي األرحام أقرب من بعض، كام 
يسقط البعيد من الَعَصبات بقريبهم، كخالة، وأم أيب أم، أو خالة وابن خال، فاملرياث للخالة 
ألهنا تلقى األم بأول درجة بخالف أم أبيها وابن أخيها(. وقال يف رشح املنتهى ]٦١٣/٢[: 
لألوىل.  املال  بنت،  بنت  بنت  وبنت  بنت  كبنت  إليه  منه  بأقرب  وارث  من  بعيد  )ويسقط 
وكخالة وأم أيب أم املال للخالة، ألهنا تلقى األم بأول درجة( ا.هـ. وأما ما يتعلق بام ذكره 
املعرتض من تنازل املنهية عن اإلرث فهو اعرتاض سابق ألوانه، إذن أن ما نحن بصدده 
هو إثبات وفاة وانحصار إرث، والتنازل -لو صح - ال يصري املعرتض وارثًا. ملا سبق فقد 
)...( ال وارث  إرثه يف خالته/  )...( يف ١٤٣٣/١٠/٠٥هـ وانحصار  لدّي وفاة/  ثبت 
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وموكليه  لسقوطه  املعرتض،  اعرتاض  عن  النظر  ورصفت  تعصيب،  أو  بفرض  سواها  له 
باملنهية لقرهبا من املتوىف، وأفهمت املعرتض بأن له أن يتقدم بدعوى جتاه املنهية فيام يتعلق 
بتنازهلا -إن رغب - وذلك أمام املحكمة املختصة نوعًا ومكانًا بذلك، وبام تقدم حكمت 
وبإعالن احلكم قرر املنهي وكالة القناعة وقرر املعرتض أصالة ووكالة االعرتاض بالئحة 
اعرتاضية، وأفهمته أن له االعرتاض ملدة ال تتجاوز الثالثني يومًا من إصدار الصك وبعده 
يكون احلكم قطعيًا. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم ٣٤٢٣٥٢٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ املشتملة عىل الصك رقم 
٣٥١٢٧٠٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة املتضمن إهناء/ )...( يف إثبات حرص ورثة، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والئحته تقرر املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٩٣٠٣  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٢٢٠ 

طمبا تلكةا-ا وجودا تعصيبًاا-ا والا فلضًاا تلورتثا عدما ورثةا-ا حرصا وفاةا-ا إثباتا
شهادةا وفاةا-ا شهادةا تألختا-ا بناتا تعرتتضا بالصحيفةا-ا إعالنا تملالا-ا ببيتا حفظهاا
شهوداعدولا-اتقديلاذياتللحلاعىلابيتاتملالا-اثبوتاتلوفاةا-اتنحصاراتإلرثايفابناتا

تألختا-ارصفاتلنظلاعناتإلهناء.

1ا-سولاتبناسدتمةايفاتملغنيا)11٨/٦(لا„ وذتاتللحلامقدماعىلابيتاتملالا”. 
„ هلابيتاتملالاوترثاأماال؟افيهاروتياان،ا لا-سولاتمللدتويايفاتإلنصافا)1٨/٧ل(لا
وتلصحيحامناتملذهباوتملشهوراأنهاليسابوترث،اوإناماحيفظامنهاتملالاتلضائع،اسالهايفا
تلقاعدةاتلقابعةاوتلاقعني،اسالاتلزركيشايفاتلعاسمةلاتملشهوراأنهاليسابعصبة،اوسدمها
تلوصايالا كاابا أولا يفا تحلارثيا سالا وغريه،ا تلبناا تبنا وسالها وغريه،ا تملقاوعبا يفا

وتألصحاأنابيتاتملالاغرياوترث؛الاقدماذوياتألرحاماعميه”.
لا-اتملادةا)ا٦1لا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أهنى مأمور بيت مال املحكمة طالبًا إثبات وفاة إحدى املواطنات وعدم وجود وارث هلا، 
كام طلب إيداع تركتها يف بيت املال، وقد جرى التحري عن وجود ورثة للمتوفاة فلم يعثر 
عىل أحد منهم، كام جرى إعالن الوفاة يف املحكمة وبإحدى الصحف املحلية فحرض وكيل 
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بام خلفته  بأن موكالته أحق  املال  بيت  به مدير  أهنى  ما  املتوفاة واعرتض عىل  بنات أخت 
املتوفاة من تركة وطلب تسليمها هلن، وبطلب البينة منه أبرز شهادة وفاة متضمنة وفاة املرأة 
املنهى عنها، كام أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة ما ذكر، وألن ذا الرحم مقدم 
عىل بيت املال، لذا فقد ثبت لدى القايض وفاة املنهى عنها وانحصار إرثها يف بنات أختها، 

فاعرتض مأمور بيت املال، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  املحال  االستدعاء  عىل  بناًء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة 
يف   ٣٤١٧٣٣٢٣ برقم  املحكمة  هبذه  واملقيد  ١٤٣٤/٠٢/٠٥هـ  يف   ٣٤٥٩٣٠٣
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  عليه،  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ 
 )...( املحكمة  هبذه  املال  بيت  مأمور  حرض  وفيها  صباحًا  عرشة  الثانية  الساعة  متام  يف 
سعودي اجلنسية باهلوية الوطنية رقم )...( وأهنى قائاًل: لقد توفيت )...( سعودية اجلنسية 
بالسجل املدين رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ وحيث أنه ال وارث هلا أطلب إثبات 
ذلك، واحلكم بإيداع ما خلفته من تركة ببيت املال، هكذا أهنى، كام حرض يف هذه اجللسة 
املعرتض )...( سعودي اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية رقم )...( بصفته وكياًل بموجب 
وتاريخ   ٣٤١٥١٩٧٧٠ برقم:  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ عن )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( أصالة عن نفسها 
برقم:  بجدة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب   )...( عىل  ولية  وبصفتها 
١٨/٤٤٥/١٠٢ يف ١٤٢١/٠٣/١٢هـ وعن )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم 
)...( واملخول له فيها استخراج صك حرص ورثة للمتوفاة/ )...( ومراجعة مجيع اجلهات 
وبسؤاله  ذلك.ا.هـ،  يتطلب  فيام  والتوقيع  الالزمة  اإلجراءات  مجيع  وإهناء  العالقة  ذات 
قد  أعاله  وفاهتا  تاريخ  وعن  عنها  املنوه   )...( املتوفاة  إن  قائاًل:  أجاب  املنهي  به  أهنى  عام 
خلفت من ضمن ورثتها بنات أختها موكاليت/ )...( وهن )...( و)...( و)...( بنات )...( 
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لذا  تركة؛  من  بام خلفته  أحق  تعصيب، وهن  بفرض وال  هلا سواهن ال  وارث  وحيث ال 
فإين أعرتض عىل ما أهنى به مندوب بيت املال وأطلب احلكم بتسليمهن نصيبهن من تركة 
املتوفاة )...(، هكذا أجاب، عند ذلك جرى اطالعي عىل الصك الصادر من هذه املحكمة 
برقم: ٥/٢٨/١٣٣ يف ١٤١٩/٠٣/١٩هـ فوجدته يتضمن ثبوت وفاة )...( وانحصار 
إرثه الرشعي يف زوجته الباقية يف عصمة نكاحه إىل حني وفاته )...( ويف ابني أخ ألب )...( 
و)...( ابني )...( ال وارث له غري من ذكر، كام جرى اطالعي عىل شهادة الوفاة الصادرة 
من أحوال مكة املكرمة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ فوجدهتا تتضمن وفاة )...( 
بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ، ثم جرت الكتابة مني لسعادة وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة 
بخطايب رقم ٣٤/٧٧٣٤٤٦ يف ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ بطلب البحث والتحري عن املذكورة 
وعن ورثتها الذين ذكرهم احلارض وكالة وذلك بناًء عىل املادة ) ٢٦١ ( من نظام املرافعات 
رقم:  باخلطاب  اجلنائي  والبحث  التحريات  شعبة  مدير  من  اإلفادة  فوردت  الرشعية، 
٥٠٧٢٧٩ يف ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ املتضمن بأن إرث املتوفاة )...( ينحرص يف بنات أختها 
قد جرى اإلعالن  أنه  يوجد وارث هلا سواهن، كام  )...( وال  بنات  )...( و)...( و)...( 
بجريدة )...( بعددها الصادر برقم )...( يف ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ بالصحيفة )...( عن طلب 
املنهي وكالة املقدم إىل هذه املحكمة بطلب استخراج صك حرص ورثة للمتوفاة/ )...( يف 
١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ وانحصار إرثها يف بنات أختها: )...( و)...( و)...( بنات )...( وال 
ورثة  للمتوفاة  أن  يعلم  أو  الطلب  هذا  عىل  معارضة  لديه  فمن  سواهن،  هلا  وارث  يوجد 
آخرين فعليه أن يتقدم للمحكمة خالل شهر من تارخيه، وحيث مضت املدة املقررة نظامًا 
ومل يتقدم أحد باعرتاضه سوى املعرتض املذكور، كام جرت الكتابة ملدير شعبة التحريات 
والبحث اجلنائي برشطة العاصمة املقدسة بخطايب رقم: ٣٥٢٤١١ يف ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
العمومة،  جهة  من  عصبة  أي  أو  عم  أبناء  من   )...( املتوفاة  ورثة  عن  والتحري  للبحث 
فوردت اإلفادة منه باخلطاب رقم: ٥٠١٦٣٦ يف ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ واملقيد هبذه املحكمة 
برقم: ٣٥٢٨٩٦٩٧ يف ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ املتضمن بأن املتوفاة املذكورة ال يوجد هلا أبناء 
إليه،  التوصل  تم  ما  هذا  العمومة،  جهة  من  عصبة  أي  عن  معلومات  لدينا  تتوفر  ومل  عم 
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فطلبت من املنهي مندوب بيت املال البينة، فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما ذكره يف إهنائه، 
من  الصادرة  الوفاة  شهادة  فأبرز  به،  اعرتض  فيام  بينته  عن   )...( وكالة  احلارض  وبسؤال 
بتاريخ   )...( املتضمنة وفاة  )...( وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ  برقم:  املكرمة  أحوال مكة 
باهلوية  اجلنسية  )...( سعودي  من:  كاًل  وأدائها  للشهادة  كام أحرض  ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ، 
الوطنية رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية باهلوية الوطنية رقم )...( فشهدا قائلني نشهد بأن 
)...( توفيت بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ وانحرص إرثها يف بنات أختها/ )...( وهن: )...( 
و)...( و)...( بنات )...( ال وارث هلا سواهن بفرض وال تعصيب هكذا شهدا، وعدال 
التعديل الرشعي من قبل كل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية رقم )...( 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية رقم )...( ؛ فبناًء عىل ما تقدم وبعد إجراء 
مقتىض املادة )٢٦١( من نظام املرافعات الرشعية وطلب التحقق والتحري، وبناًء عىل إفادة 
وكيل إمارة منطقة املكرمة وعىل إفاديت مدير شعبة التحريات والبحث اجلنائي املشار إليهام 
بعاليه، وبناًء عىل اإلعالن بجريدة )...( آنفة الذكر، وحيث مضت املدة املقررة نظامًا ومل 
يتقدم أحد باعرتاض، وعىل مقتىض البينة املعدلة رشعًا واملدونة مجيعًا يف ضبطه بإثبات وراثة 
الرحم  ذا  بنات )...(، وألن  املتوفاة )...( وهن )...( و)...( و)...(  بنات أخت  كل من 
مقدم عىل بيت املال قال ابن قدامة -رمحه اهلل -: ))وذا الرحم مقدم عىل بيت املال(( ]املغني 
١١٨/٦[ وقال املرداوي -رمحه اهلل -: ))هل بيت املال وارث أم ال؟ فيه روايتان والصحيح 
من املذهب واملشهور أنه ليس بوارث، وإنام حيفظ منه املال الضائع، قاله يف القاعدة السابعة 
والتسعني، قال الزركيش يف العاقلة: املشهور أنه ليس بعصبة، وقدمه يف املستوعب وغريه، 
وقاله ابن البنا وغريه، قال احلارثي يف أو كتاب الوصايا: واألصح أن بيت املال غري وارث؛ 
لتقدم ذوي األرحام عليه(( ]اإلنصاف ٣١٨/٧[، وبعد التأمل والنظر فقد ثبت لدي وفاة/ 
)...( بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ وانحرص إرثها يف بنات أختها/ )...( وهن: )...( و)...( 
و)...( بنات )...(، ورصفت النظر عام أهنى به مندوب بيت املال لعدم استحقاقه بيت املال 
وبه حكمت، وبإعالن احلكم عىل الطرفني قرر املعرتض وكالة القناعة وقرر مندوب بيت 
املال عدم القناعة باحلكم وأبدى اعرتاضه بدون تقديم الئحة اعرتاضية عليه، وأمرت برفع 
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كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة لتدقيقها. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 
وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف يف 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٣٠١٣٣٢ وتاريخ١٤٣٥/٧/٢هـ املتضمن طلب/ بيت املال 
باملحكمة العامة بمكة استخراج صك حرص إرث )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٨١٢٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ  ٣٥١٩٠٦٤٠ رقم القرار: 

إثباتاوفاةا-احرصاورثةا-امريتثاتملفقودا-اغيبةاطويمةا-ابموغاتلغائباسناتلاقعنيا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اصكاإثباتاغيبةا-اثبوتاتلوفاةا-اتنحصاراتإلرثايفاتإلخوة.

„ وإناكاناظاهلهاا-اأيا تملقنعامعاتإلنصافا)1٨ /٨لل(لا تبناسدتمةايفا 1ا-سولا
بنيا أوا كاحلجازا مهمكةا مفازةا يفا أوا أهمها بنيا منا يفقدا كالذيا تهلالكا تلغيبةا-ا
تلصفنياحالاتحللباأوابنياجلةاتلبحلاإذتاغلستاسفيناهاتناظلابهامتاماأربعاسننيا

ثلايققلامالها”.
لا-اسولاتمللدتويايفاتإلنصافا)٨/1٨لل(لا„ وإناكاناظاهلهاا-اأياتلغيبةا-اتهلالكا
..تناظلابهامتاماأربعاسننياثلايققلامالهاهذتاتملذهباسالاتملصنف،اوصاحباتلفائق،ا
وتلشارحلاهذتاتملذهب.انصاعميه.اوسدمهايفاتملغني،اوتلرشح،اوتملحلر،اوتللعاياني،ا

وتحلاوياتلصغري،اوتلفلوع،اوتلفائق،اوغريهلا”.

أهنى املنهي طالبًا إثبات وفاة أخيه ألب املفقود ملدة تزيد عىل عرشين عاما وقرر أن عمره 
أخيه  غيبة  إثبات  يتضمن  حكام  أبرز  املنهي  من  البينة  وبطلب  عاما،  تسعون  اإلهناء  وقت 
املنهى عنه، كام أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة اإلهناء، ونظرا لطول غيبة أخ 
املنهي وبلوغ سنه من تاريخ والدته تسعني سنة، وملا قرره فقهاء احلنابلة من أن الغيبة إذا 
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كان ظاهرها اهلالك فينتظر املفقود متام أربع سنني ثم يقسم ماله، لذا فقد ثبت لدى القايض 
وفاة املفقود حكاًم وانحصار إرثه يف إخوته ال وارث له سواهم، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القايض 
يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤١٣٨١٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ املقيدة باملحكمة برقم 
١٤٣٤/٩/١٧هـ  اخلميس  اليوم  هذا  ويف  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤٧٣٢١٥٧
الساعة ١:٣٠ افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم  بجازان  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( رقم 
عام  يف  املولود   )...( موكيل  شقيق  إن  قائاًل:  وأهنى  ١٤٣٤/٧/١٧هــ  يف   ٣٤٩٣٩٩٨٢
يقارب تسعني  ما  العمر  بلغ من  أكثر من عرشين سنة، وقد  منذ  متغيب  ١٣٤٤هـ مفقود 
عامًا، وال نعلم عنه أي يشء، وقد انقطعت أخباره، أطلب من فضيلتكم إثبات وفاته، هكذا 
السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  وأدائها  للشهادة  بينته أحرض  أهنى، وبسؤال عن 
املدين رقم )...( والبالغ من العمر ٥٤ عامًا، يعمل متقاعدًا من احلرس الوطني، ويسكن 
يف )...( بمنطقة جازان وعالقته بالغائب أنه من مجاعته، وشهد قائاًل أشهد باهلل تعاىل أن 
)...( مفقود منذ عرشين عامًا وقد بلغ من العمر ما يقارب تسعني عامًا، وال أعلم خربه 
وال مكانه، وال وارث له سوى يف إخوته األشقاء )...( و)...( أوالد )...(، هكذا شهد، 
وكام حرض الشاهد الثاين وشهد قائاًل: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( والبالغ من العمر ٥٨ عامًا يعمل متقاعدا من الدوريات ويسكن يف جدة حي )...( 
وعالقته بالغائب وإخوته أنه من جريانه يف جيزان، وشهد قائاًل: أشهد باهلل تعاىل أن )...( 
وال  خربه  أعلم  وال  عامًا  تسعني  يقارب  ما  العمر  من  بلغ  وقد  عامًا،  عرشين  منذ  مفقود 
وعدال  شهد،  هكذا   )...( أوالد  و)...(   )...( األشقاء  إخوته  يف  ارثه  وينحرص  مكانه، 
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الشاهدان من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ثم أبرز الصك الصادر من هذه املحكمة برقم 
٢١/٨/٥٧ يف ١٤٣١/٥/١٣هـ املتضمن: احلمد هلل وحد والصالة والسالم عىل من ال 
نبي بعده، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة وبناء عىل املعاملة املقدمة 
من )...( واملحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم ٩٩٦٣ يف ١٤٣٠/٤/٢٩هـ، وعليه فقد 
قائاًل: إن شقيقي )...(  املنهي )...( سجل مدين رقم )...( أيب عريش وأهنى  حرض لدي 
املولود يف عام ١٣٤٤هـ متغيب منذ أكثر من عرشين سنة وال نعلم عنه أي يشء وهل هو 
هكذا  تغيبه،  يثبت  صك  إخراج  فضيلتكم  من  نأمل  أخباره،  انقطعت  وقد  ميت،  أو  حي 
أهنى، فجرت الكتابة منا إىل وزارة الصحة فوردنا اجلواب منهم برقم ٤٧/١٩/٤٢٨٦٧م 
يف ١٤٣٠/٦/١٣هـ املتضمن أنه بالبحث عن املذكور تبني عدم وجود أي معلومة من قبل 
املستشفيات عن املذكور كام جرت الكتابة إىل مدير سجون العاصمة املقدسة بالبحث عن 
أنه  املتضمن  ١٤٣٠/٦/٦هـ  يف  ك  ٢٥١١/٩/م  برقم  جواهبم  فوردنا  واإلفادة،  املذكور 
جرى البحث لدهيم عن املذكور يف سجالت واحلاسب وبني النزالء ومل يتم العثور عليه، كام 
جرت الكتابة إىل إمارة منطقة مكة لتعميد من يلزم للبحث عن املذكور، فوردنا منهم صورة 
اخلطاب رقم ٦٩٨٨٨/د يف ١٤٣٠/٥/٢٩هـ واملوجه إىل مدير رشطة منطقة مكة املكرمة 
للبحث عن املذكور كام وردنا خطاب مدير رشطة حمافظة رابغ رقم ٤/٨/٢٠/٤٥٩٩ يف 
١٤٣٠/٦/٢١هـ املتضمن أنه بالبحث والتحري عن املذكور مل يتم العثور عليه، وبالرجوع 
إىل صورة حفيظة الغائب )...( وجدت صادرة من األحوال املدنية بأيب عريش برقم )...( يف 
١٣٧٩/٧/٢٠هـ ومتضمنة بأن املذكور من مواليد عام ١٣٤٤هـ يف العارضة ومل تتضمن 
احلفيظة رقم السجل املدين فجرت الكتابة إىل األحوال املدنية بمكة ملوافاتنا برقم السجل 
املدين فوردنا اجلواب منهم برقم ٧٧٣٧ يف ١٤٣٠/٧/١هـ أن املذكور غري مسجل بالنظام 
وال يوجد لديه سجل، كام جرى اإلعالن يف جريدة )...( بعدد )...( يف ١٤٣٠/٦/٤هـ 
فلم يتقدم أحد حتى اآلن بام يفيد معرفة أي يشء عن الغائب املذكور، كام جرت الكتابة إىل 
السجل  إحضار  قبلهم برضورة  من  ألزم  املنهي  وبمراجعة  املذكور  لإلفادة عن  اجلوازات 
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املدين للمتغيب وهو ليس له رقم سجل مدين حسب إفادة خطاب مدير األحوال املذكور 
أعاله وبطلب البينة من املنهي أحرض للشهادة وأدائها كال من )...( و)...( املدون ما يدل 
عىل هويتهام بالضبط اللذين شهدا بصحة ما أهنى به املنهي أن شقيقه )...( متغيب منذ أكثر 
انقطعت أخباره ومل يظهر هل هو حي أو  من عرشين سنة وال يعرف عن حاله شيئًا وقد 
إهناء  من  تقدم  ما  فبناء عىل  و)...(   )...( من  قبل كل  من  الشاهدين  تعديل  ميت وجرى 
أحد  يتقدم  ومل  الذكور  تغيب  عن  اإلعالن  جرى  وحيت  املعدلني  الشهود  وشهادة  املنهي 
لإلفادة عنه، ونظرًا لعدم العثور عليه من قبل السجون والصحة والرشطة فقد ثبت لدي 
تغيب  )...( املولود يف عام ١٣٤٤هـ واحلامل حلفيظة النفوس الصادرة من أيب عريش برقم 
)...( يف ١٣٧٩/٧/٢٠هـ وانقطاع أخباره منذ أكثر من عرشين عامًا وعدم معرفة حاله 
هل هو حي أو ميت، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، حرر يف 
١٤٣١/٣/٢٩هـ ا.هـ. فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهي أعاله وبناء عىل شهادة الشهود 
املعدلة رشعًا وبناء عىل صك الغيبة املدون أعاله وملا قرر الفقهاء قال ابن قدامه يف املقنع 
٢٢٨/١٨: وإن كان ظاهرها إىل الغيبة اهلالك كالذي يفقد من بني أهله أو يف مفازة مهلكة 
كاحلجاز أو بني الصفني حال احلرب أو بني جلة البحر إذا غرقت سفينته انتظر به متام أربع 
سنني ثم يقسم ماله ا.هـ وقال املرداوي يف اإلنصاف )يف نفس الطبعة(: وإن كان ظاهرها 
اهلالك إىل الغيبة انتظر به متام أربع سنني ثم يقسم ماله، هذا املذهب قال املصنف وصاحب 
والرعايتني  واملحرر  والرشح  املغني  يف  وقدمه  عليه  نص  املذهب  هذا  والشارح  الفائق 
واحلاوي الصغري والفروع والفائق وغريهم ا.هـ وبام أن املفقود املذكور إعالن تغيب ما يزيد 
عن عرشين عامًا ويتجاوز عمره التسعني عىل ما نص عليه الشهود، لذا فقد ثبت لدي وفاة 
)...( حكام بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ وانحرص إرثه يف إخوته األشقاء )...( و)...( أوالد 
)...( ال وارث له سواهم، وسوف جيرى رفع هذا احلكم ملحكمة االستئناف لتدقيقه كاملتبع 
وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٤/٩/١٧هـ. 
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اخلميس  يوم  ففي  املحكمة  هبذه  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
الدائرة  قرار  عىل  بناء   ٠٧  :٥٨ الساعة  اجللسة  افتتحت  ــق١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ  ــواف امل
يف   )٣٤٣٤٨٩٥٣٦( رقم  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  الشخصية  لألحوال  األوىل 
لفضيلة  إعادهتا  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  واملتضمن:  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ - ورد إشكال فاملنهي أصالة هو )...( ويطلب إثبات وفاة أخيه 
الشاهدين حتى يرفع اإلشكال. ٢ - مل يوضح  املنهي ومع  يتم مناقشة ذلك مع  )...( ومل 
الغرض من هذا اإلثبات للوفاة يف إهناء املنهي وماذا خلف من تركة من عدمها. كام ورد يف 
صك إثبات الغيبة أن املنهي هو شقيقه )...( ومل يتم السؤال عن )...( هذا، وإذا تويف فهل 
كان الغائب من ورثته. ٣ - االطالع عىل صك حرص ورثة والد الغائب املذكور رقم ٣/٨٦ 
يف ١٤٢٧/١١/٢٦هـ املوضح فيه اسم الغائب وإخوته األشقاء، كام مل يوضح فضيلته إذا 
كان هو خلف مصدر صك إثبات الغيبة الذي استند عليه كذلك صك احلكم بالوفاة واهلل 
املوفق ا.هـ وقد حرض يف هذه اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( بصفته وكيال عن املنهي )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بجازان 
برقم ٣٤٤٥٠٨٤٧ يف١٤٣٤/٤/١٣هـ واملخول له فيها حق استخراج صك حرص ورثة 
بنفس  أخوان شقيقان  بقوله: مها  أجاب  عليه  األوىل  املالحظة  ا.هـ وبعرض   )...( املتوىف 
فقد  الثانية  للمالحظة  بالنسبة  وأما  بالصغري،  واآلخر  بالكبري  أحدمها  يلقب  وكان  االسم 
يقع يف  الرتكة وقد خلف عقارًا  فقال من أجل قسمة  املنهي وكالة عن ذلك  جرى سؤال 
عدل  كتابة  من  صادرًا  صكا  أبرز  ثم  الرشيفني  احلرمني  شؤون  يف  له  ومستحقات  املسفلة 
مكة املكرمة األوىل برقم ١٩٣٦ يف ١٤٠١/٩/١٢هـ للعامرة الكائنة بمكة املكرمة باملسفلة 
واملشتملة عىل ثالث طبقات بمنافعها الرشعية وعىل بيت وخارجه وسطحني وصهريج، ويف 
آخر الصك انتقلت ملكية ما تضمنه هذا الصك إىل ملك )...( ا.هـ، كام أبرز صور القرار 
يف١٤٠٢/٦/٣هـ  برقم١١٢٣/ق  الرشيفني  احلرمني  لشؤون  العام  الرئيس  من  الصادرة 
بشأن إحالة املتوىف )...( إىل التقاعد من وظيفته املسامة بواب البالغ راتبه ٢٩٣٠ريااًل اعتبارًا 
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من ١٤٠٤/٧/١هـ لبلوغه سن الستني ا.هـ وخطاب مدير عام مصلحة معاشات التقاعد 
وثالثامئة  ألف  قدره  ملعاش  املتوىف  استحقاق  وفيها  ١٤٠٤/٩/١١هـ  يف   ١٦١٧٤٣ رقم 
لدينا يف  لـ )...( اهلل فقد أحرضته ثم حرض  بالنسبة  وواحد وتسعني )١٣٩١( ريااًل وأما 
لقد أهنيت سابقًا  قائاًل:  املدين رقم )...( وقرر  بالسجل  اليوم )...( سعودي اجلنسية  هذا 
بأن )...( شقيق يل وهذا باملفهوم العام لدينا، وإال فاحلقيقة أنه أخ ألب فقط، هكذا قرر، ثم 
أبرز صور املستخرجات املطبوعة عىل أوراق األحوال املدنية، وفيها أن اسم أمه )...( بينام 
جاء يف املستخرج اخلاص باملتوىف )...( أن اسم أم املتوىف هو )...(، وأما بالنسبة للمالحظة 
الثالثة فقد جرى االطالع عىل صك حرص اإلرث والد الغائب املتضمن وفاة )...( سعودي 
ويف  و)...(  و)...(   )...( وهم  منها  أوالده  ويف   )...( زوجته  يف  إرثه  وانحصار  اجلنسية 
أوالده من زوجته )...( املتوفاة قبله وهم )...( و)...( و)...( ومجيعهم بالغون ال وارث له 
سواهم ا.هـ. وأما بالنسبة لكوين خلفًا ملصدر صك إثبات الغيبة فليس كذلك، بل أحيلت 
إلينا املعاملة بإحالة رسمية من فضيلة رئيس املحكمة فجرى السري فيها بام تقدم هذا ما متت 
اإلجابة عليه وسوف جيري إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق الصك وباهلل التوفيق 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم ٣٤٧٣٢١٥٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ املشتملة عىل الصك رقم 
٣٤٣٤٩٢٢١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة املتضمن طلب )...( وكالة إثبات وفاة غائب وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه تقرر املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة العيون العامة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٧٤٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٧١٥٥ 

حرصاورثةا-اعدماإضافةاأباتملاوىفا-اوفاتهابعداتالبنا-اعدماوجودامانعامناتإلرثا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اثبوتاإرثاتألبامناتبنه.

تإلسلتراوشهادةاتلشهود.

أهنى املنهون طالبني إثبات إرث والدهم ومورثهم البنه الذي تويف قبله ومل يكن بوالده 
مانع يمنع إرثه له كام طلبوا إضافة اسم والدهم يف صك حرص ورثة ابنه، وقد حرض وكيل 
ال  موكليه  وأن  والده  وفاة  قبل  تويف  املنهني  مورث  جده  بأن  وأقر  املتوىف  االبن  ورثة  عن 
يامنعون من إضافته يف صك حرص الورثة، وبطلب البينة من وكيل املنهني أحرض شاهدين 
املنهني  تاريخ وفاة مورث  التحقق من  به، كام جرى  ما أهنى  معدلني رشعا فشهدا بصحة 
فاتضح أن وفاته كانت قبل وفاة ابنه، ولذا فقد ثبت لدى القايض وراثة مورث املنهني البنه 

وقرر إضافة ذلك يف صك حرص ورثته، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( مساعد 
وكيال  بصفته   )...( بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  العامة  العيون  حمكمة  رئيس 
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عن )...( سعودي اجلنسية بالسجل )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل )...( و)...( 
سعودية  و)...(   )...( بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   )...( بالسجل  اجلنسية  سعودية 
رقم  الوكالة  بموجب   )...( بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   )...( بالسجل  اجلنسية 
الثانية بمحافظة األحساء  العدل  ٣٤٣٤٧٠١٧ يف ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ الصادرة من كتابة 
حرص  صك  استخراج  تم  وقد  ١٤٠٢/٠١/٣٠هـ،  بتاريخ   )...( تويف  لقد  قائاًل:  وأهنى 
ورثته  انحصار  واملتضمن  ١٤٢٦/٩/١هـ  يف   ١/٣٧ برقم  املحكمة  هذه  من  له  الورثة 
البالغني وهم )...( و)...( و)...( الوارث له  يف والدته )...( وزوجته )...( ويف أوالده 
سواهم ا.هـ، وقد سقط وارث من الورثة وهو والد )...( وهو )...( حيث إنه تويف بعده 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  من  يتضح  كام  ١٤١٥/٢/٢٩هـ،  يف 
١٤ يف ١٤١٥/٣/١٣هـ وليس به مانع من موانع اإلرث وموكيل يطلبون إضافة مورثهم 
يف صك حرص )...(، هكذا أهنى، وقد حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( 
أصيالً  عن نفسه ووكيال عن )...( و)...( و)...( و)...( ولدي )...( بموجب الوكالة رقم 
باألحساء و)...( وموكليه هم مجيع  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ 
ورثة )...( املذكورين يف صك حرص الورثة املشار إليه أعاله وقد قرر أن ما جاء يف اإلهناء 
صحيح وال مانع لدي ولدى موكيل من إضافة اسم جدي )...( وبطلبي البينة من املنهي 
ً من/ )...( سعودي اجلنسية  الوفاة لكل منهام كام أحرض كال  قال يدل عىل ذلك تواريخ 
بالسجل )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل )...( فشهد كل واحد منهام قائال ً: أشهد 
باهلل العظيم أن )...( من ورثة ابنه )...( حيث إنه تويف بعده ومل يوجد به مانع من موانع 
اإلرث هكذا شهدا وقد عدال من قبل )...( سعودي اجلنسية بالسجل )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بالسجل )...( وقد جرى االطالع عىل الصكوك املشار إليها فوجدت تتضمن ما 
ذكر، كام جرى التأكد من ضبط صك حرص ورثة )...( فوجد أن )...( والده مل يذكر فيه 
أيضًا ويوجد يف الضبط أن تاريخ وفاة )...( كام ذكر املنهي إال أهنا مل تذكر يف الصك وبناء 
عىل ماتقدم من اإلهناء والبينة املعدلة رشعًا وما جاء يف الصكوك فقد ثبت لدي أن )...( 
أحد ورثة ابنه )...( وسوف يتم إضافته يف صك ابنه )...( بعد ورود املعاملة مصدقة من 
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حمكمة االستئناف حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
أمجعني.

دائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  املعاملة  وردتنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية برقم ٣٥١٠٦٥٥٣وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ )وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أوال/

واملؤرخ  رقم١/٣٧  عليه  التعديل  واملراد  األسايس  اإلرث  حرص  صك  فضيلته  يرفق  مل 
يرفق صورة مصدقة من حرص إرث )...(. رقم ١٤ يف  ثانيًا/ مل  يف ١٤٢٦/٠٩/٠١هـ. 
١٤١٥/٠٣/١٣هـ وال بد من ذلك. ثالثًا/ أن فضيلته ضبط إهناء املنهي يف ضبط مستقل 
عن حرص اإلرث املراد التعديل عليه واملتعني إحلاق ما أجراه عىل ضبط الصك رقم ١/٣٧ 
املذكور وصكه دون إخراج صك مستقل. رابعًا/ مل نجد فضيلته طلب الشاهدين السابقني 
اللذين شهدا عىل حرص إرث )...( وال بد من ذلك للتحقق منهم وعن سبب عدم ذكر والد 
املعاملة إلكامل الزمها(  إليه ومن ثم إعادة  املورث املذكور فعىل فضيلته مالحظة ما أشري 
ا.هـ. وقد تم إكامل الالزم حيال املالحظة األوىل والثانية كام يتضح يف أوراق املعاملة، وأما 
املالحظة الثالثة فهي مالحظة يف حملها وسوف يتم مالحظتها مستقباًل، حيث إنه يصعب 
إحضار الشهود واملزكني مرة أخرى للتوقيع يف حال كتابتها مرة أخرى، وقد تم التهميش 
إىل رقمه  اإلشارة  وتم  الشامل،  النظام  متعلق هبا يف  إهناء  بوجود  الورثة  عىل ضبط حرص 
وصحيفته ورقم قيده وإحالته وتم إرفاق صورة مصدقة من صورة الضبط بعد التهميش 
عليها، وأما املالحظة الرابعة فقد حرض كل من )...( و)...( ومها الشهود يف حرص ورثة 
)...( وجرى سؤاهلام عن املتوىف أواًل أهو )...( أو والده )...( فقال كل واحد منهام بمفرده: 
إن )...( قد تويف يف حياة أبيه ونشهد باهلل العظيم بذلك ومل نذكره يف حينه سهوًا، هكذا قررا، 
وبه يكمل اجلواب عن املالحظات، وسوف يتم رفع املعاملة ملحكمة االستئناف وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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يف  الثانية  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٦٦٧٧٢٣/

برقم  بالعيون  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٥هـ  وتاريخ  ش٢ 
مساعد  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٢٠٥٨
اخلاص  ١٤٣٤/٨/٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٧٩٦٣ برقم  املسجل   )...( الشيخ  رئيسها 
بطلب/)...( وكالة إضافة اسم الوارث )...( يف صك حرص الورثة اخلاص باملتوىف )...( 
السابق رقم  القايض وأحلقه بالصك جوابًا عىل قرارنا  به فضيلة  وباالطالع عىل ما أجاب 
بعد  فضيلته  أثبته  ما  عىل  املصادقة  قررنا  ١٤٣٥/١/٧هـ  يف  ٣٥١٠٦٥٥٣/ش٢/ب 
رقم  سلفه  من  الصادر  املرياث  حرص  صك  عىل  التهميش  إىل  تنبيهه  مع  األخري  اإلجراء 
١/٣٧ املؤرخ يف ١٤٢٦/٩/١هـ بمضمون ما أثبته أخريًا مع اإلشارة إىل رقم قرار حمكمة 
حرر يف  وصحبه وسلم.  وآله  حممد  نبينا  اهلل عىل  وصىل  املوفق،  واهلل  وتارخيه.  االستئناف 

١٤٣٥/٦/٢١هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٤٠٥١ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٧٢١١٠  

حرصاورثةا-اعدماإضافةابنتايفاتلصكا-اوالدهتاابعداصدورها-اشهادةاشهوداعدولا-ا
إسلتراباسياتلورثةا-اثبوتاإرثاتلبنتالوتلدهاا-اإحلاسهابالصكاتألساس.

تملادةا)ل٦ل/1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

وهي  تويف  ألنه  وذلك  املتوىف  والدها  ورثة  حرص  صك  إىل  إضافتها  طالبة  املنهية  أهنت 
محل يف بطن والدهتا ومل يتم إضافتها يف صك حرص الورثة، وبطلب البينة من املنهية أبرزت 
بطاقة العائلة اخلاصة بوالدها وقد أضيف اسمها فيها، كام أحرضت الشاهدين اللذين شهدا 
يف إهناء حرص ورثة والدها فشهدا بصحة إهنائها وعدال التعديل الرشعي، ثم حرض باقي 
الورثة وأقروا بصحة اإلهناء، ولذا فقد ثبت لدى القايض أن املنهية ترث من والدها املخرج 
له صك حرص ورثة من املحكمة، وقرر إضافتها يف الصك بعد تصديق حمكمة االستئناف 

عىل ما أجراه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

 
عىل  وبناء  عريش،  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٤٨٤٠٥١ برقم  عريش  أيب  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
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وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ،  برقم ٣٤٢٤٦٤٩٩١  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ 
وفيها   ١٢  :٠٢ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  اخلميس  يوم  ويف 
حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأهنت قائلة: لقد أخرج 
١٤١٩/٣/٦هـ  وتاريخ   ٣/١٠ برقم  املحكمة  هذه  من  ورثة  حرص  صك  األكرب  أخي 
لوالدي ومل ُأذكر فيه كون والديت وقت وفاة والدي كانت حامال يب، ومل يتضح احلمل إال 
لوالدي،  الذي  العائلة  لوالدي وأنا مضافة يف كرت  الذي  الورثة  بعد إخراج صك حرص 
أطلب إضافتي للصك املذكور، ثم جرى مني االطالع عىل الصك املذكور أعاله فوجدته 
كام ذكرت املنهية، كام جرى مني االطالع عىل كرت العائلة العائد ملورثهم فوجدهتا مضافة، 
 )...( السابق  اإلهناء  شاهد  هو  بينتي  بقوهلا:  أجابت  ذلك  عىل  املنهية  من  البينة  وبطلب 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( والشاهد )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين 
رقم )...(، وبسؤاهلام عىل انفراد عام لدهيام من شهادة فأجاب األول بقوله: إن )...( حمل 
اإلهناء ترث من والدها ومل نشهد هبا سابقا كون الزوجة كانت حاماًل ومل يتبني احلمل إال 
بعد وفاة املورث، وعندما أردنا تزوجيها طلبوا صك حرص الورثة فلم نجدها فيه لذا نطلب 
إضافتها، وبسؤال الشاهد الثاين )...( أجاب بقوله: سقط اسم املنهية من صك حرص الورثة 
وهي مضافة يف كرت العائلة العائد لوالدها، هكذا شهدا، وبسؤال املنهية عمن يزكي بينتها 
و)...(   )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( احلارضون  هم  بقوهلا:  أجابت 
الشهود  بقوهلام:  أجابا  الشهود  وبسؤاهلام عن   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي 
وكرت  الشهود  وشهادة  اإلهناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  أنفسنا،  عىل  شهادهتم  نقبل  عدول 
الورثة من هذه  له صك حرص  )...( ترث من والدها واملخرج  أن  ثبت لدي  فقد  العائلة 
املحكمة برقم ٣/١٠ وتاريخ ١٤١٩/٣/٦هـ، وأمرت برفع ذلك ملحكمة االستئناف بناء 
التهميش عىل صكه وسجله  أرجأت  الرشعية، كام  املرافعات  نظام  املادة ١/٢٦٣من  عىل 
حتى ورود املعاملة من حمكمة االستئناف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ. 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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املنهية )...( مع معرفها، وقد وردتنا املعاملة من حمكمة  الساعة ٥٧: ١١، وفيها حرضت 
صدور  واملتضمن  ١٤٣٤/١٢/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٤٩٣٦ رقم  باخلطاب  االستئناف 
القرار رقم ٣٤٣٦٩٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، ونص احلاجة منه: وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: مل نجد فضيلته طلب بقية الورثة للمصادقة 
عىل ما أهنت به املنهية )...( وال بد من ذلك، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن ما جاء 
يف املالحظة وجيه، فقد جرى سؤال املنهية عن بقية الورثة فقالت: كلهم حارضون سوى 
بالدخول وهم )...( و)...( و)...( و)...(  أختي )...( فهي يف حائل، فجرى اإلذن هلم 
و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( وبسؤاهلم بعد التأكد من هوياهتم أقروا مجيعا بأن 
املنهية أختهم وترث معهم من والدهم هكذا قرروا، فجرى إفهام املنهية بأن عليها إحضار 
الوارثة )...( لإلقرار بام أقر به بقية الورثة فأبدت فهمها لذلك، ورفعت اجللسة ويف يوم 
الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٥٨: ١١ وفيها حرضت املنهية 
وحرض حلضورها معرفها )...( املذكورة بياناته يف جلسة سابقة، كام حرض بصفته وكيال عن 
)...( بالوكالة رقم ١٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل الروضة والتي 
إنني  قائال:  وقرر  ملورثهم  العائدة  الورثة  حرص  صك  يف   )...( إضافة  من  به  قام  ما  ختوله 
أطلب التوقيع نيابة عن )...( يف إضافة أختنا )...( يف صك حرص الورثة؛ لذا فقد بقيت عىل 
ما قررته سابقًا وقررت رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتقرير ما تراه وأقفلت 
آله  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  الثانية عرش والربع وباهلل  الساعة  هذه اجللسة 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
رقم  بخطاهبم  بعسري  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد   ،١١  :٢٦ الساعة 
 ٣٥١٣٧٦٩٤ رقم  الصادر  القرار  به  واملرفق  ١٤٣٥/٢/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٤٩٣٦
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٢/٦هـ،  وتاريخ 
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وتاريخ   ٣٤٣٤٥٥١٥ رقم  بالصك  أحلق  فضيلته  أن  نجد  مل  ييل:  ما  لوحظ  املعاملة 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ ما أحلقه بضبط القضية املؤرخ ١٤٣٥/١/٩هـ مع أخذ إقرار الوكيل 
الرشعي )...( عن موكلته الوارثة )...( بالوكالة رقم ١٨ يف ١٤٣٥/١/١٤هـ الصادرة من 
كتابة الروضة مع تدوين هويات الورثة املذكورين مع ختم صورة الضبط طبق األصل وال 
بد من ذلك ملالحظة ما ذكر وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله 
واهلل املوفق ا.هـ قضاة االستئناف ختمهم وتوقيعهم، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة 
يف  جاء  ما  إحلاق  الزم  إكامل  جرى  فقد  وجيه  املالحظة  يف  جاء  ما  بأن  االستئناف  حمكمة 
الضبط وصكه، كام أنه قد أخذ اإلقرار عىل املنهي يف جلسة سابقة إال أن الضبط مل يرفق من 
قبل املوظف املختص وقد جرى إرفاقه، أما السجالت املدنية للورثة فهي عىل النحو التايل: 
املدين )...(و )...( وسجله  املدين )...(و )...( وسجله  من واقع هوياهتم )...( وسجله 
وسجلها   )...( )...(و  املدين  وسجلها   )...( )...(و  املدين  وسجله  و)...(   )...( املدين 
املدين )...(و )...( وسجلها املدين )...( و)...( وسجلها املدين )...( أوالد )...( و)...( 
وسجلها املدين )...( وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الشيخ/  عريش  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل 
)...( برقم/٣٤٢٥٣٤٩٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته 
برقم/ ٣٤٣٤٥٥١٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ اخلاصة بطلب )...( بشأن إضافة اسم 
مولود بصك حرص الورثة عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  بباطنه، 
أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك وسجله بناًء عىل قرار الدائرة رقم ٣٥١٣٧٦٩٤ 
يف ١٤٣٥/٢/٦هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري مع التنبيه املرفق. واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.



197

 ٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٨٢٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٩٧١ 

حرصاورثةا-امعارضةاعىلاإهناءا-اعدماإضافةاشقيقياتملاوىفا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
إسلتراباسياتلورثةا-اثبوتاإرثاتلشقيقنيالمماوىفا-اإحلاسهابالصكاتألساس.

تملادةا)ل٦ل/ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

املتوىف، كام طلب إضافتهام يف صك  إثبات إرث والده وعمه ألخيهام  املنهي طالبًا  أهنى 
أحرض  املنهي  من  البينة  وبطلب  الورثة،  باقي  من  جهاًل  منه  أسقطا  أن  بعد  ورثته  حرص 
بصحة  وأقروا  الورثة  باقي  حرض  كام  به،  أهنى  ما  بصحة  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين 
اإلهناء، ولذا فقد ثبت لدى القايض أن املنهى عنهام من ضمن ورثة املتوىف، وقرر التهميش 

بذلك عىل صك حرص الورثة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
املعاملة  عىل  وبناًء   ،)...( القضائي  للمكتب  اخللف  والقايض  بنجران  العامة  باملحكمة 
١٤٣٤/١٢/٠١هـ  وتاريخ   ٣٤٥٣٨٢٣١ برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٧٣٠٥٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، ويف يوم األحد املوافق 
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١٤٣٥/٠١/٢١هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وأهنى 
 ٧/٣٦ برقم  املحكمة  هبذه   )...( القضائي  املكتب  من  ورثة  حرص  صك  صدر  لقد  قائاًل: 
وتاريخ ١٤٠٩/٠٧/١٦هـ من قبل فضيلة الشيخ )...( واملتضمن ماييل: )وفاة )...( بتاريخ 
١٤٠٩/٠٦/٢٨هـ وانحصار إرثه الرشعي يف زوجته )...( ويف بناته منها القارصات )...( 
وعمرها  املولودة  و)...(  ١٤٠١هـ  عام  املولودة  و)...(  ١٣٩٨/٠٧/١٩هـ  يف  املولودة 
برقم ٢٨٩/خ/٤٩/١ يف  العام  املستشفى  الصادر من  الطبي  التقرير  أربع سنوات بموجب 
١٤٠٨/٠١/٢٧هـ و)...( املولودة يف ١٤٠٩/٠١/١٤هـ بموجب شهادة التطعيم الصادرة 
من دحضة ال وارث ملن ذكر غري من ذكر ال بفرض وال تعصيب ( وقد سقط سهوًا اثنان من 
ضمن  من  بأهنام  يذكرا  مل  حيث   ،)...( وعمي   )...( والدي  وهو  املتوىف،  شقيقا  ومها  الورثة 
الورثة جهاًل منا، حيث مل نكن نعلم أهنام من ضمن الورثة، وهم كذلك مل يكونا يعلامن بذلك 
جهاًل منهام، أطلب إثبات ذلك والتهميش عىل الصك املذكور أعاله، وبطلب البينة منه أحرض 
سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كل  للشهادة 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( حيث شهد كل واحد منهام بمفرده أشهد اهلل تعاىل 
أن )...( و)...( أخوان )...(، وأهنم من ضمن ورثة )...( يوم وفاته واهلل عىل ما أقول شهيد، 
واملعدلني من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  كام   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  و)...( سعودية   )...( رقم  املدين  السجل 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأجابت كل واحدة 
بعلم  جلهلنا  بذلك  نعلم  نكن  ومل  وتفصياًل  مجلًة  املنهي  ذكره  ما  صحيح  نعم  بمفردها  منهن 
املواريث هكذا قرروا فبناًء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي أن )...( و)...( شقيقا املتوىف )...( من 
ضمن ورثته وأمرت برفع احلكم إىل حمكمة االستئناف حيث إن صك احلرص املذكور صادر 
من القايض السلف باملكتب )...( حسب املادة ٢/٢٦٣من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 

التنفيذية واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  وبعد  وحده  هلل  احلمد   
وتاريخ   ٣٥٣٨٠٨١٥ برقم  عسري  بمنطقة  االستئناف  املعادة من حمكمة  املعاملة  للنظر يف 
املتضمن  الشخصية  األحوال  دائرة  من  الصادر  املالحظة  قرار  وهبا  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ 
إحالتها لنا لإلجابة عن ملحوظات أصحاب الفضيلة بقرارهم رقم ٣٥١٤٦٢٣٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ املتضمن ما نص احلاجة منه ما ييل: ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الصك  إصدار  أن  وجد  ييل:  ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقرر  املعاملة  وأوراق 
وعىل  حمله  غري  يف   )...( املتوىف  وراثة  حلرص  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  يف   ٣٥١٢٢٤٨٢ رقم 
والتهميش عىل سجله وضبطه واالكتفاء بصورة  الصك  الرجوع عن حكمه هبذا  فضيلته 
يف   ٧/٣٦ السابق  احلرص  بصك  سقطوا  الذين  الورثة  بإضافة  أجراه  ما  إحلاق  ثم  ضبطه، 
١٤٠٩/٠٧/٠٦هـ، والتهميش عىل سجله وضبطه بذلك بعد اكتسابه القطعية من حمكمة 
األحوال  دائرة  حممد.  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  الالزم،  إلكامل  االستئناف 
استئناف )...( ختمه  ا.هـ ( قايض  املال  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
وتوقيعه.  ختمه   )...( الدائرة  ورئيس  األصل  عىل  موقع   )...( استئناف  وقايض  وتوقيعه 
وردًا عىل ما ذكره أصحاب الفضيلة أجيب بأن صك حرص الورثة ال يوجد له سجل كام 
بالتهميش عىل الصك  هو معلوم حتى ال خيفى وبالنسبة حلكمي فقد عدلت عنه وأمرت 
بعد  ١٤٠٩/٧/٦هـ  يف   ٧/٣٦ برقم  املذكور  الصك  عىل  بالتهميش  أمرت  كام  وضبطه 
اكتساب احلكم القطعية بإذن اهلل تعاىل وقررت إرجاع املعاملة ملحكمة االستئناف بمنطقة 

عسري لالطالع واهلل املوفق حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ
األحوال  قضايا  بتدقيق  املختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقــاف  الشخصية 
برقم  بنجران  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل  عسري 
٣٥٥١٤٢٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
بصك  ورثة  إضافة   )...( بطلب  اخلاصة  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٢٤٨٢ برقم 
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بباطنه  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  واملتضمن  بالصك  املوضحة  الصفة  عىل  الورثة  حرص 
به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث 
وتاريخ   ٣٥١٤٦٢٣٧ رقم  الدائرة  قرار  عىل  بناء  احلكم  وصك  بالضبط  وأحلقه  فضيلته 
١٤٣٥/٢/١٣هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤١٦٣٤١   
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٨٧٦٩٤ 

سارصينا وجودا تلورثةا-ا إسلترا تملانازلا-ا وفاةا إرثيةا-ا حصةا إهناءا-ا تنازلا-ا إثباتا
بينهلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلانازل.

تإلسلتراوشهادةاتلشهود.

يف  الرشعي  نصيبه  عن  مورثهم  والد  تنازل  إثبات  طالبني  ووالية  أصالة  املنهون  أهنى 
ما جاء يف اإلهناء،  املتنازل وأقروا بصحة  املنهني، وقد حرض ورثة  تركة مورثهم ألحفاده 
وقررت إحدى الوارثات موافقتها عىل التنازل حال ثبوته، وبطلب البينة من املنهي أحرض 
شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بصحة ما أهنى به، ثم اطلع القايض عىل صكوك الوكاالت 
والوالية وحرص الورثة، ونظرا لعدم وجود ما يمنع رشعا من إثبات التنازل؛ لذا فقد ثبت 
لدى القايض تنازل والد مورث املنهني عن نصيبه الرشعي يف تركة ابنه قبل وفاته، ولوجود 
قارصين بني ورثة املتنازل فقد جرى عرض احلكم عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.

مشيط،  بخميس  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤١٦٣٤١ برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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ويف  ١٤٣٤/١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٧٢٧٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١/١١هـ، 
يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( بصفته الوكيل الرشعي عن )...( سعودية 
 )...( املدين رقم  بالسجل  اجلنسية  )...( سعودية  )...( وعن  املدين رقم  بالسجل  اجلنسية 
و)...(  ١٤١٩/٣/٢٣هـ  يف  املولود   )...( أوالدها  عىل  وبواليتها  نفسها  عن  بأصالتها 
يف  املولود  و)...(  ١٤٢٤/١٢/١٤هـ  يف  املولودة  و)...(  ١٤٢١/١٠/٧هـ  يف  املولودة 
١٤٢٦/١٠/١١هـ بموجب صك الوالية رقم )٨( بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ الصادر من 
حمكمة مخيس مشيط، وذلك بموجب الوكالة الرشعية الصادرة من كتابة عدل مخيس مشيط 
والتسليم  الوصية واالستالم  تنفيذ  التي ختوله  برقم ٣٤٢٤٨٠٠٣ يف ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، 
أصالة  املنهي  وموكلو  األجرة،  عقود  وتوثيق  الصكوك  واستالم  واإلفراغ  اهلبة  وقبول 
ووالية هم ورثة )...(، وذلك بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم 
٧/٢٢ يف ١٤٣٢/٤/٢٨هـ املتضمن وفاة )...( يف ١٤٣٢/٤/١٩هـ، وانحصار إرثه يف 
والده )...( ويف زوجته )...( ويف أوالده القارصين: )...( املولودة يف ١٤٢١/١٠/٧هـ، 
ال  ١٤٢٦/١٠/١١هـ،  يف  املولود  و)...(  ١٤٢٤/١٢/١٤هـ،  يف  املولودة  و)...( 
تاريخ  يف  تويف  قد  ووالية  أصالة  موكيل  مورث  والد  إن  قائال:  وأهنى  سواهم،  له  وارث 
 ،)...( قبله  املتوىف  ابنه  يف  الرشعي  حقه  عن  تنازل  قد  وفاته  قبل  وإنه  ١٤٣٢/٨/٩هـ، 
ولدي البينة عىل ذلك، هكذا أهنى، وقد حرض معه يف نفس اجللسة )...( سعودي اجلنسية 
بالسجل املدين رقم )...( أصيال عن نفسه وبوكالته عن )...( و)...( بنات )...(، وذلك 
بموجب الوكالة الرشعية الصادرة من كتابة عدل حمافظة مخيس مشيط برقم ٣٤٣٣١٢٧٨ 
يف ١٤٣٤/٣/١٧هـ وبوكالته أيضا عن )...( و)...( أوالد )...( وذلك بموجب الوكالة 
الرشعية الصادرة من كتابة عدل اجلبيل برقم ٣٤٢٨٨٥١٦ يف ١٤٣٤/٣/٩هـ املخول له 
فيه كال الوكالتني التنازل عن الثابت واملنقول لصالح ورثة )...( دون مقابل وال عوض، 
وتنفيذ الوصية واالستالم والتسليم، كام حرضت يف نفس اجللسة )...( السعودية بالسجل 
القارصين )...(، وهم كل من  املدين رقم )...( أصيلة عن نفسها وبواليتها عىل أوالدها 
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)...( املولود بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٣هـ و)...( املولودة بتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٥هـ و)...( 
املولودة بتاريخ ١٤٢٦/١١/١١هـ و)...( املولود بتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ و)...( املولود 
العامة  املحكمة  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب  وذلك  ١٤٣٢/١٠/٨هـ،  بتاريخ 
يف  املنهي  مع  واحلارضون  ١٤٣٢/١١/١١هـ،  يف   ٥/١٧ برقم  مشيط  مخيس  بمحافظة 
اجللسة أصالة ووكالة ووالية هم ورثة )...(، وذلك بموجب صك حرص الورثة الصادر 
يف  آنفا  املذكور  وفاة  املتضمن  ١٤٣٢/١١/٥هـ  يف   ١٠/٦٥ برقم  املحكمة  هذه  قبل  من 
تاريخ ١٤٣٢/٨/٩هـ وانحصار ورثته يف زوجته )...( ويف أوالده البالغني )...( و)...( 
املذكور  القارصين )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  و)...( و)...( ويف أوالده 
تاريخ ميالدهم سلفا، وقد جرى سؤال احلارضين عام أهنى به املنهي وكالة ووالية، فأجاب 
املسمى )...( أصالة ووكالة بقوله: ما ذكره املنهي صحيح، وال مانع لدي من إثبات ذلك 
ابنه  مال  يف  الرشعي  حقه  عن  متنازل  بأنه  حياته  حال  ذكر  بنفيس  سمعته  وقد  بل  رشعا، 
)...(، وقد أجابت املسامة )...( أصالة ووالية بقوهلا: ال أعلم شيئا عن تنازل املذكور، وال 
مانع لدي إذا ثبت ذلك رشعا، ثم جرى سؤال املنهي عن بينته عىل ما ذكر، فأحرض للشهادة 
وأدائها كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة شهد كل واحد 
منهام عىل انفراد بقوله أشهد اهلل بأن ما ذكره املنهي يف إهنائه صحيح، فقد سمعت )...( قال 
ابنه )...(، هكذا شهدا وقد جرى تعديلهام من قبل  بأنه متنازل عن حقه الرشعي يف مال 
املدين  بالسجل  املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية  بالسجل  )...( سعودي اجلنسية 
رقم )...(، حيث شهدا بعدالة الشاهدين وأهنام من الثقات، كام جرى االطالع من قبيل عىل 
تقدم من  ما  فبناء عىل  إليها سلفا،  املشار  الورثة  والوالية وحرص  الوكاالت  مجيع صكوك 
إهناء املنهي وكالة ووالية، ونظرا ملصادقة بعض ورثة املتنازل عىل ذلك، ونظرا ألن املذكورة 
)...( ذكرت بأنه ال مانع لدهيا من ذلك إذا ثبت رشعا، ونظرا لثبوت هذا التنازل بشهادة 
الشاهدين املذكورين املعدلني، ونظرا لعدم وجود ما يمنع من تنازله رشعا، وهلذا كله فقد 
ثبت لدي تنازل  )...( عن نصيبه الرشعي يف تركة ابنه )...( قبل وفاته، ونظرًا لوجود قرص 
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من ضمن ورثة املتنازل فقد قررت رفع هذا اإلهناء ملحكمة االستئناف لتدقيقه، واختتمت 
اجللسة عند الساعة احلادية عرشة والنصف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم، حرر يف ١٤٣٤/٤/٣٠هـ.

األحوال  قضايا  بتدقيق  املختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بخميس مشيط املساعد 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٦٤٤٤٩٤ برقم 
الشيخ/ )...( برقم ٣٤٢١٠٨٦٦ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ اخلاصة بطلب )...( وكالة 
بباطنه،  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  املتضمن  بالصك،  املوضحة  الصفة  عىل  تنازل  إثبات 
به  ما أجاب  املعاملة، وباالطالع عىل  الصك وصورة ضبطه وأوراق  وحيث سبق دراسة 
الدائرة رقم ٣٤٢٦٩١٤٥ وتاريخ  بناء عىل قراري  بالضبط وصك احلكم  فضيلته وأحلقه 
١٤٣٤/٧/١٦هـ ورقم ٣٤٣٥٤٢٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، تقررت املصادقة عىل 

احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٦٣٩٨٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٢٨٧٨٦٥   

إثباتاتنازلا-اعقارامنزوعاتملمكيةا-اتلاعويضاعنهابعقاراآخلا-اورثةابينهلاسارصا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اثبوتاتلانازلا-اسقمةاتلاعويضاعىلاتلورثة.

تعميلاوزيلاتلعدلارسلال1/ب/رر1لايفار/٨/٨لا1هـ.

أهنى املنهي بصفته مندوب أمانة إحدى املناطق طالبًا إثبات تنازل ورثة من ضمنهم قرص 
عن عقار مملوك هلم أرضًا وبناًء جرى نزع ملكيته لصالح أمالك الدولة، مقابل تعويضهم 
بأرض بديلة، وبمبلغ مايل عن البناء، كام طلب تسليمهم ذلك التعويض، وقد حرض وكيل 
مفعول  رسيان  من  القايض  حتقق  ثم  اإلهناء،  بصحة  وأقرا  القارصين  عىل  والولية  الورثة 
صك ملكية العقار املنزوع، كام تم تثمني العقار من قبل ثالثة مكاتب عقارية، وقد ورد قرار 
الوارد  والعيني  النقدي  التعويض  يف  للقرص  ومصلحة  غبطة  وجود  متضمنًا  اخلرباء  قسم 
باإلهناء؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض تنازل الورثة عن األرض والبناء اململوك هلم لصالح 
أمالك الدولة ممثلة بأمانة املنطقة، وتنازل األمانة عن العقار البديل للورثة، وقرر قسمة مبلغ 
التعويض النقدي بني الورثة حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، وإيداع نصيب 
القارص منه يف بيت مال املحكمة، ولوجود قارصين بني الورثة فقد جرى عرض احلكم عىل 

حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.
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عىل  وبناًء  بجازان،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٦٣٩٨٥ برقم  بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إيل  املحالة  املعاملة 
 ،١٤٣٤/٠٢/٠٩ وتاريخ   ٣٤٣٢١١٧٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ، 
املتعلقة بتعويض ورثة )...( عن العقار الواقع بحي )...( بجازان عليه، ويف يوم األربعاء 
١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( مندوبًا عن أمانة منطقة جازان باخلطاب رقم ١٧٥٨٢ يف 
١٤٣٠/٥/٤، وأهنى قائاًل وهو بحالته املعتربة رشعًا: بناًء عىل األمر السامي الكريم رقم 
م/١٥ يف ١٤٢٤/٣/١١هـ القايض باملوافقة عىل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، 
ووضع اليد املؤقت عىل العقار الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ) ٣١ ( يف ١٤٢٤/٢/٥، 
وبعد االطالع عىل األمر السامي الكريم ٩٢٨/٤/م يف ١٤٢٢/٩/١٣هـ القايض بتنظيم 
وضع الساكنني بحي )...( و)...( بجازان، فقد جرى نزع املباين واألرض اخلاصة اململوكة 
هلم بموجب واملقامة عىل قطعة رقم )...( لصالح أمانة منطقة جازان، وعوضوا عن املباين 
بمبلغ وقدره ) ١١٢٣٥٠ ريال ( مائة واثنا عرش ألف وثالثامئة ومخسون رياال، بموجب 
السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  عىل  املسحوب  ١٤٢٩/١٢/٢٤هـ  يف  املؤرخ  الشيك 
وعوضوا عن األرض املقام عليها املباين بقطعة األرض رقم )...( يف املخطط املعتمد رقم 
بطول  ٣٠مرتًا  عرض  طريق  شاماًل  كالتايل:  ومساحتها  وحدودها  جازان،  بمدينة   ٢٦٣
٢٠مرتًا، ورشقًا القطعة رقم )...( بطول ٣٢مرتًا، وجنوبًا القطعة رقم )...( بطول ٢٠مرتًا، 
وغربًا القطعة رقم )...( بطول ٣٢مرتًا، وقد استلمت األمانة املباين اململوكة للورثة بموجب 
الصك الصادر من املحكمة العامة بجازان برقم ٣/٩٣، ولكون بعض الورثة قصارا لذا 
فإن األمانة تطلب احلكم باستالمهم ملبلغ القطعة املذكورة، وإثبات تنازل الورثة عن األرض 
واملباين اململوكة هلم بالوثيقة املذكورة أعاله ألمالك الدولة لصالح أمانة جازان، هكذا أهنى، 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الرشعي  باملجلس  حرض  وقد 
الثانية شامل حمافظة  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  األصيل والوكيل الرشعي بموجب 
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جدة رقم ٢٣٢٨٩ وكياًل عن )...( و)...(، و)...( أصالة عن نفسها وبواليتها عىل أوالدها 
املولود يف ١٤٢١/٠٣/٢٦هـ  املولودة يف ١٤١٩/٠٦/٣٠هـ و)...(   )...( القرص وهم 
من  الصادر  ١٤٢٥/٠٤/١٠هـ  يف   ٨/١/١٥ رقم  الوالية  صك  بموجب   )...( أوالد 
املحكمة الكربى بجدة، وبالوكالة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم ٢٩٠٠٦ يف 
١٤٣٢/٠٤/٠٢هـ بالوكالة عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
جدة رقم ٩٣٩٢ يف ١٤٣٢/٠٣/١٧هـ وكياًل عن )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية 
أبناء  ١٤٢٢/٠٢/٢٨هـ  يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٠/١٠/٢٦هـ  يف  املولود   )...( عن 
من  الصادر  ١٤٢٦/١١/٥هـ  يف   ٨/١/٤٣ رقم  الوالية  صك  بموجب   )...( املتوىف/ 
رقم  بجازان  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  وبالوكالة  جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة 
٣٠٦٤ يف ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ وكياًل عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة 
املنورة الثانية رقم ٦٦٠٠ يف ١٤٣١/٠٦/٠١هـ وكياًل عن )...(، وبالوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم ١٧٩٦٦ يف ١٤٣٠/٠٣/٢١هـ وكياًل عن )...( 
و)...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجازان رقم ٨٧٣ يف ١٤٣١/٠١/٢٦هـ وكياًل عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم ٦٠١٨ يف 
١٤٣١/٠١/١٩هـ وكياًل عن )...( و)...(، وبالوكالة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة 
جدة رقم ١٣٠٩٥ يف ١٤٣١/٠٢/١١هـ وكياًل عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بجازان رقم ٨٦٧ يف ١٤٣١/٠١/٢٦هـ وكياًل عن )...( و)...(، وبالوكالة 
١٤٣١/٠٢/٢٢هـ  يف   ١٦٤٤٤ رقم  جدة  حمافظة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
وكياًل عن )...( و)...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم 
٤٧٣٠٠ يف ١٤٣٠/٠٥/١٥هـ وكياًل عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
احلق  له  املخولة   )...( عن  وكياًل  ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ  يف   ٣٤٥٠٤١٢٧ رقم  جدة  بشامل 
بالتعويضات بحي  القيمة والصكوك واملطالبة  البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واستالم  يف 
احلكومية،  اجلهات  اإلجراءات ومراجعة  كافة  وإهناء  ملورثه  العائدة  بجازان  )...( و)...( 
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كام جرى االطالع عىل صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة بجدة رقم ٨/١/٦٨ 
يف ١٤٢٥/٠٢/١٤هـ ووجدته يتضمن وفاة )...( بتاريخ ١٤٢٥/٠١/٠٢هـ، وانحصار 
البالغني:  ... اجلنسية ويف أوالده  إرثه يف زوجته )...( سعودية اجلنسية ويف زوجته )...( 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
 )...( زوجته  من  القصار  أوالده  ويف  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٠/١٠/٢٦هـ  يف  املولود  و)...(  ١٤١٧/١٠/١٠هـ  يف  املولود 
رشد  ببلوغ  عليه  واملهمش  ١٤٢٢/٠٢/٢٨هـ  يف  املولودة  و)...(  ١٤١٦/١٠/١٠هـ 
)...( و)...(، وكام جرى االطالع عىل صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة بجدة 
بتاريخ ١٤٢٥/٠٢/٠٦هـ   )...( يتضمن وفاة  رقم ٥٢ يف ١٤٢٥/٠٣/١٣هـ ووجدته 
وانحصار إرثه يف زوجته الباقية يف عصمته حني وفاته )...( ويف أوالده منها وهم: )...( 
و)...( و)...( و)...(، ومجيعهم قارصون عن البلوغ، كام جرى االطالع عىل التهميش عىل 
املولود   )...( ورشد  بلوغ  املتضمن  ١٤٢٥/٠٤/١٠هـ  يف   ٨/١/١٥ رقم  الوالية  صك 
املولود يف ١٤١٦/٠٦/١٩هـ، وبعرض ما ذكره مندوب  يف ١٤١٤/٠٧/١٨هـ و)...( 
األمانة عىل )...( صادق عليه مجلة وتفصيال ووافق عليه، وقد جرى اطالعي عىل الصك 
لألرض  ورثة  متلك  تتضمن  فوجدهتا   ،٣/٩٣ برقم  بجازان  العامة  املحكمة  من  الصادر 
واملباين الواقعة بحي )...( بجازان املوصوفة باطنها كام وردنا خطاب مكتب )...( للخدمات 
بقيمة  يقدر  املذكور أعاله  العقار  أن  املتضمن  بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ  املؤرخ   العقارية 
) ٦٥٠٠٠٠ ريال ( ستامئة ومخسني ألف ريال، كام وردنا خطاب مكتب )...( للعقار املؤرخ 
يف ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ املتضمن أن العقار املذكور يقدر بقيمة ) ٦٢٠٠٠٠ ريال ( ستامئة 
وعرشين ألف ريال، كام وردنا خطاب مكتب )...( للعقار املؤرخ يف ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
املتضمن أن العقار املذكور أعاله يقدر بقيمة ) ٦٨٠٠٠٠ ريال ( ستامئة وثامنون ريال، كام 
وأفاد  التعويض،  يف  واملصلحة  الغبطة  عن  لإلفادة  باملحكمة  اخلرباء  لقسم  الكتابة  جرت 
أعضاء هيئة النظر باملحكمة بموجب قرارهم رقم ٣٣٤ املرفق بخطاب رئيس قسم اخلرباء 
للقصار  ومصلحة  غبطة  بوجود  ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ  يف   ٣٢١١٩٣٤٧٨ رقم  باملحكمة 
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هيئة  قرار  وبناء عىل  األمانة،  مندوب  به  أهنى  ما  وبناًء عىل  والعيني،  النقدي  التعويض  يف 
النظر، وبناًء عىل ما جاء بالتعميم رقم ١٣/ب/٣١٩٥ املتضمن أن النظر يف إفراغ ما يتعلق 
بعقارات األوقاف والقصار التي يتم نزعها للمصلحة العامة من اختصاص املحكمة، وبناء 
تنازل ورثة )...( املذكورين  عىل مصادقة احلارض عندي وجلميع ما تقدم، فقد ثبت لدي 
أعاله عن األرض واملباين اململوكة هلم بموجب الصك الصادر من املحكمة العامة بجازان 
برقم ٣/٩٣ لصالح أمالك الدولة لصالح أمانة منطقة جازان، وتنازل األمانة عن القطعة 
 ) ريال   ١١٢٣٥٠  ( وقدره  أعاله  املذكور  واملبلغ  أعاله  املذكورين  لورثة  أعاله  املذكورة 
مائة واثنا عرش ألف وثالثامئة ومخسون رياال، ويسلم املبلغ املذكور للورثة حسب أنصاهبم، 
الورثة كالتايل: ترث  املال باملحكمة، وبذلك تكون أنصباء  ويودع نصيب القارص يف بيت 
الزوجتني الثمن فرضًا ونصيب كل واحدة منهام مبلغ ٨٨. ٧٠٢١ رياال سعوديا، والباقي 
لألوالد للذكر مثل حظ األنثيني عصبة، نصيب الذكر ٧٢. ٥٧٨٢ رياال سعوديا، ونصيب 
مبلغ  و)...( هو   )...( القارصين  نصيب  يكون  وهبذا  رياال سعوديا،   ٢٨٩١ األنثى ٣٦. 
٧٢. ٥٧٨٢ رياال سعوديا لكل واحد منهام، وأما املتوىف )...( فأنصباء ورثته كالتايل: ترث 
للذكر  الثمن فرضًا وهو مبلغ ٧٥. ٧٢٢ رياال سعوديا، والباقي لألوالد عصبة،  الزوجة 
مثل حظ األنثيني، نصيب الذكر هو مبلغ ٥. ١٤٤٥ رياال سعوديا، ونصيب األنثى ٧٥. 
٧٢٢ رياال سعوديا، وهبذا يكون نصيب القارص )...( هو مبلغ ٥. ١٤٤٥ رياال سعوديا، 
ونصيب القارصة )...( هو مبلغ ٧٥. ٧٢٢ رياال سعوديا، وكان ختام هذه اجللسة الساعة 

٠٠: ١٠ وباهلل التوفيق. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت اجللسة عند 
الساعة ٠٠: ٠١ وفيها وردنا خطاب رئيس حمكمة االستئناف رقم ٣٤٢٣٧٥٢٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، واملرفق به قرار املالحظة الصادر من دائرة األحوال الشخصية برقم 
وصورة  الصك  وبدراسة   ( ييل:  ما  املتضمن  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٥٥٨٠٧
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ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل:  أواًل/ مل يدون فضيلته تاريخ الوكالة رقم ٢٣٢٨٩ 
 )...( الفتاة  ثانيًا/  الصكوك صورة طبق أصلها.  التصديق عىل مجيع  مع  بالصك وسجله 
املولودة يف ١٤١٩/٦/٣٠هـ بلغت سن البلوغ ومل هيمش عىل صك الوالية بام يفيد بلوغها 
 ٣/٣٩ رقم  التملك  صك  يطابق  مل  ثالثًا/  ذلك.  من  ترغب  من  توكيل  أو  حضورها  مع 
من  )التعويض(  البديلة  األرض  قيمة  تثمن  مل  رابعًا:  مفعوله.  رسيان  ملعرفة  سجله  عىل 
قبل املكاتب العقارية وهيئة اخلرباء عماًل بتعليم معايل وزير العدل رقم ١٣/ت/٣١٩٥ 
لفة رقم )٣٤(. خامسًا: وجد خطأ يف قسمة  باملعاملة  املرفقة صورته  يف ١٤٢٨/٨/٩هـ 
املبلغ عىل الورثة، وال بد من تصحيحه ملالحظة ما ذكر وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته 
وخالصته بالصك وسجله واهلل املوفق( ا.هـ إمضاء قضاة االستئناف: )...( و)...( و)...(، 
وبعد االطالع عىل ما ذكره أصحاب الفضيلة فإن جوايب أنا القايض )...( هو كالتايل: )أما 
ما ورد يف الفقرة أوال: فإن تاريخ الوكالة رقم ٢٣٢٨٩ هو يف ١٤٣٢/٠٣/١٣هـ، وأما 
اخلتم  يتم  ومل  سابقا،  ألصلها  بمطابقتها  الرشح  قبلنا  من  تم  فقد  الوكاالت  مجيع  تصديق 
عليها بخاتم )املطابقة باألصل( لعدم توفره لدينا يف املكتب القضائي. أما ما ورد يف الفقرة 
الورثة  حرص  صك  وأصل  الوالية  صك  أصل  ووكالة  أصالة  املنهي  إلينا  قدم  فقد  ثانيا: 
صك  أحرض  كام  بصورمها،  مطابقتهام  قبلنا  من  جرى  وقد   ،)...( ببلوغ  عليهام  املهمش 
وكالة رشعية عنها والصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٥٦٣٨٥٨١ بتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ واملخول له فيها حق )التنازل بالعقارات واإلفراغ والتسليم واالستالم 
وغري ذلك(. أما ما ورد يف الفقرة ثالثا: فقد وردنا خطاب رئيس كتابة العدل األوىل رقم 
رابعا:  الفقرة  ما ورد يف  أما  بيناته سهوا.  تدون  ومل  ٣٤٧٩٦٤٦٨ يف ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ 
رفق  باملعاملة  واملرفق  النظر  هليئة  السابق  بموجب خطابنا  للعقارات  التثمني  لنا  فقد سبق 
قرار هيئة النظر لفة ٦٢ و٦١ و٦٠. أما ما ورد يف الفقرة خامسا: فإن أنصباء الورثة يف مبلغ 
التعويض املال الذي قيمته ١١٢٣٥٠ رياال هي كالتايل: للزوجتني الثمن فرضا، ونصيب 
كل واحدة منهن هو مبلغ ٧٠٢١.٨٨ رياال والباقي لألوالد عصبة بينهم للذكر مثل حظ 
رياال،   ٢٩٧٨.٩٨ منهم  األنثى  ونصيب  رياال،   ٥٩٥٧.٩٥ منهم  الذكر  نصيب  االنثيني، 
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وهبذا يكون نصيب كل واحد من القارصين )...( و)...( هو مبلغ ٥٩٥٧.٩٥ رياال، وأما 
بقيمة ٧٤٤.٦٣ رياال،  الثمن فرضا وهو  للزوجة  املتوىف فهي كالتايل:  أنصباء ورثة االبن 
الباقي لألوالد عصبة بينهم للذكر مثل حظ األنثيني، نصيب الذكر منهم ١٤٨٩.٢٥ رياال، 
 ) القارص )...( ١٤٨٩.٢٥ رياال..  ونصيب األنثى ٧٤٤.٦٣ رياال، وهبذا يكون نصيب 
ا.هـ، هذا ونسأل اهلل مزيدا من التوفيق والسداد لنا وألصحاب الفضيلة، وقررت إحلاق ما 
تم ضبطه عىل سجله وصكه، وإعادة كامل أوراق املعاملة وما أحلق هبا مع صورة من ضبط 
اإلجراء األخري إىل أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف لتدقيق احلكم حسب املتبع. وكان 
ختام هذه اجللسة عند الساعة ٣٠: ٠١ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقــاف  الشخصية 
برقم  بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل  عسري 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٥٢٣٨
)...( برقم ٣٤٣١٢٥٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ اخلاصة بطلب/ ورثة )...( تعويضا عن 
عقار عىل الصفة املوضحة بالصك، املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه، وحيث سبق 
دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه 
بالصك بناًء عىل قرار الدائرة رقم ٣٤٣٥٥٨٠٧ يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ تقررت املصادقة 
عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل:املحكمة العامة بجازان رقم 
تارخيها:١٤٣٥ القضية:٣٥١١٥٤٩٣  
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٧٥٧٢ 

إثباتاتنازلا-اعقارامنزوعاتملمكيةا-اتلاعويضاعنهابعقاراآخلا-اورثةابينهلاسارصا-اسلترا
سقمةا تلانازلا-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا لمقارصا-ا ومصمحةا غبطةا تخلربتءا-ا سقلا

تلاعويضاعىلاتلورثة.

شهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتخلربة.

أهنى املنهي بصفته مندوب أمانة إحدى املناطق طالبًا إثبات تنازل ورثة من ضمنهم قارصة 
عن عقار مملوك هلم أرضًا وبناًء جرى نزع ملكيته لصالح أمالك الدولة مقابل تعويضهم 
بأرض بديلة وبمبلغ مايل عن البناء، كام طلب تسليمهم ذلك التعويض، وقد حرض وكيل 
الورثة والولية عىل القارصين وأقرا بصحة اإلهناء، ثم حتقق القايض من رسيان مفعول صك 
ملكية العقار املنزوع، كام تم تثمني العقار من قبل ثالثة مكاتب عقارية، وقد ورد قرار قسم 
اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للقرص يف التعويض النقدي والعيني الوارد باإلهناء، 
يف  للقارصة  واملصلحة  الغبطة  بوجود  فشهدا  رشعًا  معدلني  شاهدين  الطرفان  أحرض  ثم 
ذلك التعويض، ولذا فقد ثبت لدى القايض تنازل الورثة عن األرض والبناء اململوك هلم 
للورثة، وقرر  البديل  العقار  املنطقة، وتنازل األمانة عن  بأمانة  الدولة ممثلة  لصالح أمالك 
املوضح يف احلكم  منه  القارصة  الورثة، وتسليم نصيب  النقدي بني  التعويض  مبلغ  قسمة 
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إىل الولية عليها، ولوجود قارصة بني الورثة فقد جرى عرض احلكم عىل حمكمة االستئناف 
فقررت تصديقه.

عىل  وبناء  بجازان،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
اإلحالة الواردة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجازان برقم ٣٥٥٦٧٨٨١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ فتحت اجللسة يف هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، وفيها 
حرض مندوب أمانة منطقة جازان )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وبناًء عىل  أمني منطقة جازان رقم ٣٥/١٦٥٩٢ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ،  بموجب خطاب 
خطاب أمانة منطقة جازان رقم )٧٥٣٣٢( يف ١٤٣٢/٢/١٣هـ املبني عىل القرار الوزاري 
ومن  العقارات  من  عدد  نزع  عىل  باملوافقة  القايض  ١٤٣١/٨/١٥هـ  يف   ١٩١٦٩ رقم 
ضمنها العقار رقم )...( اخلاص بورثة املواطن )...( استنادا عىل نظام نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة، ووضع اليد املؤقت عىل العقار والصادر بقرار جملس الوزراء رقم )٣١( يف 
١٤٢٤/٢/٥هـ واملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم م/١٥ يف ١٤٢٤/٠٣/١١هـ وبعد 
وضع  بتنظيم  القايض  ١٤٢٢/٩/١٣هـ  يف  ٩٢٨/٤/م  رقم  السامي  األمر  عىل  االطالع 
الساكنني بحي )...( و)...( و)...( بمدينة جازان، فقد جرى نزع األرض واملباين اخلاصة 
املحكمة  من  الصادر  ١٣٩٥/٥/١١هـ  يف   ٣٢٢ رقم  بالصك  هلم  واململوكة   )...( بورثة 
العامة بجازان لصالح أمالك الدولة ألمانة منطقة جازان وعوضوا عن املباين بتعويض نقدي 
قدرة ثامنامئة وستة وأربعون ألف ومخسامئة ريال )٨٤٦٥٠٠ريال( موجب الشيك الصادر 
من مؤسسة النقد العريب برقم )...( يف ١٤٣١/٩/٢٦هـ، وعوضوا عن األرض بتعويض 
التعوييض  املخطط  من   )...( رقم  القطعة  وهي  مماثلة  بديلة  أرض  عن  عبارة  وهو  عيني 
بمدينة جازان وحدودها وأطواهلا ومساحتها اإلمجالية وفق  املعتمد رقم٣٦١ بحي )...( 
بيان التحديد رقم )...( يف ١٤٣١/٨/١٥هـ املعتمد من األمانة كام ييل من الشامل القطعة 
 )...( رقم  القطعة  وجنوبا  ٢٠م  بطول  ٣٠م  عرض  شارع  ورشقا  ٥٠م  بطول   )...( رقم 
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بطول ٥٠م وغربا القطعة رقم )...( بطول ٢٠م واملساحة اإلمجالية )١٠٠٠م٢( ألف مرتا 
الورثة قصار  مبان، ولكون من ضمن  األمانة األرض وما عليها من  استلمت  مربعا وقد 
أطلب احلكم باستالمهم املبلغ واألرض املذكورين، وتنازل الورثة والويل عن القصار عن 
األرض واملباين املذكورة ألمالك الدولة لصالح أمانة منطقة جازان. هكذا أهنى، وحرض يف 
هذه اجللسة الوكيل الرشعي )...( سعودي اجلنسية حيمل السجل املدين رقم )...( الوكيل 
عن )...(، وبموجب الوكالة الرشعية الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة برقم 
٣٠٤١٤ يف ١٤٣٢/٥/١٦هـ، وبالوكالة عن )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن كل من 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجنوب حمافظة جدة برقم ١٩٢٦٣ يف ١٤٣٢/٥/٢٧هـ، وبوكالته عن )...( أصالة عن 
نفسها وبالوالية عن ابنتها القارصة )...( بموجب صك الوالية الصادر من املحكمة العامة 
بجازان رقم ٤/٢ يف١٤٢٥/٣/٢٢هـ و)...( و)...( و)...( أبناء )...(، بموجب الوكالة 
والصادرة من كتابة العدل الثانية بجازان رقم٦٧٠٣ وتاريخ ١٤٧٣٢/٦/١٨هـ، ومجيع 
الوكاالت ختول له حق املطالبة بتعويضات حي )...( بجازان والعائد هلم باإلرث من مورثهم 
)...(، سواء كان نقدا أو شيكا، ورصف الشيك من البنك املحال إليه وإهناء كافة اإلجراءات، 
واملخاصمة  واملرافعة  املطالبة  يف  احلق  وله  والرشعية،  احلكومية  اجلهات  مجيع  ومراجعة 
وسامع الدعاوي والرد عليها، وإقامة البينة والدفع وقبول احلكم واالعرتاض عليه واإلقرار 
واإلنكار، ومجيعهم ورثة )...( بموجب صك حرص الورثة رقم ٤٤ يف ١٤٢٤/٥/١٤هـ، 
وقرر املصادقة عىل كل ما أهنى به مندوب األمانة. هكذا قرر، وقد جرى تقييم قيمة املبنى من 
ثالثة مكاتب عقارية وهي مكتب )...( للعقار يف ١٤٣٢/٨/١٨هـ بقيمة ٦٨٠٠٠٠ فقط 
ستامئة وثامنون ألف ريال، ومن مكتب )...( للخدمات العامة والعقارية بقيمة ٦٠٠٠٠٠ 
ألف  ومخسون  ستامئة   ٦٥٠٠٠٠٠ بقيمة  العقاري   )...( مكتب  ومن  ريال  ألف  ستامئة 
ريال، وقد جرى الكتابة إىل قسم اخلرباء من فضيلة سلفنا الشيخ )...( بموجب اخلطاب 
الصك  الوقوف عىل األرض وتطبيق  أجل  رقم٣٢١٠٩٠٦٤١ يف ١٤٣٢/٨/٢٣هـ من 
عليه واإلفادة عن حتقيق الغبطة واملصلحة، فوردنا القرار رقم ٣٢٢ يف ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
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املتضمن ما نصه: )احلمد هلل وحده وبعد، فبناء عىل خطاب فضيلة القايض باملحكمة العامة 
بجازان )...( رقم ٣٢١٠٩٠٦٤١ يف ١٤٣٢/٨/٢٣هـ بخصوص طلب ورثة )...( بيع 
عقار هلم بموجب الصك رقم ٣٢٢ يف ١٣٩٥/٥/١١هـ وطلب فضيلة القايض بخطابه 
املشار إليه التحقق من الغبطة واملصلحة يف بيع العقار بمبلغ وقدره ثامنامئة وستة وأربعون 
ألف ومخسامئة ريال ٨٤٦٥٠٠ للقارص من الورثة، وقد جرى االطالع عىل كامل األوراق 
والتسعريات املرفقة، وقد اتضح لنا أن املبلغ املذكور فيه غبطة ومصلحة للقارص من الورثة، 
وباهلل التوفيق. عضوي هيئة النظر ويل )...( توقيعه و)...( ( ا.هـ. وجرى الكتابة لرئيس 
١٣٩٥/٥/١١هـ،  يف   )٣٢٢( رقم  الصك  سجل  عىل  للكشف  بجازان  العامة  املحكمة 
فورد خطاهبم رقم )١٧٥٠( يف ١٤٣١/٩/٥هـ املتضمن )أنه بالكشف عىل سجله وجد 
مطابقا وملحقا عليه مجيع اإلحلاقات(، ثم قرر املنهيان بأننا أحرضنا للشهادة وأدائها كال من: 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وشهدا قائلني: نشهد اهلل بأن التعويض بمبلغ وقدره )٨٤٦٥٠٠( 
ريال وبقطعة األرض رقم )...( فيه غبطة ومصلحة للقارص. هكذا شهدا، وجرى تعديلهام 
التعديل الرشعي من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...(، 
فبناًء عىل ما تقدم من إهناء مندوب األمانة ومصادقة الورثة والويل عىل القارص وملا جاء يف 
بجازان وبعد االطالع  األوىل  العدل  كتابة  )رئيس  وملا جاء يف خطاب  اخلرباء،  قرار قسم 
عىل الصكوك املذكورة ولشهادة الشاهدين املعدلني رشعا فقد ثبت لدي أن يف التعويض 
واملباين  األرض  عن  القارص  وويل  الورثة  تنازل  لدي  ثبت  كام  للقارص،  ومصلحة  غبطة 
املذكورة أعاله، وتنازل األمانة عن قطعة األرض املذكورة لورثة )...(، وجرى تقسيم مبلغ 
التعويض، فاتضح أن نصيب القارصة من التعويض النقدي مبلغ وقدره )٤١١٤٩.٣٠( 
واحد وأربعون ألف ومائة وتسعة وأربعون رياال وثالثون هللة، يسلم لوليتها وقد أمرت 
بالتهميش عىل الصك املذكور أعاله وسجله بموجبه وإخراج صك بالقطعة املعوض هبا، 
وذلك بعد تصديق هذا اإلجراء من حمكمة االستئناف، وبعرضه عىل مجيع األطراف قبلوا 
به، وكان ختام هذه اجللسة يف متام الساعة احلادية عرشة ونصف، وباهلل التوفيق. وصىل اهلل 
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عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  املحكمة  الواردة هلذه  املعاملة  عىل 
برقم ٣٥٥٦٧٨٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( موكيل رقم ٣٥٢١٤٩١٦ يف ١٤٣٥/٤/١٩هـ املتعلقة بطلب )...( اإلذن ببيع عقار 
قارص عىل الصفة املوضحة بالصك، املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، تقررت املصادقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٣٤١٦٤٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ رقم القرار:٣٥٢٣١٤٤٢  

إثباتاتنازلا-امقاحةاخمازلةالمانظيلا-اتلتضاعىلافلزاعقارا-اورثةابينهلاسارصا-اصكا
شهودا شهادةا لمقارصا-ا ومصمحةا غبطةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا رسيانا ممكيةا-ا

عدولا-اثبوتاتلانازلاوتلفلز.

شهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتخلربة.

مملوك  عقار  من  مساحة  عن  تنازهلم  إثبات  طالبني  ووالية  ووكالة  أصالة  املنهون  أهنى 
ملورثهم اختزلتها األمانة؛ ليتفق صك العقار مع التنظيم، وليتمكن الورثة من فرز الصك، 
كام طلبوا فرز ذلك العقار ألربع قطع، وقد جرى من القايض التحقق من رسيان مفعول 
صك امللكية، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للقارصة يف اختزال 
املساحة املذكورة لصالح التنظيم، ثم أحرض املنهون شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بوجود 
الغبطة واملصلحة للقارصة يف تنازل الورثة عن املساحة التي اختزلتها األمانة لصالح التنظيم، 
ولذا فقد ثبت لدى القايض تنازل الورثة عن املساحة الواردة يف اإلهناء، وتراضيهم عىل فرز 
العقار ألربع قطع كام جاء باإلهناء، ولوجود قارص بني الورثة فقد جرى عرض احلكم عىل 

حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بجدة، وبناء عىل إحالة 
يف   ٣٤١٢٣٩٨٤٠ برقم  املقيدة   ٣٤٣٤١٦٤٦ برقم  بجدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة 
برقم  بجدة  األوىل  العدل  كتابة  رئيس  فضيلة  خطاب  عىل  املبنية  ١٤٣٤/٥/٢١هـ 
٣٠٢٢٢٣٣ يف ١٤٣٤/٥/١٩هـ، الذي يطلب فيه فرز الصك الصادر من هذه املحكمة 
برقم ١٥٤ يف ١٤٠٥/٧/١٧هـ ووجود قارص يف الورثة، ويف هذا اليوم اخلميس املوافق 
سعودية   )...( زوجته  وهم:   )...( ورثة  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/٤هـ 
املدين  بالسجل  )...( سعودي  البالغني:  منه  )...(، وأوالدها  املدين رقم  بالسجل  اجلنسية 
اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم 
و)...(   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  املدين  بالسجل 
رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودية 
)...(، و)...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي بالسجل املدين 
رقم )...(، ويف زوجته )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( أصالة عن نفسها 
ابنتها القارصة )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( املولودة يف  وبواليتها عىل 
١٤٢٠/٢/١٤هـ بموجب صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٤/١٠٠/١٠٨ يف 
١٤٢٨/٤/٢٨هـ وأوالدها منه البالغني: )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، 
و)...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين 
اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم 
و)...(   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  بالسجل 
رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودية 
)...( أبناء )...(، وأهنوا قائلني: إن مورثنا )...( تويف بموجب صك حرص اإلرث الصادر 
من هذه املحكمة برقم ٤/١٠٠/١٠٧ يف ١٤٢٨/٤/٢٨هـ يمتلك العقار الكائن يف حي 
)...( بمحافظة جدة بالصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٥٤ يف ١٤٠٥/٧/١٧هـ، 
واملصدق علية من حمكمة التمييز بمكة املكرمة برقم ١/٢/٥٢٤١ يف ١٤٠٥/٩/١٣هـ، 
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واملقام عليه أربع عامئر من دورين، واملساحة العامة هلذا العقار ثالثة آالف وستة وسبعون 
مرت واثنان وتسعون سنتيمرتا)٣٠٧٦٬٩٢م٢(، ونرغب يف التنازل عن املساحة التي اختزلتها 
املساحة  من  املربع  املرت  من  املائة  يف  وثالثة  مرتا  عرش  ثامنية  ومقدارها)١٨.٣م٢(  األمانة 
النحو  ليكون عىل  أربع قطع،  إىل  العقار  فرز هذا  وليتم  التنظيم،  مع  ليتفق  العامة؛ وذلك 
من  يبدأ  شامال:  كالتايل:  التنظيم  بموجب   )١( رقم  القطعة  ومساحة  وحدود  أبعاد  اآليت: 
الغرب إىل الرشق بطول ٤٥٬٥٣م )مخسة وأربعون مرتًا وثالثة ومخسون سنتيمرت( ينكرس 
بشطفه إىل اجلنوب الرشقي بطول٤٬١٦م )أربعة أمتار وستة عرش سنتيمرت(، حيده شارع 
عرض ١٨م )ثامنية عرش أمتار( رشقا: ١٨٬٢٠م )ثامنية عرش مرتًا وعرشون سنتيمرت(، حيده 
وأربعون  ومخسة  مرتًا  ومخسون  )اثنان  ٥٢٬٤٥م  جنوبا:  أمتار(  )ثامنية  ٨م  عرض  شارع 
الشامل  إىل  يبدأ من اجلنوب  )اثنان ، ثالثة(. غربا:  القطعتان رقم )٣٬٢(  سنتيمرت(، حتده 
بطول ١٧٬٤٤م )سبعة عرش مرتًا وأربعة وأربعون سنتيمرت(، ثم ينكرس بشطفه إىل الشامل 
أمتار وأربعة وأربعون سنتيمرت(، حيده شارع عرض ١٢م  )أربعة  الرشقي بطول ٤٬٤٤م 
)اثني عرش مرتا(. املساحة العامة حسب التنظيم ١٠٧٢٬٠٦م٢ )ألف واثنان وسبعون مرت 
مربع وستة باملائة من املرت املربع(، أبعاد وحدود ومساحة القطعة رقم )٢( بموجب التنظيم 
كالتايل: شامال: ٢٧٬٢٥م )سبعة وعرشون مرتًا ومخسة وعرشون سنتيمرت(، حيده جزء من 
القطعة رقم )١( )واحد(. رشقا: ٢١٬٩٠م )واحد وعرشون مرتًا وتسعون سنتيمرت(، حيده 
شارع عرض ٨م )ثامنية أمتار( جنوبا: ٢٧٬٠٦م )سبعة وعرشون مرتًا وستة سنتيمرتات(، 
حيده جزء من القطعة رقم )٤( )أربعة(. غربا: ٢١٬٩٠م )واحد وعرشون مرتًا وتسعون 
٥٩٤٬٥٢م٢  التنظيم:  حسب  العامة  املساحة  )ثالثة(.   )٣( رقم  القطعة  حيده  سنتيمرت(، 
أبعاد وحدود  املربع(،  املرت  باملائة من  )مخسامئة وأربعة وتسعون مرت مربع واثنان ومخسون 
ومساحة القطعة رقم )٣( بموجب التنظيم كالتايل: شامال: ٢٥٬٢٠م )مخسة وعرشون مرتًا 
)واحد  ٢١٬٩٠م  رشقا:  )واحد(.   )١( رقم  القطعة  من  جزء  حيده  سنتيمرت(،  وعرشون 
وعرشون مرتًا وتسعون سنتيمرت(، حيده القطعة رقم)٢( )اثنان(. جنوبا: ٢٦٬٤٢م )ستة 
القطعة رقم )٤( )أربعة(. غربا:  وعرشون مرتًا واثنان وأربعون سنتيمرت(، حيده جزء من 
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٢١٬٩٥م )واحد وعرشون مرتًا ومخسة وتسعون سنتيمرت(، حيده شارع عرض ١٢م )اثني 
عرش مرتا(، املساحة العامة حسب التنظيم: ٥٦٥٬١٦م٢ )مخسامئة ومخسة وستون مرت مربع 
وستة عرش باملائة من املرت املربع(، أبعاد وحدود ومساحة القطعة رقم )٤( بموجب التنظيم 
كالتايل: شامال: ٥٣٬٤٨م )ثالثة ومخسون مرتا وثامنية وأربعون سنتيمرت(، حيده القطعتان 
رقام )٣٬٢( )اثنان، ثالثة(. رشقا: يبدأ من الشامل إىل اجلنوب بطول ١٥٬٢٩م )مخسة عرش 
مرتًا وتسعة وعرشون سنتيمرت(، ثم ينكرس بشطفه إىل اجلنوب الغريب بطول ٤٬٠٩م )أربعة 
أمتار وتسعة سنتيمرتات(، حيده شارع عرض٨م )ثامنية أمتار(. جنوبا: يبدأ من الرشق إىل 
الغرب بطول ٤٨٬١٩م )ثامنية وأربعون مرتًا وتسعة عرش سنتيمرت(، ثم ينكرس بشطفه إىل 
الشامل الغريب بطول ٤٬٢٩م )أربعة أمتار وتسعة وعرشون سنتيمرت(، حيده شارع عرض 
٩م )تسعة أمتار( غربا: ٩٬٨٤م )تسعة أمتار وأربعة وثامنون سنتيمرت (، حيده شارع عرض 
١٢م )اثنا عرش مرتا(. املساحة العامة حسب التنظيم: ٨٢٦٬٣٢م٢ )ثامنامئة وستة وعرشون 
مرت مربع واثنان وثالثون باملائة من املرت املربع(. هكذا أهنوا، فجرت الكتابة لقسم السجالت 
برقم  اإلجابة  فوردتنا  ١٤٠٥/٧/١٧هـ،  يف   ١٥٤ رقم  الصك  رسيان  عن  لالستفسار 
ومتت  لسجله،  ومطابق  املفعول  الصك ساري  بأن  ١٤٣٤/٧/٢٢هـ  يف   ٣٤١٢٣٩٨٤٠
الكتابة لقسم اخلرباء، فوردتنا اإلجابة برقم ٣٤١٢٣٩٨٤٠ يف ١٤٣٤/٨/٨هـ، ومرفقة 
باملحرض الذي نصه أنه تم الوقوف عىل املوقع الكائن يف حمافظة جدة بحي )...(، وظهر بأنه 
عبارة عن أربعة مواقع؛ املوقع األول عبارة عن عامرة سكنية جتارية هبا عرشة حمالت وأربع 
هي  الطبيعة  عىل  للموقع  العامة  واملساحة  الشوارع  وعرض  واألطوال  واحلدود  شقق، 
وثالثة  مرتا  وأربعون  )مخسة  ٤٥٬٥٣م  بطول  الرشق  إىل  الغرب  من  يبدأ  شامال:  كالتايل: 
وستة  أمتار  )أربعة  بطول٤٬١٦م  الرشقي  اجلنوب  إىل  بشطفه  ينكرس  سنتيمرت(  ومخسون 
عرش سنتيمرت( حيده شارع عرض ١٨م )ثامنية عرش أمتار(، رشقا: ١٨٬٢٠م )ثامنية عرش 
)اثنان  ٥٢٬٤٥م  جنوبا:  أمتار(  )ثامنية  ٨م  عرض  شارع  حيده  سنتيمرت(  وعرشون  مرتا 
ومخسون مرتًا ومخسة وأربعون سنتيمرت(، حيده القطعتان رقام )٣٬٢( )اثنان ، ثالثة(. غربا: 
يبدأ من اجلنوب إىل الشامل بطول ١٧٬٤٤م )سبعة عرش مرتا وأربعة وأربعون سنتيمرت(، ثم 
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أمتار وأربعة وأربعون سنتيمرت(  )أربعة  الشامل الرشقي بطول ٤٬٤٤م  إىل  ينكرس بشطفه 
التنظيم ١٠٧٢٬٠٦م٢  العامة حسب  املساحة  )اثني عرش مرتا(.  حيده شارع عرض ١٢م 
)ألف واثنان وسبعون مرت مربع وستة باملائة من املرت املربع(، واملوقع الثاين عبارة عن عامرة 
العامة  واملساحة  الشوارع  وعرض  واألطوال  واحلدود  شقق،  ثالث  من  دورين  سكنية 
للموقع عىل الطبيعة هي كالتايل: شامال: ٢٧٬٢٥م )سبعة وعرشون مرتا ومخسة وعرشون 
سنتيمرت(، حيده جزء من القطعة رقم )١( )واحد(. رشقا: ٢١٬٩٠م )واحد وعرشون مرتًا 
وتسعون سنتيمرت(، حيده شارع عرض ٨م )ثامنية أمتار(. جنوبا: ٢٧٬٠٦م )سبعة وعرشون 
القطعة رقم )٤( )أربعة( غربا: ٢١٬٩٠م )واحد  مرتا وستة سنتيمرتات(، حيده جزء من 
العامة حسب  املساحة  القطعة رقم )٣( )ثالثة(،  وعرشون مرتًا وتسعون سنتيمرت(، حيده 
باملائة من املرت  التنظيم: ٥٩٤٬٥٢م٢ )مخسامئة وأربعة وتسعون مرت مربع واثنان ومخسون 
املربع(، واملوقع الثالث عبارة عن عامرة سكنية دورين من ثالث شقق، واحلدود واألطوال 
وعرض الشوارع واملساحة العامة للموقع عىل الطبيعة هي كالتايل: شامال: ٢٥٬٢٠م )مخسة 
وعرشون مرتا وعرشون سنتيمرت(، حيده جزء من القطعة رقم )١( )واحد(. رشقا: ٢١٬٩٠م 
)واحد وعرشون مرتا وتسعون سنتيمرت(، حيده القطعة رقم )٢( )اثنان(.  جنوبا: ٢٦٬٤٢م 
)أربعة(.  القطعة رقم )٤(  واثنان وأربعون سنتيمرت(، حيده جزء من  )ستة وعرشون مرتا 
غربا: ٢١٬٩٥م )واحد وعرشون مرتا ومخسة وتسعون سنتيمرت(، حيده شارع عرض ١٢م 
)اثني عرش مرتا(. املساحة العامة حسب التنظيم: ٥٦٥٬١٦م٢ )مخسامئة ومخسة وستون مرت 
مربع وستة عرش باملائة من املرت املربع(، واملوقع الرابع عبارة عن عامرة سكنية دورين من 
ثالث شقق واحلدود واألطوال وعرض الشوارع واملساحة العامة للموقع عىل الطبيعة فهي 
القطعتان  حيده  سنتيمرت(،  وأربعون  وثامنية  مرتا  ومخسون  )ثالثة  ٥٣٬٤٨م  شامال:  كالتايل 
رقام )٣٬٢( )اثنان ، ثالثة(. رشقا: يبدأ من الشامل إىل اجلنوب بطول ١٥٬٢٩م )مخسة عرش 
مرتا وتسعة وعرشون سنتيمرت(، ثم ينكرس بشطفه إىل اجلنوب الغريب بطول ٤٬٠٩م )أربعة 
أمتار وتسعة سنتيمرتات(، حيده شارع عرض٨م )ثامنية أمتار(، جنوبا: يبدأ من الرشق إىل 
الغرب بطول ٤٨٬١٩م )ثامنية وأربعون مرتا وتسعة عرش سنتيمرت(، ثم ينكرس بشطفه إىل 
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الشامل الغريب بطول ٤٬٢٩م )أربعة أمتار وتسعة وعرشون سنتيمرت(، حيده شارع عرض 
٩م )تسعة أمتار( غربا: ٩٬٨٤م )تسعة أمتار وأربعة وثامنون سنتيمرت(، حيده شارع عرض 
١٢م )اثني عرش مرت(، املساحة العامة حسب التنظيم: ٨٢٦٬٣٢م٢ )ثامنامئة وستة وعرشون 
)١٨.٠٣م٢(  مساحة  اختزال  بأن  ونرى  املربع(،  املرت  من  باملائة  وثالثون  واثنان  مربع  مرت 
لصالح التنظيم من املساحة العامة ومقدارها ثالثة آالف وستة وسبعون مرتا واثنان وتسعون 
سنتيمرت )٣٠٧٦٬٩٢م٢( فيه غبطة جلهة القارصة وغريها ا.هـ، فطلبت من املنهني البينة، 
فأحرضوا كال من )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
بالسجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام كل عىل حده شهدا بقوهلام: إن مورث املذكورين أعاله 
برقم ١٥٤ يف  املحكمة  الصادر من هذه  بالصك   )...( الكائن يف جدة حي  العقار  يملك 
١٤٠٥/٧/١٧هـ بحدوده وأطواله ومساحته واحلدود شامال حيده شارع عرض ثامنية عرش 
مرتا، وجنوبا حيده شارع عرضه يرتاوح مابني ثامنية أمتار وسبعون سنتيمرت وتسعة أمتار، 
ورشقا حيده شارع يرتاوح عرضه مابني عرشة أمتار إىل ستة أمتار، وغربا حيده شارع يرتاوح 
منها  أربع عامئر  أمتار، ويشتمل عىل  إىل مخسة  أمتار وسبعون سنتيمرت  أربعة  مابني  عرضه 
ومقدارها  األمانة  اختزلتها  التي  املساحة  عن  الورثة  تنازل  وإن  والتجاري،  السكني 
)١٨.٣م٢( ثامنية عرش مرتا وثالثة يف املائة من املرت املربع من املساحة العامة التي تبلغ ثالثة 
آالف وستة وسبعون مرتا واثنان وتسعون سنتيمرتا )٣٠٧٦٬٩٢م٢( أن فيه غبطة ومصلحة 
سعودي   )...( من  الشاهدين  تعديل  وجرى  شهدا،  هكذا  الورثة،  من  وغريها  للقارصة 
اجلنسية بالسجل املدين برقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، فبناء 
عىل ما تقدم فقد ثبت لدي تنازل الورثة عن جزء من املساحة العامة ومقدار اجلزء املختزل 
)١٨.٣م٢( ثامنية عرش مرتا وثالثة يف املائة من املرت املربع، ورضاهم باتفاقهم عىل فرز حمتوى 
الصك املذكور رقمه أعاله إىل أربع قطع هي: قطعة رقم )١( وقطعة رقم )٢( وقطعة رقم 
قارصًا  الورثة  أحد  ولكون  قناعتهم،  قرروا  عليهم  ذلك  وبعرض   ،)٤( رقم  وقطعة   )٣(
أمرت بالكتابة ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/٤هـ.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بجدة برقم ١٥٤ وتاريخ ١٤٠٥/١٠/١٨هـ املتضمن طلب/ورثة )...( 
يف قسمة تركة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل ما ثبت لدى فضيلته 

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

مقدراه عرشة باملئة من غلة الوقف بعد إصالحه وترميمه للمدعى عليه، ولكون احلكم عىل 
وقف جرى عرضه عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.

القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
يف   ٣٤٧٩٣٦٥٧ برقم  املحكمة  هبذه  واملقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ  يف   ٣٤١٤٩١٩٧
افتتحت اجللسة يف  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ عليه ففي يوم االحد املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ 
متام الساعة العارشة والنصف صباحًا وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( وادعى ضد احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائاًل يف تقرير دعواه ضده: إن املدعى عليه هو الناظر عىل وقف 
)...(، وقد فرض لنفسه جعاًل عىل النظارة هو عرشة باملئة من غلة الواقف، مل يرد ذلك يف 
فإين  ؛  لذا  املستحقني  النسبة رضر عىل  املحكمة، ويف هذه  قبل  أو حتدد من  الواقف  رشط 
أطلب حتديد نسبة اثنني ونصف باملئة للناظر أجرة أتعابه يف القيام عىل شؤون الوقف هذه 
دعواي وبعرض ذلك عىل املدعى عليه طلب مهلة للرد عىل الدعوى وإحضار كافة ما لديه 
من صكوك ختص الوقف وعليه رفعت اجللسة ثم يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
افتتحت اجللسة يف متام الساعة العارشة والنصف صباحًا وفيها حرض املدعي واملدعى عليه 
املثبت ما يدل عىل هويتيهام بعاليه، وبسؤال املدعى عليه عام وعد به يف اجللسة املاضية أجاب 
قائاًل: لقد تم إقامتي ناظرًا عىل الوقف املذكور من قبل املحكمة بموافقة مجع من املستحقني 
وتاريخ   ١٠/٢٥/١٠٨ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب 
١٤٢١/١٠/٢٦هـ وبعد استالم الصك طلبت شفهيًا من فضيلة القايض مصدر الصك 
العرش  هو  األوقاف  أغلب  يف  عليه  املتعارف  بأن  فأفهمني  الصك  يف  الناظر  جعل  إيضاح 
ولكنه مل يلحقه بصك النظارة املشار إليه ومن ذلك احلني وأنا آخذ العرش من الغلة، كام أنني 
قمت بعمل إصالحات يف الوقف زادت من ريع الوقف حيث كان ريع الوقف ) ٢٠٠٠٠٠ ( 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٩١٩٧ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١١هـ رقم القرار: ٣٥١١٢٧٣٧ 

أجلتا-ا لمناظلا يقلا ملا تلوتسفا ختفيضهاا-ا طمبا ناظلا-ا أجلةا عىلا تعرتتضا وسفا-ا
تساحقاقاأجلةاتملثلا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اتقديلاأجلةاتملثلا-اعرشا

غمةاتلوسفا-افلضهاالممدعىاعميه.

فقياسا )شيئاا تلناظلا أيلا )له(ا تلوتسفا يقل(ا ملا )وإنا  „ تلقناعلا كشافا يفا جاءا را-ماا
تملذهباإناكانامشهورتابأخذاتجلاري(اأيلاأجلاتملثلا)عىلاعممه(اأيلامعدتاألخذا

تلعوضاعىلاعممها)فمهاجاري(اأيلاأجلةامثلا)عممه(”.
2ا-تملادةاذتتاتللسلا)ا٣ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه بصفته أحد مستحقي وقف ضد املدعى عليه بصفته ناظر ذلك الوقف 
طالبا ختفيض اجلعل الذي يأخذه مقابل النظارة لتكون اثنني ونصف باملئة من غلة الوقف، 
الناظر هو  الذي يستحقه  املتعارف عليه يف اجلعل  وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر أن 
عرش غلة الوقف ولذلك فهو يأخذ عرشة باملئة من الغلة، وقد جرت الكتابة هليئة اخلرباء 
لتقدير ما يستحقه املدعى عليه من جعل لقاء قيامه بوظيفة الناظر عىل الوقف، فورد جواهبا 
حمددا هلا بعرشة باملئة من غلة الوقف، كام أحرض املدعى عليه بينة معدلة رشعا عىل مناسبة 
ذلك اجلعل للنظارة وأنه متعارف عليه يف األوقاف، ولذا فقد حكم القايض بفرض ُجعل 
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مقدراه عرشة باملئة من غلة الوقف بعد إصالحه وترميمه للمدعى عليه، ولكون احلكم عىل 
وقف جرى عرضه عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.

القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
يف   ٣٤٧٩٣٦٥٧ برقم  املحكمة  هبذه  واملقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ  يف   ٣٤١٤٩١٩٧
افتتحت اجللسة يف  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ عليه ففي يوم االحد املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ 
متام الساعة العارشة والنصف صباحًا وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( وادعى ضد احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائاًل يف تقرير دعواه ضده: إن املدعى عليه هو الناظر عىل وقف 
)...(، وقد فرض لنفسه جعاًل عىل النظارة هو عرشة باملئة من غلة الواقف، مل يرد ذلك يف 
فإين  ؛  لذا  املستحقني  النسبة رضر عىل  املحكمة، ويف هذه  قبل  أو حتدد من  الواقف  رشط 
أطلب حتديد نسبة اثنني ونصف باملئة للناظر أجرة أتعابه يف القيام عىل شؤون الوقف هذه 
دعواي وبعرض ذلك عىل املدعى عليه طلب مهلة للرد عىل الدعوى وإحضار كافة ما لديه 
من صكوك ختص الوقف وعليه رفعت اجللسة ثم يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
افتتحت اجللسة يف متام الساعة العارشة والنصف صباحًا وفيها حرض املدعي واملدعى عليه 
املثبت ما يدل عىل هويتيهام بعاليه، وبسؤال املدعى عليه عام وعد به يف اجللسة املاضية أجاب 
قائاًل: لقد تم إقامتي ناظرًا عىل الوقف املذكور من قبل املحكمة بموافقة مجع من املستحقني 
وتاريخ   ١٠/٢٥/١٠٨ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب 
١٤٢١/١٠/٢٦هـ وبعد استالم الصك طلبت شفهيًا من فضيلة القايض مصدر الصك 
العرش  هو  األوقاف  أغلب  يف  عليه  املتعارف  بأن  فأفهمني  الصك  يف  الناظر  جعل  إيضاح 
ولكنه مل يلحقه بصك النظارة املشار إليه ومن ذلك احلني وأنا آخذ العرش من الغلة، كام أنني 
قمت بعمل إصالحات يف الوقف زادت من ريع الوقف حيث كان ريع الوقف ) ٢٠٠٠٠٠ ( 
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مائتي ألف ريال فقمت بطلب ضم هذا الوقف مع وقف آخر للواقف ليس له ريع يف صك 
 )  ١٠٥٥٠٠٠  ( اآلن  الوقف  ريع  وأصبح  سكني  برج  بإنشاء  معًا  استثامرمها  وتم  واحد 
مليونًا ومخسة ومخسني ألف ريال سنويًا، عند ذلك جرى اطالعي عىل صك الوقفية الصادر 
من هذه املحكمة برقم ١/١١٣ يف ١٣٦٥/٠٢/٠٩هـ فوجدته يتضمن ثبوت وقفية )...( 
للعقار الواقع يف حملة )...( بحارة )...( وأنه أنشأ الوقف املذكور ) أواًل عىل نفسه مدة حياته 
سكنًا وإسكانًا وسائر االنتفاعات الرشعية ثم عىل أوالده وأوالد أوالده ثم عىل أوالدهم 
وأوالد أوالدهم أبدًا ما تناسلوا وتعاقبوا طبقة بعد طبقة ونساًل بعد نسل وبطنًا بعد بطن عىل 
أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه إىل ولده أو ولد ولده وإن سفل 
االستحقاق  له يف  املشاركني  لذوي طبقته  نصيبه  انتقل  وإن سفل  ولد  مات من غري  ومن 
مضافًا إىل ما يستحقونه فإذا انقرضوا وخلت بقاع األرض منهم والعياذ باهلل تعاىل يكون 
والرتتيب يف  النص  تناسلوا عىل  مهام  أوالدهم  البطون وأوالدهم وأوالد  أوالد  وقفًا عىل 
الفقراء واملساكني  انقرضوا وخلت بقاع األرض منهم يكون وقفًا عىل  أوالد الظهور فإذا 
جيري احلال يف ذلك كذلك دومًا واستمرارًا تقديرًا وإمكانًا أبد اآلبدين ودهر الداهرين ثم 
إن الواقف املذكور رشط رشوطًا يف وقفه هذا أكد العمل هبا وصري املرجع واملآل إليها منها 
لولده  النظر  يكون  بعده  من  ثم  حياته  مدة  بمفرده  له  أواًل  يكون  هذا  وقفه  عىل  النظر  أن 
األرشد ثم األرشد فاألرشد من املوقوف عليهم فإذا آل الوقف إىل الفقراء واملساكني يكون 
الوقفية الصادر من هذه املحكمة  النظر للحاكم الرشعي (، كام جرى اطالعي عىل صك 
برقم ١٨/٧٥٦ يف ١٣٤٥/١٢/٢٣هـ فوجدته يتضمن ثبوت وقفية )...( للعقار الواقع 
به  انتفع  املذكور ) أواًل عىل نفيس مدة حيايت  الوقف  أنشأ  يف حملة )...( بحارة )...( وأنه 
سكنًا وإسكانًا وغلة واستغالاًل وبسائر الترصفات الرشعية السائغة رشعًا يف الوقف ثم من 
بعدي يكون وقفًا عىل أوالدي لصلبي ذكورًا وإناثًا بالسوية بينهم ينتفعون به سكنًا واستغالاًل 
ثم من بعدهم عىل أوالد الظهور منهم دون أوالد البطون عىل أن من مات منهم عن 
ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك عاد نصيبه لولده أو األسفل منه ومن مات منهم عن 
غري ولد وال أسفل منه عاد نصيبه إلخوته من أهل طبقته فإن مل يوجد له إخوة من أهل 
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أوالد  انقرض  إذا  ثم  له  املستحقني  عىل  قسمته  وأجرى  الوقف  ألصل  نصيبه  عاد  طبقته 
للفقراء  عاد  انقرضوا  فإذا  البطون  ألوالد  املذكور  الوقف  عاد  أحد  منهم  يبق  ومل  الظهور 
واملساكني وقد رشطت يف وقفي هذا رشوطًا أكدت العمل عليها وصريت املآل إليها منها 
أن الثلث من غلته حيفظ بيد الناظر عليه إلجراء سبيل وخريات ومربات منه بنظره وأنه أول 
العامرة  بعد  زاد  وما  الثلث  إخراج  قبل  بعامه  عام  كل  يف  ومرمته  بعامرته  غلته  من  يبدأ  ما 
والثلث املذكور يقسم عىل املستحقني له بالسوية بينهم وجعلت النظر عىل وقفي هذا أواًل 
لنفيس ثم من بعدي لولدي )...( ثم من بعده البني )...( ثم من بعدمها لألرشد فاألرشد 
من ذريتهام وإذا آل الوقف إىل الفقراء واملساكني يكون النظر عليه للحاكم الرشعي يومئذ 
ويستمر العمل يف ذلك كذلك أبد اآلبدين إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها (، كام جرى 
يف   ١٠/٢٥/١٠٨ برقم  املحكمة  هــذه  من  الصادر  النظارة  صك  عىل  اطالعي 
١٤٢١/١٠/٢٦هـ فوجدته يتضمن أنه ثبت لدى فضيلة حاكمه أن )...( أرشد املستحقني 
وأصلحهم للنظارة عىل وقفّي )...( وإقامته ناظرًا عىل الوقف املذكور، كام جرى اطالعي 
يف   ٣/١٠٠/٥٢ برقم  املحكمة  هــذه  من  الــصــادر  ــدودات  ــح امل ضم  صك  عىل 
١٤٣٠/٠٦/٠٦هـ فوجدته يتضمن ) أنه بناًء عىل ما جاء يف خطاب األمانة املذكور باطن 
الصك فقد ثبت لدى فضيلة حاكمه صحة األطوال واحلدود املضمومة بعضها إىل بعض 
الناظر عىل وقفّي )...( ضم األرضني الواقعتني يف )...( اململوكتني  بناًء عىل طلب )...( 
بموجب  والثانية  ١٣٤٥/١٢/٢٣هـ  يف   ١٨/٧٥٦ رقم  الصك  بموجب  األوىل  للوقف 
الصك رقم ١/١١٣ يف ١٣٦٥/٠٢/٠٩هـ الصادرين من هذه املحكمة وأصبحت مساحة 
باملائة من املرت  الوقفني بعد ضمهام هي )٢٤٠.٦٠م٢( مئتان وأربعون مرتًا مربعًا وستون 
صك  واستخراج  بالعرش  نظارته  أجرة  حتديد  رغبته  عليه  املدعى  الناظر  قرر  ثم  املربع، 
بموجبه. وعند وصول القضية هلذا احلد قررت الكتابة هليئة اخلرباء هبذه املحكمة لتقدير ما 
يستحقه املدعى عليه من جعل لقاء قيامه بوظيفة الناظر عىل الوقف املشار إليه وحتى ورود 
قرارهم رفعت اجللسة ثم يف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١١/٢٠هـ افتتحت اجللسة يف 
متام الساعة التاسعة والنصف صباحًا وفيها حرض املدعي )...( واملدعى عليه )...( املنوه 
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عنهام بعاليه وقد وردنا خطاب رئيس هيئة اخلرباء هبذه املحكمة رقم ٣٤٧٩٣٦٥٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ واملرفق بالقرار ونصه: )) حيث قد تم الوقوف عىل الوقف ونرى أن ما 
يستحقه الناظر عىل كل ما يشمل الوقف هو )١٠% عرشة باملئة ( وذلك لنظارته للوقف هذا 
ما جرى الوقوف عليه وباهلل التوفيق (( وبعرض ذلك عىل املتداعيني قرر املدعي عدم قناعته 
الناظر  عليه  املدعى  مناسبتها وقرر  لديه عىل عدم  بينة  اخلرباء وأال  قبل  املقدر من  باجلعل 
قناعته هبذا اجلعل هكذا قرر كل واحد منهام ثم أبرز املدعى عليه الناظر ورقة تتضمن إقرارًا 
من املستحقني بالوقف وعىل استمرار خصم عرشة باملئة من غلة الوقف جعاًل للناظر ويف 
ذيل الورقة تواقيع منسوبة لثامنية عرش مستحقًا من مستحقي وقف )...( ثم طلبت البينة 
عىل مناسبة اجلعل وقدره ١٠% عرشة باملئة للناظر لنظارته عىل الوقف فوعد بإحضارها يف 
اجللسة القادمة، وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي )...( واملدعى عليه 
)...( املنوه عنهام بعاليه، وبسؤال املدعى عليه عام وعد به يف اجللسة املاضية من إحضار البينة 
أحرض للشهادة كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاهلام عام لدهيام شهد األول )...( 
بمفرده قائاًل: إن املتداعيني بيني وبينهم رحم وهو أن أخي )...( زوج ألختهم وإين أشهد 
وهي  األوقاف  مثل  أجرة  هي   )...( وقف  غلة  من  باملئة  عرشة  وقدره  النظارة  جعل  بأن 
املامثلة لوقف )...( هو أن  مناسبة وفيها مصلحة للوقف وعامرته، كام أن عرف األوقاف 
يكون للناظر عرشة باملئة من غلة الوقف هكذا شهد كام شهد الثاين )...( بمفرده قائاًل: إن 
املتداعيني أخوايل ووالديت مستحقة يف الوقف والوقف ال يؤول إيل لكوين من أوالد البطون 
وإين أشهد بأن جعل النظارة وقدره عرشة باملئة من غلة وقف )...( هي أجرة مثل األوقاف 
وهي مناسبة وفيها مصلحة للوقف وعامرته، كام أن عرف األوقاف املامثلة لوقف )...( هو 
أن يكون للناظر عرشة باملئة من غلة الوقف هكذا شهد. وبعرض الشاهدين وشهادهتام عىل 
املدعي أجاب: بأين ال أقول يف الشهادة أو الشاهدين شيئًا هكذا أجاب فطلبت من املدعى 
عليه معدلني لبينته فأحرض كاًل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وشهدا بعدالة وثقة الشاهدين 



231

والوقفية،  النظارة  صكوك  عىل  االطالع  وبعد  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء 
قال يف كشاف  للناظر شيئًا،  يسم  مل   )...( الواقف  إن  بعاليه، وحيث  واملرصود مضموهنا 
القناع )٦٥/١٠(: )) وإن مل يسم أي الواقف له أي الناظر شيئًا فقياس املذهب: إن كان 
مشهورًا فأخذ اجلاري أي: أجر املثل عىل عمله أي معدًا ألخذ العوض عمله فله جاري أي 
أجرة مثل عمله (( وبعد االطالع عىل قرار اخلرباء هبذه املحكمة املرصود بعاليه، وحيث 
جاء يف قرارهم أن أجرة عرشة باملئة مناسبة ملا يستحقه الناظر، وحيث إن قرار اخلرباء يظهر 
املرافعات  نظام  من   )١٣٤( املادة  بنص  إليه  ويستند  صحيح  أساس  عىل  وقيامه  مناسبته 
الرشعية، وحيث تأكد ما سبق بالبينة املعدلة رشعًا، والتي شهدت بأن أجرة مثل النظارة هلذا 
للمدعى عليه  فقد فرضت  تقدم  فلام  النسبة،  الناظر هبذه  قنع  باملئة، وحيث  الوقف عرشة 
وقف  عىل  ١٤٢١/١٠/٢٦هـ  وتاريخ   ١٠/٢٥/١٠٨ رقم  بالصك  ناظرًا  بصفته   )...(
)...( ُجعاًل مقدراه عرشة باملئة من غلة الوقف بعد إصالحه وترميمه وبه حكمت وبإعالن 
أمرت  فقد  وقف  عىل  احلكم  لكون  ونظرًا  القناعة  قررا  عليه  واملدعى  املدعي  عىل  احلكم 
برفعه ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب التعليامت وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وسلم حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٧٩٣٦٥٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ املرفق هبا الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٧٣٨٠٦ وتاريخ 
حتديد  يف   )...( وقف  عىل  الناظر   )...( ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، 
املوافقة عىل  تقررت  الصك وصورة ضبطه،  الوقف، وبدراسة  نظارته عىل  له مقابل  نسبة 

احلكم، واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 2ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٣٨٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٨٠٠٢ 

وسفا-اطمباأجلةاتإلرشتفاعميها-ادفعابعدمامبارشةاتإلرشتفا-اتدعاءامنعاتلناظلالها
مناذلكا-اعدماتلبينةا-ايمنياتلنفيا-ارصفاتلنظل.

را-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكلا(.
2ا-تملادةاذتتاتللسلا)79(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

٣ا-تلفقلةااذتتاتللسلا)2/75(اامناتلالئحةاتلانفيذيةالنظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاتلقابق.

أقام املدعي دعواه بصفته أحد املرشفني عىل وقف ضد املدعى عليهام بصفتهام ناظرين عىل 
هذا الوقف طالبا إلزامهام بدفع مستحقاته مقابل اشرتاكه يف اإلرشاف لعدة سنوات عىل الوقف، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا استحقاق املدعي ألجرة اإلرشاف عىل الوقف ودفعا 
بأنه ال يبارش اإلرشاف منذ فرتة طويلة وأنه عزل عن اإلرشاف ألجل ذلك، وقد أقر املدعي 
بعدم مبارشته اإلرشاف وادعى بأن املدعى عليهام منعاه من ذلك إال أنه مل يقم بينة عىل دعواه 
وطلب يمينهام عىل نفيها فأدياه طبق ما طلب منهام، ثم حرض متداخل يف الدعوى وطلب إعادة 
قسمة غلة الوقف طبقا حلكم قضائي سابق، ونظرا لكون طلب املتداخل غري مرتبط بالدعوى 
األصلية، وألن املدعي مل يثبت دعواه، وحللف املدعى عليهام اليمني فقد حكم القايض برصف 

النظر عن الطلبني، فاعرتض املدعي واملتداخل، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة برشحه 
والتي  )...( يف قضية وقف  )...( ضد  بدعوى  الرقم ٨٢٨٩ يف ١٤٢٩/١٠/٢١هـ  ذي 
سبق نظر الدعوى فيها عىل يد فضيلة القايض )...( وأصدر فيها قراره رقم ٤/٢٥/١٣٦ 
القسم  اختصاص  من  وإهنا  نظرها  يف  اختصاصه  عدم  املتضمن  ١٤٢٩/٧/١٣هـ  يف 
القضائي )...( املصدق عىل هذا من حمكمة التمييز برقم ٧٠٠/ح/١/٢ يف ١٤٢٩/٩/١٧هـ 
الخ عليه فقد تم حتديد موعد جلسة يوم األربعاء ١٤٢٩/١١/٢١هـ لدي أنا )...( القايض 
باملحكمة العامة بالطائف وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كاًل  حلضوره  وحرض   )...( رقم 
إنني  )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى )...( قائاًل 
هذين  عىل  وأدعي  النظار  مع  مرشف  وأيضا  بالطائف   )...( آل  وقف  يف  املستحقني  أحد 
احلارضين )...( و)...( بصفتهام ناظري وقف آل )...( حيث قام برصف مبلغ وقدره مليون 
بأعامل سفلتة  قاما  الذي   )...( املدعو  الوقف لصالح  ريال من حساب  ألف  ومئة وستني 
بجوار  الشفاء  اهلدا  طريق  من  الدائري  اخلط  رشق  الواقع  للواقف  التابع  املخطط  وتنفيذ 
مستشفى امللك عبدالعزيز حيث صدر عليهام صك من فضيلتكم برقم ١٢٧/ح٨/١٨ يف 
١٤٢٥/٧/٢٨هـ برصف هذا املبلغ من حساب الناظرين اخلاص إال إهنام رصفا هذا املبلغ 
من حساب الوقف وليس من حساهبم وعليه أطلب تنفيذ ما ورد بالصك املشار إليه وإعادة 
املبلغ حلساب الوقف وأنني أطالبهام بذلك وأسأهلام اجلواب. وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليهام أجابا قائلني: نطلب من املدعي إثبات دعواه هذه؛ ألن دعواه غري صحيحة. وبعرض 
اإلجابة عىل املدعي أجاب قائاًل: ال صحة ملا دفعا به وأن املبلغ دفعاه من حساب الوقف. 
فسألته هل لديك ما يثبت هذا؟ أجاب قائال: أطلب إعطائي خطابًا ملراجعة حساب الوقف 
لدى البنك وكذلك متكيني من إحضار حماسب قانوين ملراجعة دفاتر الوقف وحساباته هكذا 
قرر. وبعرض هذا عىل املدعى عليهام أجابا قائلني: ال مانع من ذلك فقد سبق له أن أقام 
رقم  يل  يقدم  وأن  دعواه  يثبت  ما  إحضار  املدعي  من  طلبت  وعليه  هذه.  من  أكرب  دعوى 
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حساب الوقف ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي )...( واملدعى عليه 
)...( ومل حيرض املدعى عليه اآلخر )...( كام حرض أيضًا )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( ويف هذه اجللسة جرى االطالع عىل صحيفة الدعوى املقدمة من 
)...( املذكور واملحالة إلينا برشح فضيلة رئيس املحكمة برقم ٢/٣١٢٨ يف ١٤٣٠/٣/٥هـ 
رأيت  فقد  املستحقني  وأحد   )...( آل  وقف  عىل  مرشفا  „بصفتي  نصه  ما  فيها  ذكر  حيث 
وعلمت أن نظار الوقف استغلوا نظارهتم يف االستيالء عىل ريع الوقف وجعلوا ما يدره من 
ومستندايت  منهم  واحد  وأنا  املستحقني  ظلموا  فقد  هلم  رادع  أي  دون  ترصفهم  حتت  ريع 
الفصل يف  نتامشى مع دعوى  الوقف ألننا  نظار  )...( ضد  املدعي  ما ييل: دعوى  وبيانايت 
املضمون ولديه هو كامل إثباتاهتا ولدي بعض اإلثباتات أقدمها يف املجلس الرشعي وأطلب 
الدعوى  يف  كطرف   )...( آل  وقف  نظار  ضد   )...( من  املقامة  الدعوى  هذه  يف  إدخايل 
ودعواي هي أن كل من ناظري الوقف )...( و)...( قاما باالنفراد بالترصفات يف الوقف 
بالكامل  مؤجرة  وجدة  بمكة  وعامئر  بالطائف  وأسواق  سكنية  وعامئر  أراض  من  املكون 
من  الوقف  ريع  حقيقة  بإخفاء  قاما  ١٤٠٧هـ  عام  الوقف  عىل  النظارة  توليهم  منذ  وأهنم 
باختاذ  منفردين  قاما  الوقف كام  إيرادات وحسابات ومرصوفات عني بصفتي مرشفًا هلذا 
قرارات ببيع أراٍض دون الرجوع إىل املرشفني واملستحقني وتم البيع دون إذن رشعي وبطرق 
غري رشعية كام قاما برصف مبالغ مالية طائلة دون مربر هلا وقد صدر بحقهام حكم رشعي 
رقم ١٢٧/ج٨/١٨ يف ١٤٢٥/٧/٢٨هـ يثبت صحة دعواي كام قاما برصف مبالغ مالية 
طائلة عىل ترميم سوق )...( من ريع الوقف ومل أطلع عىل تلك املبالغ وحقيقة رصفيتها كام 
الوقف طيلة واحد وعرشين  رفضا رصف استحقاقي عن اإلرشاف وكذا استحقاقي من 
عامًا كام قاما برصف غلة الوقف عىل املستحقني بطرق غري رشعية أرضت باملستحقني رضرًا 
انتهاء  حني  إىل  القضائية  احلراسة  حتت   )...( آل  وقف  كامل  بوضع  احلكم  أطلب  جسيام 
دعوانا واتضاح حقيقة نظار الوقف يف ترصفاهتم يف غلة الوقف وطرق رصفها وتوزيعها 
عىل املستحقني هذه دعواي وأسأهلام اجلواب هذا نص ما قدمه املتداخل )...(. ثم سألت 
املدعي يف القضية )...( هل أحرضت رقم حساب الوقف من البنك؟ أجاب قائال: إنني قد 
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أحرضته وتم خماطبة مؤسسة النقد بذلك وجرى االطالع عىل مرفقات املعاملة فوجد من 
ضمنها خطاب مؤسسة النقد بالطائف رقم ٢٤٠ تاريخ ١٤٣٠/١/٩هـ ومرفق به بيانات. 
الناظرين  املتداخل أوال وطلبت من املدعى عليهام  وعليه رأيت سامع اإلجابة عىل دعوى 
أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  لذلك  فرفعت  الدعوى  من  صورة  املذكور  من  فطلبا  اإلجابة 
حرض املدعي )...( كام حرض املتداخل يف الدعوى )...( كام حرض املدعى عليهام الناظران 
)...( و)...(. ويف هذه اجللسة طلبت من الناظرين اإلجابة عىل دعوى املتداخل )...( فقدما 
عىل  „إجابتنا  ييل:  ما  باختصار  وتضمنت  اآللة  بخط  ونصف  ورقتني  يف  مكتوبة  اإلجابة 
صحيفة الدعوى أوال: قول املدعي إننا قمنا بالترصف يف شؤون الوقف بانفراد هذا قوله 
مردود عليه ومعلوم أن للوقف مرشفًا ووكالء خوامس ونحن النحرف وال نرصف إال بعد 
الرجوع للحاكم الرشعي. أما ما ختتص بريع الوقف وما يكون من إيرادات ومرصوفات 
فإن ذلك بموجب كشوفات تبني الوارد واملنرصف ويوزع ريع الوقف سنويا عىل املستحقني 
إننا نخفي ريع  ووكيل كل خامس يستلم نسخة من هذه الكشوفات. أما ما خيتص بقوله 
الوقف عنه بصفته مرشفًا للوقف فإن املذكور انقطع عن اإلرشاف منذ عام ١٤١٤هـ وبناء 
عىل الصك رقم ٥٨٠ وتاريخ ١٤١١/٩/٢١هـ املتضمن عمل النظار واملرشفني حيث ذكر 
ومتابعة  االجتامعات  حضور  رضورة  إىل  اإلشارة  الصك  من  والتاسع  اخلامس  البند  يف 
للعزل من اإلرشاف وال  نفسه  بالبنود ومن خيالف ذلك يعرض  الوقف وااللتزام  شؤون 
يعطى شيئا من استحقاقه؛ ونظرا ألن املدعي املذكور خالف نص الصك فقد عرض نفسه 
للعزل ونرفق صورة من هذا الصك. ثانيا ما يتعلق ببيع ممتلكات الوقف فقد تم بيع املخطط 
البيع عىل )...( وكان  )...( بعلم املرشف ووكالء اخلوامس واملستحقني ومباركتهم ألمر 
وتاريخ   ٣/٢٤/١٤٣ رقم  الصك  بموجب   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض  يد  عىل  البيع 
١٤٢٦/٧/١٩هـ والذي صدق من التمييز ومرفق صوره منه وتم إيداع املبلغ يف حساب 
الوقف لدى مؤسسة النقد السعودي بالطائف ثم حول إىل مؤسسة النقد بمكة املكرمة وتم 
إذن  بدون  تم  البيع  أن  يرى  املدعي  كان  وإذا  للوقف  وفنادق  وتوفيقه رشاء عامئر  بحمده 
رشعي فهذا طعن يف نزاهة وعدالة املحكمة التي تم من خالهلا البيع. ثالثا ما يتعلق بالصك 
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رقم ١٢٧/ج٨/١٨ يف ١٤٢٥/٧/٢٨هـ اخلاص بتخطيط األرض فام قمنا به ال حيتاج إىل 
إذن حاكم رشعي ألنه يف صالح الوقف وفيه حفظ له وهذا النص الرشعي الفقهي ال يوجب 
أعيان  بيع  هو  إذن  إىل  حيتاج  والذي  نظارتنا  ومهمة  اختصاصنا  من  ألنه  االستئذان  علينا 
الوقف واستبداهلا ونقلها كام هو منصوص عليه رشعًا وكذلك يف صك نظارتنا وهو املذكور 
يف املادة ١٤/١/٢٥٠من نظام املرافعات الرشعية وعىل العموم فإن ما خيتص هبذا الصك 
مازال منظورًا باملحكمة وأما املبالغ التي تم هبا ترميم سوق )...( فقد تم رصفها بموجب 
صك من املحكمة ومصدق من التمييز وهو برقم ٣/٢١/٧٢ يف ١٤٢٤/٣/٣٠هـ ومرفق 
صورة. وأما بخصوص استحقاق املدعي )...( يف اإلرشاف فقد ذكرنا أنه انقطع منذ عام 
١٤١٤هـ وطيلة ستة عرش عاما مل يدخل املكتب ولو ليوم واحد فبأي وجه حيق له املطالبة 
األمانة  متناسيا  الوقف  أرايض  باالعتداء عىل  انشغاله  هو  انقطاعه  يف اإلرشاف؟! وسبب 
امللقاة عىل عاتقه كمرشف عىل الوقف وبدال عن إصالح الوقف عمد عىل تدمريه وتعطيله 
فقوله مردود عليه وعار من  الوقف  استحقاقه يف غلة  إننا رفضنا  قوله  أما  بسبب جشعه. 
يف   ٤٦٢ رقم  وكالة  بموجب   )...( وكيله  استحقاقه  يستلم  كان  فاملدعي  الصحة 
١٤١١/٧/٢٢هـ وحتى عام ١٤٢١هـ وبعدها أمر املدعي أال يسلم استحقاقه إىل وكيله 
ومنذ عام ١٤٢٢هـ وحتى تارخيه فاستحقاقه موجود وحمفوظ بالبنك ومل يطالب به كبقية 
مستحقي الوقف ونحن عىل استعداد يف طلبه لرصفه له ومرفق كشف يوضح االستحقاق 
من عام ١٤٢٢هـ حتى ١٤٢٩/٧/٣٠هـ وأما ما ذكر يف دعواه أننا نرصف غلة الوقف عىل 
صك  بموجب  الغلة  نوزع  ونحن  صحيح  غري  قول  فهذا  رشعية  غري  بطريقة  املستحقني 
رشعي مصدق من التمييز والوقف موزع حسب األسهم والطبقات وتوزع الغلة عىل كل 
خامس حسب نصيبهم من األسهم وإن خلامس املدعي سهاًم واحدًا بموجب الصك رقم 
٧/٣/٢٤٨ يف ١٤٢٠/١١/١٤هـ املصدق من التمييز والقضاء األعىل. رابعا هذه دعوى 
كيدية تقدم هبا )...( املذكور لتعطيل حقوق املستحقني من أهل الوقف من القرص واأليتام 
يقوم  واسرتاحات  إحداثات  بعمل  وقام  الوقف  أرايض  يف  معتٍد  املذكور  وأن  والواليا 
بتأجريها واستغالهلا بدون وجه حق وصدر بحقه حمارض إزالة وال زال يتهرب من اجلهات 
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الرسمية لعدم التنفيذ إضافة إىل أنه من أصحاب األسهم القليلة وحياول تعطيل حقوق باقي 
وتاريخ   ١٩٩ رقم  صك  وصــدر  أكثر  بأسهم  طالب  أن  وسبق  حسدا  املستحقني 
١٤٢١/٣/١٨هـ مصدق من التمييز ومن القضاء األعىل بأن هلم سهاًم واحدًا فقط كام أن 
املدعي املذكور سبق وأن قدم مثل هذه الدعوى هلذه املحكمة لدى املكتب ١٣مقيدة برقم 
٤٢/٧٢٠٠ يف ١٤٢٧/٥/٢هـ ومرفق صورة من أمر التبليغ وصحيفة الدعوى ودعواه 
حسب  جمازاته  نطلب  عليه  للوقف  كنظار  عملنا  أداء  عن  وأشغلنا  وكيدية  صحيحة  غري 
الوجه الرشعي والتعليامت. اهـ، ثم طلب املدعي املتداخل )...( صورة من اإلجابة ورفعت 
املدعى  املتداخل )...( كام حرض  املدعي )...( كام حرض  اجللسة ويف جلسة أخرى حرض 
إجابة  عىل  ردا   )...( املتداخل  قدم  اجللسة  هذه  ويف  و)...(   )...( الوقف  ناظرا  عليهام 
الناظرين نصه: أتقدم بإجابتي عىل إجابة وقف نظار آل )...( قائال: ١ - ذكروا يف إجابتهم 
أن استحقاقي من غلة الوقف قاموا بتسليمه إىل وكييل الرشعي وهذا غري صحيح حيث مل 
غلة  رصف  الوقف  نظار  منع  أن  منذ  الوقف  غلة  من  استحقاقي  استالم  عىل  أحدًا  أوكل 
الوقف عىل املستحقني بموجب الصك الرشعي رقم ٦٤ يف ١٣٧٢/١/٢٢هـ الصادر من 
دون  به  العمل  تركو  أي  أنفسهم  تلقاء  من  إلقاءه  النظار  تعمد  الذي   )...( الشيخ  فضيلة 
هتميش عليه أو عىل سجله من قبل حاكم رشعي. ٢ - ذكر املدعى عليهام أنني انقطعت عن 
اإلرشاف منذ عام ١٤١٤هـ ومل يوضحوا األسباب التي تعمدوها يف منعي من اإلرشاف 
واحلضور وأنني أوضح لفضيلتكم بعد مطالبتنا لنظار الوقف رصف غلة الوقف للمستحقني 
بموجب ما حكم فيه فضيلة الشيخ )...( قاموا ضدي وحاولوا منعي من إثارة رصف غلة 
الوقف بموجب الصك رقم ٦٤ يف ١٣٧٢/١/٢٢هـ الذي ادعوا قد مهش عليه وال حيق 
صحيح  غري  كان  عاما  وثالثني  مخسة  طيلة  بموجبه  الرصف  وأن  بموجبه  الرصف  هلم 
وشددت عىل طلبي فقاموا بشطب توقيعي من دفرت احلضور ثم تعمدوا إخفاء حقيقة غلة 
ملنعي من  معي  أحدثوا مضاربة  أن  إىل  والتهديد  بالكالم  مضايقتي  وتعمدوا  عني  الوقف 
بعد  الوقف إال  املدعى عليهم أهنم ال يترصفون يف شؤون  احلضور واإلرشاف. ٣ - ذكر 
شؤون  يف  وترصفهم  حترفهم  إن  حيث  صحيح  غري  ذكروه  وما  الرشعي  للحاكم  الرجوع 
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الوقف كيف شاءوا ومن ترصفهم أهنم تركوا العمل بالصك رقم ٦٤ املشار إليه يف تقسيم 
وأبطلوه  عاما  وثالثني  مخسة  طيلة  العمل  عليه  جرى  الذي  املستحقني  عىل  الوقف  غلة 
ومهشوه من تلقاء أنفسهم دون أن يبطله حاكم وأطلب إلزامهم بإحضار الصك املشار إليه 
املستحقني بموجبه  الوقف عىل  املدعى عليهم رصف غلة  الضبط وإلزام  ورصده يف دفرت 
وتزويدي بصوره منه. ٤ - ما أشار إليه املدعى عليهم يف إجابتهم عن ستة صكوك رشعية 
حددوا أرقامها وتوارخيها أطلب إلزامهم وتزويدي بصورة منها موضحًا ما جرى عليها من 
وأطلب  غلته  من  واملنرصف  للوقف  الوارد  تبني  كشوفات  من  إليه  أشاروا  وما  هتميش 
إلزامهم بتزويدي بصور منها وإجابتي عىل ضوئها ا.هـ ثم سألت املدعى عليهام الناظرين 
باإلجابة  ومستعدون  منها  صورة  نطلب  قائلني  أجابا  املذكور   )...( قدمه  فيام  يقوالنه  عام 
الغلة  توزيع  يتم  بموجبه  الذي  الصك  إحضار  منهم  وطلبت  بصورة  تزويدهم  فجرى 
عليهام  واملدعى   )...( املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  ورفعت  بذلك  فاستعدوا 
ناظرا الوقف كام حرض املتداخل )...( ويف هذه اجللسة طلبت من الناظرين اإلجابة عىل ما 
أوضحه املتداخل )...( يف اجللسة السابقة فقدموا إجابة مكتوبة يف ورقتني تتضمن ردا عىل 
إجابة املدعي )...( يف اجللسة املنعقدة يف تاريخ ١٤٣١/١٠/٢١هـ نوضح لفضيلتكم ما 
أقواله  تناقض  لفضيلتكم  ليتضح  بإجابته  هبا  تقدم  التي  الدعوى  مقارنة  نطلب  ييل:١ - 
وطلباته للتهرب من إثارة موضوع اعتدائه عىل أرايض الوقف خالل فرتة عمله كمرشف 
وأمني عىل الوقف حيث قام باالعتداء عىل مساحات شاسعة تقدر بحوايل واحد وتسعني 
ألف مرت مربع أقام عليها االسرتاحات واملزارع وقام بتأجريها حلسابه اخلاص دون اعتبار 
لألمانة امللقاة عىل عاتقه وهذا هو السبب احلقيقي النقطاعه عن العمل كمرشف وليس كام 
يدعي ٢ - بالنسبة ملا ذكره من أنه مل يوكل أحدا عىل استالم استحقاقه من غلة الوقف نفيد 
بأن مستحقاته سلمت لوكيله الرشعي )...( بعد املحاسبة عن طريق حماسب قانوين حسب 
صورة الشيك وصورة الوكالة املرفقة. ٣ - ما يتعلق بصك الشيخ )...( رقم ٦٤ وتاريخ 
نظارة  تولينا  منذ  بأنه  لفضيلتكم  نوضح  فإنا  به  متشينا  بعدم  ذكر  الذي  ١٣٧٢/١/٢٢هـ 
الوقف ويف املجلس الرشعي الذي عقده الشيخ )...( جلميع مستحقي الوقف ووكالئهم 
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وألزمنا فضيلته بالتميش بموجب حجة الوقف ورشط الواقف وصدر بذلك صك صلح 
الطبقات  وتسلسل  خامس  كل  أسهم  يوضح  ١٤١٧/٧/٤هـ  تاريخ   ٣٣٨ رقم  واتفاق 
جلميع خوامس الوقف. ٤ـ وبعد ذلك تقدم بعض مستحقي الوقف يطلبون توزيع الغلة 
بموجب صك الشيخ )...( وصدر الصك املميز من فضيلة الشيخ )...( رقم ٧/١٧/٤٣ 
يف ١٤١٤/٢/١٥هـ يوضح أسهم اخلوامس ونصيب كل خامس وكيفية التوزيع حسب 
 - ٥ تارخيه.  حتى  بموجبه  الغلة  بتوزيع  نقوم  والزلنا  والطبقات  باألسهم  الواقف  رشط 
ونظرا ألن نصيب املذكور وخامسه سهم واحد فقط من مجلة ستة عرش سهام مل يقتنعوا بذلك 
فتقدم وكيلهم )...( بطلب أسهم زيادة عن السهم املقرر هلم وصدر بحقهم صك رشعي 
من فضيلة الشيخ )...( مصدق من هيئة التمييز وجملس القضاء برقم ٧/٣/٢٤٨ تاريخ 
الغلة  وتقسم  الوقف  من  فقط  واحد  سهم  سوى  هلم  ليس  بان  يؤيد  ١٤٢٠/١١/١٤هـ 
عليهم حسب تسلسل الطبقات اخلاص هبم املوضحة يف صك جر النسب رقم ٤٦٢ وتاريخ 
١٤١١/٧/٢٢هـ املرفق صورته وألن املذكور ترتيبه يف الطبقات بعيد عن املوقف مل يقتنع 
بام قسمه اهلل له فبدأ يكيل العداء للوقف وأهله وحياول تعطيل مصالح الوقف يف كل جمال 
املذكور  تقدم  تقريبا  بتعطيل مشرتياته. ٦ - وقبل ست سنوات  الوقف ومرة  بإنكار  فمرة 
الشيخ  صك  بموجب  الغلة  توزيع  فيها  يطلب   )...( الشيخ  لفضيلة  الدعوى  هذه  بنفسه 
)...( ) املخالف لرشط الواقف ( وبعد اطالع فضيلته عىل ما لدينا من صكوك مميزة اتضح 
له بأن املذكور وخامسه ليس هلم سوى سهم واحد فقط فحكم هلم بالصك رقم ٩/٤/١٠ 
تاريخ ١٤٢٤/١/٢٢هـ بتوزيع سهمهم فقط حسب صك الشيخ )...( وبعد رفع احلكم 
هليئة التمييز صدرت عدة قرارات من هيئة التمييز مجيعها تؤكد بالتميش برشط الواقف ) 
حسب األسهم وتسلسل الطبقات ( كان آخرها قرار نقض احلكم الصادر من فضيلة الشيخ 
املذكور   )...( )...( وهترب  الشيخ  لفضيلة  فأحيلت  أخر  قاٍض  إىل  املعاملة  وأحال   )...(
برقم  األرشيف  يف  حمفوظة  واملعاملة  دعواه  عن  النظر  برصف  فانتهت  يتابعها  ومل  عنها 
٦/١٢٠٢ تاريخ ١٤٢٦/٧/٤هـ لذا نطلب من فضيلتكم إحالة املذكور الستكامل معاملته 
السابقة املحفوظة بدال عن إعادة القضية لدى أكثر من حاكم رشعي هذا ما أردنا توضيحه 
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طلب  حسب  واملنرصف  الوارد  وكشوف  إليه  املشار  الصكوك  مجيع  يف  صور  وبرفقته 
أما  قائال  يقوله يف هذا اإلجابة أجاب  املذكور عام   )...( املتداخل  اهـ وبسؤال  فضيلتكم. 
صك الشيخ )...( الذي أشارا إليه فإنه منقوض وإن الصك الصادر من الشيخ )...( بناء 
عليه وما بني عىل باطل فهو باطل حيث إن الدعوى التي نظرت لدى الشيخ )...( كانت 
نزاعًا صوريًا بني خامس ذوي آل )...( من أجل إثبات نسبهم يف الوقف ألن له وقفًا خاصًا 
داخل الوقف العام وأما الصك الذي صدر من الشيخ )...( ونقض وأحيلت املعاملة إىل 
الشيخ )...( فأنني مل أترك املعاملة ولكن الشيخ طلب مني تقديم دعوى جديدة حتال إىل 
نظرها  التي  للدعوى  متاما  مطابقة  الدعوى  تكون  أن  البد  أنه  أفهمني  حيث  القضاة  أحد 
الشيخ )...( فحفظ املعاملة ألجل ذلك وحيث احلال ما ذكر قررت طلب املعاملة السابقة 
املحفوظة باألرشيف من مكتب الشيخ )...( رقم احلفظ حسب ما ذكر الناظران ٦/١٢٠٢ 
يف ١٤٢٦/٧/٤هـ كام قررت االطالع عىل صور الصكوك املرفقة ومنها الصك الصادر من 
الشيخ )...( الذي ذكر الناظران أنه بموجبه توزع الغلة. ويف جلسة أخرى جرى االطالع 
)...( عدد٧/١٧/٤٣ يف  بالطائف  الكربى  املحكمة  الصادر من قايض  عىل صك احلكم 
تاريخ ١٤١٤/٢/١٥هـ ويتضمن دعوى مقدمة من )...( و)...( أصالة ووكالة ضد ناظر 
وقف آل )...( تتضمن أن املوقف جدنا األعىل )...( قد أوقف سبعة أسهم من أصل ستة 
عرش سهم من ضمن وقف آل )...( وقد تويف جدنا )...( املذكور ثم انحرص إرثه يف ذريته 
ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني وصدر حكم من فضيلة الشيخ )...( سجل برقم ٦٤ 
يف ١٣٧٢/٢/٢٩هـ ظهر منه أن الطبقات أصبحت جمهولة بني املستحقني وال يستطيعون 
أن يثبتوا الطبقات بطريقة معتمدة )...( إلخ ما جاء يف هذه املرافعة التي اطلع فيها فضيلته 
رقم   )...( الشيخ  صك  منها  سابقا  صدرت  وصكوك  الوقف  وحجة  الواقف  رشط  عىل 
٣٣٨ يف ١٤٠٧/٧/٤هـ وانتهى فضيلته ناظر القضية )...( إىل احلكم بقسمة وقف )...( 
املمثل بسبعة أسهم من أصل ستة عرش سهام يف وقف )...( بالطائف عىل الطبقة الثالثة من 
املستحقني بالسوية وهم املشار إليهم بأعىل الصك هكذا حكم فقرر املدعيان عدم قناعتهام 
وقرر الناظر قناعته وصدق هذا احلكم بموجب قرار حمكمة التمييز رقم ١/٣/٦٨١ اهـ؛ 
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واملدعى   )...( املدعي  من  كل  ١٤٣١/٧/١٠هـ  الثالثاء  يوم  اجللسة  هذه  حرض  وحيث 
 )...( الرشعي  وكيله   )...( املتداخل  عن  وكيال  حرض  كام  و)...(   )...( الناظران  عليهام 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب صك الوكالة الصادر من كتاب 
الدعوى  بإقامة  له  املخولة   ٩٢٧ جلد  ١٤٣٠/٣/٢٦هـ  يف   ١٥٣٣١ رقم  الطائف  عدل 
استالمكم  منذ  الوقف  تقسم غلة  الناظرين كيف  اجللسة سألت  إلخ ويف هذه  وسامعها.. 
للنظارة فأجابا قائلني إننا نقسم الغلة حسب الصك الصادر من الشيخ )...( رقم ٧/١٧/٤٣ 
وملا  الثالثة  الطبقة  الواقف وتقسم عىل  العمل برشط  أكد عىل  الذي  يف ١٤١٤/٢/١٥هـ 
عىل  معكم  املرشفني  عدد  كم  الناظرين  سألت  ثم  الرابعة.  الطبقة  عىل  اآلن  تقسم  انتهت 
الشيخ  فضيلة  إىل  تقدمنا  يتغيبون  أصبحوا  وملا  مرشفني  ستة  كانوا  قائلني:  أجابا  الوقف؟ 
)...( الذي نظم عمل املرشفني وأصدر صكا بأن من يتخلف مخسة عرش يوما عن احلضور 
إىل مكتب الوقف يعترب خملوعا ومىض العمل ثم أخذ املرشفون يتغيبون ومل يبَق إال املرشف 
نحو  واعترب خملوعًا من  فقد غاب   )...( املدعي  اآلخرون ومنهم هذا  اخلمسة  وأما   )...(
ثالث سنوات تقريبا وأما )...( فقد اعترب خملوعا منذ سنوات وهو أول من تغيب. ثم سألت 
الدوام يف  أتغيب وسجالت  املرشفني ومل  أحد  إنني  قائال:  فأجاب  املدعى عن صحة هذا 
الوقف تثبت ذلك ولكن ملا سجلت مالحظايت عىل حسابات الوقف يف دفرت االجتامعات 
اخلاصة بالوقف عام ١٤٢٧هـ يف شهر ذي القعدة أراد الناظر )...( أن يعتدي عيل بالرضب 
ووصل األمر إىل رشطة )...( وأخذ عيل التعهد احلضوري بعدم الدخول إىل مكتب الوقف 
ولذلك تركت احلضور بسبب هذا. ثم سألته ما هي هذه التجاوزات التي حررهتا عليها؟ 
أجاب قائال: إن التجاوزات ذكرهتا يف دعواي وإن هناك حوايل ثامنني مليون ومخسامئة ألف 
ريال رصفت بطريقة غري رشعية وأطلب التحقيق يف ذلك وعندي كشوفات ومستندات. ثم 
سألت وكيل املتداخل الرشعي )...( فأجاب قائال: إن موكيل )...( مل يسلم له استحقاقه من 
كانوا  النظار  بينام   )...( الشيخ  صك  بموجب  باستحقاقه  يطالب  كان  ألنه  ١٤٠٧هـ  عام 
يوزعون الغلة بناء عىل صك الشيخ )...( الذي نقض بعد ذلك وأما الشيخ )...( فإنه خيص 
الصك  يف  جاء  ما  حسب  أسهم  سبعة  هلم  الذين   )...( آل  ذوي  خامس  عىل  الغلة  توزيع 



242

وقف

ولكن ال نعلم هل هلم حقيقة يشء يف الوقف أم ال والذي نرجحه أهنم ال يستحقون يف وقفنا 
شيئًا حيث إن هلم وقفًا خاصًا هلم باسم جده )...( ابن )...( هكذا قرر. ثم رأيت أن أطلع 
عىل صك الوقفية ورشط الواقف فيه وكذلك صك الشيخ )...( وكذلك صك الشيخ )...( 
وما صدر عليه بالنقض ثم رأيت االطالع عىل أسامء املستحقني يف الوقف وسألت الناظرين 
هل لديكم تسلسل املستحقني يف الوقف؟ أجابا قائلني: إن صك )...( أثبت مجيع الطبقات 
املستحقة وكذلك هناك صك إثبات حرص إرث وجر نسب إىل املوقف فطلبت منه إحضار 
حرر  ١٤٣١/١١/٩هـ  ــد  األح يــوم  إىل  وأجلت  كذلك  اجللسة  ورفعت  ــك،  ذل
١٤٣١/٧/١٠هـ. ويف جلسة أخرى يوم األحد املوافق ١٤٣١/١١/٩هـ فتحت اجللسة 
 )...( املتداخل  عن  وكيال  حرض  كام   )...( املدعي  حرض  وفيها  والنصف  التاسعة  الساعة 
املذكور ابنه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب وكالته عنه 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ١٧٢ يف ١٤٣٠/٢/١٢هـ املخولة له إقامة 
الدعوى واملرافعة وحضور اجللسات كام حرض املدعى عليهام الناظران فطلبت منهام صك 
إثبات جر النسب إىل املوقف فابرز صورة ضوئية لصك عدد سجله ٣٧٨ يف ١٤١١/٦/٢٦هـ 
الصادر من هذه املحكمة من القايض الشيخ )...( وذكر أن أصل الصك موافق للصورة 
وأنه حمفوظ لدهيم باملكتب وباالطالع عىل صورة الصك املشار إليه وجد يتضمن إهناء لدى 
و)...(   )...( من  كل  بشهادة  فضيلته  لدى  وثبت  بالوكالة   )...( من   )...( الشيخ  فضيلة 
ومعدلني حسب املتبع رشعا ومها من آل )...( وكذا املزكيني هلام جر نسب املنهي وموكليه 
إىل جدهم املوقف )...( ابن )...( ابن )...( ١ -الطبقة األوىل )...( و)...( ابني املوقف 
)...( ابن )...( ٢ -والثانية )...( و)...( ابني )...( ابن املوقف )...( و)...( ابني )...( ابن 
ابن املوقف و)...( و)...( و)...(  ابن )...(  ابني )...(  املوقف ٣ -والثالثة )...( و)...( 
أبناء )...( ابن )...( ابن املوقف و)...( ابن )...( ابن )...( ابن املوقف و)...( و)...( ابني 
ابن   )...( )...( بن  أوالد  و)...(  و)...(   )...( ٤ -والرابعة  املوقف  ابن   )...( ابن   )...(
)...( ابن املوقف و)...( و)...( ابني )...( ابن )...( ابن )...( ابن املوقف و)...( و)...( 
املوقف و)...( و)...(  ابن  ابن )...(  اوالد )...( بن )...(  و)...( و)...( و)...( و)...( 
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و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( ابن )...( ابن )...( ابن املوقف 
أوالد  و)...(  و)...(  و)...(  املوقف  ابن   )...( ابن   )...( )...( بن  ولدي  و)...(  و)...( 
)...( بن )...( ابن )...( ابن املوقف ٥ -واخلامسة )...( و)...( ابني )...( ابن )...( ابن 
)...( بن  أبناء  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  املوقف  ابن   )...( ابن   )...(
املوقف و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد  ابن  ابن )...( بن )...(   )...(
)...( بن  )...( بن  ولدي  و)...(  و)...(  املوقف  ابن   )...( )...( بن  )...( بن  )...( بن 
)...( بن  أوالد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  املوقف  ابن   )...( )...( بن 
)...( بن )...( بن )...( ابن املوقف و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( أوالد )...( بن )...( بن )...( بن )...( ابن املوقف و)...( و)...( ولدي )...( بن 
)...( بن )...( بن )...( ابن املوقف فقط انقرضت الطبقة األوىل والثانية والثالثة كلها أما 
الطبقة الرابعة فانقرضت ماعدا )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بن )...( بن 
)...( والطبقة اخلامسة تويف منهم )...( و)...( بن )...( و)...( بن )...( بن )...( والباقني 
عىل قيد احلياة وقد حرض ناظر وقف آل )...( وهو وصادق عىل ذلك بجميع تسلسله وجر 
نسبه وأبرز صكًا برقم ٣٣٨ يف ١٤٠٧/٧/٤هـ من هذه املحكمة مثبت جلر هذا النسب 
وتسلسل طبقاته حيث جرى تصادق نظار ومستحقي وقف آل )...( العام عىل ما يف باطن 
هذا الصك املنوه عنه وعليه نظم هذا الصك يف ١٤١١/٦/١٥هـ اهـ. ثم سألت الناظرين 
عن هذا الصك الذي تضمن جر النسب هل خيص مجيع املستحقني يف الوقف أجابا قائلني: 
ال وهو خيص خامس آل )...( فقط وهناك أمخاس أخرى هلم استحقاق يف الوقف فطلبت 
منهم تسمية هذه األمخاس فأجابا قائلني هم خامس آل )...( وخامس آل )...( وخامس آل 
النسب  جر  يف  يقوله  عام   )...( املدعي  وبسؤال  أجابا.  هكذا   )...( آل  وخامس   )...(
واملستحقني أجاب قائال إن الصك الذي أبرزه الناظران وعندي منه صورة كانت بموجب 
استحقاق وصلح وتقدموا إىل املحكمة وأثبتوا جر النسب ولكن حدث خالف بني الناظرين 
)...( و)...( وأخربين )...( هذا احلارض بأن )...( بن )...( وخامسه )...( و)...( ليسوا 
من خامس آل )...( وأن هناك بينة بذلك عندهم أي عند آل )...( فسألته هل لديك إثبات 
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أو تستطيع إحضار البينة؟ أجاب قائال: إن كالمي هذا بناء عىل ما أخربين به )...(. فأفهمته 
بأن هذا املوضوع خارج عن موضوع الدعوى وإذا كان لديه دعوى يف إخراج أي أحد من 
استحقاق الواقف فعليه أن يقدم دعوى حمررة بذلك مستقلة عن هذا. هكذا أفهمته. ثم قدم 
وكيل املتداخل )...( ورقه تتضمن فيها ييل: حيث إن نظار وقف آل )...( أفادوا أهنم سلموا 
بينتها  الوكالة قديمة وهلا حوايل ثالثني عاما وأنا قد  بعض استحقاقي لوكييل )...( وهذه 
إفادهتم وسجلت يف دفرت الضبط لدى فضيلتكم  وبقيت عندهم عدة سنني لدهيم حسب 
وأنا أكرر قويل إن هذا التوزيع الذي يقومون به غري صحيح وغري رشعي حيث إهنم ذكروا 
صك  وهذا   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بموجب  الوقف  غلة  يوزعون  أهنم 
دعوى صورية بني خامس آل )...( وال حيمل إذنًا هلم بتوزيع الغلة ومبني عىل صك الشيخ 
)...( الذي مهش وألغي التوزيع به وبطل هذا الصك وما بني عىل باطل فهو باطل والتوزيع 
التمييز  أكثر من مخسة وثالثني عاما بموجب صك مصدق من هيئة  به جاريًا  العمل  كان 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( يرمحه اهلل ومل جيِر عليه أي مالحظة من سلفنا السابق وحتى 
استحقاقايت  برصف  أطالب  وأنا  رشعي  دليل  بدون  أنفسهم  تلقاء  من  أبطلوه  بل  اآلن 
واستحقاقات املستحقني بالطريقة الرشعية املذكور يف ذلك الصك واحلكم عليهم بتحميلهم 
ما ترصفوا منه بدون وجه حق رشعي واهلل ينور بصريتكم بتوقيع )...( اهـ وبسؤال الناظرين 
عام يقوالنه يف هذه الورقة التي قدمها وكيل املتداخل )...( أجابا قائلني إن دعواه هذه هي 
رقم  الصك  فيها  وصدر   )...( الشيخ  لدى  ونظرت  املحكمة  إىل  هبا  تقدم  أن  سبق  التي 
٩/٤/١٠ يف ١٤٢٤/١/٢٢هـ وثم نقض هذا الصك وأحيلت املعاملة لنظرها من جديد 
إىل فضيلة القايض )...( القسم السادس باملحكمة ثم ترك املعاملة وحفظت ونطلب عدم 
سامعها هنا وإلزامه بمتابعة املعاملة السابقة ثم قررت رفع اجللسة لدراسة القضية وما تم 
املدعى  املدعي )...( وكذلك )...( كام حرض  فيها من إجراءات ويف جلسة أخرى حرض 
رقم  الرابع  القسم  بعمل  القائم  القايض  فضيلة  خطاب  وردنا  وقد   )...( الناظر  عليه 
٣٣/٥٨٧٥٠٧ يف ١٤٣٣/٤/٦هـ واملتضمن بناء عىل اخلطاب الوارد من املكتب القضائي 
الدعوى  املتضمن طلب االستفسار عن  برقم ٣٣٥٨٧٥٠٧ يف ١٤٣٣/٣/٢٥هـ  الثامن 
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املقامة من )...( ضد نظار وقف آل )...( عليه نفيدكم بأن املعاملة اخلاصة باملذكورين أعاله 
واهلل  املدعي  طلب  حسب  وذلك  /١٤٣٢/١هـ   )...( يف   ٣٢٤٥١١٦ برقم  حفظت 
صحيفة  من  بصورة  لتزويدنا  الرابع  القضائي  للقسم  الكتابة  قررت  وعليه  ا.هـ  حيفظكم. 
أخرى  جلسة  ويف  اجللسة  رفعت  وعليه  املذكورة  للدعوى  والتاريخ  القيد  ورقم  الدعوى 
 )...( آل  وقف  نظار  و)...(   )...( حلضوره  وحرض   )...( وكذلك   )...( املدعي  حرض 
وحيث إنه بعد االطالع عىل أوراق املعاملة قررت إعادهتا لقسم اخلرباء إلجراء املحاسبة 
واالستعانة بمن لدهيم خربة يف املحاسبة بعد إحضار ما لدهيم من مستندات وتكون أجرة 
املحاسبة عىل املدعيني وعمل تقرير بذلك مفصل وإعادهتا إلينا وعليه رفعت اجللسة. احلمد 
هلل وحده وبعد لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بالطائف خلف فضيلة القايض )...( 
حرض  وفيها  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١/١٣هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف 
املدعي )...( رقم السجل املدين )...( كام حرض املتداخل )...( رقم السجل املدين )...( كام 
حرض املدعى عليه )...( رقم السجل املدين )...( ومل حيرض املدعى عليه )...( وبتالوة ما تم 
نظام  من  املائة  بعد   ٦٦ رقم  املادة  عىل  استنادا  عليه  صادقوا  احلارضين  عىل  سابقا  ضبطه 
املرافعات الرشعية لذا قررت إكامل هذه الدعوى من احلد الذي انتهت إليه ولدراسة ما تم 
وحتديد  اجللسة  رفع  جرى  األطراف  بيد  التي  واملستندات  الصكوك  مجيع  وطلب  ضبطه 
موعد جديد ويف جلسة أخرى حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( واملتداخل   )...( رقم 
حلضورمها ناظرا الوقف، وأحرض األطراف ما طلب منهم من صكوك، وقد سبق االستفسار 
عن رسيان مفعول الصك رقم )...( بخطابنا رقم )...( فوردتنا اإلجابة من قسم السجالت 
سبق  كام  عليه(  يؤثر  ما  وجود  وعدم  مفعوله  )رسيان  املتضمن:  يف  برقم  املحكمة  هبذه 
رقم  بخطابنا  ١٣٧٢/٢/٢٩هـ  يف   ٦٤ رقم  الصك  مفعول  رسيان  عن  االستفسار 
برقم  ٣٤٨٧٦٩٣ يف ١٤٣٤/٣/٨هـ فوردتنا اإلجابة من قسم السجالت هبذه املحكمة 
٣٤٨٧٦٩٣ يف ١٤٣٤/٣/٨هـ املتضمن: )رسيان مفعوله وعدم وجود ما يؤثر عليه( كام 
سبق االستفسار عن رسيان مفعول الصك رقم ٣٣٨ يف ١٤١١/٩/٢١هـ بخطابنا رقم 
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برقم  ٣٤٨٧٦٩٣ يف ١٤٣٤/٣/٨هـ فوردتنا اإلجابة من قسم السجالت هبذه املحكمة 
٣٤٨٧٦٩٣ يف ١٤٣٤/٣/٨هـ املتضمن: )رسيان مفعوله وعدم وجود ما يؤثر عليه( كام 
سبق االستفسار عن رسيان مفعول الصك رقم ٥٨٠ يف ١٤١١/٩/٢١هـ بخطابنا رقم 
٣٤٨٧٦٩٣ يف ١٤٣٤/٣/٨هـ فوردتنا اإلجابة من قسم السجالت هبذه املحكمة برقم 
٣٤٨٧٦٩٣ يف ١٤٣٤/٣/٨هـ املتضمن: )رسيان مفعوله وعدم وجود ما يؤثر عليه( كام 
رقم  بخطابنا  ١٤١٤/٢/١٥هـ  يف   ٤٣ رقم  الصك  مفعول  رسيان  عن  االستفسار  سبق 
٣٤٨٧٦٩٣ يف ١٤٣٤/٣/٨هـ فوردتنا اإلجابة من قسم السجالت هبذه املحكمة برقم 
عليه(  يؤثر  ما  وجود  وعدم  مفعوله  )رسيان  املتضمن:  ١٤٣٤/٣/٨هـ  يف   ٣٤٨٧٦٩٣
إنني أقترص يف دعواي عىل طلب واحد  بقوله:  املتداخل )...( )...(  وبعد مداوالت قرر 
بتاريخ  الصادر   )...( الشيخ  فضيلة  صك  يف  جاء  ما  وفق  الوقف  غلة  قسمة  وهو 
١٣٧٢/٢/٢٩هـ من هذه املحكمة هكذا قرر، فيام قرر املدعي )...( بقوله: إنني أقترص يف 
دعواي عىل طلب مستحقايت من اإلرشاف من تاريخ ١٤٢٨/٧/٣٠هـ وحتى تاريخ اليوم 
هكذا قرر، ثم سألت الناظر )...( عن طريقة توزيعهم لغلة الوقف بعد صدور صك الشيخ 
)...( املنقوض: أجاب بقوله: إن الوقف عبارة عن ستة عرش سهام توزع غلة الوقف كاآليت: 
خامس آل )...( وهلم سهم واحد بناء عىل صك فضيلة الشيخ )...( برقم ٧/٣/٢٤٨ يف 
برقم ١٩٩/ح/١ يف ١٤٢١/١٠/١٨هـ  التمييز  ١٤٢٠/١١/١٤هـ واملصدق من هيئة 
 )...( آلل  أسهم  وسبعة  ١٤٢٤/١٢/٢هـ  يف   ٥/٨٧٥ برقم  األعىل  القضاء  جملس  ومن 
بموجب صك فضيلة الشيخ )...( برقم ٧/١٧/٤٣ يف ١٤١٤/٢/١٥هـ واملصدق من 
 )...( آلل  أسهم  وأربعة  ١٤١٤/٧/١٢هـ  ١/٣/٦٨١يف  برقم  االستئناف  حمكمة  قبل 
بموجب صك فضيلة الشيخ )...( برقم ٤١٤/ج يف ١٤٠٥/٩/١٧هـ وسهم واحد آلل 
)...( بموجب صك فضيلة الشيخ )...( وسهمني لـ )...( بن )...( وتويف ومل خيلف ذرية 
وسهم لـ )...( وتويف ومل خيلف ذرية وهذه القسمة هي موافقة ملا جاء يف وثيقة الوقف التي 
بأيدينا هكذا أجاب، وبعرض هذه القسمة التي ذكرها الناظر عىل املدعي واملتداخل صادقا 
عليها وأهنا هي املعمول هبا اآلن وأهنا موافقة ملا جاء يف وثيقة االتفاق وهي أقدم وثيقة اتفاق 
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بني آل )...(، هكذا قررا ثم قرر املتداخل )...( قائال: بأن هذه الوثيقة معدومة الثبوت وال 
صحة هلا وليس هلا سجل ومبنية عىل دعوى صورية بن شخصني من آل )...(، هكذا قرر، 
يثبت تسلسل طبقات املستحقني؟: فأجاب/  املتداخل هل لديك ما  ثم جرى مني سؤال 
ليس لدي ذلك وإذا كان أجدادي أنكروا معرفتهم بالتسلسل فكيف أعرفه أنا هكذا أجاب. 
إن  بقوله:  أجاب  اإلرشاف؟  أجرة   )...( املرشف  إعطاء  عدم  سبب  عن  الناظر  وبسؤال 
املرشف )...( ال يستحق أجرة عن املدة التي يدعيها بسبب تغيبه مدة تزيد عىل مخسة عرش 
يومًا مما أدى إىل فصله استنادًا لصك الصلح الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض هبذه 
املحكمة هكذا أجاب. وبعرضه عىل املدعي أجاب قائاًل: إنني مل أتغيب بل هم من تسبب يف 
عىل  وبعرضه  أجاب.  هكذا  تغيبت  حتى  عيل  والتضييق  الوقف  إدارة  مكتب  من  طردي 
الناظر: أجاب قائال بل الصحيح ما ذكرته يف إجابتي هكذا أجاب. ثم طلبت من املدعي 
)...( البينة فأجاب بقوله: ليس لدي بينة سوى خطاب رشطة )...( والذي وقعت فيه عىل 
عدم دخول إدارة الوقف هكذا أجاب. ثم سألته ألديك مزيد بينة فأجاب بقوله: ليس لدي 
سوى ما قدمت، هكذا أجاب. وبسؤاله عن من قام بتعيينه مرشفًا عىل الوقف أجاب بقوله: 
إنني عينت من قبل الشيخ )...( مصدر صك النظارة والذي رشحت فيه من قبل كل قبيلة 
آل )...( هكذا قرر، ثم جرى سؤال أطراف الدعوى هل لدى أحد منكم ما يضيفه ؟ أجاب 
كل واحد منهم بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت وأكتفي بام جاء يف أوراق املعاملة هكذا 
قرروا، وباالطالع عىل خطاب رئيس قسم السجالت املشار إليه بعاليه املتضمن أن الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض هبذه املحكمة رقم ٩/٤/١٠ يف ١٤٢٤/١/٢٢هـ 
لتزويدنا  السجالت  قسم  لرئيس  الكتابة  قررت  يثبت  مل  وعليه رشح  لسجله  مطابقًا  ليس 
بصورة من سجل الصك الصادر من فضيلته، وحلني ورود اإلجابة قررت رفع اجللسة. ويف 
ومل   )...( الوقف  ناظر  عليه  واملدعى   )...( واملتداخل   )...( املدعي  حرض  أخرى  جلسة 
حيرض املدعى عليه )...( وحيث وردنا خطاب رئيس قسم السجالت رقم ٣٤٢٥٣٦١٠٨ 
يف ١٤٣٤/١١/٩هـ املرفق به صورة من سجل الصك رقم ٩/٤/١٠ وللدراسة والتأمل 
قررت رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي )...( واملتداخل )...( واملدعى عليهام 
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)...( و)...( ثم جرى عرض القسمة التي عرضها الناظر )...( عىل الناظر )...( فصادق 
عليها وأفاد بأهنا هي املعمول هبا اآلن ثم جرى سؤال املتداخل )...( عن سبب عدم مواصلته 
الدعوى املقامة لدى الشيخ )...( واملنقوضة من حمكمة االستئناف فأجاب قائال: إن دعواي 
السابقة كانت عىل الوكيل )...( وأفهمني فضيلة الشيخ )...( بأن أقيم الدعوى عىل الناظرين 
ثم حولت املعاملة لدى فضيلة الشيخ )...( بعد النقض وملا راجعته طلب مني كتابة صحيفة 
املدعى  يمني  له  بأن   )...( املدعي  أفهمت  وعليه  أجاب  هكذا  النظار  عىل  جديدة  دعوى 
عليهام فطلبها وبعرضه عىل املدعى عليهام استعدا بذلك بعد حتذيرمها من مغبة اليمني ثم 
حلف الناظران: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو الذي يعلم الرس والعالنية ويعلم اجلهر وما 
خيفى ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور إنني مل أطرد املرشف )...( ومل أتسبب يف طرده 
وسبب فصله من مكتب اإلرشاف هو ختلفه مدة أكثر من مخسة عرش يومًا بموجب صك 
)...( واهلل واهلل واهلل. هكذا حلفا. فبناء من ما تقدم من الدعوى واإلجابة واالطالع عىل 
طيات املعاملة ولقوله صىل اهلل عليه وسلم ) البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر ( وبام 
أن املدعى عليهام حلفا اليمني التي طلبت منهام ولعدم االرتباط بني طلب املتداخل والدعوى 
األصلية واستنادا للامدة التاسعة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية والالئحة التنفيذية 
الثانية للامدة اخلامسة والسبعني من النظام السابق لذلك كله رصفت النظر عن دعوى املدعي 
)...( وأخليت سبيل املدعى عليهام وكام رصفت النظر عن طلب املتداخل )...( وأفهمت 
املتداخل بأن له مواصلة دعواه املنقوضة هذه ما ظهر يل وبه قضيت. وبإعالن احلكم قرر 
أفهمتهام  وعليه  اعرتاضية  بلوائح  احلكم  استئناف  وطلبا  اعرتاضهام  واملتداخل  املدعي 
مدة  وتبدأ  الدعوى  ملف  يف  فسيودع  حيرضا  مل  وإذا  أيام  عرشة  خالل  املحكمة  بمراجعة 
االعرتاض وهي ثالثون يوم من تاريخ اإليداع أو االستالم أهيام أسبق وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
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يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بالطائف برقم ٣٥٢١٢٧٥٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ املتضمن دعوى )...( ضد 
تقررت  الصك وصورة ضبطه والئحتيه االعرتاضية  استحقاق وقف. وبدراسة  )...( يف 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٣ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ١٠٦٥٢٠٣٠٢ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ رقم القرار: ٣٥١٤٤٦٤١ 

رأيا أخذا أحدمهاا-ا تعازتلا تلناظَلينا-ا عزلا طمبا مصمحاها-ا يفا تفليطا وسفا-ا
تلناظلا عزلا صالحياهاما-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا ناظلينا-ا تلشيحا تملقاحقنيا-ا

تلقابقاا-اإسامةاتمللشحنياناظلين.

سولاتلطلتبميسايفاكاابهاتإلسعافايفاأحكاماتألوسافا)ص٦٠(لا„ وياحلىايفاترصفاتها
تلنظلالموسفاوتلغبطة؛األناتلواليةامقيدةابهاحاىالواآجلاتلوسفامنانفقه،اأواسكنهابأجلةا

تملثلاالاجيوز،اوكذتاإذتاآجلهامناتبنهاأواأبيهالماهمةا„.

أقامت املدعية بصفتها مستحقة يف وقف دعواها ضد ناظري الوقف؛ طالبة عزهلام عن 
النظارة عليه ملخالفتهام رشط الواقف، وعدم رصف ريع الوقف عىل مستحقيه، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا صحتها، ودفعا بأهنام سلام املدعية مستحقاهتا من الريع، 
وقرر أحدمها انعزاله عن النظارة، كام وردت إفادة القايض الذي ينظر دعوى حماسبة املدعى 
البينة  وبطلب  للنظارة،  الدعوى، وعدم صالحيتهام  تلك  متضمنة عدم جتاوهبام يف  عليهام 
الرصف  فيه  مثبتا  الوقف؛  دفرت  أحرضا  املدعية  مستحقات  رصف  عىل  عليهام  املدعى  من 
عن سنة واحدة فقط، وعجزا عن إثبات تسليم املدعية ما سوى ذلك؛ ونظرا لثبوت عدم 
رعاية الناظر الثاين للوقف، وإقراضه من مال الوقف دون مراعاة الغبطة واملصلحة للوقف 
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اختار  ثم  الثاين،  الناظر  بعزل  وحكم  األول،  عليه  املدعى  انعزال  القايض  لدى  ثبت  فقد 
عىل  رشعا  املعدلة  البينة  وأقاموا  عليه،  نظارا  ليكونوا  منهم  اثنني  الوقف  مستحقي  بعض 
ثم  الدعوى،  حمل  الوقف  عىل  ناظرين  املرشحني  كال  بإقامة  القايض  فحكم  صالحيتهام، 

جرى تصديق احلكمني من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ١٠٦٥٢٠٣٠٢ 
وتاريخ   ٣٢١٢٣٤٢٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٣/٢٧هـ،  وتــاريــخ 
املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  و)...(،   )...( ضد   )...( بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٢/٠٣/٢٧هـ، 
اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ٠٢  :٠٨ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٢/٧/١٩هـ 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بموجب صك الوكالة الصادر من 
كتابة عدل الثانية بمكة املكرمة برقم ١٩٧٠٨ جلد٢٤٥٦ يف ١٤٢٧/٥/٢هـ، املخول له 
فيها إقامة الدعاوى وسامعها واملرافعة واملدافعة وطلب تعني النظار وعزهلم وإعطاء اجلواب 
والتنازل والصلح... إلخ، وحرض حلضوره املدعى عليهام )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، ثم سألت املدعي وكالة عن دعواه فادعى قائاًل يف مواجهة املدعى عليهام: إن هذين 
احلارضين مها الناظران عىل أوقاف )...(، التي تقع بمحلة )...( بـ)...( املحدود رشقًا دار 
)...(، وغربًا السكة النافذة، وبه أبواب املحدود، وشامًا السكة النافذة إىل اجلبل، وهبا باب 
املذكور  للوقف  واململوك  املحدود،  باب  وهبا  اجلبل،  إىل  النافذة  السكة  ويمنًا  املحدود، 
بموجب الصك ذي الرقم ١٨/١٥٧ يف ١٣٨٦/٨/٩هـ، باإلضافة إىل عقار آخر مملوك 
للوقف املذكور يقع بشعب عامر حيده رشقًا املمر املشرتك بني )...( و)...(، ومتام احلد منه 
ملك )...( و)...( و)...(، وغربًا العامرة اململوكة آلل )...( املذكورين، وشامًا ملك )...( 
وأخيه أبناء )...(، ومتام احلد منه دار ملك )...(، ويمنًا السكة النافذة، وهبا الباب، وواجهة 
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بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  املذكور  للوقف  واململوك  الدار، 
املكرمة برقم ٥٥٠ يف ١٣٨٣/٣/٢٧هـ باإلضافة إىل املحدود الكائن بـ)...( الشارع العام، 
النافذة للجبل، وجنوبًا  العام، وغربًا ملك )...(، وشاماًل السكة  الشارع  الذي حيده رشقًا 
ملك )...(، اململوك بموجب الصك ذي الرقم ٤١٥١ يف ١٤٠١/١٠/١٨هـ، وإنه بصفتي 
الوكيل الرشعي عن )...( املستحقة يف ذلك الوقف فقد جتىل سوء إدارة الناظرين املذكورين، 
الوقف عىل  بتوزيع غلة  يقومان  إهنام ال  الرعاية؛ حيث  الوقف حق  لذلك  وعدم رعايتهام 
املستحقني حسب رشط الواقف؛ حيث يقومان بتوزيعها عىل أناس ليسوا داخلني يف رشط 
الواقف، إضافة الدعائهام املتكرر واملستمر برصف غلة من الوقف عىل صيانته، وما هي إال 
صيانة صورية ال متت إىل الصيانة احلقيقية التي حيتاجها الوقف بأدنى صلة، وقد أقمنا ضد 
بغرض حماسبتهام، وإعطاء كل ذي حق   )...( الشيخ  لدى فضيلة  الناظرين دعوى  هذين 
حقه يف الوقف، ومل تنتِه بعد تلك الدعوى؛ لذا فإين أطلب احلكم بعزل هذين الناظرين عن 
نظارة الوقف املذكور لسوء إدارهتام، وعدم قيامهام بأعباء النظارة عىل أتم وجه، هذه دعواي، 
ما  املدعى عليهام صادقا عىل  اجلواب. وبعرض ذلك عىل  ذكرته، وأسأهلام  فيام  وأحرصها 
ذكره املدعي وكالة من الوقفية ونظارهتام عليه واستحقاق موكلته فيه. أما ما ذكره يف دعواه 
من سوء إدارهتام، وعدم رعايتهام للوقف عىل الوجه الذي ذكره فأجابا قائلني: إننا نحسن 
النظارة، ونقوم بأعبائها خري قيام، وال صحة ملا ذكره املدعي وكالة من رصف غلة الوقف يف 
وجوه خترج عن نطاق رشط الواقف، وما ذكره من قيام دعوى ضدنا من بعض املستحقني 
بخصوص املحاسبة لدى الشيخ )...( فذلك صحيح، ومل تنتِه تلك الدعوى إىل اآلن، هكذا 
أجابا، ثم سألت املدعى عليهام عن صك الوقفية والنظارة فطلبا مهلة إلحضارمها يف اجللسة 
القادمة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة، وحرض حلضوره املدعى عليهام، ثم جرى 
مني االطالع عىل الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٦/١٩ يف ١٤٢٧/١٢/٢٧هـ، 
يوم  ويف  اهـ،   .))...( وقف  عىل  منضمني  ناظرين  و)...(   )...( من  كل  )إقامة  املتضمن 
السبت ١٤٣٣/٠١/١٥هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة، وحرض حلضوره 
املدعى عليهام؛ ونظرا ألن هناك دعوى تقدمت هبا املرأة )...( ضد املدعى عليهام نفسيهام يف 
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هذه الدعوى وباخلصوص نفسه، وقد أحيلت إلينا برقم ٣٢١٦٤١٠٠ يف ١٤٣٢/٥/٨هـ، 
وقد جرى ضبطها واجلواب عليها عىل الصحيفة ذات الرقم )٥٦(، ونصها كاآليت: )إنني 
من ضمن املستحقني يف وقف )...(، وهو عبارة عن ثالث عامئر إحداها يف شعب عامر، 
واثنتني يف )...(، والذي يعد املدعى عليهام ناظريه بموجب صك النظارة الصادرة من هذه 
املحكمة برقم ٧/٣٦/١٩ يف ١٤٢٧/١٢/٢٧هـ؛ وحيث إنه ال خيفى بأن الناظر يتوجب 
عليه القيام بكل ما من شأنه احلفاظ عىل الوقف، ورعاية مصاحله، ومن ذلك عامرته بالرتميم 
الواجب االلتزام هبا؛  لعينه من اخلراب واهلالك، وإنفاذا لرشوط واقفه  والصيانة؛ حفاظا 
ونظرا ألن املدعى عليهام بصفتهام ناظرين عىل الوقف املذكور أعاله قد أمهال رعاية مصاحله؛ 
هذه  من  الصادر  احلكم  بموجب  فيه  مستحقة  كوين  فيه؛  حقي  إعطائي  عن  امتنعا  حيث 
املحكمة بالصك ذي الرقم ٧/٢٣/٢٨ يف ١٤٢٠/٢/٧هـ، وأمهال رعاية مصالح الوقف، 
واستغالل ثمرته، وتوظيفها بشكل يدر دخال ملستحقيه، فقد تركا مبلغا من املال يفوق ثالثة 
وعشـرين ملـيون ريـال يف مـؤسـسـة النـقد دون التـصـرف فيه بام ينفع الوقف، كرشاء 
الناظرين أمام عدد من  بديل، أو نحوه إضافة لوجود عدد كبري من الشكاوى ضد هذين 
الوقف  واردات  عىل  إطالعي  عدم  إىل  عالوة  املحكمة،  هذه  قضاة  الفضيلة  أصحاب 
الوقف  بقاء  نأمن  نعد  مل  املستحقني  أنا وباقي  ما جعلني  ومرصوفاته، وكيفية رصف غلته 
وأمواله بأيدي هذين الناظرين لتقصريمها يف القيام بواجباته مما عاد بالرضر عىل املستحقني؛ 
لذا وملا ذكرته مسبقا فإين أطلب احلكم بعزل هذين املدعى عليهام عن نظارة الوقف املذكور، 
هذه دعواي، وأسأهلام اجلواب. وبعرض ما ورد يف دعوى املدعية عىل املدعى عليهام أجابا 
قائلني: إن ما ورد يف دعواها من تولينا مهام نظارة وقف )...(، الذي هو عبارة عن عامئر 
املذكور كذلك يف دعواها  النظارة  بموجب صك   )...( واثنتني يف  أحدها يف شعب عامر 
وتارخيه  برقمه  ذكرته  الذي  الصك  بموجب  الوقف  ذلك  واستحقاقها يف  وتارخيه،  برقمه 
فصحيح، وال ننكره، هكذا قاال، ثم أضاف املدعى عليه )...( قائاًل: إين موافق عىل االستقالة 
من النظارة لكرب سني وعجزي عن تويل مهامها كام جيب، هكذا قال، وأضاف املدعى عليه 
من  الوقف  لرعاية  صالحيتي  عدم  هبا  زعمت  أسباب  من  املدعية  ذكرته  ما  قائال:  اآلخر 
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حرماهنا الستحقاقها فيه، وعدم إدارة الوقف اإلدارة املناسبة، وعدم استغالل ثمرته وغلته 
فيام يدر عىل مستحقيه غلة وثمرة، وعدم إطالعها عىل حركة الوقف الواردة واملنرصفة فغري 
صحيح مطلقا؛ حيث إين أقوم ببذل اجلهد يف رعاية الوقف والقيام بمسؤوليايت كناظر عليه 
غلته  بتوظيف  وأقوم  املدعية،  فيهم هذه  بام  فيه حقه،  إعطائي كل ذي حق  من  قيام؛  خري 
التوظيف األمثل إمعانًا يف تتبع رشط واقفه؛ ولذا فلن أستقيل من النظارة، هكذا أجاب(.

اهـ. ويف يوم األربعاء افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة واملدعية، وحرض حلضورمها 
املدعى عليهام، ثم سألت املدعي وكالة واملدعية عن موجب مطالبتهام بعزل الناظرين املدعى 
عليهام فأجابا قائلني: بام أن املدعى عليه )...( قد وافق عىل االنعزال فإنا نطالب بعزل املدعى 
عليه اآلخر )...(؛ وذلك لعدم رصف االستحقاق، وكذلك لإلساءة للوقف بعدم الصيانة 
وغريها مما ذكرناه سابقا يف دعوانا التي توجب عزله، هكذا قاال. وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه املذكور أجاب قائال: ما ذكره املدعيان أصالة ووكالة ال صحة له، فعن ذات الوقف 
وعينه فإين أتوىل االهتامم به ورعايته كام قلت ذلك مسبقا. وأما عام ادعياه من عدم رصف 
ثم  قال،  هكذا  حقوقهام،  كامل  أصالة  املدعيتني  سلمت  فلقد  صحيح،  فغري  االستحقاق 
سألت املدعى عليه املذكور: هل لديه البينة عىل ما دفع به؟ أجاب قائال: نعم، لدي البينة عىل 
ذلك، وأطلب مهلة إىل جلسة قادمة إلحضارها. ويف يوم السبت ١٤٣٣/٥/٨هـ افتتحت 
ثم سألت  املدعى عليهام،  واملدعية، وحرض حلضورمها  املدعي وكالة  اجللسة وفيها حرض 
املدعى عليه )...( عام استمهل ألجله فأجاب قائال: لقد أحرضت معي دفرًتا موضًحا فيه 
بيان باستحقاق مجيع املستحقني يف الوقف، فأبرز أمامنا دفرت يومية مدوًنا فيه وقف )...(، 
السلف  بعد حسم   )...( منه، وفيها مدون نصيب  الرقم )٤٠(  ذات  الصحيفة  إىل  وأشار 
ألًفا وثالثمئة وثالثة وأربعني رياال، وهناك خانة مدونة هبا مخسة آالف ريال  مبلغ ثالثني 
سلف، وخانة مدون هبا مبلغ مخسة وعرشين ألًفا وثالثمئة وثالثة وأربعني ريااًل، فسألت 
املدعى عليه عن ذلك فأجاب قائال: إن املدعية )...( استلمت استحقاقها البالغ ثالثني ألًفا 
وثالثمئة وثالثة وأربعني رياال عىل التفصيل التايل: مبلغ مخسة آالف ريال سلفة اقرتضتها 
استلمته  ريااًل  وأربعون  وثالثة  وثالثمئة  ألًفا  وعرشون  مخسة  والباقي  الوقف،  مال  من 
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ومخسمئة  ألفني  البالغ  والدهتا  نصيب  من  جزء  هو  فنصيبها   )...( املدعية  وأما  بالكامل. 
وتسعة وعرشين ريااًل وهو مبلغ مئة ومخسة وتسعني رياال، كام يتضح من الصحيفة، وهذا 
األول  أجاب  واملدعية  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  قال.  هكذا  ١٤٣٢هـ،  عام  غلة 
املدعى عليه، ولكنه نصيبها من عام  قاله  الذي  املبلغ  تنكر استالمها  قائال: إن موكلتي ال 
١٤٣٢هـ فقط. وأما عن السنوات السابقة فلم تستلم أي يشء طيلة قيام املدعى عليه ناظرا 
عىل الوقف، وهذا يف حد ذاته يعطينا احلق للمطالبة بعزله، هكذا قال، ثم أجابت املدعية 
)...( قائلة: إين مل أستلم من غلة الوقف سوى مبلغ ألف ومخسمئة ريال فقط ال غري قبل 
تسليمي  نحوه من  أو  قرابة شهر  بعد  أنه  أستلم غريها، وأضيف  مل  تقريبا.  ثالث سنوات 
لذلك املبلغ طلب مني املدعى عليه أن أخصم من ذلك املبلغ البالغ ألًفا ومخسمئة ريال مبلغ 
سبعمئة ومخسني ريااًل وآخذ الباقي، وال أعلم إىل اآلن الداعي هلذه اخلصمية، عالوة عىل أنه 
قبل يومني من هذه اجللسة طلب مني أن أستلم مبلغ مئة ومخسة وتسعني رياال فلم أقبل 
ذلك، هكذا قالت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: إن الصحيح ما قلته. وأما 
عن السنوات السابقة فهناك دعوى مقامة أمام الشيخ )...(، وما زالت قائمة، هكذا قال، ثم 
سألته: هل لديه زيادة بينة عىل ما قدم؟ فأجاب قائال: إنه ليس لدي البينة سوى ما قدمت؛ 
عليه فقد قررت الكتابة للشيخ )...( لإلفادة عن تفاصيل الدعوى املقامة ضد املدعى عليهام 
أمامه؛ وحلني ورود اإلفادة تأجلت اجللسة. ويف يوم االثنني ١٤٣٣/١٠/١٦هـ افتتحت 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت  وفيها  اجللسة 
ف هبا من قبل زوجها احلارض معها ووكيلها الرشعي )...(، وحرضت كذلك  )...(، املعرَّ
ف هبا )...(، ومل حيرض املدعى عليهام وال من  املدعية )...(، وحرض حلضورها زوجها املعرِّ
يمثلهام، وكانت قد وردتنا إفادة فضيلة الشيخ )...( املذيلة عىل كتابنا الصادر إىل فضيلته، 
وتتضمن: )أفيد فضيلتكم عام طلبتم بأن الدعوى التي لدينا مقامه من )...( عىل ناظر وقف 
)...(، ومها )...( و)...(، وقد تم عقد عدة جلسات للنظر يف الدعوى، وهي طلب حماسبة، 
وقد الحظت عدم جتاوب املدعى عليهام، فتارة يتخلفان عن احلضور، وتارة حيرضان وال 
وأعيدت  املحاسبة،  إلجراء  النظر  هليئة  حتويلها  جرى  ثم  منهام،  يطالب  مما  شيئًا  يقدمان 
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املعاملة من هيئة النظر بالقرار املرفقة صورته بأهنام غري متجاوبني، ومتالعبان وغري نافعني 
النظر إلجراء  املعاملة هليئة  الوقف، ومتت إعادة  للوقف، ثم أحرضا أوراًقا وفواتري ختص 
املدعية  سألت  ثم  اهـ،  املوفق(.  واهلل  النظر،  هيئة  لدى  املعاملة  تزال  وما  عليها،  املحاسبة 
)...( عام ذكره املدعى عليه )...( يف جلسة ماضية فأجابت بقوهلا: بالفعل قد استلمت مبلغ 
مخسة  واستلمت  ١٤٣٢هـ،  سنة  عن  ريااًل  وأربعني  وثالثة  وثالثمئة  ألًفا  وعرشين  مخسة 
الناظران  وكان  نفسه،  العام  يف  وذلك  الوقف؛  مال  من  اقرتضته  حسنًا  قرضًا  ريال  آالف 
يسلامين استحقاقي عن السنوات املاضية، الذي خيتلف قدره من سنة ألخرى وفق معايري 
بعد  إال  املوجودين، وكمية اآلجار ونحوها، ولكن ال يسلامين حقي  املستحقني  منها عدد 
بأدنى صلة، ومها بصنيعها فقدا  الوقف  جهد جهيد، ومطالبة ومتابعة، وكأين ال أمت إىل 
رشط الكفاءة يف إدارة الوقف، هكذا قالت؛ وألجل الدراسة والتأمل تأجلت اجللسة. ويف 
يوم االثنني ١٤٣٣/١١/٠٨هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة )...( ومل حترض 
املدعية )...( وال املدعى عليهام. وبعد دراسة وتأمل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ ولقبول 
املدعى عليه )...( االستقالة من النظارة، وإلرصار املدعى عليه اآلخر البقاء ناظرا؛ وملا جاء 
يف  ملحاسبتهام  للحضور  متجاوبني  غري  عليهام  املدعى  بأن   )...( الشيخ  فضيلة  إفادة  يف 
الدعوى املرفوعة ضدمها أمامه؛ وإلقرار املدعى عليه الثاين بأن ما أقامه من بينة عىل التسليم 
ما هي إال عن عام ١٤٣٢هـ، وال بينة له سواها كام قال؛ ولربطه استحقاق السنوات السابقة 
بالدعوى املنظورة أمام فضيلة الشيخ )...(، التي أفاد فضيلته عنها بإفادته املرصودة سلفًا؛ 
وإلقرار املدعى عليه الثاين بتسليمه ملبالغ مالية كقرض من مال الوقف؛ وألن من املتوجب 
ترصف  فإن  وعليه  به،  مقيدة  الوالية  ألن  بالغبطة؛  للوقف  النظر  ترصفاته  يف  الناظر  عىل 
مصالح  يف  اليتيم  ويل  وكترصف  موكله،  عن  األمني  الوكيل  كترصف  الوقف  عىل  الناظر 
وختفيف  الرضر،  ودفع  املصلحة،  رعاية  نظام  يف  اجلملة  يف  ترصفاته  حدود  لتكون  اليتيم 
األعباء وااللتزامات املالية عن جهة الوقف بقدر اإلمكان؛ وبناء عليه يلزم الناظر باملحافظة 
عىل أعيان الوقف من التلف، ويستغل غلته استغالال حسنا، ويستثمرها بام حيقق الريع أو 
الغلة بأقل املرصوفات والنفقات، وأجدى املردود وأنفعه ومن أجل ذلك فقد ذهب بعض 
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الفقهاء إىل أبعد من ذلك، فقرروا عدم أحقية الناظر أن يؤجر الوقف من نفسه دفعا للتهمة. 
قال الطرابليس ) اإلسعاف يف أحكام األوقاف : ٦٠(: „ ويتحرى يف ترصفاته النظر للوقف 
والغبطة؛ ألن الوالية مقيدة به حتى لو آجر الوقف من نفسه، أو سكنه بأجرة املثل ال جيوز، 
املدعى عليه  انعزال  بناء عىل ذلك فقد ثبت لدي  للتهمة”؛  أبيه  أو  ابنه  إذا آجره من  وكذا 
)...( عن نظارة وقف )...(، وعزلت املدعى عليه )...( عن نظارة الوقف املذكور، وبذلك 
حكمت، وشطبت دعوى املدعية )...(. وبعرضه عىل املدعي وكالة احلارض قرر قناعته به، 
وقررت بعث نسخة منه للمدعى عليه لتقديم ما لديه من اعرتاض حياله خالل ثالثني يوًما 
من تاريخ االستالم، فإن مل يفعل خالهلا فإن حقه يف االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  القطعية، 

١٤٣٣/١١/٠٨هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة خلف 
الثامنة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  األحد  يوم  ويف   ،)...( الشيخ  فضيلة 
 ٣٢١٢٣٤٢٩ الرقم  ذي  باخلطاب  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وحيث  صباحا؛ 
املتضمن:  ١٤٣٤/٦/٤هـ،  يف   ٣٤٢٢٩١٧٦ الرقم  ذو  القرار  رفقها  ١٤٣٤/٦/٧هـ  يف 
الرقم  املعاملة تقررت إعادهتا لفضيلة خلف حاكمها إلنفاذ مقتىض قرارنا ذي  )وبدراسة 
إخالل  أو  اعرتاض،  فيه  وليس  ممكن  إنفاذه  ألن  ١٤٣٤/٤/١٤هـ؛  يف   ٣٤١٨٦٥٣٤
اهـ،  تدقيقه(.  ليتم  الصك وضبطه وسجله وإعادته  لديه يف  ما جيد  بحكم سلفه، وإحلاق 
وباالطالع عىل القرار ذي الرقم ٣٤١٨٦٥٣٤ يف ١٤٣٤/٤/١٤هـ وجد أنه يتضمن: )أنه 
لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقررت  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
حاكمها؛ حيث عزل الناظر ومل يقم عىل الوقف ناظرا، وتركه مهمال، والبد من إقامة ناظر، 
وعدم ترك الوقف دون ناظر، فلمالحظة ذلك(. اهـ؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة 
االستئناف وفقهم اهلل وأعاهنم بأنه بعد االطالع عىل الصك والقرارين املشار إليهام أعاله 
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الناظر  إقامة  يل  تظهر  ومل  الناظر،  عزل  بخصوص  القطعية  اكتسب  قد  الصك  بأن  أجد  مل 
حمكمة  من  املعاملة  عادت  وحيث  ترونه؛  ما  واختاذ  للتوجيه  القطعية  احلكم  اكتساب  قبل 
االستئناف باخلطاب ذي الرقم ٣٢١٢٣٤٢٩ يف ١٤٣٢/٢/٢٧هـ رفقها الصك ذو الرقم 
٣٣٤٦٤٩٢٩ يف ١٤٣٣/١١/٢٤هـ؛ مظهرا عليه بقرار الدائرة الثانية لألحوال الشخصية 
الرقم ٣٥١٤٤٦٤١  املال بمحكمة االستئناف ذي  واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ، املتضمن: أنه وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية 
املعزول؛  الناظر  بدل  ناظر  برتشيح  الورثة  إفهام  مع  احلكم  عىل  املوافقة  باألكثرية  تقررت 
الثالثاء  يوم  ويف  مهمال.  الوقف  يبقى  ال  حتى  فورا  وذلك  الوقف،  عىل  النظارة  ليتوىل 
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة وفيها حرض الطرفان، كام حرض 
)...( حامل السجل املدين ذا الرقم )...( بصفته وكيال عن كل من: )...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بمكة املكرمة برقم ٣٤١٤٦٠٤٩٧ يف ١٤٣٤/١١/١١هـ، التي ختول له فيها حق املرافعة 
الرقم  ذا  املدين  السجل  النظار، كام حرض )...( حامل  الدعاوى، وتعيني  واملدافعة وسامع 
)...( بصفته وكيال عن كل من: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أوالد  و)...( 
وسامع  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  ختول  التي  ١٤٣٤/١١/١١هـ،  يف   ٣٤١٤٦٠٩٤٩
الدعاوى، وتعيني النظار، وعن )...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ٣٤١٤٦١١٤٣ يف ١٤٣٤/١١/١١هـ، التي ختول له فيها 
حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى وتعيني النظار، كام حرض )...( حامل السجل املدين 
ذا الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة 
املكرمة برقم ٣٥٥٥٥٧٦٤ يف ١٤٣٥/٥/١هـ، التي ختول له فيها حق املرافعة واملدافعة 
 )...( الرقم  ذا  املدين  السجل  حامل   )...( حرض  كام  النظار،  وتعيني  الدعاوى،  وسامع 
بصفته وكيال عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم 
الدعاوى،  املرافعة واملدافعة وسامع  فيها حق  له  التي ختول  ١٩٧١٥ يف ١٤٢٧/٥/٢هـ، 
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وتعيني النظار، كام حرض )...( حامل السجل املدين ذا الرقم )...(، كام حرض )...( حامل 
الرقم )...(، وقرر  ذا  املدين  الرقم )...(، كام حرض )...( حامل السجل  ذا  املدين  السجل 
املدعى عليهام )...( و)...( أصالة ووكالة عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بالوكالة املذكورة أعاله، كام قرر )...( أصالة عن نفسه 
ووكالة عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
املذكورة  بالوكالة   )...( عن  بوكالته   )...( قرر  كام  أعاله،  املذكورة  بالوكالة   )...( أوالد 
أعاله قائلني: إننا نرىض أن يكون )...( و)...( ناظَرين منضَمني عىل أوقاف )...(؛ وذلك 
أفضل حفظا ألموال الوقف، هكذا قرر كل واحد منهم، ثم قرر )...( واملدعي وكالة )...( 
بالوكالة عن )...( بالوكالة املذكورة أعاله و)...( بالوكالة عن )...( بالوكالة املذكورة أعاله 
قائلني: إننا نرىض بأن يكون )...( ناظرا عىل أوقاف )...( لوحده فقط؛ وذلك أفضل لكي 
يكون مصدر املراجعة واحًدا، هكذا قرر كل واحد منهم، ثم قرر املدعي وكالة: إنني أطلب 
أن تكون املدعية أصالة ناظرة هلذا الوقف أو مرشفة عليه، هكذا قرر. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليهام )...( و)...( أصالة ووكالة عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بالوكالة املذكورة أعاله، و)...( أصالة عن نفسه ووكالة 
عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد 
)...( بالوكالة املذكور أعاله، و)...( و)...( بوكالته عن )...( بالوكالة املذكورة أعاله - 
تكون  أن  نرىض  وال  طلبه،  عىل  وكالة  املدعي  نوافق  ال  قائلني:  أجابوا  عليهم -  بعرضه 
البينة  اجللسة إلحضار  برفع  أمرت  الوقف وال مرشفة عليه؛ عند ذلك  ناظرة عىل  املدعية 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  و)...(.   )...( عدالة  عىل 
الساعة: ١٠ صباحا وفيها حرض الطرفان، وحرض حلضورهم من املستحقني )...( و)...( 
و)...( و)...(، كام حرض )...( احلامل للسجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاله عن عمره 
ومتقاعد،  سنة  ومخسون  تسعة  عمري  قائال:  أجاب  الدعوى  بطريف  قرابته  وصلة  وعمله 
وبسؤاله   .)...( الرقم  ذي  املدين  للسجل  احلامل  حرض/)...(  كام  صداقة،  القرابة  وصلة 
قائال: عمري سبعة ومخسون سنة،  الدعوى أجاب  بطريف  قرابته  عن عمره وعمله وصلة 
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وأعمل يف مصنع كسوة الكعبة، وصلة القرابة بطريف الدعوى من أبناء عمومة املستحقني 
يف الوقف. وبسؤاهلام عن شهادهتام شهد كل واحد منهام بمفرده قائال: )نشهد باهلل العظيم 
أن كاًل من )...( و)...( من أهل الصالح والصالة، وأهنام من أهل األمانة والصدق، وأهنام 
صاحلان لنظارة الوقف(، هكذا شهدا، وجرى تعديلهام من قبل )...( احلامل للسجل املدين 
ذي الرقم )...(، ومن قبل )...( حامل السجل املدين ذا الرقم )...(؛ فبناء عىل ما سلف 
أن  الورثة  أقر مجيع من حرض من  الشهود وأمانتهم؛ وحيث  املعدلة عىل صالح  البينة  من 
أن يكون مشرتكا مع )...(؛ وألن هذا االشرتاط  للنظارة، واشرتط بعضهم  )...( صالٌح 
داخل يف دائرة االحتياط وهو أبرأ للذمة، خاصة أن من اعرتض عىل هذا االشرتاط مل يأت 
بام يقدح يف دين وأمانة املشارك )...(؛ لذا كله فقد أقمت )...( و)...( ناظَرين مشرتكني 
عىل وقف )...( املوصوف أعاله، يرعيان شؤونه، ويدافعان عن حقوقه، وحيافظان عليه، 
وجيريانه يف جماريه الرشعية حسب رشط موقفه، وأمرهتام بأن يتخذا دفرتا يقيدان فيه وارد 
الوقف ومرصفه، وأفهمتهام بأن ال يترصفا يف يشء من عقار الوقف ببيع أو رشاء أو رهن إال 
بإذن احلاكم الرشعي يف بلد العقار، وأال يؤجراه أجرة إضافية أكثر من عامني ففهام ذلك، 
وجعلت هلام حق توكيل غريمها فيام أسند إليهام، وأوصيتهام ونفيس بتقوى اهلل، ومراقبته يف 
الرس والعلن، وبام تقدم حكمت، وجرى تسليم املحكوم عليهم نسخة من احلكم، وأفهمت 
املحكوم عليهم بأن مدة االعرتاض وطلب تدقيق احلكم ثالثون يومًا اعتبارًا من يوم غد، 
وأنه إذا مل يقدم مذكرة االعرتاض خالل هذه املدة، فيسقط حقهم يف االعرتاض، ويكتسب 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  ذلك،  ففهموا  القطعية  احلكم 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٤٦٤٩٢٩ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٤هـ، املتضمن 
دعوى )...( ضد )...( بخصوص عزل الناظر. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته 
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حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  باألكثرية  تقررت  االعرتاضية 
وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٤٦٧١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار:٣٥٢٩١٦٠٢  

تطبيقها-ارصفا تلناظلايفا تجاهادا تلوتسفا-ا تلناظلا-اخمالفةارشطا وسفا-اطمباعزلا
تلنظل.

تجاهاداتلناظلايفاتطبيقارشطاتلوتسفامعارب.

طالبني  الوقف  نظار  عليهم  املدعى  ضد  وقف  يف  مستحقني  بصفتهم  دعواهم  املدعون  أقام 
تعجيزية  برشوط  املستحقني  بإرهاق  الواقف  رشط  ملخالفتهم  وذلك  عليه؛  النظارة  عن  عزهلم 
لرصف استحقاقهم من الوقف، وألن إقامة املدعى عليهم نظارًا متت بحكم غري قطعي، وبعرض 
لرصف  املوضوعة  الرشوط  أن  تضمنت  بمذكرة  أجاب  عليهم  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى 
استحقاق الوقف هي للتأكد من ثبوت استحقاق املتقدم لغلة الوقف، وأن احلكم بإقامة موكليه 
النظار من رشوط  بقناعة أطرافه يف دعوى سابقة؛ ونظرا ألن ما أجراه  للقطعية  نظارا مكتسب 
لرصف االستحقاق هو اجتهاد منهم ال خيالف رشط الواقف؛ وألن احلكم بإقامتهم نظارًا قطعي 
وكيل  فاعرتض  الدعوى،  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  لذا  له؛  الطرفني  لقبول  الثبوت 

املدعني، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٣٤٦٧١٠ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٩٤٦٧٦٣، املتعلقة بدعوى )...( 
١٤٣٣/٠٩/١٧هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  و)...(،  و)...(  و)...(   )...( ضد  ورفقاه 
ذات  باإلقامة  )...اجلنسية(   )...( من  كل  حرض  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
الرقم )...(، و)...( )...اجلنسية( باإلقامة ذات الرقم )...(، و)...( )...اجلنسية( باإلقامة 
ذات الرقم )...(، و)...( )...اجلنسية( باإلقامة ذات الرقم )...(، وحرض حلضورهم املدعو 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( و)...( 
و)...( و)...( الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة املكرمة برقم ٣٣١٧٧١١٤ يف 
وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  فيها  له  املخول  ١٤٣٣/٠٧/١٦هـ، 
والبينات،  الشهود  وإحضار  عنه،  واالمتناع  ورده،  اليمني  وطلب  عليها،  والرد  الدعاوى 
إن  قائلني:  فادعوا  دعواهم  عن  املدعني  سألت  ثم  والتعديل،  واجلرح  واإلجابة  والطعن 
املدعى عليهم جعلوا نظارا عىل وقف )...( الكائنة بمكة يف شارع )...( خلف مستشفى 
)...( بموجب صكوك نظارة ال نعلمها، وال نعرفها، وما جعلنا نشك يف أمر نظارهتم إضافة 
إىل أهنم يترصفون بصفتهم تلك يف شؤون الوقف ترصفا يدل عىل عدم رعايته فلم يسلموا 
للمستحقني ونحن  يسيئون  ما  كثريا  أهنم  إىل  إضافة  الوقف حقوقهم  املستحقني يف  بعض 
منهم أثناء استالمه االستحقاق باشرتاط رشوط هدت كواهلنا ألجل استالم حقوقنا، وهم 
بصنيعهم ذلك جعلوا من أنفسهم حمال للوصف باخليانة، وعدم الرعاية لوقف يدعون أهنم 
فيه بالرضر،  القائمون عليه، فقد أساؤوا للوقف وملستحقيه ما عاد عليه وعىل املستحقني 
إضافة إىل أهنم أربعة جعلوا نظارا، وقد جعلوا كذلك من غري استشارتنا نحن املستحقني 
باقي  أن ظهر  إال  كان  فام  الوقف  ذلك  املنفرد عىل  الناظر  هو   )...( عليه  املدعى  كان  فقد 
املدعى عليهم كنظار منضمني للمدعى عليه )...( إال أن حمكمة االستئناف الحظت عىل 
نظارا،  بموجبه  جعلهم  الذي  املحكمة  هبذه  األسبق  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  صك 
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وقررت املحكمة املذكورة لزوم إعادة النظر فيه من قبل فضيلته يف شأن تعيني باقي املدعى 
عليهم كنظار منضمني للمدعى عليه )...(، إضافة إىل أهنم خيفون عنا شؤون الوقف املالية، 
ومل يطلعونا عىل وارده ومرصفه، وكل هذه األمور جتعل لنا احلق يف املطالبة بعزهلم مجيعا؛ لذا 
ثم  دعوانا،  هذه  املذكور،  الوقف  نظارة  مهام  عن  عليهم  املدعى  بعزل  احلكم  نطلب  فإنا 
سألتهم عام ذكروه بأن هناك بعض املستحقني مل يستلموا حقوقهم يف الوقف، منهم هؤالء 
بالتحديد، وكيف أن املدعى عليهم هدوا كواهلهم برشوط؟ فأجابوا بطلب مهلة لإلجابة 
عن ذلك يف اجللسة القادمة؛ عليه أمرت برفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعون كل 
من )...( و)...( و)...( و)...(، وحرض حلضورهم املدعى عليه وكالة، ثم سألت املدعيني 
عام طلب منهم يف اجللسة املاضية اإلجابة عنه، فأبرزوا حمررا تضمن اآليت: )نفيد فضيلتكم 
العام  املفتي  سامحة  الوالد  لقول  وذلك  النظار؛  تعدد  تاما  رفضا  يرفضون  املستحقني  بأن 
للمملكة حفظه اهلل بأنه ذكر يف مؤمتر املدينة املنورة عىل أصحاب الوقف اختيار الناظر، وأن 
فضيلة الشيخ القايض )...( رمحه اهلل نص عىل رضورة استشارة املستحقني يف هذا الشأن، 
وأن التمييز رفض إضافة نظار إىل الناظر األول إال بعد موافقة املستحقني، ورجعت املعاملة 
لفضيلة الشيخ )...( غري أنه ساحمه اهلل أوقف املعاملة عنده، وأن هؤالء النظار أظهروا عدة 
صكوك مما جعلنا نشك يف الثقة هبم، وبعض هذه الصكوك أظهرت لبعض املستحقني من 
األخ  وكالة  ويف  ١٤٣٠/٥/٢٣هـ،  بتاريخ  وهي  أخفيت  ثم  الوقف،  يف  املوظفني  طرف 
املوكل عن هؤالء أظهروا للغرفة التجارية صك الناظر )...(، وأهنم قاموا برفع قضايا ضدنا 
منها واحدة حولت من اجلنايات إىل املحكمة، وهي يف مكتب فضيلتكم، نرجو من فضيلتكم 
االطالع عليها(. اهـ، ثم سألت املدعيني: هل تستلمون حقوقكم من غلة الوقف؟ فأجاب 
املدعي )...( قائال: نعم، إين أستلم حقي يف غلة الوقف منذ زمن بعيد، ولكن املدعى عليهم 
توعدوين بإخراجي عن االستحقاق إن مل أحرض هلم ما يثبت دراستي، هكذا قال، ثم أجاب 
ثم أجاب  منازع،  منه دون  الوقف وأستلم استحقاقي  قائال: إين أستحق يف  املدعي )...( 
بشق  إال  أستلمها  ال  ولكني  الوقف،  غلة  يف  استحقاقي  أستلم  إين  قائال:   )...( املدعي 
األنفس، ثم أجاب املدعي )...( قائال: إين مل أستلم استحقاقي يف غلة الوقف منذ عرشة 
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أشهر، وهذا السبب هو من ضمن األسباب التي دعتنا إىل إقامة هذه الدعوى، ثم أبرزوا 
املكرمة:  مكة  داخل  ساكـنون  هم  ملن  إحضارها  املطلوب  الرشوط   ( فيه  ا  ـً مدونــ حمررا 
١ -إحضار عقد إجيار جديد لعام ١٤٣١هـ مصدق من مكتب عقاري، ومن عمدة املحلة 
أن  يشهدان  جارين  من  مشهد  ورقة  ٢ -إحضار  املكرمة.  مكة  داخل  سكن  بإجيار  يفيد 
٣ -إحضار  هويتيهام.  رقم  مع  ذلك  عىل  ويوقعان  السكن،  يف  جارمها  املذكور  املستحق 
خطاب من الكفيل يشهد فيه بأن مكفوله من سكان مكة املكرمة موقًعا وخمتوًما من الكفيل. 
٤ -إحضار تعريف درايس عن عام ١٤٣١هـ من إحدى اجلهات العلمية يف مكة املكرمة. 
ثم  اهـ،  شخصني(.  معاينة  بيته  يف  املستحق  حال  يكشف  طرفهم  من  موظف  ٥ -إرسال 
من  ثلة  أخرج  وغريها  الرشوط  بتلك  عليه  املدعى  إن  فقالوا:  املحرر  ذلك  عن  سألتهم 
املستحقني للوقف، فبعد أن كان عدد املستحقني فيه قرابة ستمئة وأربعني شخصا أصبحوا 
اآلن قرابة األربعمئة أو يزيدون قليال، وصنيعهم ذلك ال وجه له، وخيالف رشط الواقف؛ 
ما حتم علينا الوقوف يف مواجهته، وإبعادهم عن الوقف، هكذا قالوا. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه طلب مهلة لإلجابة عن الدعوى عليه فأمرت برفع اجللسة. ويف جلسة أخرى 
حرض املدعون، وحرض حلضورهم املدعى عليه وكالة، كام حرض يف اجللسة نفسها كل من 
الرقم  ذات  باإلقامة  )...اجلنسية(  )...(، و)...(  الرقم  ذات  باإلقامة  اجلنسية(   ...(  )...(
بعزل  املدعني  مجلة  مع  نطالب  الوقف  يف  املستحقني  مجلة  من  إننا  قائلني:  قررا  ثم   ،)...(
املدعى عليهم عن نظارة الوقف املذكور لألسباب التي ذكرها املدعون سلفا، هكذا قالوا، 
ثم سألت املدعى عليه وكالة عن جوابه عىل الدعوى فأبرز حمررا، وباالطالع عليه وجدته 
عىل  بناء  و)...(  و)...(   )...( وهم:   ،)...( للناظر  املنضمني  النظار  تعيني  )تم  يتضمن: 
١٤٢٧/١٢/١٦هـ،  والتاريخ   ٤/١/١٠٣ الرقم  ذي  الصك  يف  املدون  القطعي  احلكم 
الناظر  بعزل  فيه مدعيان  يطالب  القايض )...( )مستند١(؛ حيث كان  الصادر من فضيلة 
)...(، وتعيينهام ناظرين للوقف، فذكر فضيلته يف الصك املشار إليه ما نصه: ونظرا لعدم 
ثبوت ما يوجب عزل املدعى عليه عن النظارة، لكن خصوصية املرصف تستوجب أن يكون 
املترصف فيه جمموعة فال ينفرد به ناظر واحد مهام كانت أمانته وديانته؛ لذا فقد جرى السؤال 
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ح  عمن تتوفر فيه القوة واألمانة للقيام بمثل هذا العمل ليكون ناظرا مع املدعى عليه، فُرشِّ
تعيني  ذكره فضيلته جواًبا عىل من يعرتض عىل  وما  )...( و)...( و)...(،  كٌل من  لذلك 
أربعة نظار عىل الوقف، وقد اعرتض الناظر )...( عىل فضيلة القايض أن نص رشط الواقف 
للنظارة مرشحا من قبل املستحقني، فأجاب فضيلته عىل ذلك يف تسبيب  أن يكون املعني 
احلكم فقال ما نصه: وحيث عرضت األسامء املرشحة من جهة خارجة عن أطراف النزاع 
وافق عليها املدعيان، ومل يطعن فيها املدعى عليه بطعن مؤثر، وما جرى رصده يف اجلواب 
غري مؤثر يف تعيني املذكورين نظارا منضمني مع الناظر، وهم مع كوهنم من جهة خارجة 
مقدمني عىل ما ذكرهم الناظر ضامنا لعدم امليل منهم مع من رشحهم، فال يتحقق املقصود 
مستحقها،  يف  ورصفها  الغلة  ضبط  هو  الذي  املنظورة  القضية  حالة  يف  املنضم  الناظر  من 
صفة  حكمه  أعطى  االبتدائي  احلكم  فضيلته  إصدار  وعند  واملتابعة.  التدقيق  وكامل 
من  اعتبارا  وذلك  حاال  للعمل  املنضمني  النظار  بمبارشة  حاال  التنفيذ  ليبدأ  االستعجال 
تاريخ ١٤٢٩/١٢/١٨هـ، ثم بعد عودة احلكم من حمكمة التمييز قرر الناظر )...( قناعته 
بتعيني النظار حرصا عىل مصلحة الوقف، وملا رآه يف أثناء العمل من حتقيق غرض الواقف، 
وإبعادا لطول اإلجراءات التي قد تضيع الوقف، وكان ذلك يف ١٤٣٠/١٠/١٦هـ، ومن 
خالل اإليضاح السابق يتبني أن إدخال النظار املنضمني كان بناء عىل املصلحة الراجحة التي 
النظار  تعيني  تم  ولو  الرشعية،  واملقاصد  للقواعد  وإعامال   ،)...( القايض  لفضيلة  تبينت 
املنضمني عن طريق الناظر أو املستحقني لكان ذلك مدعاة للميل منهم مع من رشحهم فال 
يتحقق املقصود من الناظر املنضم الذي هو ضبط الغلة ورصفها يف مستحقها وكامل التدقيق 
واملتابعة، وهذا كله إعامال للمصلحة الراجحة. وأجيب عىل اإلشكال لدى اإلخوة املدعني 
يف استخدام النظار لعدة صكوك فأقول: إن النظار مل يستخدموا إال صك الدعوى الصادر 
أول  يف  ١٤٢٧/١٢/١٦هـ  والتاريخ   ٤/١/١٠٣ الرقم  ذا   )...( القايض  فضيلة  من 
يف  ضمهم  تم  ١٤٣٠/٥/٢٣هـ  يف  ثم  ١٤٢٩/١٢/١٨هـ،  بتاريخ  عينوا  وقد  تعيينهم، 
الذي  وهو  )مستند٢(،  ١٤١٠/٣/١٥هـ  والتاريخ   ١١/١٦٠ الرقم  ذي  النظارة  صك 
صكوك  توجد  وال  وغريها،  احلكومية  اجلهات  جلميع  ويقدم  به  ويعمل  اآلن،  يستخدم 
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والتاريخ   ٤/١/١٠٣ الرقم  ذي  الصك  يف  ــدون  امل احلكم  واكتسب  غريمها، 
١٤٢٧/١٢/١٦هـ، الصادر من فضيلة القايض )...( القطعية؛ وذلك بقناعة أطراف النزاع 
بحكم فضيلته، فال صحة ملا يذكره اإلخوة املدعون بأن فضيلته أوقف املعاملة عنده. وتعيني 
موكيل النظار كان هبذا احلكم الرشعي القطعي، والقاعدة أنه ال يقبل الطعن يف الصكوك 
املرافعات  املنصوصة يف نظام  الطعن  النزاع بطرق  القطعية إال من طريف  املكتسبة  الرشعية 
الرشعية، ووضع النظار آلية تنظيمية لتسجيل املتقدم بطلب االستحقاق حرصا منهم عىل 
الوصول لدرجة اليقني أن املتقدم ينطبق عليه رشط الواقف وهو)عىل فقراء املغرب الغرباء 
عليه  تنطبق  أن  للتسجيل  املتقدم  فعىل  )مستند٣(،  املجردين(  احلاجات  ذوي  املتعبدين 
الرشوط التنظيمية التالية: أن يكون لديه رخصة إقامة سارية املفعول، وأن يكون عمره فوق 
وأن  )ليبي -تونيس -جزائري -مغريب(،  مغربية  جنسيته  تكون  وأن  عاًما،  عرش  اخلمسة 
اخلريية،  احلديث  ودار  القرى،  أم  جامعة  اآلتية:  العلمية  اجلهات  بإحدى  منتظاًم  يكون 
وجامعة من اجلامعات التي لدهيا فرع بجدة )املرحلة اجلامعية(، وجامعة من اجلامعات التي 
لدهيا فرع بجدة )الدراسات العليا(، وقد اجتهد النظار عىل إنزال رشط التعبد عىل طلب 
العلم الذي هو أرشف العبادات حتى يتيقنوا من تطبيق رشط الواقف وإال لعجز النظار عن 
الرصف  عن  الوقف  ولَعَجَز  مسلم،  كل  به  يدعي  ألنه  التعبد؛  رشط  حتقق  من  التأكد 
وبه  ملف  املتقدم  حيرض  السابقة  التنظيمية  الرشوط  توفر  حالة  ويف  لكثرهتم.  للمستحقني 
بالوقف، ويتقاىض استحقاقا منه،  يلتحق مكفوله  بأن  الكفيل  األوراق اآلتية: موافقة من 
ويطلب ذلك من املستحقني حتى ال يدعي الكفيل عىل الوقف أنه غري موافق عىل استالم 
املستحق استحقاقه، وكذلك حتى ال يتهم الوقف أن مكفوله هارب منه، والوقف يتسرت 
عليه، وعقد إجيار يثبت أن املتقدم يسكن بمكة املكرمة، ويكون مصدًقا من مالك العقار، 
ومن املكتب العقاري، وإن كان يسكن بسكن خريي عليه إحضار إثبات من املسؤول عن 
كان يسكن مع بعض األشخاص  وإن  السكن،  أنه يسكن هبذا  يثبت  السكن اخلريي  هذا 
والعقد ليس باسمه حيرض ورقة مشهد من جارين يشهدان بأن املستحق املذكور جارمها يف 
السكن، ويوقعان عىل ذلك مع رقم هويتيهام، ويوقع املتقدم إقراًرا يؤكد فيه أنه من الفقراء 
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املتعبدين بمكة املكرمة، وأنه ينطبق عليه رشط الواقف، ويرفق بامللف استامرة من الوقف 
يتم التسجيل فيها برأي، وتوصية الباحث االجتامعي، والوقوف عىل سكن املتقدم وحاله 
بطلب االستحقاق، وهل هو من الفقراء ذوي احلاجات أم ال؟ ثم توصية اللجنة العلمية 
املوجهة لنظار الوقف، ومقابلة املستحق للوقوف عىل مستواه العلمي، وهذه اللجنة أجيزت 
من فضيلة الشيخ القايض )...( يف الصك ذي الرقم ١١/١٦٠ والتاريخ ١٤١٠/٣/١٥هـ، 
رشط  انطباق  ومدى  عدمه،  من  املتقدم  استحقاق  حيال  الوقف  لنظار  األخري  الرأي  ثم 
الواقف عليه، وعند استكامل اإلجراءات السابقة يتم تسجيل املتقدم للوقف حسب األولوية 
يف البيان املعد يف الوقف، ويتم حتديد الفئة التي يندرج حتتها قيمة االستحقاق الشهري يف 
القرار الذي يصدر من نظار الوقف برقم وتاريخ )متزوج -أعزب من أو فوق٢٥عاًما -أعزب 
املتزوجني  فئة  الفئات كاآليت:  أي شهر. وحتدد  قبضه يف  بداية  ويتحدد  أقل من٢٥عاًما(، 
العـزاب  فـئة  عـاًما.   ٢٥ من  أقـل  عمـره  كـان  لو  حتى  مستحق  لكل  ريال   )١٥٠٠(
)١٢٠٠( ريال لـكل مستحق من أو فوق ٢٥ عاًما. فئة العزاب )٩٠٠( ريال لكل مستحق 
النظار لتحديد املستحقني، وهو اجتهاد  التي يعمل هبا  أقل من ٢٥ عاًما، فهذه هي اآللية 
منهم لكي يتحققوا ويتيقنوا من انطباق رشط الواقف عىل املستحقني، ونفيد فضيلتكم بأن 
األخ املدعي )...( يستلم استحقاقه من الوقف وقدره ١٥٠٠ ريال شهريا، وآخر تعريف 
صحة  ال  وبذلك  اخلريية؛  احلديث  دار  من  ١٤٣٣/١١/١٠هـ  بتاريخ  أحرضه  درايس 
 )...( املدعي  األخ  أما  التنظيمية.  بالرشوط  التزم  إذا  االستحقاق  عن  بإخراجه  لتهديده 
يستلم استحقاقه من الوقف وقدره ١٥٠٠ريال شهريا، وآخر تعريف درايس أحرضه بتاريخ 
١٤٣٣/٤/٢١هـ من معهد احلرم املكي الرشيف، ولديه ابن يستلم من الوقف ٩٠٠ ريال 
شهريا هو )...(، وبدأ االستالم يف الوقف بداية ١٤٣٣هـ وعمره ١٦ سنة. أما األخ املدعي 
)...( فيستلم استحقاقه من الوقف وقدره ١٥٠٠ريال شهريا، وآخر تعريف درايس أحرضه 
بتاريخ ١٤٣٠/٤/١هـ من معهد احلرم املكي الرشيف، ويستلم مثله مثل باقي املستحقني 
من  يستلم  ابن  ولديه  فليبينها  بيان،  إىل  حتتاج  فإهنا  مشقة  لديه  كانت  وإن  مشقة،  غري  من 
الوقف ٩٠٠ ريال شهريا، وهو )...(، وبدأ االستالم من بداية ١٤٣٣هـ وعمره ١٦ سنة. 
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املحكمة  أقام دعوى لدى هذه  الوقف، وقد  له من  فإنه ال يرصف  املدعي )...(  أما األخ 
 )...( القايض  فضيلة  لدى  ١٤٣٣/٧/٨هـ  وتاريخ   )٣٣٨٠٢٣٦٦( برقم  مقيدة  املوقرة 
)مستند٤(، وذكر اإلخوة املدعون أن النظار املنضمني عند مبارشة عملهم للوقف كان عدد 
املستحقني ٦٤٠ شخص، وبسبب الرشوط أخرجوا عدًدا منهم حتى أصبح عدد املستحقني 
قرابة األربعمئة أو يزيدون قليال، وصنيعهم ذلك ال وجه له، وخيالف رشط الواقف، فهذا 
١٤٣٠هـ  حمرم  يف  املستحقني  عدد  أن  والصحيح  وتفصيال،  مجلة  صحيح  غري  االدعاء 
٦٦٨مستحًقا منهم ٣٦١متزوًجا و)٣٠٧( أعزب، وبتاريخ ١٤٣٠/٤/١هـ صدر القرار 
ذو الرقم ٣٠/١ بطي قيد األعداد اآلتية لألسباب التالية: طي قيد )١٣٨( مستحًقا إلقامتهم 
ودراستهم خارج اململكة، أو يف مدن أخرى خارج مكة املكرمة )مستند٥.٦.٧.٨(، وطي 
قيد )٥٥( مستحًقا كانت أعامرهم وقت صدور القرار أقل من مخسة عرش عاًما)مستند٩.١٠( 
ليكون إمجايل العدد بعد طي قيد املستحقني املذكورين بالقرارات هو )٤٧٥( مستحًقا، هبذا 
بيانه،  تم  الواقف كام  النظار بحقهم ملخالفة رشط  قرار  استبعدوا صدر  يتبني أن مجيع من 
ونقدم  مستحًقا،  بـ)٥٨٧(  يقدر  ١٤٣٤هـ  حمرم  يف  املستحقني  عدد  هلل  واحلمد  واآلن 
 )...( بوقف  الشهري   )...( نظار وقف  التي قدمها  التطورات  نظره رسيعة عن  لفضيلتكم 
قام  التنظيم اإلداري  خالل األربع سنوات األخرية من عام ١٤٢٩هـ إىل عام ١٤٣٣هـ: 
النظار بحرص األطفال الذين هم دون اخلامسة عرشة واستبعادهم من الوقف، وكذلك من 
هم خارج مكة، ونقل اإلدارة من )...( إىل شارع )...(؛ لكي يسهل عىل املستحق الوصول 
إىل الوقف بكل يرس وسهولة، وتنفيذ شبكة أجهزة وربطها بسريفر مع بعضها البعض حلفظ 
البيانات واملعلومات بيرس وسهولة، وعمل  بينهم لكي يتم نقل  املعلومات، وعمل شبكة 
استالم  طريقة  وتغري  والصكوك،  املستندات  عىل  للحفاظ  الوقف  يف  مراقبة  كامريات 
املستحقني من نقد إىل شيكات، ووضع نظام ألرشفة ملفات املستحقني لتصبح مجيع امللفات 
إلكرتونية، وتركيب نظام للمحاسبة لضبط األمور املحاسبية للوقف، ووضع رشوط وآلية 
للوقف،  مناسبة  عقارات  عن  والبحث  الواقف  رشط  لتحقيق  تعني  الوقف  يف  للقبول 
والوقوف عليها، واستشارة أهل اخلربة فيها، ثم تقديمها للمحكمة لرشائها، وقد تم رشاء 
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عدد ثامين عامئر حتى اآلن، وتم حتديد وقت للتسجيل يف الوقف مع بداية كل عام درايس، 
والبحث عن سبل خدمة املستحقني قدر اإلمكان؛ حيث تم رصف معونة رمضانية للجميع 
)فرحة العيد( مخسمئة ريال، وقد رصف جلميع املستحقني يف الوقف، ورصف معونة دراسية 
معونة  ورصف  الوقف،  يف  املستحقني  جلميع  ريال  ثالثمئة  الدراسية(  )احلقيبة  للجميع 
عالجية للحاالت الصعبة والطارئة، وقد تم الرصف لعدد من املستحقني، ورصف معونة 
دراسية لطلبة املاجستري والدكتوراه، واالتفاق مع بعض املستشفيات من غري مقابل مادي 
من أجل حصول املستحقني عىل ختفيض يف تكاليف العالج؛ لذلــك وتأسيسًا ملا تقدم بيانه 
نطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم برصف النظر يف دعوى املدعني، وإثبات الكيدية يف 
دعواهم؛ حيث إهنم مل يقدموا أي سبب رشعي يستوجب عزل النظار(. اهـ. وبعرضه عىل 
املدعني طلبوا تسليمهم نسخة من اجلواب للرد عليه يف اجللسة القادمة؛ وألجل ذلك أمرت 
برفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( و)...( و)...( و)...(، الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٧٦٨٨١ يف ١٤٣٤/٠٣/٠٧هـ، التي ختول له فيها املطالبة وإقامة 
وطلب  واإلنكار  واإلقرار  عليها،  والرد  الدعاوى،  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى 
وقبول  والتعديل  واجلرح  واإلجابة  فيها  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  ورده  اليمني 
األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف، وبوكالته عن )...( الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٤٧٥٥٩ يف ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، التي ختول 
عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  فيها  له 
واإلقرار واإلنكار وطلب اليمني ورده وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة 
واجلرح والتعديل وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام، وطلب االستئناف، 
يف   ٣٤٣٠٨٢٨٤ برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( عن  وبوكالته 
واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  فيها  له  ختول  التي  ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ، 
الشهود  وإحضار  ورده  اليمني  وطلب  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع 
والبينات والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل 



271

األحكام وطلب االستئناف، وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة، ثم سألت املدعي وكالة 
عام طلب موكليه مهلة ألجله يف جلسة هذا اليوم، فقال املدعي وكالة: لقد أحرضت جوايب 
حمررا يتضمن: )عزل املدعى عليهم من نظارة وقف )...( الكائن بمكة املكرمة، الذي تم 
تعيينهم نظاًرا منضمني لناظر الوقف األصيل )...( بموجب الصك الصادر يف الدعوى ذي 
الرقم )٤/١/١٠٣( لعام ١٤٢٧هـ، والصادر عن فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
إلحقاق  الدؤوب  بسعيكم  املدعني  ليقني  الفضيلة  أصحاب  سعادة  املكرمة.  بمكة  العامة 
األمور  حقائق  بعرض  مستهلني  جوابنا  عرض  آثرنا  فقد  الثمني  لوقتكم  وتقديرا  احلق، 
اختصارا قاصدين بذلك رسد حقيقة الواقعة الستخالص أسباب طلب عزل املدعى عليهم 
بطلب عزهلم، ونعرض ذلك عىل  املدعني  قافلة شاهدة بحق  برقاب بعض  بعضها  لتأخذ 
العامة  املحكمة  يف  بنصه  واملثبت   ،)...( وقف  رباط  املوضوع:  أوال/موجز  التايل:  النحو 
بمكة املكرمة بموجب الصك ذي الرقم )١/١٧٧( بتاريخ١٣٧١/١٠/٣هـ، الذي تضمن 
ما نصه: )إن رباط )...( موقوف عىل املغاربة املهاجرين الفقراء املجردين للعبادة(، وذيل يف 
سطره األخري: )حمرما مؤبدا فمن غري ذلك أو بدله فعليه لعنة اهلل ولعنة الالعنني(، وظل 
عرفوا  الذين  األفاضل  املشايخ  العلامء  من  عدد  طريق  عن  التاريخ  ذلك  منذ  يدار  الوقف 
بالورع والتقوى واألمانة وصوال للناظر )...( الذي تم رفع دعوى بعزلة من منصبه من غري 
املستحقني أمام القايض )...( طالبني تعينهم مكانه انتهاء بصدور صكه بضم املدعى عليهم 
نظارا، األمر الذي القى اعرتاضا، وعدم قبول من مجيع املستحقني بالوقف معتربين ذلك 
افتئاتًا عىل حقهم الرشعي والنظامي يف اختيار ناظر الوقف واملوافقة عليه باإلضافة إىل ما 
وضع  إىل  وصوال  سيئة،  معاملة  من  وآدميتهم  لكرامتهم  سحق  من  لذلك  نتيجة  يالقونه 
ثانيا/األسس  املرشوعة.  البسيطة  حقوقهم  عىل  للحصول  كواهلهم  ترهق  جمحفة  رشوط 
الواقعية والرشعية والنظامية املؤيدة لطلبات املدعني: ١ -استهالال نركز عىل مسألة بالغة 
األمهية أال وهى قيمة الوقف ومقصوده، وكانت الغاية السامية التي أوجد هذا النظام من 
أجلها يف اإلسالم، وكان املحرك األساس يف أعامل الرب واإلنفاق عند املسلمني هو ابتغاء 
مرضاة اهلل عز وجل، وطلب األجر والثواب منه سبحانه وتعاىل، ومساعدة فقراء املسلمني، 
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)'&%$#"!] تعاىل:  قال  الكريم  القرآن  ذلك  عىل  وحث 
تعاىل:  وقــولــه  ــــة -٩٢(،  آي ــران:  ــم ع )آل   .Z0/.-,+*( 
 [Zih gfedcba. )البقرة: آية -٢٧٢(، وقوله تعاىل:
)البقرة:   .Zponmlkji  hgfedc]
آية -٢٦٧(. أما يف السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثرية توافق القرآن الكريم يف احلّث 
عىل بذل اخلري، وترغيب اإلنفاق يف سبيل اهلل من ذلك ما ورد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه 
أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: „إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة إال من 
الذي  ٢ -اخلطأ  مسلم.  أخرجه  له”.  يدعو  صالح  ولد  أو  به  ينتفع  علم  أو  جارية  صدقة 
أصاب حكم فضيلة القايض )...(، ونوجزه يف اآليت: اشتامل حكم فضيلته عىل القضاء بغري 
الطلبات الواردة بالئحة املدعني، والقاعدة )أنه ال جيوز للقايض احلكم بعلمه أو بغري طلبات 
املدعي(، واملتأمل بحكم فضيلته جيد أنه انحرف عن احلكم يف الدعوى؛ إما بإجياب طلبات 
املدعني، أو برفض نظر الدعوى لثبوت الكيدية كام توصل فضيلته هلذه النتيجة، ولكنه قدم 
املوقرة  الدائرة  أقرته  الدعوى، وهذا ما  بعيًدا عن طلبات أطراف  حكام عارًيا عن الصحة 
ملحكمة التمييز بموجب إقرار املالحظة ذي الرقم )٣٣٥/ج/٦١٤٣٠/٢/١هـ(، ومنها 
وجوب موافقة املستحقني عىل اختيار وتعيني ناظر لوقفهم )مرفق بملف الدعوى( ملا كانت 
املحكمة  معها  تستطيع  جلية  كافية  أسباب  عىل  وتقوم  واليقني،  اجلزم  عىل  تبنى  األحكام 
مراقبته يف تقديره لكفاية الدليل الذي أسس عليه قضاءه، وقد جتىل القصور يف حكم فضيلته 
بضم املدعى عليهم نظاًرا للوقف؛ معلال ذلك بخصوصية املرصف؛ حيث ال جيب أن ينفرد 
هبا فرد واحد مهام كانت أمانته، وبفرض صحة هذا االدعاء )عىل الرغم من أن أكثر األوقاف 
يديرها أفراد(، فقد جعل فضيلته أسباب اختيار املدعى عليهم، وتعيينهم مبهمة وجمهولة، 
وأستأثر لنفسه منفردا بمصادره؛ حيث جاء يف أسباب حكمة الختيارهم بقوله: )لذا فقد 
)املدعى  لذلك  فرشح  العمل  هبذا  للقيام  واألمانة  القوة  فيه  تتوافر  عمن  السؤال  جرى 
عليهم(، فمن الذي سأل؟ ومن الذي ُسئل؟ ومتى سأل؟ ومن الذي رشحهم؟ ومتى؟ وما 
بدورها مؤهلة الختيار  املجهولة هي  تلك اجلهة  اختيارهم؟ وهل  ُبني عليها  التي  املعايري 
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النظار؟ وهل هي نظامية؟ ومل هي جمهولة؟ الكثري من عالمات االستفهام التي تثري الشك 
والريبة، وجتعل حكم فضيلته عىل سند غري صحيح من القانون والواقع فأصابه البطالن، 
وال يعتد به، وانعدم ثبوت القطعية للحكم؛ حيث إن حمكمة التمييز أصدرت قرار املالحظة 
وتدقيقه.  مراجعته  طالبة  لفضيلته  الرقم)٣٣٥/ج/٦١٤٣٠/٢/١هـ(  ذا  البيان  سالف 
ولكنه بدوره رضب به عرض احلائط، وغض عنه الطرف، وهو حتى اآلن سجني أدراجه، 
القضاء  هيئة  رئيس  إبراهيم  /حممد بن  الشيخ  سامحة  عن  صدر  ملا  احلكم  خمالفة  كذلك 
األسبق من أن املستحقني يولون عىل وقفهم من يرون أنه األصلح هلم، وخمالفته بالرشط 
املنصوص عليه من الواقف عليه رمحة اهلل، وما أكد عليه سامحة املفتي العام للمملكة حفظة 
اهلل، وكثري من الفقهاء والعلامء الربانيني يف مؤمترات كمؤمتر املدينة املنورة عىل وجوب حق 
املستحقني املوافقة والرضا بتعيني ناظر الوقف. ٣ -أن األصل يف النظارة أنه عمل خدمي، 
فهو حمل تكليف ال ترشيف غري أن بعض نظار الوقف يتعامل مع األموال املوقوفة وكأهنا 
هلم  خاص  ملك  وكأهنا  اخلريية،  باألوقاف  يترصفون  فهم  ولذريتهم،  هلم  مكتسب  حق 
)كوقفنا هذا(، وقد نجم عن ذلك سوء يف رصف األوقاف يف مصارفها الرشعية، وعدم 
استثامرها وفق الصورة املطلوبة )حسبام أوقفها الواقف(، وسوء معاملة املستحقني، وفرض 
التايل: وضعهم ما يسمى  رشوط ترهق كواهلهم بقصد إقصاء بعضهم، ونلخص هذا يف 
رشوط تنظيمية )سبقت اإلشارة هلا( لتسجيل املستحقني، وهي يف حقيقتها رشوط تعسفية 
جمحفة مل يشرتطها الواقف، والقصد منها إقصاء البعض، والكيد هلم، وهذا ما تم بالفعل 
مثل: )استبعاد كل من )...( وأخيه )...(، وغريهم ممن يعرتضون عىل نظارهتم(، ويف فقه 
الوقف نجد إمجاعا بني املذاهب الفقهّية عىل احرتام مبدأ „ رشط الواقف كنّص الشارع”، 
العمل هبا. قال  „قانونا” واجب  يّتخذ شخصّية معنوّية فتكون رشوطه  الواقف  أّن  يعني: 
رسول اهلل صىل اهلل علية وسلم:“ املؤمنون عىل رشوطهم”، وقال صىل اهلل علية وسلم:“ من 
ويل من أمر أمتي شيئا فشق عليهم شق اهلل عليه... احلديث”. سوء اإلدارة وسوء املعاملة 
وهذا األمر واضح جيل من عدد الدعاوى القضائية املنظورة منذ تويل هؤالء لألمر؛ حيث 
قاموا برفع دعوى تزوير ضد بعض املستحقني ملجرد استخدام حقهم باالعرتاض عليهم 
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وهكذا  الكاذبة،  ادعاءاهتم  صحة  عدم  وثبت  الدعوى(،  بملف  )مرفق  للوقف  كنظار 
يكيدون ملن جعل الوقف لرعايتهم واإلحسان إليهم، والعطف عليهم وغريها من املحارض 
والدعاوى املنظورة باملحكمة اجلزئية تصل أحكام بعضها ضد املستحقني باحلبس واجللد، 
تعاىل:  بقوله  ــؤالء  ه نذكر  أن  ــود  ون ذاك؟!  ــف  وق وأي  هـــذا؟!  إحــســان  ــأي  ف
[¿ZÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ. صدق اهلل العظيم، وبقصة األعرايب 
الذي جاء يسأل احلبيب حممد صىل اهلل علية وسلم،“ عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: 
دخل رجل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو يف املسجد بني أصحابه فأخذ يمسكه 
بتالبيبه، وهيزه، ويقول: أعطني يا حممد من مال اهلل، فإنه ليس مال أبيك، وال مال أمك... 
احلديث”، وماذا كان رد فعل من علم العلامء األدب والرمحة ما كان منه صىل اهلل عليه وسلم 
إال أن أخذ يداعبه، ويالطفه، ثم أخذه إىل بيته صىل اهلل علية وسلم، ثم أعطاه حتى أكتفا، 
بالرجل كيف تكون أخالق املحسن، وكيف  الذين كادوا يفتكون  وريض، فعلم أصحابه 
 .Z876543210] :تكون معاملة املحتاجني من املسلمني”. قال تعاىل
صدق اهلل العظيم. تشكيل ما أسموه باللجنة العلمية، و” هي عجب العجاب”، ومهمتها 
شهادات  من  املستحق  يقدمه  ما  وكأن  العلمي،  مستواهم  عىل  للوقوف  املستحقني  مقابلة 
موثقة تفيد التحاقه بإحدى املعاهد أو الكليات الدراسية بمكة املكرمة ال يكفيهم، أو ربام ال 
من  لالستحقاق  األخري  والرأي  للنظار،  ملزم  غري  اللجنة  رأي  أن  واملريب  هبا،  يعرتفون 
نبني  أن  نود  الفضيلة:  صاحب  منها؟!  الفائدة  وما  اللجنة؟!  إذن  فلامذا  النظار،  بيد  عدمه 
قدره  شهرًيا  راتًبا  منهم  كل  يتقاىض  أفراد  أربعة  اللجنة  هذه  أفراد  عدد  أن  لفضيلتكم 
٥٠٠٠ريال )مخسة آالف ريال(، مع العلم أن بعضهم ما مل يكن مجيعهم يشغلون وظائف 
أخرى خارج الوقف تدر عليهم ما يكفيهم ويزيد!! يف حني أن املستحق املتزوج )املتفرغ 
)ألف  ريال   ١٥٠٠ قدره  شهرًيا  مبلًغا  يستلم  كاملة  أرسة  يعول  الذي  والتعبد(،  للعلم 
ومخسمئة ريال( إذا حتصل عليها!! مما يعني أن فرد اللجنة يتحصل بمفرده عىل ما تتحصل 
علية ثالث أرس ممن تم حبس الوقف ملساعدهتم وإعانتهم عىل ظروف معيشتهم الشاقة”. 
ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء”. إن ما جاء بمذكرة املدعى عليهم عام أسموه 
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 „ املثال ال احلرص  التي قدموها للوقف خالل فرتة نظارهتم، ومنها عىل سبيل  بالتطورات 
نقل اإلدارة من )...( إىل شارع )...(، عمل كامريات مراقبة، وضع رشوط وآلية للقبول يف 
الوقف، تشكيل جلنة علمية”. إن مجيع تلك األمور يف حقيقتها إهدار لغلة الوقف، وحقوق 
املستحقني، فقد كان األوىل هبم رفع املستوى املعييش للمستحقني برفع قيمة استحقاقاهتم 
الشهرية؛ لينالوا وأرسهم حياة كريمة؛ ليتفرغوا لدراستهم الرشعية، وعبادة املوىل سبحانه 
وتعاىل بدال عن سعيهم وراء حقوقهم املرشوعة باملحاكم واألقسام وحقيقة األمر وواقعة 
أن تلك األمور هي يف األصل تصب يف مصلحة املدعى عليهم لتوفري الراحة والسكينة هلم 
عن طريق فرش املكاتب الفخمة املرفهة، واملكيفات املناسبة ملكانتهم العالية واملواقع املميزة 
ولزوم أمور املباهني بمناصبهم، وغريه زيادة يف التعايل عىل أهل االستحقاق واحلاجة وإال 
قال  املهدرة.  األموال  تلك  وراء  من  املستحقني  عىل  تعود  واحدة  بفائدة  أحدهم  فليتقدم 
حبس  ومن  الفقراء،  عىل  اإلنفاق  هنا  واملقصود   ،Zihgf  ed] تعاىل: 
املرصف ملساعدهتم بينام هؤالء)املدعى عليهم( ينطبق عليهم قوله تعاىل: [<?@
ZCBA. صدق اهلل العظيم. أما ما يدعونه فوق ذلك من رصف ملساعدات وإعانات 
وغريه فهو قول بال دليل، والقاعدة أن )القول بال دليل هو والعدم سواء(. كان النبي صىل 
اهلل عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده كانوا يولون الوالة، ثم حياسبوهنم عىل ذلك، 
ويف وقفنا هذا ال نجد من حياسب هؤالء عىل سوء ترصفهم وإدارهتم، فالبد من وضع آلية 
رسمية أو أهلية أو خاصة ملتابعة عمل هؤالء النّظار وحماسبتهم عىل التقصري، ونحن نطالب 
حسابات  ومراجعة  عليها،  للوقوف  املالية  القوائم  بإبراز  النظار  بإلزام  التوصية  فضيلتكم 
الوقف، وموارده ومصادره، وممتلكاته، فلم نَر أي جهة قامت بذلك، وال نعرف عنهم أهنم 
إىل  تبعثه  هذا  كتابنا  نرفع  حساباهتم.  وتدقيق  ملراجعتها،  كانت  جهة  ألي  دفاترهم  قدموا 
ناديك العايل عوامل احلاجة، وتزجيه إىل ساحتك دواعي الشدة. نأمل أن يكون توضيحا 
وتذكرة بأمرنا، والذكرى تنفع املؤمنني لترتأف بحالنا، واهلل ال يضيع أجر املحسنني، نشكو 
إليك ما كلت قوتنا عن احتامله، وضعفت عزيمتنا عن مقاومته، وبعد أن تشعبت بنا دواعي 
الشقاء والعناء حتى بلغ السيل الزبى، واليوم نرفعه إىل مقامكم الرفيع، وقد قعدت مهتنا 
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عن مقاومة احلاجة، فأصبحت كام رس العدو، وساء احلميم، وآالمنا كأهنا جلود آهل النار، 
كلام نضج منها أديم جتدد غريه، وقد أنعم اهلل عليك بأن فوض أمرنا إليك فاحكم بام أنت 
أهل له، ها نحن قد أظهرنا حقيقة الواقعة أمامكم حتى الح احلق، فهال أسقطتمونا حقنا 
بإصداركم قراركم احلق: ١ -بعزل املدعى عليهم، وتعيني من هم أهل لتك األمانة، وينال 
رضا اهلل ثم رضانا. ٢ -إصدار قراركم بإيقاف هؤالء عن ممارسة عملهم كنظار، وجلنتهم 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  وأن  خاصة  فضيلتكم،  من  الدعوى  يف  البت  حلني  العلمية 
صحة  يف  البت  حلني  التعويضات  مبالغ  عنهم  أوقف  قد  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
نظارهتم، واهلل أسأل أن ينفعنا بام علمنا، وأن جيعل أعاملنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن 
ييرس لنا طريق اخلري واهلدى والرشاد، إنه جواد كريم(. اهـ. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
وكالة قال: إنه ال جديد يف اجلواب، وأكتفي بام قدمته سلفا، هكذا قال، ثم أبرز املدعي )...( 
وطلب  املحكمة،  هذه  من  صادًرا  ١٤٣١/١/٦هـ  يف   ١٦/٢٠٠/٤ الرقم  حيمل  صكا 
االطالع عليه؛ عليه أمرت برفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعون املثبتة هوياهتم فيام 
سبق، كام حرض وكيل املدعى عليهم، كام جرى االطالع عىل صك النظارة الصادر من هذه 
ناظرا   )...( إقامة  يتضمن  أنه  ووجد  ١٤١٠/٣/١٥هـ،  يف   ١١/١٦٠ برقم  املحكمة 
ومتحدثا عىل وقف )...( الشهري بوقف )...( الواقع بمكة املكرمة، كام وجد مهمشا عليه 
من قبل فضيلة الشيخ )...( القايض هبذه املحكمة أن النظار عىل هذا الوقف هم كل من 
)...( و)...( و)...( و)...( بناء عىل الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٤/١/١٠٣ يف 
١٤٢٧/١٢/١٦هـ، كام وجد عليه إحلاق من فضيلة القايض )...( بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ 
للجنة  أعضاء  اجلنسية(   ...(  )...( والدكتور  اجلنسية(   ...(  )...( الدكتور  تعيني  يتضمن 
العلمية للوقف، وتقوم بعمل اإلرشاف عىل الوقف، ومتابعة طلبة العلم املستحقني للوقف، 
وتقديم تقرير علمي لنظار الوقف حول املستوى العلمي ملستحقي الوقف. اهـ؛ فبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث مل يوجد ما يوجب عزل النظار، وما ذكر عبارة عن 
حكمت  فقد  عدمه  من  الوقف  غلة  يستحق  من  ثبوت  من  التأكد  يف  الوقف  نظار  اجتهاد 
برصف النظر عن دعوى املدعني، كام أفهمت املدعى عليهم بأن عليهم إجراء هذا الوقف 
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حسب رشط الواقف املدون يف الصك ذي الرقم ١/١٧٧ يف ١٣٧١/١/٣٠هـ. وبعرضه 
عىل الطرفني قررا عدم القناعة، فأفهمتهم بمراجعة املحكمة خالل عرشة أيام من تاريخ هذا 
يقدموا اعرتاضهم خالل  فإن مل  لتقديم اعرتاضهم عليه،  اليوم الستالم نسخة من احلكم 
املدة النظامية فسرتفع ملحكمة االستئناف حسب التعليامت، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٧/١٢هـ.

الرقم  ذي  بخطاهبا  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
٣٣٩٤٦٧٦٣ يف ١٤٣٥/٢/٥هـ رفقها قرار الدائرة األوىل لألحوال الشخصية والوصايا 
والقصار وبيوت املال ذو الرقم ٣٥١٣١٥١٨ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ، املتضمن: )وبدراسة 
عدم  بشأن  فيه  ورد  ما  خالفوا  كام  تقرر  االعرتاضيتني  والالئحتني  ضبطه  وصورة  الصك 
استحقاق املتأهلني ليشء من الوقف، وقد رصحوا بذلك أيضا يف الئحتهم االعرتاضية يف 
الفقرة أواًل من الالئحة، ومع ذلك فقد رصف النظر عن الدعوى، واعترب ترصف املدعى 
عليهم إنام هو اجتهاد يف ثبوت من يستحق غلة الوقف، ومل ينظر يف خمالفته لرشط الواقف، 
وما ذكره املدعون، وكذلك املدعى عليهم هبذا الشأن، ومل يواجه املدعني بام جاء يف احلكم 
إحلاقه  جرى  وما  ١٤٢٧/١٢/١٦هـ،  يف   ٤/١/١٠٣ برقم  نفسها  املحكمة  من  الصادر 
املدعون،  ذكره  ملا  خالفًا  القطعية  اكتسب  قد  احلكم  ذلك  أن  فضيلته  لدى  حتقق  إذا  عليه 
برشط  عليهم  املدعى  إلزام  من  فضيلته  به  حكم  فيام  النظر  إعادة  يلزم  احلالة  هذه  ويف 
الرشط،  خمالفة  من  عليهم  املدعى  قرره  وملا  إليه،  املشار  السابق  احلكم  يف  ورد  ملا  الواقف 
املدعى  إقرار  مع  الرشط  خمالفة  دعوى  عن  النظر  رصف  بني  التناقض  منه  يفهم  قد  وملا 
يف  وجاء  احلكم،  بذلك  عليهم  املدعى  وكذلك  املدعون،  يقنع  مل  وهلذا  بمخالفته،  عليهم 
الالئحتني االعرتاضيتني املقدمتني منهم ما يستدعي النظر، واملناقشة، وإكامل الالزم.( ويف 
يوم األحد ١٤٣٥/٣/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة الواحدة ظهرا؛ وإجابة عىل ما ذكره 
أصحاب الفضيلة املشايخ الكرام وفقهم اهلل وحفظهم فلم يظهر يل من دعوى املدعني ما 
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للتأكيد  به، فهو  يتناىف مع ما حكمت  بام ذكر ال  املدعى عليه  النظار. وإفهام  يوجب عزل 
عىل رشط الواقف، وإذا كان املدعون يرون أهنم مستحقون يف الوقف فلهم التقدم بدعوى 
استحقاق يف وقف، وما ذكره أصحاب الفضيلة بشأن التحقق من اكتساب احلكم بالقطعية 
للصك ذي الرقم ٤/١/١٠٣ يف ١٤٢٧/٢/١٦هـ فإن احلكم مكتسب القطعية بناء عىل 
قناعة املدعيني أوال كام هو موضح يف السطر مئتني وستة ومخسني، ثم قناعة املدعى عليه 
الناظر بعد عودة املعاملة من حمكمة االستئناف السطر مئتني وسبعني من الصك ذي الرقم 
القضية  املرفقة صورته. وليس من شأن ناظر  ٤/١/١٠٣ والتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٦هـ، 
تعيينهم من  الذين سبق  للنظار  ناظر  القضية دعوى عزل  لكون هذه  به؛  املدعني  مواجهة 
بأنه قد  اهلل  الكرام وفقهم  املشايخ  الفضيلة  الشيخ )...(، مع إحاطة أصحاب  قبل فضيلة 
مهش عىل صك النظارة ذي الرقم ١١/١٦ والتاريخ ١٤٢٠/٣/١٥هـ من فضيلة الشيخ 
)...( إجازته رشوط وواجبات وحقوق النظار ما يستحق النظر من قبل أصحاب الفضيلة 
املشايخ الكرام؛ إذ إن احلكم بعزل الناظر لعدم امتثاله رشط الواقف بنصه مع إجازة الشيخ 
ما أشري إليه حمل نظر، هذا ما لزم اإلجابة عنه، وأمرت بإحلاق ذلك بالصك وسجله، ورفعها 
ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، 
١٤٣٥/٥/٣هـ  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  اهلل،  احلمد 
حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد  دقيقة  وأربعني  ومخسة  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
ذو  املالحظة  قرار  به  املرفق  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٤٦٧٦٣ برقم  االستئناف 
األوىل  الدائرة  قضاة  )نحن  املتضمن:  ١٤٣٥/٤/١٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٢١٤٦٤٢ الرقم 
االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
بمنطقة مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بمكة املكرمة ذي الرقم ٣٣٩٤٦٧٦٣ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، املشتملة 
برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل 
٣٤٢٦٧٩٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، املتضمن دعوى )...( ورفقاه ضد )...( ورفقاه 



279

يف عزل ناظر وقف. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت إعادهتا 
التناقض  ظاهره  ما  عىل  ويشتمل  مقنع،  غري  فضيلته  جواب  أن  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة 
مع خمالفته كذلك للحكم السابق الذي أكد فضيلته أنه قد اكتسب القطعية، وينبغي طلب 
الطرفني ومناقشتهام عىل ضوء ما ورد يف الالئحة االعرتاضية املقدمة من كل واحد منهام، 
وما دام قد ظهر لفضيلته ما يسوغ اجتهاد املدعى عليهم بشأن رشط الوقف، وقد رصف 
النظر عن دعوى خمالفتهم للرشط، فينبغي مالحظة ذلك مع جتنب احلكم بخالف ما سبق 
احلكم به ما أمكن ذلك ما دام مل يظهر عليه وال عىل سجله ما يؤثر فيه، كام ينبغي تنبيه كاتب 
التوفيق،  وباهلل  األخري،  اإلحلاق  يف  ونحوية  لفظية  أخطاء  من  حصل  ما  بتصحيح  الضبط 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم(؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة املشايخ 
بااللتزام  وأفهمتهم  الواقف،  برشط  بااللتزام  املدعني  إفهامي  عن  رجعت  قد  بأين  الكرام 
بالبنود املذيلة بالصك الصادر من فضيلة الشيخ )...(، وما زلت عىل ما حكمت به فيام عدا 
ذلك. وبعرضه عىل الطرفني قرر من حرض من املدعني البقاء عىل معارضتهم سابقا، كام قرر 
وكيل املدعى عليهم القناعة، وأمرت بإحلاق ذلك بصكه وسجله ورفعه ملحكمة االستئناف 

للتدقيق، وباهلل التوفيق، وأغلقت اجللسة الساعة احلادية عرشة. حرر يف ١٤٣٥/٥/٣هـ.
الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف 
بمنطقة مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بمكة املكرمة ذي الرقم ٣٣٩٤٦٧٦٣ والتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ، املشتملة 
عىل الصك ذي الرقم ٣٤٢٦٧٩٤٧ والتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
ضد/)...(  ورفقاه  دعوى/)...(  املتضمن  الكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
ورفقاه يف عزل ناظر الوقف. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 
باألكثرية املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري املؤرخ يف ١٤٣٥/٥/٣هـ، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 5ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٢٩٧٩٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠١/٠٣هـ رقم القرار:٣٥١٠٣٢١٨  

وسفا-اطمباعزلاتلناظلا-اعجزاعناتلنظارةا-اتقصريايفاوتجباهتاا-اسلتراسقلاتخلربتءا-ا
تلشيحاناظلابديلا-اشهادةاشهوداعدولا-اصالحيةاتمللشحالمنظارةا-اتحلكلابعزلاتلناظلا-ا

إسامةاتمللشحاناظلتابديال.

شهادةاتلشهود.

ناظرة  بصفتها  عليها  املدعى  ضد  وقف  يف  مستحقني  بصفتهم  دعواهم  املدعون  أقام 
الوقف؛ طالبني عزهلا عن النظارة لكرب سنها، وعدم صالحيتها للنظارة، وبعرض الدعوى 
عىل وكيل املدعى عليها أنكر عدم صالحية موكلته للنظارة، وقرر أن كرب سنها ال يعيقها 
عن ذلك، وأن ريع الوقف زاد خالل فرتة توليها نظارة الوقف، وقد ورد قرار قسم اخلرباء 
متضمنا عدم صالحية املدعى عليها للنظارة، ثم قام املدعون برتشيح ناظرة بديلة عن الناظرة 
املدعى عليها، وبطلب البينة منهم عىل صالحيتها للنظارة أحرضوا شاهدين معدلني رشعا 
فشهدا بذلك؛ ولذا فقد حكم القايض بعزل الناظرة املدعى عليها، وإقامة املرشحة ناظرة 

بدال عنها، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٢٩٧٩٩٧ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٤/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٣٨١٠٢١٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٤/٢٨هـ، 
)...( سعودي  فيها  وحرض  اجللسة  افتتحت  ١٨ /١٤٣٣/٠٨هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصياًل عن نفسه وبوكالته عن )...( وعن 
بالقاهرة  السعودية  العربية  اململكة  سفارة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وعن)...(   )...(
و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  ووكالته  ١٤٣٢/٦/٢٠هـ،  وتاريخ   ٤٨/٤٠٤ برقم 
و)...( و)...( و)...( و)...( أبناء )...( بموجب صك الوكالة ذي الرقم ٦٥١٨٢ والتاريخ 
١٤٣٠/٧/١٢هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة، وادعى عىل احلارض 
معه بمجلس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
ناظرة  بصفتها   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن  وكياًل 
عىل وقف )...( بموجب صك النظارة ذي الرقم ٣٢١١٨٦٧١ والتاريخ ١٤٣٢/٦/١هـ، 
الصادر من هذه املحكمة قائاًل يف حترير دعواه عليه: إنني وأكثر املستحقني يف وقف )...( 
وهي  سنها،  كرب  منها  أسباب:  لعدة  الوقف  عىل  ناظرة  عليها  املدعى  إقامة  عىل  نعرتض 
ناظر  وإقامة  عزهلا  أطلب  للنظارة؛  صاحلة  غري  وهي  تكتب،  وال  تقرأ  فال  متعلمة،  غري 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  أحرض  وقد  دعواي،  هذه  عليه،  االتفاق  سيتم  آخر 
السجل املدين ذي الرقم )...( وكيال عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من سفارة اململكة 
العربية السعودية باهلند بصفته املستفيد من أحد أسهم الوقف، وقرروا مصادقتهم وتأييدهم 
إن  قال:  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال  قالوا.  هكذا  فيها،  للمدعي  وانضاممهم  للدعوى، 
وصحيح  عملها،  من  متكنها  مع  يرضها  ال  وعمرها  عاجزة،  وال  مريضة،  ليست  موكلتي 
أهنا ال جتيد القراءة والكتابة، ويكفيها األمانة، وقد أصلحت الوقف، وزادت الدخل خالل 
فرتة توليها القصرية، واملدعي )...( هو الناظر السابق الذي تقدمت موكلتي بدعوى عزله، 
فعزل بناء عىل ذلك؛ ولذا يثري الدعاوى، وما تزال عليه دعوى حماسبة منظورة، وال نوافق 
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عىل إقامة )...( ال منفردًا وال منضاًم مع موكلتي، وكل دعواه لتعطيل دعوى العزل، هكذا 
أجاب. وبعرضه عىل املدعي قال: الصحيح ما ذكرت، وصحيح أين كنت ناظرًا، وما تزال 
ابنها، وهو ال حيسن تويل  الناظرة قد وكلت  املحاسبة قائمة، وأمانتها ال نطعن فيها، لكن 
الوقف. وبسؤال املدعى عليه عن عدد املستحقني يف الوقف قال: أربعة أسهم: سهم )...(، 
كلهم،   )...( أوالد  هم  واملعرتضون  موكلتي،   )...( وسهم   ،)...( وسهم   ،)...( وسهم 
وأوالد )...( بعضهم، ويبقى سهامن لـ)...( و)...(، وهي موكلتي. وبعرضه عىل املدعني 
صادقوا عىل ذلك، وهنا جرى االطالع عىل صك النظارة ذي الرقم ٣٢١١٨٦٧١ والتاريخ 
١٤٣٢/٦/١هـ، املتضمن إقامة )...( ناظرة عىل وقف )...( املدعني، واالطالع عىل صك 
عزل الناظر السابق ذي الرقم ٦/٥٤/١٦ والتاريخ ١٤٣١/١٢/١٧هـ، املتضمن دعوى 
)...( ضد )...(، واحلكم بعزل )...( من نظارته عىل وقف )...(، كام جرى االطالع عىل 
االجتامع  تم  املتضمن:  ١٤٣٣/٢/٢٨هـ،  يف   ٣٢٦٩٣١٣٥ الرقم  ذي  النظر  هيئة  قرار 
بالطرفني أصالة، باإلضافة إىل أبناء املدعى عليها املدعو )...( واملدعو )...(، وتم نقاش أمر 
الوقف، وأحوال الناظرة، وعرض عليها بانضامم املدعي يف النظارة، ويكون ناظرًا منظاًم، 
فرفضت ذلك. وبدراسة املعاملة، وسامع ما لدى املدعى عليها حول الوقف فأفادت بااليت: 
املؤجر.  املؤجر وغري  َمن  تتكون من عرشين شقة، ومل أعرف  العزيزية  التي يف  العامرة   )١
٢( العامرة التي يف العتيبية اثنتا عرشة شقة؛ املؤجر ثالث شقق أو أربعة شقق وثامين شقق 
مل تؤجر. ٣( عامرة احلجون سوف يتم إزالتها، وتم سامع أقوال املدعي عن الوقف فأفاد: 
١( عامرة العزيزية هبا ثامين شقق مجيعها مؤجرة. ٢( عامرة العتيبية هبا اثنتا عرشة شقة مجيعها 
مؤجرة إىل هناية ١٤٣١هـ حسب علمي. ٣( عامرة احلجون هبا سبع شقق مجيعها مؤجرة 
حسب علمي، وهي عليها إزالة، وقد تم النقاش مع املدعى عليها وسامع ما لدى املدعي، 
ونرى أن املدعى عليها ال تصلح للنظارة يف الوقت احلارض؛ وذلك لآليت: ١( كرب سنها. 
اختالف   )٤ أبنائها.  طريق  عن  وإنام  بنفسها،  الوقف  عمل  تبارش  مل   )٣ متعلمة.  غري   )٢
املؤجرة وما هي غري مؤجرة.  الشقق  ما هي  تعلم  للوقف. ٥( ال  الشقق  أقواهلا عن عدد 
٦( رفضت انضامم املدعي يف النظارة معها؛ ولدراسة املعاملة جرى رفع اجللسة، ثم حرض 
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الطرفان املرصودة بياناهتم سابقًا، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، وحرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
وحرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرضت )...( 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرضت )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقرروا مجيعًا بأننا نطالب إقامة )...( ناظرة عىل 
الوقف؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل قرار هيئة النظر، وبناء عىل ما 
جاء يف مطالبة بعض املستحقني من إقامة )...(؛ وملصلحة الوقف، وإقامة الصالح عليه فقد 
عزلت الناظرة السابقة )...(، وأقمت )...( ناظرة عىل هذا الوقف ترعى شؤونه، وأوصيتها 
بتقوى اهلل يف الرس والعلن. وبعرضه عليهام قرر املدعي قناعته باحلكم، كام قرر املدعى عليه 
عدم القناعة، وطلب متكينه من االعرتاض فأجبته لطلبه، وأفهمته بتقديم اعرتاضه خالل 
شهر من تاريخ استالمه صورة احلكم، وإذا مل يقدمه خالل املدة املذكورة فسيكتسب احلكم 
القطعية، ويصبح غري خاضع لالستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، ويف يوم 
األربعاء املوافق ١٤٣٤/٧/١٢هـ فتحت اجللسة وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف 
وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٥٨٠٤٨ يف ١٤٣٤/٣/٨هـ، املتضمن تقررت باألكثرية إعادهتا 
للنظارة   )...( يتأكد فضيلته من عدالة وصالحية  ييل: ١ -مل  ما  لفضيلة حاكمها ملالحظة 
وإجراء  بالنظارة،  القيام  من  يلزم  بام  الناظرة  يفهم  ٢ -مل  ذلك.  من  والبد  العادلة،  بالبينة 
الوقف،  غلة  فيه  تقيد  دفرتا  تتخذ  وأن  واقفه،  رشط  حسب  الصحيحة  جماريه  يف  الوقف 
املوفق،  واهلل  للمستحقني،  الرصف  وطريقة  للمستحقني،  رصفه  يمكن  وما  ومرصوفاته، 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. واختذ القرار من دائرة األحوال الشخصية 
الثانية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال؛ عليه فقد حرض الطرفان، كام حرضت 
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الناظرة املقامة )...(، فطلبت من املدعي إحضار بينة عىل عدالة الناظرة ففهم ذلك، وحلني 
إحضارهم جرى رفع اجللسة. ثم حرض املدعي ومل حترض املدعى عليها وال من يمثلها، كام 
حرضت الناظرة املقامة )...(. وبسؤاله عن البينة عىل عدالة وصالحية )...( للنظارة أحرض 
كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
الرقم )...(.  الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي  املدين ذي 
وبسؤاهلم عام لدهيم من الشهادة أجاب كل واحد منهم بمفرده: إننا نعرف الناظرة املقامة 
)...(، وإننا نشهد بعدالتها وصالحيتها للنظارة عىل الوقف، كام أوصيتها بتقوى اهلل تبارك 
وتعاىل، وأن تراعي الوقف، وتقوم عىل شؤونه، وأن ترعى مصاحله، وأن تتخذ دفرتًا تقيد 
فيه غلة الوقف، ومرصوفاته، ففهمت ذلك، هذا ما لزم بيانه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٣هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
 )...( دعوى  املتضمن  وتاريخ١٤٣٤/١/٢٧هـ،   ٣٤٢٥٢٠٥ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  وقف.  ناظر  عزل  يف  وكالة   )...( ضد  ووكالة  أصالة 
والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٦ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٣٠٠٦٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٥/١٨هـ رقم القرار:٣٥٢٥٠٢٤١  

وسفا-اإمهالها-اطمباعزلاتلناظلا-اشهادةاشهوداعدولا-اتحلكلابعزلاتلناظلا-تلشيحا
ناظلاجديدا-ابينةاعىلاصالحياهالمنظارةا-اتنطباقارشطاتلوتسفاعميها-اإساماهاناظلتابديال.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعون دعواهم بصفتهم مستحقني يف وقف ضد ناظره طالبني عزله عن النظارة؛ 
إلمهاله العني املوقوفة مدة طويلة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر إمهال الوقف 
ودفع بحاجته إىل الرتميم، وأنه طلب من املستحقني تشكيل جلنة لذلك، وبطلب البينة من 
ونظرا  سنوات،  عرش  ملدة  العني  بإمهال  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين  أحرضوا  املدعني 
حكم  فقد  لذا  سنوات؛  عرش  مدة  املوقوفة  العني  بإمهاله  عليه  املدعى  من  البنّي  للتقصري 
القايض بعزل املدعى عليه عن النظارة عىل الوقف، فاعرتض املدعى عليه، وأعيدت املعاملة 
من حمكمة االستئناف لرتشيح ناظر بديل حتى ال تضيع حقوق الوقف، وقد أحرض املدعون 
مرشحني للنظارة، كام أحرضوا شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل صالحيتهام لذلك؛ ونظرًا 
ناظرين  املرشَحني  بإقامة  أيضًا  القايض  لذا فقد حكم  للنظارة؛  لثبوت صالحية املرشحني 

عىل الوقف، ثم صدق احلكمني من حمكمة االستئناف.



286

وقف

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
برقم ٣٤٣٠٠٦٩  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٤٦٦٦١٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٨هـ،  وتــاريــخ 
وفيها  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٣/٠٢هـ  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( 
أصالة عن نفسه وبوكالته عن )...( و)...( و)...( بنات )...( و)...( بموجب الوكالة ذات 
السعودية  العربية  اململكة  الصادرة من سفارة  الرقم ٤٩/١٠٨٥ يف ١٤٣٣/١١/٢٨هـ، 
بالقاهرة، التي ختوله املطالبة بعزل الناظر )...(، واملدافعة واملرافعة وإقامة وسامع الدعاوى 
وحضور اجللسات وإقامة البينة وقبول احلكم واالعرتاض عليه واإلقرار واإلنكار واجلرح 
والتعديل... إلخ، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
الناظر عىل وقف  املذكور هو  املدعى عليه  إن  قائال يف حترير دعواه:  األول  فادعى   ،)...(
)...( الواقع بمكة املكرمة حي العزيزية )...( بموجب صك النظارة ذي الرقم ٢/٨٢ يف 
١٤٠٨/٢/١٩هـ، الصادر من املحكمة الكربى بمكة، ومنذ أن أخلت )...( املبنى يف عام 
١٤٢٤هـ أي: ما يقارب عرش سنوات والعامرة معطلة ومهملة إمهااًل ذريعًا الفتًا لالنتباه، 
بسبب ضعف  شيئًا  منها  املستحقون  يستفد  مل  ذلك  ومع  جيد،  اسرتاتيجي  موقع  وهي يف 
القناع  الفقهاء يف كشاف  بأمورها؛ وحيث نص  املذكور  املدعى عليه  وعدم جدية واهتامم 
ج)٤( ص)٢٦٨( بأن ]وظيفة الناظر حفظ الوقف وعامرته وإجياره وزرعه واملخاصمة فيه 
عامرة  من  يف جهاته  ورصفه  تنميته  يف  واالجتهاد  ثمر  أو  زرع  أو  أجرة  من  ريعه  وحتصيل 
وإصالح وإعطاء مستحق. اهـ[؛ ولعدم قيام املدعى عليه بذلك أطلب عزل الناظر املذكور، 
وإصدار صك بذلك لكي يتم اختيار ناظر آخر. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب: ما 
ناظًرا صحيح، وأما ما ذكره من تقصريي يف  الوقفية، وإقامتي  ذكره املدعي يف دعواه من 
الوقف فغري صحيح، ولدي ما يثبت، وأطلب إمهايل للجلسة القادمة إلعداد ردي، وإحضار 
مستندايت، هذه إجابتي؛ وعليه جرى رفع اجللسة. ثم فتحت اجللسة وفيها حرض الطرفان 



287

وبسؤال املدعى عليه عن جوابه أبرز مذكرة جوابية مكونة من أربع صفحات ونصها: ١ـ 
الدعوى غري صحيحة مجلة وتفصيال. ٢. تسلمت النظارة منذ ما يقرب )٢٦( سنة، وحال 
الوقف متدهورة وقديمة ومنهوبة بعلو جبل )...( شيدت مبانيها منذ أكثر من )١٣٢( عاما، 
بيد  الوقف  ناظر ومعطلة وصكوك  بقيت األوقاف دون  السابقة )...(  الناظرة  وبعد وفاة 
العمة )...(، وهي والدة املدعي، وآخر الطبقة العليا يف ذلك الوقت، وبقيت النظارة معطلة 
لسنوات ما يقرب من عرشة سنوات. ٣. مل يرغب أحدا من الورثة يف تويل النظارة، وحتمل 
النظارة،  وتوليت  الصكوك  وأخذت  كبري،  جمهود  إىل  للحاجة  الوقف،  باجتاه  املسؤولية 
بتأجريها عىل  يقومون  الذين  اليد  األوقاف من واضعي  مباين  اسرتداد  وحتملت مسؤولية 
بنزع  الدولة  قررت  أن  إىل  البسيط  الرتميم  ألعامل  تكفي  ال  اإلجارة  وعوائد  املتخلفني، 
ملكيات أراٍض وعقارات جبل )...( املطلة عىل املسجد احلرام، وتوليت بإهناء اإلجراءات 
مبلغ  إيداع  ٤.عند  املستحقني.  من  مساعدة  أي  ودون   )...( وظيفتي  بحكم  النظامية 
موقع  يف  قطع  أربع  رشاء  تم  باملحكمة  القضية  ناظر  قبل  من  النقد  بمؤسسة  التعويض 
يف  ووفقت  هبا  أعتز  الشهادة  وهذه  وممثله  ورفقاؤه  املدعي  اعرتف  كام  جيد،  إسرتاتيجي 
االختيار، )وما توفيقي إال باهلل(، وسعر املرت تضاعف إىل أكثر من مخسة أضعاف واملساحة 
التصميم مقدما. ٦.استحصلنا عىل رخصة  اإلمجالية ) ٥٠ ، ٢٦٢٨م٢ (. ٥. دفعت قيمة 
الترصيح وإمجايل  بالكامل حسب  التنفيذ  التنفيذ عىل حسايب. ٧.تم  البناء واإلرشاف عىل 
البناء ) ٥٢ ، ٥١٧ ، ١٢م٢ (، وتم إدخال الكهرباء واملاء. ٨. تم سداد الدين  مسطحات 
بالكامل كام هو مبني يف الصك إذن البناء. ٩.قمنا بتوزيع ريع اإلجيار سنويا من صايف الربح 
بعد استقطاع أقساط الدين والصيانة والتشغيل. ١٠. وحسب عقد وزارة )...( مع الناظر 
مكلف بعمل التعديالت داخل املبني حسب طلب إدارة )...( والفرش وتركيب وتأمني 
وشبكة  املكيفات  وصيانة  أربعة  وعددها  املصاعد  وجتديد  التلفونات  وأجهزة  السنرتال، 
الكهرباء وشبكة الرصف الصحي، ومل يصدر أي شكوي من إدارة )...( من ناحية العامرة 
واإلصالح عىل الرغم من حصول التأخري يف اإلجيار. ١١. يتم تسليم اإلجيار للمستحقني 
قيامنا  من  الرغم  عىل  للمبنى   )...( وإخالء  للمستحقني،  البيانات  وتسليم  تأخري  دون 
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األرض  باستئجار  استعدادنا  من  الرغم  وعىل   وإصالح  عامرة  من  املطلوب  بالواجب 
املجاورة، وهي تعادل مساحة أرض مقر )...( ملواقف السيارات دون املطالبة بالزيادة إال أن 
رئيس )...( آنذاك رغب يف النقل دون إبداء األسباب، ويشهد عىل ذلك املختصون يف )...( 
املبنى عام ١٤٢٤هـ:  )...( وإخالء  بعد خروج  ما  نكن طرفا يف ذلك.  )...( ومل  ووزارة 
أوال: إن مبنى الوقف الكائن بحي العزيزية عىل طريق مكة املكرمة الطائف، الذي تم بناؤه 
منذ عرشين عاما، واملستأجر األخري كانت )...( بمكة املكرمة كمقر لـ)...( وغريها خالل 
العرشة السنوات األخرية، مما أدى إىل استهالك مرافق املبنى وإهالك بعض الشبكات والبنى 
التي  الكبرية  العقارية  والطفرة  الرسيعني  االقتصادي  واالنفتاح  للنمو  ونظرا  له،  التحتية 
كبرية  مشاريع  من  شديدة  منافسة  وظهور  خاصة  املكرمة  ومكة  عامة  اململكة  تشهدها 
وضخمة سوف تغري خارطة سوق العقار يف مكة املكرمة، وتغري مفهوم االستثامر والتطوير 
العقاري بات لزاما علينا كناظر للوقف من استحداث نقطة حتولية للمبني الوقف وصياغة 
إزالة  دون  للمبني  احلايل  الوضع  احلسبان  يف  واضعا  مستقبلية  جديدة  ورؤية  اسرتاتيجية 
املبني، بل االستفادة من اهليكل وعمل ترميامت وحتديثات وتطوير وتوسعة ليكون معلام 
بارزا ذا جدوى اقتصادية مما حيقق أقىص استفادة وقيمة مضافة ملواكبه متطلبان سوق العقار 
حاليا ومستقبال دون إهدار الوقت واملال مما حيقق الغبطة واملنفعة؛ وذلك هو اهلدف املنشود 
للمرشوع:  مالية  ودراسات  فنية  دراسات  إعداد  تم  ذلك  عىل  وبناء  العني.  إحياء  من 
إلخ،   )...( ميكانيكية  والكرتو  إنشائية  خرائط  معامرية  تصاميم  من  الفنية  أ -الدراسات 
سالمة  من  للتأكد  املبنى  وهيكل  والرتبة  لألساسات  ميدانية  واختبارات  معاينة  وعمل 
وحتليل  مسح  عمليات  من  للمرشوع  املالية  ب -الدراسات  للتطوير.  وقابليته  املرشوع 
للسوق وتقييم األصول الثابتة واملتحركة للوقف للتأكد من اجلدوى االقتصادية للمرشوع. 
ت -بناء عىل نتائج الدراسات املقدمة وجد أن إعادة هيكلة املبنى وحتويله إىل مرشوع مركز 
أقىص  لتحقيق  وذلك  فاخرة؛  ومرافق  ومرتابطة  متعددة  عنارص  متضمنا  وجتاري  لألعامل 
قيمة مضافة ال سيام أن موقع مبني الوقف اسرتاتيجي جيد. ث -قد يتساءل البعض ملاذا ال 
نظام  من  مستفيدا  البناء  وإعادة  املبني،  بإزالة  وذلك  االختيار؛  يف  حرية  املستثمر  يعطى 
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االرتفاعات املعتمد أخريا التي تصل )١٦( دوًرا متكرًرا وثالثة أدوار خدمات؟ ونقول هذه 
ممكنة ولكن حتتاج إىل ضخ مبالغ تعادل أكثر من مخسة أضعاف تكلفة االستفادة من اهليكل 
وعمل ترميامت وحتديثات )...( إلخ، كام أسلفا وفرصة احلصول عىل مستثمر ذي مالءة 
وحقوق  معقولة  صافية  وأرباح  املال  رأس  اسرتداد  االعتبار  يف  األخذ  مع  كبرية  مالية 
أعطينا  لو  حتى  مانع  ال  ولكن  ضئيلة،  سنة   ٢٥ تتعدى  ال  فرتة  يف  الوقف  يف  املستحقني 
املستثمر فرتة سامح ال تقل عن ثالث سنوات حتفزا له، وإعطائه جدوى اقتصادية أكثر طاملا 
ثابت وضامن رصفه يف  املنفعة متغرية واألصل  الغبطة واملنفعة وأن  فيه  الوقف  أن استثامر 
جودة الصيانة والتشغيل حلفظ العني. ثانيا: االعتداء عىل الوقف: ما تم من االعتداء عىل 
هذا  استغل  املستثمر  إن  حيث  إرادتنا؛  عن  خارج  املدعو/)...(  املستثمر  قبل  من  الوقف 
العقد عىل الوقف قبل استالمه من قبلنا بموجب حمرض رسمي حلرص موجودات الوقف من 
مكيفات وخالفها، والتي يتعني الترصف فيها وفقا ملا تقتضيه مصلحة الوقف مما يعد هتديدا 
ملنشآت الوقف واإلرضار به وباملستفيدين منه؛ وذلك بطريقة عشوائية دون احلصول عىل 
اخلرائط والترصيح من البلدية وعرضنا املوضوع مع مجيع املستحقني يف حينه، وأقمنا دعوى 
يف  األسباب  ورشحنا  الوقف،  حيال  النية  حسن  عدم  لظهور  العقد  بفسخ  املستثمر  ضد 
دعوانا بموافقة وإمجاع املستحقني. ثالثا: قمت بإعداد الدراسات الفنية والدراسات املالية 
باالعتبار  األخذ  رابعا:  الدراسات.  عىل  وإطالعهم  املستحقني  بعلم  اخلاص  حسايب  عىل 
وجود خمططات ألعامل إزالة وهدم يف املنطقة ملرشوع تكملة الدائري الرابع ومرشوع تطوير 
احلرمني  قطار  حمطة  ربط  ومرشوع  منى  إىل  املؤدي  خالد  امللك  نفق  لكوبري  موازي  خط 
بقطار املشاعر مما أدى إىل حذر املستثمرين واملطورين وحتفظهم خوفا من اإلزالة كام حدث 
للبعض. خامسا: منازعة املدعي/)...( لناظر الوقف يف النظارة دون األخذ باالعتبار بآراء 
عىل  وعالوة  سنه  لكرب  لشخصه  وليس  له  املوضوعي  برفضهم  لعلمه  املستفيدين  غالبية 
ضعف خربته يف هذا املجال وإقامة دعوى قضائية مسبقة يف نفس موضوع القضية وبإيعاز 
أشخاص من خارج املستفيدين برفع دعوى قضائية اهلدف منها إشغايل وإشغال املجالس 
القضائية وتعطيل الناظر ومن ثم الوقف طمعا منه يف النظارة مما أدى إىل عزوف املستثمرين. 
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وأخريا إن دعوى/)...( ورفاقه كيدية، وإن ادعاءاهتم غري صحيحة مجلة وتفصيال والرزق 
بيد اهلل سبحانه وتعاىل وخالل اجتامعايت مع املستحقني بحضور أبنائهم ومساندهتم لنا بأن 
يساهم اجلميع باجلهد للحصول عىل مستثمر أو ممول واالستفادة من خربيت والقيام بتعليم 
اجليل اجلديد لنقل اخلربة إليهم ملن يرغب ونبذ اخلالف للمصلحة العامة والغبطة واملنفعة 
للوقف. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب: هذا الكالم غري صحيح، ولدي بينة عىل إمهاله 
وتعطيله، ومستعد بإحضارها يف اجللسة القادمة؛ عليه جرى رفع اجللسة، ثم فتحت اجللسة 
وفيها حرض الطرفان. وبسؤال املدعي عن بينته التي استعد بإحضارها، وأحرض للشهادة 
وأدائها كال من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاله 
العزيزية مهجور  الواقع يف  املوقوف  العقار  بأن  تعاىل  أشهد هلل  قال:  الشهادة  من  لديه  عام 
ومعطل منذ ما يقارب العرش سنوات، هذا ما لدي من الشهادة، وبه أشهد هلل تعاىل. وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب: أما الرجل ال أعرفه، وأما شهادته فغري صحيحة، كام حرض 
للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاله 
والواقع  الدعوى  حمل  املوقوف  العقار  بأن  تعاىل  هلل  أشهد  أجاب:  الشهادة  من  لديه  عام 
بالعزيزية معطل املنافع وال يستفاد منه، بل أصبح خرابة منذ ما يقارب العرش سنوات منذ 
أن خرجت منه )...( التي كانت مستأجرة له، هذا ما لدي، وبه أشهد هلل تعاىل. وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب أما الشاهد فال أقدح فيه، وأما شهادته فغري صحيحة. وبطلب 
تعديل البينة حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاله 
وبسؤال  العدول.  من  ومها  والصالح،  اخلري  أهل  من  ومها  أعرفهام،  قال:  الشاهدين  عن 
املدعى عليه أجاب: أطلب إمهايل للجلسة القادمة إلحضار ردي عىل ما ذكروا، ثم فتحت 
اجللسة وفيها حرض الطرفان، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(. وبسؤاله عن الشاهدين املرصودة شهادهتام يف اجللسة السابقة عدهلام. وبسؤال 
املدعى عليه عن جوابه عىل ما جاء يف شهادة الشهود، وأبرز ردا جوابيا مكونًا من ورقتني 
عىل  بمرورمها  بأقواهلام  و)...(   )...( ومها  الشاهدين،  شهادة  يف  ورد  ما  عىل  ردا  متضمنا 
الشارع أمام مبنى الوقف بأنه مهجور بعد انتقال )...( بمكة املكرمة منذ عرش سنوات ومل 
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الفينة واألخرى، وإجابتي كام ييل:١.شهادهتام يف حق مبنى  يستفد منه، وكانا يرتددان بني 
الوقف رغم ضخامة املبنى مرسلة وغري مكتملة جواهبا، وبصيغة إمالئية أمالمها من قبل 
املدعي وفقًا له، عوضا عن صلة القرابة بني الشاهد )...( بأحد رفقاء املدعي، ومل يتطرقا بام 
تكسري  من  حدث  وما   ،)...( املستثمر  به  قام  الذي  االعتداءات  من  املبنى  داخل  حصل 
اجلوابية  املذكرة  يف  )أوضحتها  البلدية  من  اإلذن  عىل  احلصول  دون  الداخل  من  وختريب 
شاهدا  ولو   ،))٣( صفحة  الثانية  الفقرة  ١٤٣٤/٣/٢٨هـ  والتاريخ   ٣٤/١ الرقم  ذات 
بأعينهام ما جرى داخل املبنى، وهو املطلوب الختلفت شهادهتام. ٢.تم االتفاق بيني كناظر 
الوقف واملستحقني مجيعًا عىل أن يقوم من األبناء وهم ١ -املهندس )...( و٢ - املهندس 
)...( ٣ - واألستاذ )...( ٤ - واألستاذ )...( بمعاينة املبنى من الداخل، وإعداد التقرير 
املبنى،  ملعاجلة  الالزمة  احللول  وضع  إلعداد  ذلك  ومشاهدهتم  املستحقني  توجيه  حتت 
املطلوب،  التقرير  إعداد  يتم  ومل  الوقف،  من  لالستفادة  التنفيذية  اخلطوات  عىل  واالتفاق 
ورفقاؤه   )...( قام  سنتني  من  أكثر  مرور  وبعد  الناظر،  عزل  املدعي  طالب  ذلك  وبدل 
بالدعوى لعزل الناظر دون االتفاق والتشاور مع أغلب مستفيدي الوقف، وقبل أن نتفق 
عىل األولويات للمهام الذي سيقوم هبا الناظر باإلمجاع مع العلم أن املدعني هم األقلية من 
وإخراج  والعائلة  املستحقني  نطاق  خارج  شاهدين  أحرضوا  بأهنم  أقرر  لذا  املستحقني؛ 
كيدية.  دعواهم  أن  تأكيد  وهذا  مجيعًا،  عليه  اتفقنا  ملا  خالفًا  عنهم  احلرج  إلبعاد  أبنائهم 
للوقوف  باملحكمة  املختصة  اجلهة  ندب خبري هنديس من  أطلب من فضيلتكم  املطلوب: 
ومعاينة املبنى من الداخل وإعداد تقرير فني خاصة من الناحية اإلنشائية ملعرفة مدى الرضر 
الذي أحدثه املستثمر سالف الذكر، كام أطلب من فضيلتكم إعطائي فرصة كافيه يف اجللسة 
مجيع  عىل  بشهادهتم  لإلدالء  وكالة  أو  أصالًة  الوقف  مستفيدي  أغلب  بحضور  القادمة 
أي  ورفض  املستفيدين،  غالبية  مع  باالجتامع  املدعني  لرفض  نظرًا  هبا  قمت  التي  األعامل 
حلول توافقية نحو إعامر وتطوير وحتديث العني؛ وذلك للغبطة واملصلحة العامة؛ فبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل ما جاء يف شهادة الشهود، وألن ما دفع به املدعى 
عليه ال يقوي جانبه للدفاع عن تقصريه يف عني الوقف؛ وألن ناظر الوقف هو املسؤول عام 
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ينشأ عن تقصري نحو عني الوقف؛ وألن يف تعطيل العني قرابة العرش السنوات تقصرًيا بيًنا 
سبق  وبام   ،)...( عليه  املدعى  وهو   )...( وقف  ناظر  عزلت  فقد  كله  لذلك  وواضًحا؛ 
حكمت. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر عدم القناعة وقد أفهمته بأن عليه مراجعتنا الستالم 
صورة من صك احلكم لتقديم اعرتاضه خالل ثالثني يوم، وإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة 
آله  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  املذكورة فسيسقط حقه يف االعرتاض، وباهلل 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ.

عليها  مالحظًا  االستئناف  حمكمة  مقام  من  املعاملة  عادت  فقد  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
بالقرار ذي الرقم ٣٤١٩٥٤٩٨ يف ١٤٣٤/٨/١٣هـ، ونص احلاجة منه: تقررت إعادهتا 
والبد  عنه،  بدياًل  ناظرًا  يقم  ومل  الناظر،  بعزل  فضيلته  أن حكم  لفضيلة حاكمها ملالحظة 
املدعني  املوفق، وعليه فقد حرض وكيل  ناظر، واهلل  الوقف مهماًل بال  لئال يرتك  من ذلك 
الناظر لتفريطه وإمهاله، وقد  بياناته سابقًا، وقرر بقوله: إن موكيل يطلبون عزل  املرصودة 
القضية  ناظر آخر فهم غري متفقني حتى اآلن، ويطلبون إهناء هذه  إقامة  حتقق ذلك، وأما 
وسيجري  بيانه،  لزم  ما  هذا  وإقامته،  بينهم  فيام  ناظر  إقامة  يف  يتفقون  ثم  تطول،  ال  حتى 
رفعها ملحكمة االستئناف إلجراء ما تراه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ.
بالقرار  احلمد هلل وحده، فقد عادت املعاملة من مقام حمكمة االستئناف مالحظًا عليها 
الصك  وبدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  يف   ٣٤٣٣٦٩٨٧ الرقم  ذي 
ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة 
عىل  ناظر  إقامة  من  والبد  مالق،  غري  السابق  قرارنا  عىل  فضيلته  به  جاء  ما  أن  ييل:  ما 
املوفق، وعليه  الوقف، وهتمل، واهلل  السابق؛ كيال تضيع حقوق  الناظر  الوقف عند عزل 
عنه،  وكيل  وال  عليه،  املدعى  حيرض  ومل  سابقًا،  بياناته  املرصدة  املدعي  وكيل  حرض  فقد 
لناظر  ترشيحهم  املدعي عن  إفادة حمرضي اخلصوم فجرى سؤال وكيل  يتبلغ حسب  ومل 
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و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم  املستحقني  من  جمموعة  بأن  فذكر  املستحقني  قبل  من 
و)...(؛ وذلك بموجب توكيل الوكيل بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم 
٣٥١٦٩٤٨٨ يف ١٤٣٥/٢/٦هـ اتفقوا عىل إقامة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( الرقم  ذي  املدين 
فجرى طلبهم للحضور مع من يزكيهم يف اجللسة القادمة، وحلني ذلك جرى رفع اجللسة 
ليوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٢/٢٢هـ الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ثم حرض وكيل 
املدعني بموجب وكالة أخرى صادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٥٢٢٨٩٩٩ 
ومتابعة  املحاكم  ومراجعة  واملرافعة  املدافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ،  يف 
هذه الدعوى، كام حرض املرشحان للنظارة، ومها: )...( و)...( املرصودة بياناهتم يف اجللسة 
الرقم  السابقة، وبطلب الشهود حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، وشهد كل واحد  )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
النظارة  يتوىل  بأن  وصاحلان  وأمانة  ديانة  صاحبا  للنظارة  املرشحني  أن  أشهد  بقوله:  منهام 
اجلنسية  )...( سعودي  قبل كل من:  تعديلهم عدال من  الشيخ )...(، وبطلب  عىل وقف 
الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين  بموجب السجل املدين ذي 
وقف  عىل  ناظرين  و)...(   )...( من  كال  أقمت  فقد  تقدم  ما  عىل  وبناء  )...(؛  الرقم  ذي 
حسب  شؤونه  ويرعيان  حقوقه،  عىل  وحيافظان  الرشعية،  جماريه  يف  جيريانه   )...( الشيخ 
أو  تبديل  أو  أو رهن  ببيع  الوقف  عقارات  يترصفا بيشء من  بأال  وأفهمتهام  واقفه،  رشط 
بأن  وأمرهتام  الرشعي،  احلاكم  من  بإذن  إال  سنوات  ثالث  عىل  تزيد  مده  تأجري  أو  حتكري 
يتخذا دفرتًا يقيدان فيه الوارد واملنرصف، وأوصيتهام ونفيس بتقوى اهلل عز وجل، ومراقبته 
يف الرس والعلن، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، حرر يف 

١٤٣٥/٠٢/٢٢هــــ.
احلمد هلل وحده، وبعد فقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف مالحظًا عليه بالقرار ذي 
وصورة  الصك  وبدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  يف   ٣٥١٨١٧٣٠ الرقم 
ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة أن فضيلته 



294

وقف

مل يوضح: هل الناظرين من املستحقني، وينطبق عليها رشط الواقف يف النظارة أم ال؟ واهلل 
املوفق؛ وعليه فقد حرض املدعي وكالة املرصودة بياناته سابقًا. وبسؤاله عن النظار اجلدد: 
هل هم من املستحقني؟ أجاب بقوله: نعم؛ حيث إن الناظر )...( هو ابن املستحقة )...( 
وآل االستحقاق إىل )...( من أمها )...( بنت )...( ابن الواقف )...(. أما الناظر اآلخر وهو 
)...( فهو ابن املستحقة )...( بنت )...(، وآل إليها االستحقاق من أمها )...( بنت )...( ابن 
الواقف )...(، فجرى االطالع عىل رشط الواقف فوجدته يتضمن أن الواقف قد اشرتط 
يف صك الوقفية ذي الرقم ٣٤٩ يف ١٣٠٠/٥/٢٢هـ النظارة عىل وقفه لنفسه مدة حياته، 
ثم من بعده لألرشد فاألرشد من ذريته ونسله، ثم لألرشد فاألرشد من املستحقني... إلخ؛ 
فمن ذلك يتضح أن الناظرين املذكورين مها من ذرية ونسل الواقف، هذا ما لزم بيانه، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
املتضمن  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٢١٨١ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( يف عزل ناظر وقف. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 7ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٨٠٠٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٤١٤٦٩ 

دفعا زهيدةا-ا بأجلةا تأجريها تلوسفا-ا مصمحةا يفا تفليطا تلناظلا-ا عزلا طمبا وسفا-ا
بأهناامقدرةامناتملحكمةا-اسبقارضااتملدعياباألجلةا-اتساالمهانصيبهامنهاا-اشهادةاشهودا

عدولا-ارصفاتلنظل.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي دعواه بصفته مستحقا يف وقف ضد ناظره طالبا عزله عن النظارة لكرب سنه 
وتفريطه يف مصلحة الوقف بتأجريه بأجرة زهيدة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر 
صحتها ودفع بأن األجرة مقدرة من هيئة النظر يف املحكمة وأن املدعي ريض هبا واستلم 
لنصيبه  استالمه  املدعي عىل  توقيع  متضمنة  دفاتر حماسبة  قدم  الوقف، كام  ريع  نصيبه من 
وجرى  الوقف  أجرة  عن  املدعي  برضا  شهدا  للوقف  املستحقني  من  شاهدين  وأحرض 
املدعي،  فاعرتض  الدعوى،  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  ولذا  رشعا،  تعديلهام 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بالطائف  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤١٨٨٠٠٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٠٠٢٩٨١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ 
والنصف  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ  السبت  يوم  ففي 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  حرض  وفيها  صباحا 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
وبسؤال املدعي عن دعواه ادعى قائال: إن املدعى عليه )...( ناظر لوقف )...( الصادر من 
سلفكم وقد أساء يف النظارة ومل يقم بالواجبات النظامية وقد قام بمحاباة بعض املستحقني 
وبخس الوقف من حيث األجرة حيث إن أغلب البيوت والركبان مؤجرة بأسعار زهيدة 
النظارة هذه  لذا أطلب عزله عن  للنظارة حاليا لكرب سنه وتفريطه؛  جدا وهو غري صالح 
إال  اجللسة  بموعد  أتبلغ  مل  إنني  بقوله:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي. 
متأخرا لذا أطلب اإلمهال إلحضار اجلواب وأجيب لطلبه ورفعت اجللسة. ثم إنه يف يوم 
االثنني املوافق١٤٣٤/١٠/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف صباحا وفيها 
حرض الطرفان املدونة هوياهتم سابقا وكان قد وردنا قرار املحكمة العليا رقم ٢٢٦٨/ش 
يف ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ املتضمن اإلذن باستمرار سامع الدعوى وإفهام املدعي بعدم تكرار 
غيابه. ثم جرى سؤال املدعى عليه احلارض عن دعوى املدعي فأجاب بقوله: ما ذكره املدعي 
القيام  يف دعواه غري صحيح فأنا يف سن مقبولة وليس لدي مرض يمنعني أو يعيقني عن 
بالوقف ونظارته وإصالحه أما خيص األجرة وبخسها واملحاباة فيها فهذا غري صحيح حيث 
مالحظة  فيه  يشء  بأي  أقم  ومل  طريقها  وعن  املحكمة  إذن  بعد  الوقف  بإجارة  قمت  إنني 
ختل بالوقف أو بنظاريت كام أن هناك صكوك قطعية تشهد يل ال عيل وحماسبات مع الورثة 
وال مانع لدي من إحضارها وأطلب اإلمهال لذلك هكذا أجاب. وبرد ذلك عىل املدعي 
أجاب بقوله الصحيح ما ذكرت وال مانع لدي من إحضاره ما يذكر هكذا أجاب، وعند 
املدعي وإحضار  النظارة من  القضية هلذا احلد قررت رفع اجللسة إلحضار صك  وصول 
ما ذكره املدعى عليه يف جوابه. ثم إنه يف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت 
املدونة هوياهتم سابقا  واملدعى عليه  املدعي  وفيها حرض  والنصف  الثامنة  الساعة  اجللسة 
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ويف هذه اجللسة جرى سؤال املدعى عليه عام وعد بإحضاره فأبرز صك النظارة املسجل 
برقم ٢٦٦٧/١٣٦ يف ١٣٩٥/٠٤/١١هـ الصادر من هذه املحكمة واملتضمن إقامة )...( 
ناظرًا عىل وقف جده )...( كام أبرز صك مرافعة صادر من حمكمة االستئناف بمكة املكرمة 
برقم ٣/٣١ يف ١٤٢٨/٠٧/٢٩هـ املتضمن الفصل بني املدعى عليه وأحد غرمائه وهو 
)...( من مستحقي الوقف كام أبرز ورقة جرى إرفاقها يف املعاملة متضمنة أربعة بنود منها 
أن املدعي له دعوى سابقة حكم فيها بصك رقم ٢٩٤ يف ١٤٠٧هـ وثبت فيها أهنا دعوى 
كيدية كام أنه أقام دعوى لدى فضيلة الشيخ )...( ومل يواصل فيها يف عام ١٤٣١هـ كام أن 
املدعي يستلم ما خيصه من غلة الوقف كل عام حتى تاريخ اليوم أما من ناحية التأجري فقد 
تم التأجري بموجب وقوف هيئة النظر بتاريخ ١٤١٩هـ كام أنه ادعى أين مل أقم بيشء للوقف 
يوميا  أراجع  زلت  وال  استحكام  حجة  وعرشين  اربعة  أخرجت  فقد  صحيح  غري  وهذا 
الستخراج الباقي كام أن مجيع الدعاوى غري صحيحة ودعواه كيدية كام أبرز دفرت حماسبة يف 
الصفحة األوىل منه إقرار جمموعة من مستحقي الوقف من ضمنهم املدعي وتوقيعه وإهبامه 
النظر لألرايض املعدة للسكن ملن  واملتضمن اتفاقهم عىل مجيع األسعار التي حددهتا هيئة 
هم من أهل الوقف بواقع مخسة رياالت للمرت الواحد كام أبرز جمموعة من األوراق داخل 
ذلك  أجاب. وبعرض  الوقف هكذا  غلة  نصيبه من  باستالم  املدعي  إقرار  تتضمن  الدفرت 
أنني  كام  ذكره  الذي  االجتامع  أحرض  ومل  االتفاقية  أوقع  مل  إنني  بقوله  أجاب  املدعي  عىل 
استلمت جزءًا من نصيبي كام أن والدي مل يستلم من عام ١٣٩١هـ حتى ١٤٠٣هـ تاريخ 
بعزله من  أطالب  تاريخ ١٤٣١هـ وال زلت  أستلم حتى  ثم حللت مكانه ومل  وفاته ومن 
النظارة هكذا أجاب. وبرد ذلك عىل املدعى عليه أبرز ورقة ضمن الدفرت اخلاص باملحاسبة 
تتضمن إقرار )...( باستالم ما خيصه وخيص أمه )...( وإخوته املتوفني )...( و)...( وكيال 
وليس  ١٤٣٢/٠١/١٧هـ  تاريخ  إىل   )...( نظارة  استالم  تاريخ  من  وذلك  ورثتهم  عن 
أبرز  إقرار املدعي وتبصيمه وشهادة )...(، كام  لنا أي مطالبة يف ذمة ناظر الوقف وعليها 
١٤٣٢/٠١/١٧هـ  تاريخ  من  استالمه  املتضمن   )...( وشهادة  املدعي  بإهبام  آخر  إقرارا 
حتى تاريخ ١٤٣٣/١١/١٧هـ كام أبرز ورقة أخرى عليها إهبام املدعي تتضمن اقرتاضه 



298

وقف

القادم  مبلغ ألفي ريال من ناظر الوقف يقوم بسدادها عند املحاسبة يف غلة الوقف للعام 
حررت يف ١٤٣٣/٠٢/٠٢هـ. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب بقوله: أما الورقة األوىل 
فغري صحيحة، وأما الثانية والثالثة فإين مقر بام فيها. هكذا أجاب ثم جرى سؤال املدعى 
عليه عن شهود الورقة فأجاب بقوله إنني اطلب اإلمهال للجلسة القادمة إلحضارهم. لذا 
قررت رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه املدونة هوياهتم سابقا ويف 
هذه اجللسة جرى سؤال املدعى عليه عام وعد بإحضاره فأجاب بقوله إنني أحرضت شهودا 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  لدهيم فحرض  ما  وأطلب سامع 
ابن  أننا اجتمعنا يف منزل )...(  وبسؤاله عام لديه من شهادة أجاب بقوله: أشهد هلل تعاىل 
املدعى عليه )...( ونحن مستحقو الوقف )...( و)...( و)...( و)...( و)...( وهو املدعي 
بناء عىل حتديد هيئة  املربع سكني  واتفقنا عىل أن تكون أجرة الوقف مخسة رياالت للمرت 
النظر وأن املستحقني أوىل من غريهم يف االستئجار ووقعنا عىل ذلك ومل يبد أحد معارضة يف 
حينها وأجرينا يف ذلك ورقة موقعة كام أننا استلمنا نصيبنا من غلة الوقف وكان من ضمننا 
املدعي هذا ما لدي من شهادة. وبعرض ذلك عىل املدعي فأجاب بقوله: ال أقول يف شهادة 
الشاهد شيئًا فاالجتامع صحيح غري أننا مل نتفق عىل ذلك. هكذا أجاب. ثم حرض الشاهد 
الثاين )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاله عام لديه من شهادة 
أجاب بقوله: أشهد هلل تعاىل أنني حرضت مع والد زوجتي )...( وأنا من قام بإيصاله وكان 
االجتامع يف منزل ابن املدعى عليه وكان اللقاء حول مبلغ اإلجيار وغلة الوقف وقد اعرتض 
املدعي عىل سعر اإلجيار فبني له املدعى عليه سبب ذلك ثم اقتنع اجلميع عىل حتديد مخسة 
رياالت للمرت املربع سكني ملستحقي الوقف كام استلم اجلميع نصيبهم من غلة الوقف هذا 
ما لدي من شهادة. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب بقوله: ما ذكره الشاهد ليس فيه يشء 
عليه هل أحرض  املدعى  ثم جرى سؤال  قرر.  أتفق. هكذا  مل  أنني  فاالجتامع صحيح غري 
مزكني فأجاب بقوله أطلب إمهايل لذلك. لذا قررت رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض 
الطرفان املدونة هويتهام سابقا وبسؤال املدعى عليه عام استمهل ألجله فأجاب قائال إنني 
أحرضت مزكيا وأطلب سامع ما لديه فحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
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رقم )...( وبسؤاله عام لديه أجاب قائال: أشهد هلل تعاىل بتزكية كٍل من )...( و)...( وهم 
ثقات عدول أقبل شهادهتم يل وعيل هكذا شهد كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( وبسؤاله عام لديه أجاب قائال: أشهد هلل تعاىل بتزكية كل من )...( 
و)...( وهم ثقات عدول أقبل شهادهتم يل وعيل هكذا شهد. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
بينة موصلة معدلة  وملا أحرضه من  املدعي؛  املدعى عليه من دعوى  أنكره  وملا  واإلجابة؛ 
رشعا عىل رضا املدعي بأجرة الوقف واستالمه لنصيبه؛ وملا أبرزه من بينة مكتوبة صادق 
عليها املدعي؛ لذلك كله فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي وأخليت سبيل املدعى عليه 
بطلب  له حق االعرتاض  بأن  مائة وسبعة وسبعني  املادة  بناء عىل  املحكوم عليه  وأفهمت 
االستئناف وذلك بتقديم الئحة اعرتاضية خالل ثالثني يوما من تاريخ استالم احلكم وأنه 
إذا مضت املدة دون تقديم الئحة سقط حقه باالعرتاض واكتسب احلكم القطعية، وأن عليه 
الساعة  اجللسة  وختمت  ذلك  ففهم  احلكم  نسخة  الستالم  الثالثاء  غدا  املحكمة  مراجعة 
التاسعة صباحا وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بالطائف رقم ٣٤/١٧٩٥٧٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ املشتملة عىل الصك رقم 
٣٥١٥٢٩٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بالطائف املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف عزله عن نظارة وقف وبدراسة الصك 
املوفق.  النظر، واهلل  املوافقة عىل احلكم برصف  تقرر  وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



300

وقف

 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٠٨٣١ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٧٢٨٦ 

بعدماصالحياها-ا تملقاحقنيا تلناظلا-اشهادةا تفليطايفامصمحاها-اطمباعزلا وسفا-ا
تلشيحاأحداتملقاحقنيا-اموتفقاهالرشطاتلوتسفا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاصالحيةا

تمللشحا-اتحلكلابعزلاتلناظلاوإسامةاتمللشحابدله.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي دعواه بصفته مستحقا يف وقف ضد ناظره طالبا عزله عن النظارة لكرب سنه 
أنه ليس له مكان لتوزيع غلة الوقف، وبعرض ذلك  املثل كام  وعدم تأجري الوقف بأجرة 
عىل املدعى عليه أنكر الدعوى ودفع بأنه يؤجر الوقف بمقابل مناسب لعدم تقدم مزايد، 
بعضهم  يسلم  ال  وأنه  للنظارة  عليه  املدعى  صالحية  عدم  وقرروا  املستحقون  حرض  كام 
نصيبه، وبعد اطالع القايض عىل دفرت الوقف تبني عدم قيد املدعى عليه غلة الوقف  لبعض 
السنوات وعدم الرصف لبعض املستحقني، ونظرا لذلك وبعد إحضار البينة املعدلة رشعا 
حكم  فقد  عليه  الواقف  رشط  وانطباق  للنظارة  الوقف  يف  املستحقني  أحد  صالحية  عىل 
القايض بعزل املدعى عليه عن النظارة وإقامة املستحق املذكور بدال عنه، فاعرتض املدعى 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة 
برقم  املحكمة  يف  املقيدة  ١٤٣٤/٧/٢٣هـ،  يف   ٣٤٣٤٠٨٣١ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
٣٤١٧٧٦٠٧٨ يف ١٤٣٤/٧/٢٣هـ ففي يوم األربعاء١٤٣٤/١١/٥هـ الساعة العارشة 
صباحا افتتحت اجللسة للنظر يف دعوى )...( ضد )...( وفيها حرض املدعي )...( سعودي 
سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤال املدعي عن دعواه ادعى قائال: إن املدعى 
الوقفية  بموجب صك  وقفيته  الثابتة   )...( الكائن ب   )...( والدي  ناظر عىل وقف  عليه 
العامة  للمصلحة  املنزوع  ١٣٨٠/٥/٣٠هـ  يف   ١٠٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
واملستبدل بالعامرة الكائنة ب )...( عىل امتداد حي )...( اململوكة بالصك الصادر من كتابة 
العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ١/٣٠/٢٠٢ يف ١٤٠٥/٢/٧هـ وبموجب صك اإلذن 
صك  بموجب  وذلك  ١٤١٢/٥/١٢هـ  يف   ٨/٢/٢٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
املدعى  وإن  ١٤٢١/٢/١٧هـ  يف   ١٣/٢٥/٣٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة 
عليه ليس بأهل للنظارة عىل الوقف املذكور ألمور: األمر األول: أنه رجل كبري يف السن 
ومريض األمر الثاين: أنه يؤجر الوقف بأقل من أجرة املثل األمر الثالث: أنه ليس له مكان 
لتوزيع غلة الوقف وأحيانا يسلمها لنا يف الشارع العام هلذه األمور فإنني أطلب عزل الناظر 
وإقامة من ترونه صاحلا للنظارة عليه هذه دعواي وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب 
قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه من أنني أنا الناظر عىل وقف والدي )...( الكائن ب )...( 
الثابتة وقفيته بموجب صك الوقفية الصادر من هذه املحكمة برقم ١٠٩ يف ١٣٨٠/٥/٣٠هـ 
املنزوع للمصلحة العامة واملستبدل بالعامرة الكائنة ب )...( عىل امتداد حي )...( اململوكة 
بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ١/٣٠/٢٠٢ يف ١٤٠٥/٢/٧هـ 
١٤١٢/٥/١٢هـ  يف   ٨/٢/٢٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  اإلذن  صك  وبموجب 
يف   ١٣/٢٥/٣٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب  وذلــك 
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١٤٢١/٢/١٧هـ فهذا كله صحيح وأما ما ذكره من أنني غري أهل للنظارة عىل الوقف ملا 
املدعي  املستحقني ومن ضمنهم  قبل  للنظارة من  تم ترشيحي  فقد  فهذا غري صحيح  ذكر 
الوقف عىل أحسن حال وقد  إدارة  وأنا رجل وهلل احلمد بصحة وعافية وقادر عىل   )...(
قمت بتأجري عامرة الوقف واملكونة من ثالثة أدوار كل دور مكون من شقتني الدور األريض 
مكون من شقتني كل شقة مكونة من غرفتني ومحام ومطبخ كل شقة بمبلغ وقدره ستة آالف 
ريال والدور الثاين والثالث كل شقة فيه مكونة من ثالث غرف ومحامني ومطبخ كل شقة 
يتقدم أحد  أنه مل  الدور األريض إال  بسبعة عرش ألف ريال وقد حاولت رفع إجيار شقتي 
بالزيادة عىل ذلك وأما توزيع غلة الوقف فلعدم وجود مكان وألن الغلة قليلة واملستحقون 
قليلون وبيني وبني املدعي مشاكل وأنا أكرب منه سنا وال يقوم بزياريت أقوم بتسليم الغلة لكل 
مستحق يف أي مكان وأطلب رصف النظر عن دعوى املدعي هكذا أجاب وقرر وبعرض 
الدور  يف  التي  الشقتني  بتأجري  يقوم  أنه  من  عليه  املدعى  ذكره  ما  قال:  املدعي  عىل  ذلك 
األريض كل شقة بمبلغ وقدره ستة آالف ريال وكل شقة يف الدورين الثاين والثالث بسبعة 
عرش ألف ريال فهذا صحيح إال أن هيئة النظر قد قدرت أجرت املثل لكل شقة يف الدور 
األريض بمبلغ وقدره اثنا عرش ألف ريال وأما الشقق التي يف الدور الثاين والثالث فهي عىل 
ما قام املدعى عليه بتأجريه بمبلغ وقدره سبعة عرش ألف ريال وقد صدر حكم من فضيلة 
يف   ٣٣٤٧٣٤٤٥ برقم  منه  الصادر  بالصك  املحكمة  هذه  يف  القايض   )...( الشيخ 
١٤٣٣/١٢/٢٠هـ بإفهام املدعى عليه بأنه يلزمه حتقيق الغبطة واملصلحة يف االنتفاع بعامرة 
الوقف وتأجري الشقق مجيعا بأجرة املثل أو أعىل هكذا قرر عند ذلك جرى سؤال الطرفني 
عن املستحقني للوقف يف الوقت احلايل ؟ فأجابا مجيعا بقوهلم: إن املستحقني للوقف نحن 
)...( و)...( ابنا )...( وأوالد أخينا )...( وأوالد أخينا )...( فقط والنتهاء الوقت ولطلب 
حضور بقية املستحقني فقد رفعت اجللسة ثم إنه يف يوم اخلميس ١٤٣٥/١/١٠هـ الساعة 
الطرفان أصالة كام حرض كل من  اجللسة وفيها حرض  افتتحت  العارشة والنصف صباحا 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن كل من )...( و)...( ابنتي )...( 
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يف   ١٥٩٤٨ برقم  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٢٧/٧/٢٢هـ واملخول له يف الوكالة حق املطالبة وسامع الدعوى والرد عليها وحضور 
املدين  الخ كام حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل  اجللسات واإلنكار )...( 
رقم )...( باألصالة عن نفسها وبالوكالة عن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أوالد  و)...( 
٣٨٧٤٨ يف ١٤٢٨/٨/١٩هـ واملخول هلا يف الوكالة حق املطالبة واإلقرار عىل تغيري النظار 
وسامع الدعوى والرد عليها )...( الخ وقرروا بقوهلم: إننا باألصالة عن أنفسنا وبالوكالة 
عن موكلينا نقر بأن الناظر عىل وقف جدنا )...( هذا احلارض )...( غري صالح للنظارة إذ مل 
يسلم لنا حقوقنا إال السنة قبل املاضية والسنة املاضية طلب منا استالم حقنا وامتنعنا حتى 
االنتهاء والفصل يف املوضوع هكذا قرروا كام قرروا بقوهلم: إننا نرشح عمنا املدعي )...( 
للنظارة عىل الوقف املذكور هكذا قرروا وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما ذكروه غري 
صحيح بل يأخذون حقوقهم كاملة بموجب دفرت الوقف املبني فيه وراد الوقف ومرصفه إال 
أن ورثة أخينا )...( مل يوافقني املدعي عىل استحقاقهم يف الوقف إال قبل سنتني وأعطيتهم 
حقهم السنة ما قبل املاضية والسنة املاضية حقهم حمفوظ عندي هكذا قرر كام قرر املدعي 
)...( بقوله: إنني ال أرغب بالنظارة وأرشح ابن أخي )...( هذا احلارض يعقوب للنظارة 
عليه هكذا قرر فجرى سؤال احلارضين )...( و)...( ابني )...( عن ورثة والدهم )...( ؟ 
فقاال: إن الورثة ابنان وبنتان مع والدتنا فقط هكذا قرروا وبسؤال احلارضة )...( عن ورثة 
الوكيلة هلم مجيعا هكذا قررت وقد  وأنا  بنات  ابنان ومخس  فقالت: نحن  )...( ؟  والدها 
صادق املتداعيني عىل ما ذكراه هذا وقد جرى مني االطالع عىل صك الوقفية الصادر من 
هذه املحكمة برقم ١٠٩ يف ١٣٨٠/٥/٣٠هـ فوجدته يتضمن وقفية )...( لكامل قطعة 
األرض الكائنة ب )...( عىل أوالده ثم عىل أوالد أوالده ثم عىل أوالد أوالد أوالده مهام 
تناسلوا نسال بعد نسل وعقبا بعد عقب للذكر مثل حظ األنثيني عىل أن من مات منهم عن 
ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو لألسفل ومن مات عقيام 
يصل  زمن  وجاء  إليه  االستحقاق  وصول  قبل  مات  ومن  الغلة  أصل  إىل  نصيبه  عاد 
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االستحقاق إليه يفرض حيا ويبقى نصيبه لولده أو ولد ولده أو لألسفل منهم )...( وجعل 
النظر فيه أوال لنفسه مدة حياته ثم من بعده لألرشد فاألرشد من املوقوف عليهم فإذا استووا 
هذه  من  الصادر  النظارة  صك  عىل  االطالع  جرى  كام  الخ   )...( سنا  فلألكرب  الرشد  يف 
عىل  ناظرا   )...( إقامة  يتضمن  فوجد  ١٤٢١/٢/١٧هـ  يف   ١٣/٢٥/٣٩ برقم  املحكمة 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  جرى  كام  ا.هـ   )...( والده  وقف 
١٢/٥/١٢٠ يف ١٤١٣/٩/١٧هـ فوجد يتضمن ثبوت وفاة )...( بتاريخ ١٤١٣/٩/٧هـ 
البالغني )...( و)...( و)...( و)...( ال وارث له سواهم ا.هـ  وانحصار ورثته يف أوالده 
فجرى سؤال احلارضين مجيعا عن )...( ؟ فقالوا: إنه قد تويف قبل والده )...( هكذا قرروا 
فجرى سؤال الناظر )...( عن )...( وعن أوالدها ؟ فقال: إن أختي )...( قد توفيت رمحها 
ألن  شيئا  يأخذون  ال  فقال:  ؟  الوقف  غلة  من  شيئا  يأخذون  هل  وبسؤاله  أوالد  وهلا  اهلل 
والدهم ... اجلنسية وبسؤاله أليس أوالد )...( ينطبق عليهم رشط الواقف بأهنم من أوالد 
أوالده ؟ فقال: ال أعلم عن ذلك شيئا هكذا قرر كام جرى االطالع عىل الصك الصادر من 
يتضمن  فوجد  ١٤٠٥/٢/٧هـ  يف   ١/٣٠/٢٠٢ برقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة 
انتقال ملكية العقار الواقع يف )...( عىل امتداد حي )...( إىل جهة وقف )...( ا.هـ فجرى 
سؤال املدعى عليه منذ متى وأنت ناظر عىل الوقف ؟ فقال: من عام ١٤٢١هـ وال زلت وقد 
جرى مني االطالع عىل دفرت الوقف فوجد يتضمن ما ييل: أوال: يف بعض السنوات من عام 
هذا  بأن  الناظر  أفاد  ثانيا:  الوقف  غلة  من  يشء  فيه  يوضح  مل  ١٤٢٧هـ  وحتى  ١٤٢٤هـ 
الدفرت ليس خاصا بالوقف بل شامل له ومللك تابع والده تم بيعه وقسمت قيمته عىل الورثة 
ثالثا: مل يتم توقيع مجيع املستحقني عىل استالم غلة الوقف يف بعض السنوات وبسؤال املدعى 
عليه الناظر عىل الوقف عن ذلك قال: إن الوقف ملدة ثالث سنوات مؤجر بعضه وشقتان مل 
تؤجر لعدم صالحيتها لإلجيار هكذا قرر والنتهاء الوقت فقد رفعت اجللسة، ثم إنه يف يوم 
الثالثاء ١٤٣٥/٢/٢٨هـ الساعة العارشة والنصف صباحا افتتحت اجللسة وفيها حرض 
الطرفان أصالة كام حرض حلضورمها )...( وبطلب البينة عىل صالحية )...( املرشح للنظارة 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  وأدائها  للشهادة  أحرض  املستحقني  معظم  من 
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 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل 
ديانة  صاحب  رجل   )...( بأن  أشهد  قائال:  بمفرده  منهام  واحد  كل  شهد  وباستشهادمها 
وخلق وصالح ألن يتوىل النظارة عىل وقف جده )...( هكذا شهدا وعدال من قبل كل من 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( فجرى سؤال الطرفني هل لديكام ما تريدان إضافته ؟ فقاال: ليس 
لدينا سوى ما قدمناه ونطلب الفصل يف القضية هكذا قررا فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة وبعد دراسة القضية وتأملها وبعد االطالع عىل الصكوك املشار إليها بعاليه وبعد 
االطالع عىل رشط الواقف ونظرا ألن املستحقني يف وقف )...( حمصورون وألن الناظر عىل 
الوقف املدعى عليه وإلقرار املستحقني بعدم صالحيته للنظارة عليه لذلك وبعد االطالع 
عىل دفرت الوقف املتضمن ما ييل: أوال: يف بعض السنوات من عام ١٤٢٤هـ وحتى ١٤٢٧هـ 
مل يوضح فيه يشء من غلة الوقف ثانيا: أفاد الناظر بأن هذا الدفرت ليس خاصا بالوقف بل 
مجيع  توقيع  يتم  مل  ثالثا:  الورثة  عىل  قيمته  وقسمت  بيعه  تم  والده  تابع  ومللك  له  شامل 
املستحقني عىل استالم غلة الوقف يف بعض السنوات وبعد االطالع عىل الصك الصادر من 
هذه املحكمة برقم ٣٣٤٧٣٤٤٥ يف ١٤٣٣/١٢/٢٠هـ واملتضمن إفهام املدعى عليه بأنه 
يلزمه حتقيق الغبطة واملصلحة يف االنتفاع بعامرة الوقف وتأجري الشقق مجيعا بأجرة املثل أو 
أعىل حيث كان سابقا ال يقوم بذلك ونظرا ملا بني املدعى عليه وبني املستحقني من اخلالف 
والشقاق كام ظهر ذلك جليا يف جملس احلكم ونظرا لصالحية املرشح للنظارة )...( للقيام 
الواقف عىل  وقفية  املتضمن  الواقف  عليه رشط  ينطبق  املعدلة رشعا وألنه ممن  بالبينة  هبا 
أوالده ثم عىل أوالد أوالده ثم عىل أوالد أوالد أوالده مهام تناسلوا نسال بعد نسل وعقبا 
بعد عقب للذكر مثل حظ األنثيني عىل أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو لألسفل ومن مات عقيام عاد نصيبه إىل أصل الغلة 
ومن مات قبل وصول االستحقاق إليه وجاء زمن يصل االستحقاق إليه يفرض حيا ويبقى 
نصيبه لولده أو ولد ولده أو لألسفل منهم )...( وجعل النظر فيه أوال لنفسه مدة حياته ثم 
من بعده لألرشد فاألرشد من املوقوف عليهم فإذا استويف الرشد فلألكرب سنا )...( الخ 
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لذلك كله فقد قررت ما ييل: أوال: عزل الناظر )...( عن نظارة الوقف التابع لوالده )...( 
يف   ١٠٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوقفية  صك  بموجب  وقفيته  الثابت 
١٣٨٠/٥/٣٠هـ ثانيا: إقامة )...( ناظرا عىل الوقف املذكور وبذلك حكمت ، وبعرض 
االستئناف  وطلب  القناعة  عدم  عليه  واملدعى  به  القناعة  املدعي  قرر  الطرفني  عىل  احلكم 
بالئحة اعرتاضية فجرى إفهامه بأن عليه التقدم للمحكمة يوم األحد القادم ١٤٣٥/٣/٤هـ 
الستالم نسخة من صك احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من التاريخ املذكور 
وإذا مل يتقدم بذلك خالل املدة املذكورة فسيسقط حقه بطلب االستئناف وسرتفع املعاملة 
ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية لتدقيق احلكم حسب التعليامت، وبعد اكتساب 
احلكم الصفة القطعية سيتم التهميش عىل صك النظارة السابق والصادر من هذه املحكمة 
برقم ١٣/٢٥/٣٩ يف ١٤٢١/٢/١٧هـ بموجبه إن شاء اهلل تعاىل، كام جرى إفهام الناظر 
الوقف، ويدافع عن حقوقه، وحيافظ عليه،  للنظارة أن يرعى شؤون  بعد استالمه  اجلديد 
وارد  فيه  يقيد  دفرتًا  يتخذ  بأن  وأمرته  موقفه،  رشط  حسب  الرشعية  مصارفه  يف  ويرصفه 
الوقف، ومرصفه، وأفهمته بأال يترصف يف يشء من عقار الوقف ببيع أو رشاء أو رهن إال 
بإذن احلاكم الرشعي يف بلد العقار ففهم ذلك، وجعلت له حق توكيل غريه فيام أسند إليه، 
نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  الرس والعلن، وباهلل  اهلل ومراقبته يف  بتقوى  وأوصيته ونفيس 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم٣٤١٧٧٦٠٧٨وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ املشتملة عىل الصك رقم 
٣٥١٦٢٦٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف عزل ناظر وبدراسة الصك وصورة 
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ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه وسلم.
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 9ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٦٦٨٤ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٧٦٣٧ 

وسفا-اطمباعزلاتلناظلا-اتعيينهابرشطاتلوتسفا-ارشطاجائزا-ارصفاتلنظل.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتملقمموناعىلارشوطهلاإالارشطااأحلاحلتمااأواحلما
حالالا(.

مديرها  عزل  طالبني  األوقاف  إدارة  ضد  الواقف  ورثة  بصفتهم  دعواهم  املدعون  أقام 
مندوب  عىل  الدعوى  وبعرض  عنه،  بدال  أحدهم  وإقامة  والدهم  وقف  عىل  النظارة  عن 
اجلهة املدعى عليه طلب إجراء الوجه الرشعي حيال الدعوى، وباطالع القايض عىل صك 
وفاة  بعد  الوقف  عىل  ناظرا  األوقاف  مدير  إقامة  يتضمن  الواقف  رشط  أن  وجد  الوقفية 
لذا  املسلمني عىل رشوطهم،  فيه خمالفة للرشع، وألن  ليس  الرشط  لكون  الواقف، ونظرا 
فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعون، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٣٦٦٨٤ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٥١٨٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ ففي 
يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حرض كل 
من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أبناء )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( كام حرض ممثل إدارة األوقاف )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( وادعى احلارضون عىل ممثل إدارة األوقاف احلارض معهم قائلني يف دعواهم إن والدنا 
)...( تويف يف ١٤٣١/٠٥/٠٦هـ وليس له وارث سوانا نحن أبناءه اخلمسة املذكورين وقد 
أوقف قبل وفاته العقار اململوك له بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٦٠ يف 
١٣٩٦/٠٦/٠٩هـ والواقع ب )...( حارة )...( بمكة واملكون من بيت شعبي بموجب 
صك الوقفية رقم ٢٢/٩١ يف ١٣٩٧/٠٥/٢٦هـ وقد نص يف صك الوقفية عىل أن تكون 
النظارة له مدة حياته ثم من بعده تكون النظارة ملدير أوقاف العاصمة وحيث تويف والدنا 
نطلب إقامة أحدنا ناظرا عىل الوقف بدال عن مدير إدارة األوقاف هذه دعوانا وبطلب صك 
امللكية والوقفية من املدعني طلبوا مهلة إلحضارها واستعدوا بإحضارها يف اجللسة القادمة 
عليه رفعت اجللسة ويف جلسة أخرى حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
أبناء  )...( و)...( و)...( و)...(  نفسه وبصفته وكيال عن كل من  )...( أصالة عن  رقم 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بغرب مكة رقم ٢٢٠٣٠٧٠٠١٩٩٧ 
يف ١٤٣١/٦/١١هـ املخولة له حق املداعاة واملخاصمة وسامع الدعاوى والرد )...( ها 
أصالة  عليه  املدعى  وبسؤال  األوقاف  ممثل  حرض  كام  ه   )...( واالعرتاض  احلكم  وقبول 
وباالطالع  ١٣٩٧/٥/٢٦هـ  يف   ٢٢/٩١ رقم  الصك  أبرز  بإحضاره  استعد  عام  ووكالة 
عليه وجدته يتضمن ملكية )...( رقم حفيظة النفوس )...( يف ١٣٧٨/٨/٢٣هـ للعقار 
الواقع بحي )...( حارة )...( املشتمل عىل مساكن سفلية بمنافعها الرشعية املحدود رشقا 
ملك املنهي وغربا سكة نافذة وبينها الباب ومتام احلد ملك )...( و)...( ويمينا )...( كام 
أبرز الصك رقم ١٦٠/٦٩ يف ١٣٩٦/٦/٩هـ املتضمن وقفية )...( احلامل للحفيظة رقم 
... يف ١٣٧٨/٨/٢٣هـ سجل مكة للعقار رقم ٨/١٦٠ يف ١٣٩٦/٦/٩هـ عىل مصالح 
إليه من فرش  الدار يف تصليح املسجد ويف رشاء ما حيتاج  املسجد )...( وأن ترصف غلة 
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وماء ومجيع ما يلزم للمسجد املذكور وقد جعلت النظر يف الدار املذكور أوال عىل نفيس مدة 
حيايت ثم من بعدي يكون الناظر عىل الدار املذكور مدير أوقاف العاصمة جيرهيا يف جمارهيا. 
اهـ. وبسؤال املدعيني عن صك حرص إرث مورثهم أبرزوا الصك رقم ١٥/١٠٠/٢٧٥ 
و)...(  و)...(   )...( أوالده  يف  إرثه  وانحصار   )...( وفاة  املتضمن  ١٤٣١/٦/٩هـ  يف 
و)...( و)...( ال وارث له سواهم وبعرض ما جاء يف دعوى املدعيني عىل ممثل األوقاف 
عن  ولالستفسار  املدعني  دعوى  حيال  الرشعي  الوجه  إجراء  أطلب  قائال  أجاب  احلارض 
صك امللكية والوقفية املذكورين رفعت اجللسة ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي أصالة 
ووكالة )...( كام حرض ممثل األوقاف احلارض سابقا ويف هذه اجللسة وردنا جواب مدير قسم 
السجالت باملحكمة برقم ٣٤٢٥٥٤٦٥٢ يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ املتضمن رسيان مفعول 
صك الوقفية املشار إليه يف الدعوى رقم ١٦٠/٦٩ يف ١٣٩٦/٦/٩هـ وأنه ال يوجد عىل 
سجله سوى ما رشح عليه كام وردنا جواب مدير السجالت باملحكمة برقم ٣٤٢٥٥٤٥٠٢ 
رقم  الدعوى  يف  إليه  املشار  امللكية  صك  مفعول  رسيان  املتضمن  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  يف 
٢٢/٩١ يف ١٣٩٧/٥/٢٦هـ وأنه ال يوجد عىل سجله أي رشح يذكر فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة وبعد االطالع عىل صك الوقفية وامللكية وصك حرص اإلرث املشار إليهم 
يف الدعوى وبعد االطالع عىل رشط الواقف املتضمن ما نصه ) وقد جعلت النظر يف الدار 
املذكورة أوال عىل نفيس مدة حيايت ثم من بعدي يكون الناظر عىل الدار املذكور مدير أوقاف 
العاصمة جيرهيا يف جمارهيا ( اهـ وحيث إن هذا الرشط ال خيالف الرشع ولعموم قوله صىل 
اهلل عليه وسلم: ) املسلمون عىل رشوطهم إال رشطا أحل حراما أو حرم حالال ( وألن عمر 
ريض اهلل عنه وقف وقفا ورشط فيه رشطا ولو مل جيب إتباع رشطه مل يكن يف اشرتاطه فائدة 
جلميع ما سبق رددت دعوى املدعيني ورصفت النظر عن طلبهم وبذلك حكمت وبعرض 
عليه  بأن  الوكيل  إفهام  فجرى  املدعيني  به  يقنع  ومل  عليه  املدعى  به  قنع  الطرفني  عىل  ذلك 
املراجعة الستالم نسخة من صك احلكم وتقديم الئحة اعرتاضية خالل مدة ثالثني يوما من 
تاريخ استالم الصك وإال فإن حقهم يف االعرتاض يسقط ويكتسب احلكم القطعية وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
 )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٤/٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٦٩٩٥ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  واملساجد  االوقاف  إدارة  ضد/ 
تقررت املوافقة عىل احلكم برصف النظر عن دعوى املدعني مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 5٠اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٦٧٣٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٤٨٧٩ 

تلنظارا-ا تلوسفا-اصمحاسابقابنيا بإدترةاشؤونا تنفلتدها ارا-ا تلنظَّ وسفا-احماسبةاأحدا
إنشاءامكابالموسفا-اتالشرتتكايفاإدترتها-اتماناعاتملدعىاعميها-اإلزتمهاببنوداتلصمح.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي دعواه بصفته أحد نظار وقف ضد ناظر آخر عىل ذات الوقف طالبا إلزامه 
بإيداع مستندات الوقف بمكتب خيصص للوقف ومنع توقيعه عىل الشيكات منفردا وذلك 
لقيام املدعى عليه باالحتفاظ بمستندات الوقف يف بيته ومنع الناظرين اآلخرين من االطالع 
عليها، كام طلب املدعي إدخال الناظر الثالث الذي حرض وطالب بذات طلبات املدعي، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالدعوى ودفع بأنه حيفظ املستندات يف بيته ملصلحة 
عىل  سابقا  اصطلحوا  األطراف  ألن  ونظرًا  للوقف،  ناظرًا  بصفته  بالتوقيع  وينفرد  الوقف 
مصلحة  من  ذلك  وألن  منفردا،  بشؤونه  النظار  أحد  ترصف  وعدم  الوقف  مكتب  إنشاء 
الوقف، لذا فقد حكم القايض بإلزام النظار بتخصيص مكتب للوقف حتفظ فيه مستنداته 
من اجلعل املخصص هلم، كام ألزمهم بأن يكون التوقيع عىل ما خيص الوقف من اثنني من 

النظار، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناًء 
عىل املعاملة املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤٢٥٢٣٢٩٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، واملحالة 
وتاريخ   ٣٤٤٩٦٧٣٩ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/١١/٥هـ عليه ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١٢/١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
الثامنة وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية ذات الرقم 
)...( بصفته ناظرًا عىل وقف آل )...( بموجب صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم 
سعودي   )...( وكالة  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  ١٣٨٩/٨/٢٣هـ  وتاريخ   ٦/٩٧٩
اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية ذات الرقم )...( بصفته وكياًل عن )...( حال كونه وكياًل 
عن املدعى عليه )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة املنورة الثانية برقم 
٣٤٣٩٨٤٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ وادعى املدعي قائاًل: إن املدعى عليه أصالة قد عني 
ناظرًا عىل وقف )...( بمشاركة )...( وأنا كذلك ثالثة نظار عىل هذا الوقف بموجب صك 
النظارة رقم ٦/٩٧٩ وتاريخ ١٣٨٩/٨/٢٣هـ واملرفق منه صورة يف املعاملة واحلاصل أن 
املدعى عليه امتنع عن تزويدنا بصور كشوفات حساب الوقف الشهري لدى البنك األهيل 
كام يمتنع ويرفض نقل مجيع الصكوك والوثائق واملستندات املالية والتي حيتفظ هبا يف بيته 
وهذا من شأنه تعطل مصالح الوقف كون األمور كلها بيده فلو قدر اهلل وفاة أو مرضًا مل يكن 
توقيعات  أن  كام  النظارة  يف  له  رشكاء   )...( الناظر  مع  بأنني  علاًم  الوقف  من  فائدة  هناك 
الشيكات باسم املدعى عليه فقط ونظرًا لعدم توفر املصداقية والشفافية وامتناعه عن تزويدنا 
بالكشوفات وعدم الرجوع لنا بصفتنا نظارا معه والستغالل الناظر لذا أطلب إلغاء اعتامد 
توقيعه وجعله أسوة باألوقاف األخرى بتوقيع النظار دون انفراد أحدهم بالتوقيع كام أطلب 
مجيع  بنقل  عليه  املدعى  إلزام  وأطلب  دعواي  صحة  من  للتحقق   )...( الناظر  إحضار 
اجلعل  من  مستلزماته  وتوفري  نفقاته  دفع  يتم  للوقف  مكتب  إىل  واملستندات  الصكوك 
املخصص للنظار ملا يف ذلك من مصلحة تعود عىل الوقف علاًم بأنه تم اتفاق بني النظار عام 
١٤٢٣هـ بإرشاف فضيلة الشيخ )...( وقد تم االتفاق عىل ما ذكرت يف دعواي تقريبًا إال 
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أنه مل ينفذ شيئًا منه هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل: أطلب 
مهلة للرد عىل الدعوى ورفعت اجللسة ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة )...( وحرض 
معه ناظر الوقف الثالث )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وحرض 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  املدعى  حلضورمها 
باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  وتاريخ   )...( رقم  بالوكالة 
والرد  الدعاوى  واملرافعة واملدافعة وسامع  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  له  والتي ختول  املنورة 
عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل بصفته وكياًل عن )...( حال كونه وكيال ً عن 
)...( وبسؤال املدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائاًل:) أن ما ذكره املدعي 
يف دعواه أنه حيتفظ يف الصكوك واملستندات وهذا يف احلقيقة إنام هو من واجبه كونه ناظرًا 
عىل الوقف جيب عليه حفظ مجيع الصكوك واملستندات هو من واجبه احلفاظ عىل مصلحة 
التابعة  املزارع  بأحد  للوقف  مكتب  ختصيص  تم  قد  وأنه  سيام  ال  متعلقاته  ومجيع  الوقف 
للوقف ونظرًا لعدم العناية واالهتامم به أغلق لذا اضطر موكيل حلفظ األوراق واملستندات 
يف منزله حفاظًا عليها من الضياع. وبالنسبة لتوقيع موكيل عىل الشيكات فبصفته ناظرًا عىل 
العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  الفضيلة  صاحب  من  صك  له  صدر  وقد  الوقف 
باملدينة املنورة خيوله فتح حساب باسم وقف )...( واعتامد توقيعه بالسحب واإليداع كام أن 
املدعي ليس له حق املحاسبة فهو ناظر وقف )...( وموكيل ناظر وقف )...( وليس ألبناء 
)...( من وقف )...( إال ربع فقط من غلتها كام أن املدعي نفسه يقوم بالتوقيع مع املدعى 
بتسليم صور كشوفات  عليه ومرفق صور عقود موقعة من املدعي، كام أن موكيل مستعد 
احلسابات التي يطلبها املدعي، علام بأن املدعي مدين للوقف بمبلغ مئة ومخسون ألف ريال، 
مخسة وثالثون ألف ريال قيمة إجيار مزرعة خلف حمالت )...(، ومائة ومخسة عرش ألف 
ريال باقي أجرة مزرعة )...( . وبعرض ذلك عىل املدعي )...( أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي 
وكالة من أن احتفاظه بالصكوك واملستندات ألجل كونه ناظرًا فهذا غري مسلم به كوين مع 
الناظر )...( رشكاء له يف النظارة وما ذكره من ختصيص مكتب للوقف بأحد املزارع ولعدم 
العناية واالهتامم به أغلقه فهذا غري صحيح وقد أقام هذا املكتب فعاًل لكنه بناء فقط بمعنى 
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أن مجيع األوراق واملستندات كانت يف بيته ثم طلب الناظر )...( املداخلة فأذنت له فقال: 
األمر كام قال املدعي فهذا املكتب مل يستثمر فيام أنشئ من أجله بل هذا بناء فقط وكذلك قمنا 
بتأجريه ألن املزرعة تابعة للوقف ألجل االستفادة منه كام أن األوقاف ال بد أن ختصص هلا 
مكاتب وهذا املعمول به يف هذا البالد. ثم أضاف املدعي قائاًل: أما بالنسبة النفراده بالتوقيع 
لكون )...( نص عىل انفراده بالتوقيع فهذا قد يكون صحيحًا لكنه بمقابل الشفافية وبعث 
الكشوفات لنا لكي نطمئن لكن هذا مل حيصل. أما بالنسبة لقوله إين ليس يل صفة كوين ناظر 
وقف )...( وهو ناظر وقف )...( فهذا غري صحيح، وقد نص )...( يف صك النظارة يف 
التهميش عند اإلذن بفتح احلساب بأن احلساب يكون باسم وقف )...( بدون حتديد أما 
الذي  وهذا  الشيكات  عىل  التوقيع  واإلشكال  فيه  عندي  إشكال  فال  العقود  عىل  التوقيع 
نريده أما موضوع املبالغ املالية فليس هذا جمال احلديث عنه وبإمكانه تقديم دعوى مستقلة 
هبذا هذا جوايب ثم أضاف املدعي املتداخل )...( قائاًل: كون املستندات والصكوك والتسليم 
يتم عند بيت املدعى عليه أصالة فيه حرج عىل املستحقني للوقف وألجل هذا فإنا نطالب بام 
طالبنا به سابقًا بجعل مكتب مستقل للوقف وذلك استنادا للصلح الذي اتفقنا عليه عام 
١٤٢٣هـ عند الشيخ )...( هذه إضافتي وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل 
ما ذكرته هو الصحيح ثم أبرز املدعى عليه وكالة الكشوفات التي ذكرها يف جوابه وتسلمها 
املذكورة وسيجري رصدها يف اجللسة  الصلح  املدعي )...( ثم جرى االطالع عىل وثيقة 
القادمة ولضيق الوقت جرى رفع اجللسة ويف جلسة أخرى حرض املدعيان الناظران، وحرض 
حلضورمها املدعى عليه وكالة الوكيل عن الناظر )...(، سعودي بالسجل املدين رقم )...( 
يف   ٣٤٩٣٨٤٠٨( برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
اجللسات،  وحضور  واملخاصمة  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٤/٤/٢هـ 
حمل  الوقف  يف  ناظران  مها  نعم  بقوله  أجاب  املدعيني  الناظرين  عن  وبسؤاله  والصلح، 
الدعوى مع موكيل، هذه إجابتي، ويف هذه اجللسة جرى مني االطالع عىل وثيقة الصلح 
عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  )احلمد  ييل:  كام  ونصها  ١٤٢٣هـ  عام  يف  املكتوبة 
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد، فقد اجتمعنا نحن املوقعني أدناه كل من )...( 
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و)...( و)...( و)...( و)...( باعتبارنا اللجنة املختارة من قبل ناظري الوقف كل من )...( 
و)...( حسب توجيهات فضيلة الشيخ )...( لكال الناظرين وذلك ملحاولة حل النزاع بينهام 
تم  ذلك  الوقف وشؤونه وعىل  أمور  وتيسري  أواًل  الوقف  فيه مصلحة  ملا  والوصول  عرفًا 
االجتامع يومي السبت واالثنني بتاريخ ١٤٢٣/٠١/٣٠هـ و١٤٢٣/٠٢/٠٢هـ بالناظرين 
وتم االستامع والطالع عىل ما لدهيام وكان ذلك بحضور كل من الناظر )...( و)...( و)...( 
وقد توصلوا إىل عدة نقاط جيب العمل هبا فورًا إذا ما أريد هلذا الوقف املصلحة وللطرفني 
التعاون املثمر مع األخذ يف االعتبار عرض ما توصلنا له عىل فضيلة الشيخ الختاذ ما يراه 
والنقاط املتفق عليها بني مجيع من حرضوا هذا االتفاق هي: ـ ١/ختصيص مكتب إلدارة 
شؤون الوقف وترصيف أموره وحتدد موقعه يف املزرعة املسامة )...( ٢/واردات الوقف تتم 
إصدار  يف  املرجع  هي  تعترب  رصف  بأوامر  الوقف  ومرصوفات  قبض  سندات  بواسطة 
عند  واملطابقة  للمراجعة  املذكور  املكتب  يف  ملفات  يف  وحتفظ  للوقف  السنوية  املحاسبة 
احلاجة.٣/املحاسبة تصدر باطالع الناظرين ومشاركتهام وحتفظ يف املكتب كوثيقة يرجع هلا 
عند حاجتها.٤/يقوم الناظر )...( باملصادقة عىل حماسبة الوقف للعام ١٤٢١هـ وتنحرص 
مسؤوليته عىل ما وقعه من واردات ومرصوفات منذ تعيينه يف ١٤٢١/٦/٧هـ وال يعترب 
مسؤواًل عن خالف ذلك.٥/يقوم الناظر )...( بتزويد الناظر )...( برصيد الوقف يف البنك 
من تارخيه وبصور من كشف حساب الوقف الشهري لدى البنك بصفة دورية وحتفظ يف 
هو  ما  عىل  بناًء  وذلك  الشيكات  عىل  التوقيع  يف   )...( ويستمر  املكتب  يف  الوقف  ملفات 
البند.٦/حساب الرب واخلريات يعترب املرجع يف ذلك رشط الواقف وعىل  موضح يف هذا 
الناظرين اتباع ما يوصلهام لذلك باتفاقهام جمتمعني دون انفراد أحدمها بالترصف لوحده.٧/

باالتفاق عىل ذلك قرر الطرفان أنه ليس هناك دعوى من أحدمها عىل اآلخر واعتبار الدعوى 
املقامة لدى الشيخ )...( منتهية بموجب هذا االتفاق وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم.الناظر )...( توقيعه، )...( ( انتهى مضمون نص الوثيقة، وبعرض مضمون 
تطبيق  نريد  نعم  قائالن:  املدعيان  أجاب  فيها  جاء  بام  وترغيبهم  األطراف  عىل  الوثيقة 
مضموهنا، أما املدعى عليه وكالة فرفض ذلك واكتفى بجوابه املكتوب يف اجللسة املاضية، 
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فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بمشاركة املدعيني )...( وع 
)...( له يف النظارة عىل الوقف املذكور، وبعد االطالع عىل صك النظارة املذكور فإذا النظار 
يف  طلبات  من  املدعيان  طلبه  ما  وألن   ،)...( عليه  واملدعى   ،)...( املدعيان  وهم  ثالثة 
لوحده  النظار  أحد  انفراد  وألن  الوقف،  جهة  وختدم  وجاهة  فيها  طلبات  تعرب  دعواهم 
بالترصف يف مصالح الوقف قد ينشأ عنه مشاكل وعواقب ال حتمد، وقد تثري التهم نحوه، ملا 
تقدم فقد قررت ما ييل: ١ - إلزام املدعى عليه أصالة )...( باالشرتاك مع املدعيني )...( 
بإنشاء أو استئجار مكتب للوقف حتفظ فيه املستندات من صكوك وعقود ونحوها ويعرف 
فيه الوارد واملنرصف وغري ذلك من أمور الوقف، ويتم دفع نفقاته وتوفري مستلزماته من 
اجلعل املخصص للنظار مشاركة بني النظار عىل الوقف ٢ - أن يكون التوقيع عىل الشيكات 
والعقود فيام خيص الوقف املذكور من اثنني من النظار، وال ينفرد بالتوقيع واحد من النظار 
مهام يكن ٣ - فيام خيص طلب املدعي وكالة بأنه يريد من املدعي الناظر )...( مبلغًا لصالح 
يقدم دعوى  أن  الدعوى، وله  النظر عنه خلروجه عن موضوع  فقد قررت رصف  الوقف 
مستقلة بذلك، ٤ - مجيع بنود احلكم عدا البند الثالث تكون ملزمة جلميع من يرغب نظارة 
الوقف مستقباًل هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرضه عىل الطرفني، قرر املدعيان قناعتهام 
ذلك  حيال  االستئناف  بتعليامت  فأفهمته  بالئحة  االعرتاض  وكالة  عليه  املدعى  وقرر  به، 
جرى تسليمه نسخة من صك احلكم لتبدأ مدة االعرتاض من هذا اليوم ملدة ثالثني يومًا إن 
مضت دون أن يقدم اعرتاضه فيسقط حقه يف طلب االستئناف ويكون احلكم مكتسبًا للصفة 
القطعية ففهم املدعي وكالة ذلك، وعليه جرى التوقيع، حرر يف الساعة احلادية عرشة من 
ضحى يوم الثالثاء ١٤٣٥/٤/١٨هــ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٦/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٢٣٢٩٣ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥٣٦٢١٠٢ 
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يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/١٧هـ  وتاريخ 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  االطالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
وتاريخ   ٣٥٢١٥٦٨٦ بعـدد  واملسجل  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...(
باطنه.  دون  بام  فيـه  املحكوم   ،)...( ضد   ،)...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
املعاملة واحلكم وصـورة ضبطـه والالئحة االعرتاضية، تقـررت  وبدراسـة كامل أوراق 
املوافقة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر5اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية:٣٢٢٨١٠١٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٣٢٨٠٦٧  

وسفا-اتساحقاقايفاغماها-اعدماتنطباقارشطاتلوتسفا-ارصفاتلنظل.

إسلتراتملدعني.

أقام املدعيان دعوامها ضد ناظر عىل أحد األوقاف طالبني إثبات استحقاقهام لغلة الوقف، 
وإلزام املدعى عليه بالرصف هلام من ضمن املستحقني، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
طلب أن يقدما ما يثبت انتساهبم ملستحقي الوقف، وكوهنم فقراء، وقد جرى االطالع عىل 
صك الوقفية فتبني أن رشط الواقف هو ختصيص جزء من الوقف للسادة العلويني الفقراء 
بمكة،  قاطنني  فقريين، وال  ليسا  املدعيني  أن  املدعى عليه وكالة  بمكة، وأضاف  القاطنني 
رشط  انطباق  لعدم  ونظرا  بمكة؛  سكنامها  عدم  عىل  صادقا  املدعيني  عىل  ذلك  وبعرض 
الواقف عليهام فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوامها، فاعرتض املدعيان، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد، 
١٤٣٢/٧/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٢٨٧٢٧٩٩ برقم  واملقيد  إلينا  الوارد  االستدعاء  عىل  فبناء 
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بمكة  العامة  باملحكمة   )...( أنا  ولدي   ،٣٢٢٨١٠١٦ برقم  الرئيس  فضيلة  من  واملحال 
سعودي   )...( وفيها  اجللسة  فتحت  ١٤٣٢/١٠/٤هـ  املوافق  األحد  يوم  يف  املكرمة 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( بوكالته عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
يف  معهام  احلارض  مدعيني عىل  ١٤٣٢/٧/٤هـ  وتاريخ   ٦١٤٢٨ برقم  جدة  بشامل  الثانية 
الرقم )...( بوكالته عن  املدين ذي  السجل  جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ١٧٩٦٩ وتاريخ 
١٤٣١/٦/١هـ، بصفته الشخصية، فسألت وكيل املدعى عليه: هل لديه وكالة عن موكله 
بصفته ناظرا؟ فقال: نعم، وسوف أحرضها يف اجللسة القادمة، فقررت رفع اجللسة حلضور 
املدعى عليه أو وكيل عنه بصفته ناظرا، ثم يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٣/١/١٠هـ فتحت 
اجللسة وفيها حرض املدعي )...( واملدعي وكالة )...(، كام حرض وكيل املدعى عليه )...(، 
وأحرض وكالة عن موكله املدعى عليه بصفته ناظرًا عىل وقف )...(، وهي صادرة من كتابة 
الدعاوى  إقامة  إنابته  وتتضمن  ١٤٣٢/١١/٧هـ،  يف   ٣١٥٤٤ برقم  بمكة  الثانية  العدل 
احلكم  وسامع  وسامعها،  البينات  وتقديم  اجللسات،  وحضور  واخلصومات،  وسامعها، 
وقبوله والقناعة به من عدمها، ويف اجلرح والتعديل واإلقرار واإلنكار. اهـ، فسألت املدعيني 
عن دعوامها فقال الوكيل )...(: إن موكيل من السادة العلويني املستحقني يف وقف )...(؛ 
ألن جزًءا منه موقوف عليهم، فأطلب إثبات استحقاق موكيل، وإلزام املدعى عليه بالرصف 
له ضمن املستحقني، هكذا قال، وكذلك ادعى املدعي اآلخر. وبعرض الدعوى عىل وكيل 
املدعى عليه قدم جوابًا مكتوبًا يف ورقة ونصه: أجيب باآليت: أواًل/ أطلب تكليف املدعني 
بجر نسبهم ألصل السادة العلويني. ثانيًا/ تكليفهم بام يفيد أهنم فقراء السادة العلويني؛ ألن 
السادة  فقراء  تكليفهم بحرص  ثالثًا/  فقط.  العلويني  السادة  للفقراء من  النصيب حق  هذا 
العلويني لكي يمكن معرفة نصيب كل واحد؛ حيث إن الناظر ال يعرف عدد العلويني، وال 
يعرف حرص املستحقني منهم حتى نسجلهم، وندفع ما هو للفقراء السادة لتكون دعواهم 
 ١٨/٢٠٠/١٦٦ برقم  العلويني  السادة  فقراء  ببعض  صك  صدر  وقد  رشعًا،  مسموعة 
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وتاريخ ١٤٣١/٨/١٥هـ ذكروا أهنم من املستحقني، صادر من هذه املحكمة، هذا جوايب 
عىل دعوى املدعني. اهـ. وبعرض ذلك عىل املدعني قاال: نطلب التحقق من رشط الواقف، 
الواقف قال: ليس معي اآلن،  فطلبت من وكيل املدعى عليه الصك الذي يتضمن رشط 
وأطلب مهلة إلحضاره فأجبته لطلبه، ثم يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٣/٣/٩هـ فتحت 
اجللسة وفيها حرض املدعي أصالة واملدعي وكالة ووكيل املدعى عليه، وأحرض املدعى عليه 
صورة من الصك الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٢١١ وتاريخ ١٣٠٨هـ، 
السجالت  لقسم  الكتابة  فقررت  واضحة،  غري  كلامت  هناك  أن  وجدت  عليه  وباالطالع 
لإلفادة عن سجله، وتزويدنا بصورة ضوئية منه، كام أفهمت املدعي أصالة واملدعي وكالة 
فتحت  ١٤٣٣/٤/٢٠هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  يف  ثم  العلويني،  للسادة  االنتساب  بإثبات 
اجللسة، وفيها حرض املدعيان )...( و)...(، كام حرض وكيل املدعى عليه، واتضح أن رقم 
الصك املذكور سابقًا ذكر خطًأ، وصحته هو ٢٩١ يف ١٣٠٨/٥/٧هـ، فقررت رفع اجللسة 
لإلفادة عن سجله، وتزويدنا بصورة ضوئية منه؛ وإلحضار ما طلب من املدعيني يف اجللسة 
املاضية، ثم يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٣/٦/١٧هـ فتحت اجللسة وفيها حرض املدعيان 
ووكيلهام، كام حرض املدعى عليه وكالة، وقدم املدعيان بيان انتساهبام للسادة العلويني، فقال 
وكيل املدعى عليه: إن موكيل ال ينكر أن املدعني من السادة العلويني، ولكن يطلب إثبات 
طلبتم  الذي  الصك  سجل  من  خطية  صورة  صدرت  قد  بأنه  وأفيدكم  الفقراء،  من  أهنام 
صورة ضوئية من سجله هي لدي، هكذا قال، فأفهمته بإحضار الصورة اخلطية للصك، 
وبيان غلة الوقف واملستحقني، وطريقة الرصف فاستعد بذلك، ثم يف يوم االثنني املوافق 
املدعيان،  حرض  وفيها  صباحًا،  عرشة  احلادية  الساعة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٣/٠٨/٢٦هـ 
كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بوكالته الصادرة 
برقم ٣٣٨٨١١٤ يف ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ عن  املكرمة  بغرب مكة  الثانية  العدل  كتابة  من 
املدعى عليه )...(. وبسؤاله عام طلب من موكله يف اجللسة املاضية قدم ورقة تتضمن: نفيد 
فضيلتكم بصك الوقفية ذي الرقم ٢٩١ يف ١٣٠٧/٠٥/٠٧هـ بتوزيع السهمني اخلاصة 
لفقراء السادة العلويني حسب رشط الواقف، وهي كالتايل: )خيصص سهامن عىل الفقراء 
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بمكة من السادة العلويني القاطنني بمكة املرشفة(، كام هو مذكور يف صك الوقفية الذي لدى 
فضيلتكم صورته، ونفيدكم بأن املدعيني وهم من السادة العلويني ليسا من الفقراء، وليسا 
االستحقاق،  الرشط حيرمهم  أن  بمعنى  يسكنون جدة،  املكرمة، وهم  بمكة  الساكنني  من 
وفضيلتكم أعلم. اهـ. وبعرضه عىل املدعيني قاال: نعم، نحن نسكن يف جدة، ولكن الناظر 
يرصف للمستحقني من فقراء العلويني وبعضهم خارج مكة املكرمة، هكذا قاال. وبعرضه 
سلم  وقد  قال،  هكذا  ذلك،  عن  موكيل  لسؤال  مهلة  أطلب  قال:  عليه  املدعى  وكيل  عىل 
صورة من النسخة اخلطية لصك الوقفية، وجرى إرفاقها باملعاملة، ثم يف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٣/١١/٢٣هـ فتحت اجللسة وفيها حرض املدعي )...( ومل حيرض املدعي اآلخر )...(، 
وقال املدعي احلارض: إن رفيقي يف الدعوى مل يستطع احلضور يف هذا اليوم الرتباطه بعمله 
يف املدرسة، وحرض وكيل املدعى عليه. وبسؤال وكيل املدعى عليه عام استعد به يف اجللسة 
السابقة قال: إنني سألت موكيل، وأخربين بأنه يرصف للقاطنني بمكة فقط، وإن كانوا انتقلوا 
خارج مكة بعدما ثبت لديه استحقاقهم، فهو ال يعلم لكثرة املستحقني، وإنني أطلب رصف 
دعوى املدعيني كليهام لكوهنام من غري املستحقني، هكذا قال؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة؛ وإلقرار املدعيني أهنام من سكان جدة، وألن االستحقاق حمصور يف القاطنني يف 
مكة كام يف صك الوقفية فقد أفهمت املدعي احلارض بأنه هو ورفيقه ال يستحقان من الوقف 
حكمت،  وبذلك  دعوامها،  عن  النظر  ورصفت  عليهام،  الواقف  رشط  اتفاق  لعدم  شيئًا؛ 
عند  هلم  الرصف  يتم  من  استحقاق  من  يتحقق  أن  موكله  عىل  بأن  الناظر  وكيل  وأفهمت 
موعد كل رصف، وإال فإنه سيكون مسؤواًل عن تفريطه. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر 
وكيل املدعى عليه قناعته. أما املدعي احلارض فقد قرر اعرتاضه عليه، وطلب رفعه ملحكمة 
املوافق  االثنني  يوم  باحلضور  إفهامه  وجرى  لطلبه،  فأجيب  اعرتاضية  بالئحة  االستئناف 
١٤٣٣/١١/٢٩هـ الستالم نسخة من صك احلكم ليقدم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يومًا 
من تاريخ استالمه، وإن مل يفعل يسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٣/١١/٢٣هـ.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثانية  الدائرة 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف 
وتاريخ١٤٣٣/١١/٢٨هـ،   ٣٣٤٦٧٠٦٧ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض 
املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف حماسبة ناظر. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل  االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم مع مالحظة 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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وقف

 52اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٨٧٧٨٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٢٩٣٤٣٠  

وسفا-اطمباتساحقاقايفاغماها-اإسلتراتلناظلاباالساحقاقا-اإلزتمهاباقميمهالممدعي.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي بصفته أحد مستحقي غلة وقف دعواه ضد املدعى عليه ناظر الوقف؛ طالبا 
إلزامه بدفع مبلغ مايل مقابل مستحقاته من غلة الوقف عن مدة معينة، وحماسبة الناظر عنها، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر باستحقاق املدعي للمبلغ املذكور، وقد جرى من 
بإلزام  بالوقف، ثم حكم  امللكية والوقفية والنظارة اخلاصة  القايض االطالع عىل صكوك 
حمل  للمدة  الوقف  من  يستحقه  ما  مقابل  به  املدعى  املبلغ  للمدعي  يدفع  أن  عليه  املدعى 

الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٤٨٧٧٨٤ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٧/٢٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٢٦١٥٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٣/١١/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة والنصف، 
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وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
حمافظة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيال  بصفته 
وحرض  والصلح،  واملدافعة  املرافعة  له  املخولة  ١٤٣٣/٦/٢٥هـ،  ٥٦٨٤٦يف  برقم  جدة 
حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن 
يف   ٣٠٧٠٥ برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
١٤٣١/١١/١١هـ، املخولة له املرافعة واملدافعة. وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه طلب 
إمهاله لتحريرها فأجيب لطلبه؛ وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة، 
وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة املكرمة برقم ١٩٦٤٠ يف 
١٤٣٢/١/١٩هـ، املخولة له املرافعة واملدافعة؛ ونظرا لكون الوكالة التي أحرضها املدعى 
عليه ال ختوله املرافعة يف هذه الدعوى لكون موكله مل يوكله بصفته ناظرا عىل الوقف، فقد 
جرى إفهامه بأن عليه إحضار وكالة ختوله املرافعة يف هذه الدعوى، فاستعد بذلك كام طلب 
املدعي إعطاءه مهلة أخرى، فأجيب لطلبه؛ وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض 
املدعي وكالة احلارض يف اجللسة السابقة، كام حرض املدعى عليه وكالة )...(، وقد أحرض 
وكالة عن املدعى عليه بصفته ناظرا عىل وقف )...( صادرة من كتابة العدل الثانية بمكة 
وبسؤال  واملدافعة.  املرافعة  وختوله  ١٤٣٤/٢/١٨هـ،  يف   ٣٤١٩٤١٠٦ برقم  املكرمة 
املدعي وكالة عن دعواه ادعى بقوله: إن موكل موكيل )...( هو أحد مستحقي وقف )...(، 
وقد تلقى االستحقاق من والدته )...(، وأن والدته املذكورة قد تلقت االستحقاق من والد 
والدهتا )...(، وأن املدعى عليه قد منع موكل موكيل من استحقاقه دون وجه حق، أطلب 
إلزامه بتسليم موكل موكيل استحقاقه، وحماسبته عىل ما مىض، هذه دعواي. وبعرضها عىل 
املدعى عليه وكالة قال: أطلب إمهايل لإلجابة، فأجيب لطلبه؛ وعليه رفعت اجللسة. ويف 
القايض )...(  املكرمة خلف فضيلة  بمكة  العامة  املحكمة  أنا )...( يف  جلسة أخرى لدي 
حرض املدعي وكالة واملدعى عليه وكالة احلارضان يف اجللسة السابقة. وبعرض ما تم ضبطه 
سابقا عليهام صادقا عليه. وبسؤال املدعى عليه عن جوابه عىل الدعوى أجاب بقوله: موكيل 
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وقف

ال مانع لديه من إعطاء املدعي أصالة نصيبه الرشعي من الوقف املذكور. وبسؤال املدعى 
استعد  الدعوى  حمل  بالوقف  اخلاصة  والنظارة  والوقفية  امللكية  صكوك  عن  وكالة  عليه 
بإحضارها اجللسة القادمة؛ عليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي وكالة، 
كام حرض املدعى عليه وكالة احلارضان يف اجللسة السابقة. وبسؤال املدعى عليه وكالة عام 
استعد بإحضاره يف هذه اجللسة أجاب بأنه مل حيرضها، فطلبت منه تبليغ موكله باحلضور 
يف اجللسة القادمة برفقة الصكوك املشار إليها، وكشوف حساب الوقف، وعقود استثامراته، 
املدعي  فيها  أخرى حرض  اجللسة. ويف جلسة  عليه رفعت  بذلك؛  احلارض  فاستعد موكله 
وكالة )...(، كام حرض املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة 
املرافعة واملدافعة؛  فيها حق  له  املخول  برقم ٣٤٣١٠٠١١ يف ١٤٣٤/٣/١٤هـ،  املكرمة 
بصفته  يوكله  مل  موكله  لكون  ختوله  ال  عليه  املدعى  أحرضها  التي  الوكالة  لكون  ونظرا 
ناظرا عىل الوقف فقد جرى إفهامه بأن عليه إحضار موكله يف اجللسة القادمة؛ عليه رفعت 
اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي وكالة احلارض يف اجللسة السابقة، كام حرض 
يطالب هبا موكله هي  التي  املستحقات  أن  املدعي وكالة  )...(، وقرر  املدعى عليه أصالة 
املذكور لألعوام ١٤٣٢هـ و١٤٣٣هـ و١٤٣٤هـ، وهي ما جمموعه  الوقف  ما خيصه من 
مبلغ وقدره ألفا ريال سعودي فقط. وبرد ذلك عىل املدعى عليه احلارض أجاب قائال: ما 
ذكره املدعي وكالة صحيح، وال مانع من تسليمي له املبلغ املذكور. وبسؤال املدعى عليه 
عن صك النظارة وصك ملكية الوقف املذكور أبزر الصك الصادر من هذه املحكمة برقم 
ناظرا  إقامة املدعى عليه  ١/٤/١ يف ١٤٣٠/٥/١٧هـ، وباالطالع عليه وجدته يتضمن 
ذا  الصك  أبرز  كام  الرقم ٣١٩ يف ١٣٥٤/٧/٤هـ،  بالصك ذي  الثابت   )...( عىل وقف 
الرقم ٣٨٢/أ /٣٦٣ يف ١٤٠١/٤/٢٨هـ، وباالطالع عليه وجدته يتضمن ملكية وقف 
)...( لكامل قطعة األرض ذات الرقم )...(، الواقعة يف اجلهة الغربية من حي العزيزية، كام 
أبرز الصك ذا الرقم ١/٦٧٢ يف ١٣٩٥/٦/١٠هـ، وباالطالع عليه وجدته يتضمن ملكية 
وقف )...( كامل قطعة األرض ذات الرقم )...( من أرايض )...( الواقعة باهلجالية خارج 
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إليها؛  مكة؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل الصكوك املشار 
وحيث أقر الناظر باالستحقاق املذكور يف الدعوى جلميع ما سبق فقد حكمت عىل املدعى 
املدعي  يستحقه  ما  مقابل  سعودي  ريال  ألفا  وقدره  مبلًغا  أصالة  للمدعي  يدفع  بأن  عليه 
املذكور لألعوام ١٤٣٢هـ و١٤٣٣هـ و١٤٣٤هـ. وبعرض ذلك عىل  الوقف  أصالة من 
الطرفني قنع به املدعى عليه، ومل يقنع به املدعي وكالة، فجرى إفهامه بأن عليه املراجعة يوم 
األحد املوافق ١٤٣٥/٥/٨هـ الستالم نسخة من صك احلكم، وتقديم الئحة بذلك خالل 
مدة ثالثني يوما من تاريخ استالم الصك، وإال فإن حقه يف االعرتاض يسقط، ويكتسب 
احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة احلقوقية الرابعة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة عىل الصك 
 )٣٥٢٢٨٤٦١( بعدد  املسجل  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة   )...( فضيلة  من  الصادر 
بباطنه.  فيه بام دون  املتضمن دعوى )...( ضد )...(، املحكوم  وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم، 

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

 5٣اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٤٠٣٨٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٣٧١٧٠ 

لبمدا تناقابا تلوتسفا-ا رشطا تنطباقا بعدما دفعا ريعها-ا منا تساحقاقا طمبا وسفا-ا
معنيا-اتسايطاناتملدينةاتلنبويةا-احتديدامدتهابالعلفاوتلقوتبقا-اخمالفاهاتؤديالممفقدةا-ا

رداتلدعوى.

لفظاتملوسفاتلعاماخمصصابالعلف.

األوقاف؛ طالبا رصف  أحد  ناظرا عىل  بصفته  عليه  املدعى  املدعية دعواه ضد  أقام وكيل 
استحقاق موكلته من ريع الوقف النطباق رشط الواقف عليها؛ لكوهنا من أهايل البلد املوقف 
عليهم، واستوطنت املدينة النبوية، وبعرض الدعوى عىل الناظر املدعى عليه أنكر أن يكون 
رشط الواقف منطبقا عىل املدعية؛ ألهنا ليست من أهايل البلد املوقف عليهم، ومل تقم يف املدينة 
إال مخس سنوات فال يعد ذلك استيطانًا؛ ألن العرف والسوابق القضائية حددته بعرش سنوات، 
وبعرض  البلد،  لتلك  موكلته  بانتساب  موثقة  شهادات  قدم  املدعية  وكيل  من  البينة  وبطلب 
ذلك عىل املدعى عليه دفع بأن الشهادات جاءت عامة ومبهمة، ومل يذكر فيها الشهود مستند 
علمهم، ثم قدم الناظر سوابق قضائية تتضمن ختصيص مدة االستيطان عرفا بعرش سنوات؛ 
ونظرا لكون رشط الواقف عاما، وختصيصه بالعرف والسوابق القضائية فيه مصلحة للوقف؛ 
لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتضت املدعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء 
برقم  املكلف  املنورة/  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٣٦٤٠٣٨٤ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٩٦٠٧٨٧ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٠٨هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
منطقة  جوازات  من  الصادرة  اإلقامة  بموجب  )...اجلنسية(   )...( حرض  وفيها   ٠٨  :٤٥
الرقم )...(  باإلقامة ذات  املنورة برقم )...( وكياًل عن زوجته )...( )...اجلنسية(  املدينة 
الثانية برقم ٣٣٣٥٦٨٣٦ يف  بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل املدينة املنورة 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  ١٤٣٣/١١/٣هـ، 
الرقم )...( ناظر وقف أهايل )...( بموجب صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم 
١٤/١٢٢٣/٢٩ يف ١٤٢٨/٦/١٨هــ، وادعى األول قائاًل: إن موكلتي من أصل )...(، 
الذي  الوقف  املستحقني يف  بمدينة اسمها )...(، وهي من ضمن  باملغرب  وكانت تسكن 
حتت نظارة املدعى عليه؛ حيث ولدت يف مدينة )...( تابعة ملدينة )...( باملغرب، وهي من 
قبائل آل )...(، وأقامت باملدينة املنورة من تاريخ ١٤٢٨/٣/٢٣هـ وما زالت مقيمًة هبا، 
أطلب احلكم عىل املدعى عليه بتسليمي حصة موكلتي من الوقف، هذه دعواي. وبسؤال 
املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي بالوكالة بأنني ناظر عىل وقف طائفة أهايل )...( 
يف   ١٤/١٢٢٣/٢٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  فصحيح 
١٤٢٨/٦/١٨هـ، وأما ما ذكره أن موكلته املدعية أهنا من أهل )...( فال أعلم عنه شيئًا، 
وال يوجد يف أوراقها ما يدل عىل أنـها من أهل )...(، بل ذكر وكيلها أنـها من مدينة )...( 
التابعة ملدينة )...(،التي تبعد أكثر من مخسمئة كيلو مرت عن )...(، وأما أنـها مستحقة يف 
الوقف فغري صحيح، وال ينطبق عليها رشط الواقف وعمل النظار السابقني، وما حكم به 
أصحاب الفضيلة قضاة هذه املحكمة خالل سنوات طويلة، وأنه ال يرصف ألي شخص 
واملدعية حسب  فأكثر،  باملدينة عرش سنني  كان مستوطنا  إذا  إال   )...( أهايل  من  كان  ولو 
بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٣هـ عن  املدينة مخس سنني وثالثة أشهر، وهي قادمة  دعواها هلا يف 
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طريق مطار جدة لإلقامة مع زوجها )...( )... اجلنسية(؛ لذا فليس هلا حق يف الوقف، وال 
بتاريخ   ٣٣٨١٨٦٨ الرقم  ذي  الصك  صورة  لفضيلتكم  وأرفق  شيئًا،  منه  تستحق 
ذي  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  واملصدق  املحكمة،  هذه  من  الصادر   ،١٤٣٣/٢/١٤
الرقم ٣٣١٦٩٦٣٢ يف ١٤٣٣/٤/٤، املتضمن: )احلكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( 
املدينة  يف  القاطن  فيها  يستحق  التي  اإلقامة  مدة  بأن   ١٣٩٩/٨/١١ يف   ١٥/١٦٦ برقم 
رصف االستحقاق من الوقف هي عرش سنني، وأن تكون هذه قاعدة يسار عليها(، وجاء 
فيه أيضا: )لفظ املوقف عام، وهو خمصص بالعرف، وخمصص باحلكم الصادر من فضيلة 
القايض الشيخ )...((، وعمل النظار عىل هذه القاعدة منذ سنني طويلة، وهي عرف عند 
 ،١٤٣٢/٧/٣ بتاريخ   ٣٢١٥١٨٦٢ الرقم  ذو  الصك  وكذلك  باملدينة،  األوقاف  أهل 
الصادر من هذه املحكمة واملصدق من حمكمة االستئناف بالقرار ذي الرقم ٧٥٤/ح/١/١ 
والتاريخ ١٤٣٢/٨/٨، املتضمن: أن املدة التي يستحق القاطن رصف استحقاقه هي عرش 
سنوات، واألمر استقر عىل ذلك، فنقضه سيحدث خلال يف الوقف، واملصلحة العامة مراعاة 
أبرز  الوقفية  صك  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  إجابتي.  هذه  الصكوك،  صور  مرفق  رشعا، 
الصك ذا الرقم ١٦٢٣ يف ١١٣٨/٤/٢٨هـ، املتضمن ما نصه: „ عىل طائفة )...( القاطنني 
باملدينة املنورة عىل أن كل من خرج من املدينة ال يستحق من الوقف شيئًا، فإن رجع عاد 
استحقاقه. انتهى، وأبرز صك الوقفية ذا الرقم ١/٢٧١ يف ١٣٦١/٧/٨هـ، املتضمن ما 
باملعاملة.  منهام  صورة  واملرفق  اهـ،  باملدينة.  القاطنني   )...( أهايل  طائفة  عىل  وقفًا  نصه: 
وبعرضه عىل املدعي وكالة، وسؤاله عن بينته عىل أن زوجته املدعية من أهايل )...(؟ أجاب 
قائاًل: لدي شهادة مكتوبة، فيها اثنا عرش شاهدًا، صادرة من قايض التوثيق بمحكمة الدرجة 
العدل  وزارة  فرع  من  ومصدقة  ٢٠١٠/٦/٢١م،  يف   ٤٧٤ برقم  باملغرب  بـ)...(  األوىل 
باملدينة املنورة برقم ٣٣/٣٦٩ يف ١٤٣٣/٦/٨هـ، واملتضمن ما نصه: ) احلمد هلل وحده، 
وصل عدد ٩١ كناش ٦٩ عىل الساعة العارشة صباح يوم الثالثاء ١٤٣١/٦/٢٤هـ املوافق 
الشهادات  لتلقي  املنتصبني   )...( والسيد   ،)...( العدليني  نحن  تلقينا  ٨/يونيو/٢٠١٠م 
بدائرة نفوذ حمكمة الدرجة األوىل بـ)...( مركز )...( اإلشهاد اآليت املدرج بمذكرة احلفظ 
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لألول رقم ٢٣ حتت العدد ٢٠٨ صحيفة ١٥٦: بطلب السيد )...( امللقب )...( والدته 
)...( املولود سنة ١٩٥٢، مهنته سائق متزوج )... اجلنسية( بطاقته الوطنية ذات الرقم )...( 
أصله بدوار )...( مجاعة )...( قيادة )...( إقليم )...( الساكن حاليًا رقم )...( زنقة )...( 
يعرفون  عقبه  أسامؤهم  املوضوعة  شهوده  نصه:  اإلشهاد  وقت  لدينا  احلارض   ،)...( حي 
)...( طالب الشهادة أعاله املعرفة التامة الكافية رشعًا هبا ومعها يشهدون بأن ازدياده وقع 
بدوار )...( املذكور، وهو مسقط رأسه، كل ذلك يف علمهم وصحة يقينهم ومستند علمهم 
قيدت  كلها، وبمضمنه  األحوال  التام عىل  باالطالع  والكل  واملجاورة،  املخالطة  ذلك  يف 
بتعاريفهم، وهم  وتلـقاها عنهم من عرف هبم  لسـائلها صـدره  منهم  شهادهتم مسؤولية 
بأمته عارفني قدره والشاهد بذلك: ١ -)...( املولود سنة ١٩٣٠مهنته شيخ بطاقته الوطنية 
ذات الرقم )...(. ٢ -)...( ولد سنة ١٩٣٠مهنته فالح بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. 
٣ -)...( ولد سنة ١٩٣٢مهنته فالح بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ٤ -)...( ولد سنة 
١٩٣٣مهنته فالح بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ٥ -)...( ولد سنة ١٩٤٤مهنته فالح 
بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ٦ -)...( ولد سنة ١٩٣٨مهنته فالح بطاقته الوطنية ذات 
الرقم  ذات  الوطنية  بـطـاقته  فـالح  ١٩٤٨مـهـنته  سـنـة  ولـد   )...(- ٧  .)...( الرقـم 
الرقم )...(. ٩ -)...(  الوطنية ذات  )...(. ٨ -)...( ولد سنة ١٩٤٦مهنته فالح بطاقته 
سنة  ولد   )...(- ١٠  .)...( الرقم  ذات  الوطنية  بطاقته  فالح  ١٩٣٦مهنته  سنة  ولد 
١٩٣٧مهنته فالح بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ١١ -)...( ولد سنة ١٩٤٩مهنته فالح 
بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ١٢ -)...( ولد سنة ١٩٣٧هـ مهنته فالح بطاقته الوطنية 
مغربية.  وجنسيتهم  متزوجون،  املذكور،   )...( بدوار  كلهم  الساكنون   )...( الرقم  ذات 
احلمد هلل أشهد الفقيه األجل قايض التوثيق بمحكمة الدرجة األوىل بـ)...( واملراكز التابعة 
هلا وهو )...( أعزه اهلل بعز طاعته، وحرص واليته بثبوت الرسم أعاله الثبوت التام لديه 
بواجبه، وهو حفظه اهلل؛ بحيث جيب له ذلك من حيث ذكر، دامت باهلل سعادته، واتصلت 
به كرامته. حرر يف ٦/٢٨ املوافق ١٢/يونيو سنته عبد ربه تعاىل )...(. اهـ. وبعرضه عىل 
املدعى عليه أجاب قائاًل: الشهادة جاءت عامة ومبهمة، ومل يذكر الشهود مستند علمهم 
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وخمالطتهم، وجاءت بلفظ يعرفون، وهذه اللفظة ليست من ألفاظ الشهادة، ومل يشهدوا بأنه 
ينتسب لقبيلة )...(، كام أهنم شهدوا بأن )...( مولود يف دوار )...(، وهي مسقط رأسه، 
وهذا ال يلزم منه أن يكون منتسبًا لقبيلة )...(، هذا جوايب، ثم أبرز املدعي وكالة وثيقة ثانية 
العدلني  نحن  وحده  اهلل  )احلمد  نصها:  وهذا   ،)...( يف  بـ)...(  التوثيق  قسم  من  صادرة 
الساعة  عىل  و)...(  و)...(   )...( ابتدائية  بـ)...(  املقيم  القايض  بمركز  لإلشهاد  املنصبني 
العارشة صباحًا من يوم الثالثاء ثامن وعرشين شعبان عام ألف وأربعمئة وثامنية وعرشين 
١٤٢٨/٨/٢٨هـ املوافق ٢٠٠٧/٩/١١ تلقينا يف آن واحد هذا اإلشهاد املدرج بمذكرة 
احلفظ )٣٠( للعدل األول حتت عدد ١٨٠ صحيفة ٠٩١،  ونصه: بطلب من السيد )...( 
املزداد بقبيلة )...( مجاعة )...( إقليم )...( سنة ١٩٥٢مهنته سائق، سكناه )...( زنقة )...( 
احلامل للبطاقة الوطنية ذات الرقم )...( شهوده املوضوعة أسامؤهم يعرفون السيد )...( 
أصل  من  بأنه  يشهدون  ومعها،  هبا  رشعا  كافية  تامة  معرفة  أعاله  املذكور  الشهادة  طالب 
)...( ولد بقبيلة )...( مجاعة )...( إقليم )...(، وهي من قبائل )...( املغربية كل ذلك يف 
علمهم وصحة يقينهم علموه باملخالطة واملجاورة وشدة االطالع عىل األحوال، وبمضمنه 
قيدت شهادهتم مسؤولة منهم لسائلها وهم عارفون قدره وبأمته أسامء الشهود: ١ -)...( 
املزداد سنة ١٩٤٠ جزار سكناه )...( وطنية رقم )...(. ٢ -)...( املزداد سنة ١٩٣٤عامل 
)...( وطـنية  املزداد سنة١٩٤١ فالح سكـناه   )...(  - ٣ .)...( )...( وطنية رقم  سكناه 
 .)...( رقم  وطـنية   )...( سكناه  ١٩٦١مـمـرض  سنة  املـزاد   )...(- ٤  .)...( رقـم 
٥ -)...( املزداد سنة ١٩٣٦متقاعد سكناه )...( وطنية رقم )...(. ٦ -)...( املزداد سنة يف 
١٩٣٦/٠١/٠١متقاعد سكناه )...( وطنية رقم )...(. ٧ -)...( املزداد سنة ١٩٥٦ فالح 
سكناه )...( وطنية رقم )...(. ٨ -)...( املزداد سنة ١٩٥٢ رصاص سكناه )...( وطنية 
رقم )...(. ٩ -)...( املزداد سنة ١٩٦٦ فالح سكناه )...( وطنية )...(. ١٠ -)...( املزداد 
سائق   ١٩٣٦ املزداد   )...(- ١١  .)...( رقم  وطنية   )...( سكناه  بناء   ١٩٥٢/١١/٧ يف 
سكناه )...( وطنية رقم )...(. ١٢ -)...( املزداد سنة ١٩٦٦مقدم سكناه )...( وطنية رقم 
)...(، وكلهم مغاربة سكناهم حيث ذكر أعاله. شهدوا ملن قدم لذلك ملوجبه فثبت: احلمد 
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اهلل  أعزه   )...( وهو  إليها  وما   ،)...( ملدينه  التوثيق  قايض  األجل  الفقيه  أشهد  وحده  اهلل 
وحرص واليته بثبوت املوجب أعاله عنده الثبوت التام لديه بواجبه، وهو حفظه اهلل تعاىل 
بتارخيه عبد ربه تعاىل )...(، وعبد ربه  ورعاه بحيث جيب له ذلك من حيث ذكر. وحرر 
تعاىل )...(. اهـ، ومصدقة هذه الوثيقة من فرع وزارة العدل باملدينة املنورة برقم ٣٣/٣٧٠ 
يف ١٤٣٣/٦/٨هـ. وبعرض هذه الوثيقة عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: الشهادة املذكورة 
من  تستفرس  ومل  رسمية،  بوثائق  توثق  ومل  علمهم،  مستند  الشهود  يذكر  ومل  ومبهمة  عامة 
حمكمة )...(، كام أنني بحثت يف نسب املدعية باألصالة )...(، ووصلت إىل أن جدها كان 
يدرس القرآن يف منطقة )...(، وال ينتسب لقبيلة )...(، وإنام يدرس أبناءهم القرآن باألجرة، 
كام أنني استخرجت شهادة من حمكمة )...( يف أغادير بأن والدها )...( غري معروف، وأنه 
دفرت  نجد يف  املذكور، ومل  إقامتهم  الرتايب ملوطن  النفوذ  به يف  يسمعوا  )...(، ومل  أهل  من 
احلالة املدنية املغربية التي أحرضها املدعي بالوكالة ما يدل عىل أن )...( ينتسب لقبيلة )...(، 
هذا جوايب، ثم أبرز املدعى عليه وثيقة صادرة من حمكمة الدرجة األوىل )...( يف املغرب، 
وهذا نصها: )احلمد اهلل وحده، عىل الساعة الواحدة بعد زوال يوم السبت ثاين ٠٢ مجادي 
و)...(   )...( العدالن  تلقى   ٢٠١٠ إبريل   ١٧ عرش  سابع  املوافق  ١٤٣١هـ  عام  األول 
املنتصبان لإلشهاد بدائرة نفوذ حمكمة االستئناف بأكادير قسم التوثيق بـ)...( اإلشهاد اآليت 
املدرج بمذكرة احلفظ الثانية لألول حتت عدد ٢٧٠صحيفة ١٨٦ نصه: بطلب من السيد 
)...( )...اجلنسية( املولود سنة ١٩٦٥مهنته كهربائي بطاقته الوطنية رقم )...(، والساكن 
)...( نيابة عن: )...( بوكـالة عدلـية حتـت رقـم ٣٣٤١٩ بـتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٨جمـلد 
٥٦٠٨ بوزارة العـدل باملديـنة املـنورة تلقى شهيـداه من السـادة: ١ -)...( املولـود ١٩٤٧ 
عامل وطـنية رقـم )...(، السـاكن بـدوار )...(. ٢ -)...( املولـود ١٩٣٢ عـامل وطنيته 
الساكن بدرب  املولود ١٩٤٦ عامل وطنيته )...(  بـدوار )...(. ٣ -)...(  الساكن   )...(
)...( ٤ - )...( املـولود ١٩٥٩ عامـل وطنيته )...( الساكن بدوار )...( ٥ -)...( املولود 
١٩٥٠ عامل وطنيته )...( الساكن بدوار )...( ٦ - )...( املولد ١٩٥٩ عامل وطنيته )...( 
الساكن بدوار )...( ٧ - )...( املولود ١٩٤٥ وطنيته )...( الساكن بدوار )...( ٨ - )...( 
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املولود ١٩٥٤ وطنيته  الساكن بدوار )...( ٩ - )...(  املولود ١٩٥٢ عامل وطنيته )...( 
الساكن )...( ١١ -  املولود ١٩٨١ وطنيته )...(  بدوار )...( ١٠ - )...(  الساكن   )...(
)...( املولود ١٩٦٩ وطنيته )...( الساكن بدرب )...( ١٢ - )...( املولود ١٩٥١ عامل 
وطنيته )...( الساكن بدوار )...( وكلهم ... اجلنسية الساكنون مجيعًا بدائرة )...( أهنم ال 
يعرفون املسمى )...( من أهل )...(، ومل يسمعوا به يف النفوذ الرتايب ملوطن إقامتهم املذكور، 
وحمل معرفتهم بأحوال الناس بحكم املخالطة واالطالع والسامع الفايش حضورا وإشهادًا 
يف  وحرر  أعاله،  ذكر  بام  هبم  وعرف  بأمته،  وهم  عليهم  به  شهد  قدره،  عرفوا  تام  الكل 
املنورة برقم ٣٢/٢٨٩ يف  باملدينة  العدل  اهـ، ومصدقة من فرع وزارة   .)٢٠١٠/٤/٣٠
من  صادرة  الوثيقة  هذه  قائاًل:  أجاب  بالوكالة  املدعي  عىل  وبعرضها  ١٤٣٢/٦/٤هـ. 
حمكمة الدرجة األوىل يف )...(، وهي منطقة بعيدة عن دوار )...( واملالحظة الثانية أن )...( 
صدر هذه الوثيقة دون حضور )...(، وهذه الوثيقة ال أعرتف هبا، كام أنه ال يلزم أن تقيم 
من  طلبت  ثم  جوايب،  هذا  الوقف،  من  لتستحق  سنوات  عرش  املنورة  املدينة  يف  موكلتي 
املدعى عليه البينة عىل أن العرف جرى عىل أنه ال يستحق من الوقف إال من أمىض عرش 
سنوات، فقال: لدي بينة وأبرز صورة الصك ذي الرقم ١٥/١٦٦ يف ١٣٩٩/٨/١١هـ، 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( رمحه اهلل القايض يف هذه املحكمة سابقًا، وقد حكم فضيلته 
عرش  هي  الوقف  من  االستحقاق  رصف  املدينة  يف  القاطن  يستحق  التي  اإلقامة  مدة  بأن 
اململكة  يف  للموجودين  عليها  يسار  قاعدة  هذه  تكون  أن   „ نصه  ما  فيه  جاء  وقد  سنني، 
والقادمني فيام بعد „. اهـ، ومرفقة صورة الصك باملعاملة، كام أبرز صورة الصك الصادر 
من هذه املحكمة برقم ٣٢١٥١٨٦٢ يف ١٤٣٢/٧/٣هـ، الصادر من فضيلة الشيخ )...( 
القايض هبذه املحكمة سابقًا، واملصدق من حمكمة االستئناف بمكة املكرمة برقم ٧٥٤/ح 
/١/١ يف ١٤٣٢/٨/٨هـ، واملتضمن رصف النظر عن دعوى )...( باملطالبة باستحقاقه 
من وقف )...(؛ وذلك لكونه مل يقم عرش سنوات يف املدينة املنورة؛ استنادًا عىل حكم فضيلة 
الشيخ )...(، واعتبار ذلك سابقة قضائية. اهـ؛ ثم إنه وبعد التأمل يف القضية؛ وبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل الصكوك املشار إليها أعاله وبعد االطالع 
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عىل السوابق القضائية املشار إليها؛ وحيث إن لفظ املوقف عام ملن أقام باملدينة املنورة، وهو 
خمصص بالعرف، وخمصص باحلكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( رمحه اهلل، وخمالفة ذلك 
قد يؤدي إىل مفسدة الوقف، وإحداث اخللل فيه السيام أن املسلمني اليزالون يتوافدون إىل 
املدينة املنورة يف رمضان وموسم احلج، وللدراسة، وغريها؛ ولذلك فال مناص من وضع 
ختصيص اإلقامة بمدة معينة تتحقق فيها مصلحة الوقف؛ لذلك كله فقد قررت رد دعوى 
وقررت  املنورة،  باملدينة  إقامتها  يف  سنني  عرش  بلوغها  لعدم  وسقوطها  باألصالة،  املدعية 
إخالء سبيل املدعى عليه، وهذا ما ظهر يل، وبه حكمت، وقنع املدعى عليه باحلكم، وأما 
اعرتاضية،  بموجب الئحة  االستئناف  القناعة، وطلب حمكمة  فقرر عدم  بالوكالة  املدعي 
فأجيب لطلبه، وأفهم بأن له مهلة ثالثني يومًا لتقديم الئحته االعرتاضية، وإذا تأخر سقط 
نبينا حممد  القطعية ففهم ذلك، وصىل اهلل عىل  حقه يف طلب االستئناف، واكتسب احلكم 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
من  لنا  املحالة  ١٤٣٥/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣١٩٦٠٧٨٧ برقم  املنورة  باملدينة  العامة 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة برقم ٣٥٦٤٨٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ فقـد 
جـرى مّنا نحـن قضاة دائـرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة 
االطالُع علـى هذا احلكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، القايض باملحكمة العامة باملدينة 
املنورة واملسجل بعـدد ٣٤٣٨١١٨٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، املتضمن طلب نصيب 
)...(، يف وقف )...( باملدينة املنورة، املحكوم فيـه بام دون باطنه. وبدراسـة احلكم وصـورة 
اهلل  وصلـى  املوفق،  واهلل  احلكم،  علـى  املـصادقة  تقـررت  االعرتاضية  والالئحة  ضبطـه 

علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ا5اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٦٧٥٤٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٠١٠١٢  

وسفا-اتساحقاقايفاغماها-اإنكاراتلدعوىا-ادفعابطبقيةاتلوسفا-اعدماتنقلتضاتلطبقةا-ا
تشرتتطاتحلاجةا-احتققامنارشطاتلوتسفا-اتنقلتضاأوالداتلظهورا-اتناقالاتلوسفاإىلاأوالدا

تلبطونا-اعدماثبوتاتلطبقيةابينهلا-اثبوتاحاجةاتملدعيا-اإلزتماباقميلاتساحقاسه.

حتققارشطاتلوتسف.

برصف  إلزامه  طالبني  وقف  عىل  ناظرا  بصفته  عليه  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
استحقاقهم من ريع الوقف، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر استحقاقهم من ريع 
الوقف لكونه وقفا طبقيا واملدعون حمجوبون بوالدهم الذي ما زال قيد احلياة، كام دفع بأن 
رشط الواقف ال ينطبق عليهم لكوهنم غري فقراء، وقد جرى من القايض االطالع عىل صك 
واملساكني،  الفقراء  ثم عىل  الظهور  أوالد  الوقف عىل  أن مرصف  يتضمن  فوجده  الوقفية 
انقراض أوالد الظهور، وانتقال االستحقاق إىل أوالد  كام اطلع عىل حكم سابق ثبت فيه 
باملعنى اجلاري عليه  املدعون فقرهم  أثبت  الطبقية، وقد  الفقراء دون اشرتاط  البطون من 
عمل النظار؛ ولذا فقد حكم القايض بثبوت استحقاقهم من غلة الوقف، وألزم املدعى عليه 
بالرصف هلم من تاريخ احلكم، فاعرتض املدعون، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
برقم ٣٤٦٧٥٤٨  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٤٣٣٩٣٧٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن  وبوكالته  نفسه  عن  أصالة 
)...(، الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٣٤٣٨١٨٠ يف ١٤٣٣/١١/٣٠هـ، 
التي ختوله حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واجلرح والتعديل...

برقم  بغرب مكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  بالوكالة   )...( إلخ، وبصفته وكيال عن 
٣٣٤٩٧٥٦٠ يف ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ وبصفته وكيال عن )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم 
٢٩٥٧٦ يف ١٤٣٠/٨/٥هـ، التي ختوله حق املطالبات واملحاكم وإقامة الدعاوى والصلح 
سعودي   )...( حلضوره  وحرض  إلخ،  اليمني...  وطلب  واالستالم  والتسليم  والتنازل 
الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( سعودي اجلنسية  اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
برقم  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار  التي ختوله حق  ٣٤٢٤٤٩٣٧ يف ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، 
والصلح وطلب اليمني واجلرح والتعديل... إلخ، وادعى األول قائال: إنني وموكلتي من 
املستحقني يف وقف )...(؛ ذلك أنه وقف عىل الفقراء واملساكني من أوالد الظهور للواقف 
دون أوالد البطون، ثم انقرض أوالد الظهور؛ ذلك أنني وموكلتي حمتاجون، وينطبق علينا 
الناظر من تسليمي نصيبي  رشط الواقف فرصف املدعى عليه ألوالد البطون، وقد امتنع 
ونصيب موكلتي من ريع الوقف املرشوط لعام ١٤٣٠ حتى ١٤٣٣هـ، أطلب احلكم عليه 
بإلزامه بتسليمي نصيبي ونصيب موكاليت، وإلزامه برصفها مستقبال، وأسأل وكيله اجلواب، 
هذه دعواي. وبعرضها عىل املدعى عليه وكالة قال: ما ذكره املدعي يف دعواه أن موكيل ناظر 
الوقف املشار إليه، وأن رشطه كام يذكر، وأن موكيل امتنع عن تسليمه وتسليم موكالته منذ 
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عام ١٤٣٠هـ حتى اآلن كله صحيح، وما ذكره أنه وموكالته من املستحقني يف ذلك الوقف 
الفقراء  عىل  وأنه  السفىل،  حتجب  العليا  الطبقة  أن  فيه  مرشوط  الوقف  فإن  صحيح،  فغري 
واملساكني واملدعي وموكالته حمجوبون بموجب الرشطني أوال: أن والدهم عىل قيد احلياة 
املحكمة  من  الصادر  الصك  فإن  مساكني،  وال  بفقراء  ليسوا  أهنم  ثانيا:  هلم.  حاجب  فهو 
العامة بالطائف حدد هذا الوصف بأنه من يقل دخله عن ستة آالف ريال، وحرص املحتاجني 
واملدعي وموكالته ليس هلم ذكر يف ذلك الصك؛ لذا فام طلبه من تسليمه وموكالته نصيبهم 
من الوقف ال وجه له، هكذا أجاب. وبعرضها عىل املدعي قال: ما ذكره املدعى عليه وكالة 
أن الطبقة العليا حتجب السفىل غري صحيح، وال وجود هلذا الرشط، ومل تقر رشعا، ثم إن 
والدي ال يستلم من ريع الوقف، وأما قوله: مل يذكر اسمي فغري صحيح، بل قد ذكر اسمي 
يف ذلك الصك، وصحيح أن أسامء موكاليت مل ترد يف الصك املشار إليه، ثم أبرز صورة من 
الصك ذي الرقم ١١/١١/٤٥ يف ١٤٢٩/٤/١٠هـ، الصادر من املحكمة العامة بالطائف، 
وأشار إىل موضع يف وسط الصك أنه حرض )...( وكيال عن )...(، ثم يف آخر احلكم قال 
هبذا  املراد  إن  املدعي:  فقال   ،)...( ومنهم  األسامء،  ذكر  ثم  استحقاقه،  لدي  ثبت  ناظره: 
االسم اسمي، لكن كتب )...( خطأ، وصوابه )...(، هكذا قال. وبعرضه عىل املدعى عليه 
قال: بل الرشط أن الطبقة العليا حتجب السفىل صحيح، وهو منصوص عليه يف الصك ذي 
الرقم ١١/١١/٤٥ يف ١٤٢٩/٤/١٠هـ، وأما كون والده ال يستلم فصحيح؛ ألنه مستغن 
الفقراء، وأما أن املدعي ذكر اسمه يف ذلك الصك أوال  بتجارته، وال ينطبق عليه وصف 
فصحيح، لكن ليس يف سياق املستحقني، وأما املوضع الثاين الذي يقول: إنه خطأ يف اسمه 
فليس كذلك، بل هو اسم عمته كتب )...(، والصواب )...( ويدل عليه أن املدعي اسم 
بينه  أبرزه فوجدته خصومة  ثم  املوافق السم عمته،  قيل )...(، وهو  والده )...(، وهناك 
املسجل  الصك  فوجد  الصكوك  إىل  الرجوع  وجرى  نصه،  ما  وفيه  السابق  الناظر  وبني 
وقف  عىل  ناظرا  عليه  املدعى  إقامة  املتضمن  ١٣٨٩/٥/٢٥هـ  يف   ١١٣ برقم  باملحكمة 
)...( الذي أوقف بموجب حجة الوقف الصادرة من حمكمة الطائف بتاريخ ذي احلجة عام 
١٢٦٤هـ، وتضمن الصك: أن الوقف عىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده أوالد الظهور دون 
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أوالد البطون، ثم عىل الفقراء واملساكني، وقد انقرض أوالد الظهور وآل الوقف بانقراضهم 
بالبحث عن  الرقم ٤٤٥ يف ١٣٥٣/٢٣هـ  ذو  القضاء  رئاسة  أمر  الفقراء، وقد صدر  إىل 
أقرباء الوقف الفقراء، وحرصهم وقد قامت حمكمة الطائف بحرصهم وقد صدر الصك ذو 
الرقم ٧٨ يف ١٣٥٤/١١/١١هـ، كام جرى االطالع عىل الصك الصادر من هذه املحكمة 
الوقف  ناظر   )...( ضد   )...( من  دعوى  املتضمن  ١٣٦٧/٦/٩هـ،  يف   ١٢٤ الرقم  ذي 
من  شيئا  يستحقون  ال  أناسا  أعطى  قد  الناظر  عليه  املدعى  أن  الدعوى  وتتضمن  آنذاك، 
الوقف، وحرم أشخاصا مستحقني، وطالب بعزله وبعد املرافعة تضمن الصك إفهام املدعي 
مرشوط  البطون  ألوالد  الوقف  غلة  رصف  وأن  الناظر،  عزل  يوجب  ال  به  أدىل  ما  أن 
بغلته عىل قدر فقرهم وحاجتهم  الفقراء منهم  الناظر تعميم  بالفقراء، وأن عىل  باتصافهم 
التي  حاجته  موجب  ما  املدعي:  سألت  ثم  اهـ،  الرؤوس.  وعدد  الدرجات  إىل  نظر  دون 
يدعي هبا؟ فقال: إنني متقاعد وراتب التقاعد ال يكفي؛ لذا طلبت منه إثبات ذلك، وإثبات 
حاجة موكالته. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وقد أحرض املدعي صوره الصك املؤرخ 
يف ذي احلجة عام ١٢٦٤هـ الصادر من حمكمة الطائف يتضمن أن )...( قد وقف األحد 
عرش دكانا والدكة واحلوش والعزلة السفلية واخلرابة اخلالية من البناء واألنقاض والبيتني 
املتالصقني عىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالده أوالد الظهور دون 
وعمومه  خصوصه  يف  ولزومه  بصحته  وحكم  واملساكني،  الفقراء  عىل  ثم  البطون،  أوالد 
حكام صحيحا رشعيا. اهـ، ثم أبرز صورة من البيان الصادر من املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتامعية مكتب منطقة الرياض يف ١٤٣٤/٢/٢٠هـ أن اسم املشرتك )...( ومعاشه عن 
العجز املهني ١٨٧٥ وبدل غالء معيشة ٢٨١.٢٥ كام أبرز صك الطالق ذا الرقم ٤/٢٦ يف 
يف  واحدة  طلقة   )...( طالق  املتضمن  املحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤٠٢/٨/١٥هـ، 
١٤٣٤/١/٤هـ،  يف  ٣/١٤٦ث  برقم  الطبي  للتقرير  ترمجة  أبرز  ثم  ١٤٠٢/٨/١٤هـ، 
وأن  معمم،  أويل  رصع  التشخيص   )...( ملوكلته  التخصيص  النور  مستشفى  من  الصادر 
اهـ، ثم عرضت ذلك عىل  املرض.  تعاِن من  مل  إفادهتا  العالج حسب  تناولت  إذا  املريضة 
املدعى عليه وكالة قال: إذا حكم الرشع بدخول املدعني فال مانع لدى موكيل من الرصف 
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بام  العمل جرى  إن  املدعى عليه وكالة عن ضوابط الرصف لدهيم، فقال:  هلم، ثم سألت 
أفهمنا من قايض حمكمة الطائف أن املستحق هو من ال يزيد راتبه عىل ستة آالف ريال شهريا 
يزيد راتب زوجها عن ستة  أال  املرأة فيشرتط  لديه مؤسسة جتارية، وأما  برشط أال يكون 
آالف ريال برشط أال يكون هلا هي دخل مستقل عن زوجها، هذا ما جرى عليه العمل، وأما 
عىل  وبعرضه  القادمة.  اجللسة  يف  وإفادتكم  ملراجعتها  فأحتاج  أوراق  من  املدعي  قدمه  ما 
املدعي قال: إنني حسب ما أفاد به املدعى عليه وكالة مستحق، وكذا موكاليت أما أنا فراتبي 
ال يزيد عىل ستة آالف ريال، وليس لدي مؤسسة جتارية، وموكلتي )...( كذلك مطلقة، 
مقعدة  فهي   )...( وأما  شهر،  كل  ريال  ثامنمئة  االجتامعي  الضامن  سوى  دخل  هلا  وليس 
مالزمة لبيتها وزوجها من ضمن املستحقني الذين يرصف هلم يف هذا الوقف، وهو يعمل 
ثابت،  شهري  دخل  له  وليس  جتارية،  مؤسسة  لديه  وليس  احلكومية،  الدوائر  يف  معقبا 
وموكلتي ليس لدهيا دخل أيضا، وإنام ينفق عليها زوجها، وال يكفيها بالنفقة، هكذا قال؛ 
عليه.  املدعى  حرض  كام  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  لطلبه.  عليه  املدعى  أجبت  لذا 
وبسؤال املدعي عام وعد به من البحث عن املدعني قال: أما )...( فإنه مسجل باسمه مؤسسة 
وعاملة تابعة للمؤسسة، وأما أخوته فالبد أن يتقدم أزواجهن إىل الناظر للبحث عن أحواهلم، 
هكذا قرر. وبعرضه عىل املدعي قال: إن املؤسسة املذكورة قد أغلقت، وشطبت اسمها، ثم 
بتاريخ  وذلك  )...(؛  مؤسسة  شطب  جرى  بأنه  التجارة  وزارة  بيان  من  صورة  قدم 
١٤٣٣/٧/٧هـ، كام أبرز شهادة شطب سجل جتاري للمؤسسة نفسها صادرة من مركز 
خدمات قطاع األعامل بوزارة التجارة مؤرخة ١٤٣٣/٧/٧هـ ومذيلة بتوقيع مدير السجل 
بشهادة  أكتفي  ال  إنني  قال:  وكالة  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  السجل.  وختم  التجاري 
الشطب، وال بد من رفع العاملة املسجلة باسم املدعي لكوهنا عاملة ألعامل جتارية، وليست 
عاملة منزلية، وإذا غادرت هذه العاملة، أو نقلت عن اسم املدعي، فال مانع لدى موكيل من 
الرصف ملوكيل إذا مل ير فضيلتكم أن الوقف طبقي، هكذا قرر. وبعرضه عىل املدعي قال: أما 
العاملة فإهنم بقوا عىل اسمي لوجود مشكـلـة يف شـرطـة )...(، هكـذا قرر، ثم طـلبت منه 
مـا يـثـبت أنـه لـيس لـه أي مـؤسـسـة تـجـاريـة أو رشكة فقال: إنني ال أستطيع إحضار 
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مشهد من التجارة بذلك؛ ألنه يوجد لدي مؤسسة جتارية اسمها مؤسسة )...( يتبعها العاملة 
التي ذكرها املدعى عليه، وال أستطيع شطبها إال بعد التخلص من العاملة والتخلص من 
العاملة متعذر؛ ملا ذكرت من املشكلة التي لدى رشطة )...(، وأما أخوايت فإحدامها مطلقة، 
والثانية زوجها كفيف ومستحق، وال يكفيها يف مرصوفها، ويرصف له من الوقف. وبعرضه 
عىل املدعى عليه وكالة قال: إن زوج الثانية مستحق يف الوقف، ويرصف له، فهذا صحيح 
إال أنه طلب منه إلغاء مكتب العقار الذي لديه، فلم يفعل حتى اآلن، هكذا قرر، ثم قال 
املدعي وكالة: أطلب إمهايل ثالثة أشهر حتى أمتكن من إهناء وشطب مؤسسة )...( والعاملة 
التابعة هلا فأجبته لطلبه؛ وبعد النظر يف الدعوى واإلجابة؛ ونظرا ملا جاء يف صك الوقفية 
الفقراء واملساكني وقدم فيه  إليه من ترتيب االستحقاق؛ وألن الوقف حاليا آل إىل  املشار 
قرابة الواقف ومثل هذا املرصف ال طبقية فيه، بل يستحق الفرع مع وجود األصل، وقد 
تقرر هذا أيضا بالصك ذي الرقم ١٤٢ يف ١٣٦٧/٢/١٨هـ، الصادر من املحكمة العامة 
بالطائف، ونظرا ملا جاء يف الصك ذي الرقم ١١/١١/٤٥ يف ١٤٢٩/٤/١٠هـ، الصادر 
من املحكمة العامة بالطائف من ترتيب هذا الوقف؛ ونظرا ملا أفاد به املدعى عليه وكالة من 
أن العمل يف هذا الوقف قائم عىل أن االستحقاق ملن ال يزيد دخله عىل ستة آالف ريال، وأال 
يكون له مؤسسة جتارية؛ وألن املدعيات )...( و)...( ثبت أن األوىل مطلقة فمثلها يستحق 
من هذا الوقف؛ ونظرا ملا أقر به املدعى عليه وكالة أن الثانية زوجها مستحق ويرصف له فام 
دفع به أنه البد من مراجعة زوجها ملعرفة هل له مؤسسة أو ال ويعرف دخله ال وجه؛ ألن 
املدعى عليه يرصف له فهو يقر باستحقاقه؛ لذا فال يتوجه البحث عن حاله؛ ونظرا ملا طلبه 
املدعي )...( من اإلمهال يف مسألته هو لشطب املؤسسة؛ وألن املدعى عليه امتنع بسبب 
غري مردود عادة، واستند إىل صك حمكمة الطائف ولظنه أن هذا الوقف طبقي حاليا؛ لذا فال 
يتوجه إلزام الوقف بالرصف للمدعيات بام مىض من االستحقاق، وحتقيقا الستقرار مالية 
الوقف، وعدم إخالل القسمة بني املستحقني وإنام هلن من تاريخ حكمي هذا فقد قررت ما 
ييل: ١ - ثبت لدي استحقاق )...( و)...( بنات )...( يف وقف )...( وعىل املدعى عليه أن 
يرصف هلن استحقاقهن من ريع هذا الوقف كأمثاهلن من املستحقات اعتبارا من تاريخ هذا 
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احلكم، وبه حكمت، ورددت دعوى املدعيات بالرصف هلن قبل تاريخ هذا احلكم.٢ -أبقيت 
النظر يف موضوع استحقاق املدعي )...( إىل اجللسة القادمة حسب طلبه. وبعرض احلكم 
عىل املدعي مل يقنع به. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قنع به، وجرى إفهام املدعي بتعليامت 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف، 

١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ.
احلمد هلل وحده، ويف جلسة أخرى حرض املدعي، وانتظر املدعى عليه حتى انتهت املدة 
املقررة، ومل حيرض، وقرر املدعي بقوله: إن مؤسستي التي ذكرت لكم سابقا بقي حتت اسمها 
عامالن، وقد طلبت منهم نقل كفالتهام إىل مؤسسات أخرى وخاطبتني تلك املؤسسات، 
اجللسة،  موعد  قبل  أنه  إال  لذلك  الالزمة  األوراق  وسلمتهم  كفالتهام  نقل  عىل  ووافقت 
وبعد سؤايل هلذين العاملني أفادا بأهنام مل يتمكنا من نقل الكفالة؛ نظرا لالزدحام عىل مكتب 
العمل واجلوازات وأطلب إمهايل إىل اجللسة القادمة ألمتكن من نقل كفالتهم، وشطب هذه 
املؤسسة فأجبته لطلبه. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وانتظر املدعى عليه حتى انتهت املدة 
املقررة، ومل حيرض، وقدم املدعي شهادة شطب سجل جتاري من وزارة التجارة والصناعة 
مكتب سجل مكة برقم ٢٠٣١ يف ١٤٣٤/١١/٢٧هـ مفادها: أن املؤسسة التجارية واسمها 
مؤسسة )...( التجارية ونشاطها التصدير والتسويق نيابة عن الغري، وصاحبها )...( جرى 
إهناء نشاطها التجاري، وشطب سجلها التجاري اعتبارا من ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، كام أبرز 
رشحية بيانات صادرة من وزارة الداخلية مديرية اجلوازات بأن املدعي )...( ليس عىل كفالته 
سوى مكفول واحد، وهو زوجته )...( )... اجلنسية(. اهـ، وبعد ما سبق رصده، وتأسيسا 
عىل األسباب املذكورة يف احلكم السابق للمدعيات )...( و)...( فقد ثبت لدي استحقاق 
املدعي يف وقف )...(، وحكمت عىل املدعى عليه أن عليه أن يرصف للمدعي نصيبه من 
تاريخ هذا احلكم ١٤٣٤/١١/٢٧هـ. وبعرضه  اعتبارا من  املذكور  الوقف  استحقاقه يف 
عىل املدعي مل يقنع به، وجرى إفهامه باملراجعة يف يوم اخلميس ١٤٣٤/١٢/١٩هـ الستالم 
نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضه عليه يف مدة أقصاها ثالثون يوما من ذلك التاريخ فإن 
القطعية  احلكم  ويكتسب  يسقط  االعرتاض  يف  حقه  فإن  اعرتاضه  يقدم  ومل  املدة  مضت 
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بمدة  ويفهم  رغب  إن  عليه  اعرتاضه  إلبداء  احلكم  من  بنسخه  عليه  املدعى  يبلغ  وسوف 
استالم نسخة من احلكم وباهلل  تاريخ  يبدأ من  أن االعرتاض  املدعي  أفهم  االعرتاض كام 

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

احلمد هلل وحده وبعد فقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بخطاهبم رقم ٣٤٣٣٩٣٧٢ 
١٤٣٥/٢/٢٢هـ  بتاريخ   ٣٥١٥٦٢٦٥ رقم  القرار  به  أرفق  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ  بتاريخ 
ونص احلاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحتني االعرتاضيتني تقرر إعادهتا 
للوقف وظهر  املدعية  استحقاق  فضيلته  لدى  ثبت   - ١ ييل:  ما  لفضيلة حاكمها ملالحظة 
جاء  وقد  هبا  املدعى  املاضية  الفرتة  عن  استحقاقهم  هلم  يرصف  مل  أنه  عليه  املدعى  بإقرار 
يف جوابه عن سبب املنع اضطراب وتناقض خاصة وأنه كان يرصف هلم ومل يثبت ما يربر 
قطع االستحقاق ٢ - جاء يف الالئحتني االعرتاضيتني املقدمتني من املدعني أصالة ووكالة 
ما يستدعي النظر واملناقشة ومن ذلك ما ذكروه بشأن األحكام السابقة يف قضايا مماثلة تم 
استمرار الرصف  للمدعى عليه من  نسبوه  ما  املاضية وكذلك  باالستحقاقات  فيها  احلكم 
لبعض املستحقني دون بعض وخاصة املدعيتني )...( و)...( ومل يظهر مربر صحيح للتفريق 
٣ - مل يرصد فضيلته يف ضبط القضية استالم أو اجلواب عىل الالئحة االعرتاضية املقدمة 
لفضيلته  ظهر  بام  عليها  يرشح  ومل  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ  يف  املؤرخة  املذكورتني  املدعيتني  من 
املدعى عليه من  به  بأن ما دفع  الفضيلة وفقهم اهلل عز وجل  منها(وعليه أجيب أصحاب 
عدم الرصف للمدعى عليهم قد أرشت إىل أنه غري مردود وما دام كذلك فهذا اجتهاد منه 
وما دام أنه ناظر فله االجتهاد وال يضمن ما عمله بموجب اجتهاده كام أن اجتهاده مبني 
عىل الصك الصادر من املحكمة العامة بالطائف حيث مل يذكر اسم املدعية فيه كام أنه ظن 
أن الوقف طبقي فالواجب أن يتقدم املدعون بدعوى من حني امتناعه ال أن يمهله إىل اآلن 
بعاليه كام جرى الرشح عىل  إليه  الالئحتني مفاده واجلواب عنه هو ما أرشت  وما ورد يف 
الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعية بموجبه واألوىل املقدمة من املدعيتني )...( و)...( 
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ومكونة من صفحة واحدة أرفق هبا أربعة وثالثني مرفقا واملقيدة برقم ٣٤١٥٤٩٧٣٤ يف 
صفحة  ستة  من  )...(مكونة  املدعي  من  املقدمة  االعرتاضية  والالئحة  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ 
أرفق هبا مخسة مرفقات واملقيدة برقم ٣٥١٠٦٢٩٤ يف ١٤٣٥/١/٩هـ وباالطالع عليها 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  مل أجد فيها ما يؤثر يف حكمي وباهلل 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم ٣٤٣٣٩٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ املشتملة عىل الصك رقم 
٣٤٢٢٨٥٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٣هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
املتضمن دعوى )...( وكالة ضد )...( يف استحقاق وقف وبدراسة  املكرمة  العامة بمكة 
املوفق.  واهلل  األخري،  اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املوافقة  تقرر  االعرتاضية  والئحته  الصك 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 55اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨١٢٧٧ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة رقم 
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ القرار: ٣٥٢٦٣٠٤٢  

وسفا-اطمباتساحقاقامناريعها-ادفعابعدماتساحقاقاتلغائبا-اعدماإثباتها-اجهالةا
رشطاتلوتسفا-اسقمةاتلليعابنياذرياهابالقويةا-إلزتماتلناظلابالرصفالممدعي.

مااجاءايفاتإلنصافا)7/ر7(لا„ سالاصاحباتلامخيصاإذتاجهلارشطاتلوتسفاوتعذرا
تلعثوراعميهاسقلاعىلاأربابهابالقويةافإناملايعلفوتاجعلاكوسفامطمقاملايذكلامرصفه”.

أقام املدعون دعواهم بصفتهم مستحقني لريع وقف ضد املدعى عليه بصفته الناظر عليه 
طالبني إلزامه بتسليمهم استحقاقهم من ريع الوقف، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أنكر 
استحقاق املدعني من الريع ألن عمل من سبقه من النظار جرى عىل أن الغائب عن اململكة 
ال يستحق نصيبا من الريع حتى يرجع، كام قرر أن رشط الواقف غري معلوم فيستحق مجيع 
بالسوية،  أربابه  فإنه يقسم عىل  إذا جهل رشطه  الوقف  الوقف، ونظرا ألن  ذريته من ريع 
وألن ما ذكره املدعى عليه من عدم استحقاق الغائب ليس عليه بينة معتربة رشعا، وألنه 
ال وجه ملطالبة املدعني بالفائت من الريع وال وجه لتضمينه الناظر، لذا فقد حكم القايض 
احلكم،  صدور  من  ابتداء  الوقف  ريع  من  املدعني  استحقاق  برصف  عليه  املدعى  بإلزام 

فاعرتض وكيل املدعني، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.



346

وقف

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٨١٢٧٧ 
وتاريخ   ٣٤١٩٧٠٢٦٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/١٤هـ حرض )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( بالوكالة عن )...( 
بالوكالة رقم ٦٩٩٢ يف ٢٠٠٨/٣/٢٤م الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق من 
٢٠٠٨/٣/١٠م  يف   ٦١١ رقم  بالوكالة   )...( عن  والوكالة  قطر  دولة  من  العدل  وزارة 
الصادرة من اجلهة نفسها وعن )...( بالوكالة رقم ٦٤١٨ يف ٢٠٠٨/٣/١٧م والصادرة 
من اجلهة نفسها وبالوكالة عن )...( الصادرة من حمكمة الدرجة األوىل قسم التوثيق بدولة 
والصلح  واملدافعة  املرافعة  ختوله  الوكاالت  وهذه  /توثيق  ٢٠٠٦/٤٢١١م  برقم  قطر 
واالقرار واالنكار إلخ وباالطالع عليها مل أجدها مصدقة من اجلهات ذات االختصاص 
رقم  املدين  بالسجل  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  تصديقها  عليه  بأن  املدعي  فأفهمت 
)...( بصفته ناظرا عىل وقف )...( بموجب صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم 
١١/٤٠/٧٢ يف ١٤٢٥/٧/٢٨هـ وبسؤاله عن دعواه إن موكيل من املستحقني يف وقف 
)...( واملدعى عليه ناظر عليه وقد رصف ملوكيل سنتني وهي لعام ١٤٢٧هـ ١٤٢٩هـ ثم 
إنه توقف عن الرصف أطلب إلزامه بتسليم موكيل استحقاقهم من ريع هذا الوقف بعد بيانه 
وأسأله اجلواب هذه دعواي وبعرضه عىل املدعى عليه قال ما ذكره املدعي أنني ناظر عىل 
الوقف املذكور صحيح والوقف ال يعلم له رشط وال صك وقفيه وجرى العمل من نظار 
الوقف عىل أن الوقف حرشي عىل أوالد البطون بعد أن انقرض أوالد الظهور وما ذكره أن 
موكليه من املستحقني يف ذلك الوقف غري صحيح وصحيح أنني رصفت ملوكليه للعامني 
املوضحني ولكن ذلك ملا أذكره وهو أنني ملا توليت النظارة طالبني املدعي للرصف ملوكليه 
وغريهم ممن ينحدر من ذرية آل )...( ذلك أن غالبية املستحقني هم من آل )...( ويوجد من 
غريهم لكنه قليل وألن جدة املدعي هي من آل )...( رصفت هلم ثم توقفت عن الرصف يف 
عام ١٤٣٠هـ وما بعدها وذلك أنني وجدت وثيقة حمررة بخط املرشف الشيخ.. عىل ناظر 
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الوقف الشيخ )...( مفادها أن عمل الناظرين جرى بأنه ليس للغائب اخلارج عن اململكة 
السعودية نصيب يف االستحقاق ما دام غائبا وإذا عاد إىل اململكة وثبت استحقاقه يثبت قيده 
ويعطى نصيبه عند رصف الغلة اجلديدة كغريه من مستحقي الوقف وتوقفت عن الرصف 
عىل  مطرد  عملهم  أن  فوجدت  سبقوين  الذين  الثالثة  للنظار  السجالت  راجعت  أنني  ثم 
ذلك ليس ملن كان خارج اململكة ذكر يف سجالت الرصف من ريع الوقف فتأكد يل صحة 
عن  فتوقفت  الوقف  عىل  مني  خطأ  ملوكليه  الغلة  برصف  عميل  وأن  الورقة  هذه  حوته  ما 
الرصف هلم ولكل غائب لسبب السكنى أو الدراسة أو الوظيفة أو اهلجرة هذا ما ظهر يل 
وإن أمر الرشع بخالف ذلك فأنا مستعد به هكذا أجاب وبعرضه عىل املدعي قال أما هذه 
الورقة فال أقر هبا فال يوجد عليها اسم وال تاريخ وال يظهر ملن هي وليس يف رشط الواقف 
ذلك هكذا أجاب وبعرضه عىل املدعى عليه قال أنا مستعد ببيان الدليل عىل صحة ما ذكرت 
وقدم  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف  لطلبه  فأجبته  القادمة  اجللسة  إىل  إمهايل  وأطلب 
املدعي عريضة جواب هذا نصها إشارة للدعوى املقامه مني ضد ناظر الوقف االستاذ )...( 
مل  ١ -أننا  وأضيف  الدعوى  بصحيفة  ورد  ما  أكرر  أوال/  ييل:  ما  لفضيلتكم  أبدي  فإنني 
نعرف أننا مستحقون هلذا الوقف )...( و)...( والدليل عىل ذلك أنني أقمت دعوى باملطالبة 
باستحقاقنا هلذا الوقف بتاريخ ١٤٢٦/١/١٠هـ بدعوى رشعية أمام القايض )...( بمكتب 
رصف   )...( الثاين  والناظر   )...( الوقف  ناظر  رفض  عندما  وذلك   ١٦ رقم  قضائي 
بسجالت  املسجلني  وأوالدهم  بأعاممي  أسوة   )...( والدي  وأحفاد  لألوالد  االستحقاق 
وجد  حتى   )...( وولده   )...( الناظر  تويل  أثناء  السجالت  ببعض  وجدته  حسبام  الوقف 
الناظر )...( اسم والدي وأوالده بأوراق الوقف بام يثبت استحقاقنا هبذين الوقفني وأقر 
بعاليه وجرى  إليهام  املشار  الوقفني  باستحقاقنا من  باملطالبة  القايض أحقيتنا  أمام  الناظران 
تسجيلنا بسجالت هذين الوقفني واستلمنا استحقاقنا منذ عام ١٤٢٧هـ لذلك مل يثبت أننا 
أننا غري  بداعي  باستحقاقنا وأهنم رفضوا تسليمنا هذا االستحقاق  السابقني  النظار  طالبنا 
ليقوموا  االستحقاق  هبذا  السابقني  النظار  من  طلبنا  أن  يسبق  مل  كام  باململكة  موجودين 
بالرفض فكيف يدعي املدعى عليه أنه استند إىل النظار السابقني بعدم رصف االستحقاق 
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التي  الورقة  أمر  ثانيا:  بعام ١٤٢٧هـ  الوقف إال حديثا  لديه بسجالت  أننا مل نسجل  طاملا 
استند اليها املدعى عليه بعنوان عمل النظار والتي أبرز صورهتا لفضيلتكم وأفاد أهنا صادرة 
من املرشف عىل الناظر فإنه ال يمكن االعتامد عليها واالعتداد بام ورد فيها لألسباب التالية 
١ - أن هذه الورقة ال حتمل اسم من كتبها وسجل رأيه فيها إلجبار أي ناظر بتنفيذ ما ورد 
فيها كام مل حتمل تارخيا هلا وهي مكتوبه بخط عادي وكأهنا مسودة ٢ - ما ورد فيها هو اجتهاد 
شخيص من كاتبها ونحن نطعن بصحة هذا االجتهاد الغري مسؤول ٣ - مل يثبت أن الذي 
اعتامد هذا  ليتم  القايض الرشعي  بموافقة  القايض الرشعي ومل يقرتن رأيه  كتبها كلف من 
الرأي ومل يتوضح من الذي كلفه بإعطاء رأيه كام مل يتوضح اسم الناظر الذي أعطى رأيه له 
دون اعتامد من املحكمة الرشعية ٤ - من الثابت رشعا أن األمور بمقاصدها فالواقف كان 
يقصد من وقفه إعانة من وقف هلم من أبنائه وأحفاده وبالتايل خيرج من هذا القصد املكان 
ويثبت احلق بثبوت النسب وهذا معنى وحمل الوقف ٥ - أن كاتب هذه الورقة أوضح فيها 
بأنه يتبع بوقف )...( كام هو مذكور يف الورقة باملادة ٣ والتي تنص عىل أنه ليس للغائب 
الواقفة املوجود لدى  اخلارج عن اململكة نصيب يف االستحقاق..إلخ ٦ - علام بأن صك 
عىل  املرشف  كتبه  ما  أن  يعني  وهذا  الرشوط  هذه  من  رشط  أي  به  يوجد  ال  اآلن  الناظر 
األوقاف قد جتاوز ما ورد بالصك وخالفه وهذا يدل عىل عدم درايته ودقته يف أعامل النظارة 
ويفرض عىل الناظر حرمان املستحقني بوقف )...( وهذا خمالف للرشع؛ لذا أطلب إلزام 
الناظر برصف ما خيصنا من هذا الوقف ا.هـ كام أحرض املدعى عليه أوراقا من أوراق الوقف 
به  كتبت  الذي  للخط  مشابه  بخط  كتبت  أهنا  ومفادها  القدم  عليها  يظهر  أخرى  وأوراقا 
الورقة التي أبرزها املدعى عليه ثم قدم األخري سجالت ذكر أهنا للوقف وأنه ال يوجد فيها 
يستقيم  أنه ال  ما معناه  قال  املدعي  اململكة وبعرضها عىل  يستلم وهو غائب عن  مستحق 
اململكة  خارج  من  وهم  طالبوا  مستحقني  ثمة  أن  يتبني  حتى  السجالت  هبذه  االستدالل 
وامتنع النظار عن تسليمهم كام أن جمرد مشاهبة اخلط ال يكفي دليال وبعرضه عىل املدعى 
بأن  املدعي  اضاف  ثم  أعطي  أو  ومنع  تقدم  من  ثمة  إثبات  يستطيع  املدعي  وال  قال  عليه 
السجالت غري دقيقة فهناك بعض املستحقني مل تذكر أسامؤهم ثم قرر املدعى عليه بقوله 
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إنني توصلت من خالل اطالعي عىل سجالت النظار السابقني توصلت إىل أهنم مل يكونوا 
يرصفون ألشخاص خارج اململكة وأنا مشيت عىل ذلك وصحيح أن وقف )...( مل يذكر يف 
صك وقفيته وله مئات السنني أن من غاب ال يرصف هلم ثم سألت الطرفني هل لدهيام ما 
يضيفانه فقاال ليس لدينا ما نضيفها ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وأحرض املدعي الوكالة 
رقم ٢٠٠٦/٤٢١١م /توثيق بتوكيل )...( ... اجلنسية بموجب جواز سفر رقم )...( له 
الصلح واإلقرار واإلنكار واإلبراء  املرافعة واملدافعة واملخاصمة وقبول  والتي ختوله حق 
وطلب حتليف اليمني إلخ واملصدقة من اخلارجية السعودية برقم ٢٠١٣/٤٣٠ فرع وزارة 
يف   ٦١١ رقم  الوكالة  أحرض  كام  ١٤٣٥/٣/١٤هـ  يف   ٣٥٨٩٩٨ برقم  بمكة  العدل 
واملخاصمة  واملدافعة  املرافعة  حق  ختوله  والتي   )...( من  هبا  واملوكل  ٢٠١٣/١٢/١٦م 
رقم  والوكالة  إلخ  اليمني  حتليف  وطلب  واإلبــراء  واإلنكار  واإلقــرار  الصلح  وقبول 
املرافعة  حق  ختوله  والتي   )...( من  هبا  واملوكل  ٢٠١٣/١٢/١م  يف   ٢٠١٣/٣٩٦١٢
يف   ٦٤١٨ رقم  والوكالة  إلخ  اجللسات  وحضور  ــراء  واإلب واملخاصمة  واملدافعة 
٢٠٠٨/٣/١٧م واملوكل هبا من قبل )...( والتي ختوله حق املرافعة واملدافعة واملخاصمة 
وقبول الصلح واإلقرار واإلنكار واإلبراء وطلب حتليف اليمني إلخ نائبا عن )...( و)...( 
فيام   )...( لعمي  كان يرصف  السابق  الناظر  إن  بقوله  املدعي  قرر  ثم   )...( أوالد  لكوهنم 
ذهب للدراسة يف أمريكا ملدة أربع سنوات من ١٤١٦هـ وهذا يثبت أنه مل حيرمهم وأن عمل 
النظار عىل خالف ما ذكره وبعرضه عىل املدعى عليه قال نعم كان الناظر يسلم لعم املدعي 
استحقاقه لتلك املدة وأفيدكم أن )...( والواقفة هي والدة زوجة )...( رشطت يف وقفها 
رشوطا ومل تذكر أن الغائب عن احلجاز أو اجلزيرة حيرم من االستحقاق والظاهر أن الذي 
الدعوى واإلجابة  النظر يف  الواقف نفسه )...( هكذا قرر وبعد  الوقفية هو  كتب هلا هذه 
وتأسيسا عىل ما قرره املدعى عليه أن الوقف ليس له رشط ناظر وأنه جرى العمل فيه عىل 
اعتبار االستحقاق حرشيا فيستحق كل من كان من ذرية الواقف ونظرا لكون األصل دخول 
كل من كان من ذريته سواء كان خارج اجلزيرة أو داخلها مادام أن العمل جرى عىل إثبات 
النسب فأما ما ذكره املدعى عليه أن تبني له أن عمل النظار يف هذا الوقف عىل عدم استحقاق 



350

وقف

من كان خارج اململكة فإنه مل يقم عليه بينة معتربة يصلح االعتامد عليها والورقة التي أبرزها 
غري منسوبة ألحد فأما كون النظار مل يرصفوا ألحد فلم يثبت املدعى عليه أن من كان خارج 
اململكة طالبهم وامتنعوا هلذا السبب حتى يصلح لالعتامد عليه ومما يضعف ذلك أيضا ما 
ذكره املدعي وصدقه عليه املدعى عليه أن الناظر السابق رصف لعم املدعي أربع سنوات 
حينام كان يف أمريكا فهذا يبني أن عمل النظار مل يستقر عىل منع من كان خارج السعودية 
„قال صاحب  قال:  احلنابلة )٧٨/٧(  من  اإلنصاف  قرره صاحب  ما  اطالعي عىل  وبعد 
التلخيص إذا جهل رشط الواقف وتعذر العثور عليه قسم عىل أربابه بالسوية فإن مل يعرفوا 
جعل كوقف مطلق مل يذكر مرصفه”.ا.هـ كام اطلعت عىل ما ذكره الشيخ حممد بن إبراهيم 
أنه إذا مل يكن للوقف عمل مستقر من النظار فيقسم بني أهل اجلهة بالسوية؛ وألن امتناع 
املدعى عليه من الرصف للسنوات املاضية كان مبنيا عىل اجتهاد سائغ فال يتوجه ضامنه أو 
ضامن الوقف ملا عمله باجتهاد لذا فال يتوجه إلزامه بالرصف للسنوات املاضية وأيضا ففي 
فقد  كله  لذلك  هلا؛  استقرار  وعدم  الوقف  باملية  إخالل  االستحقاق  من  مىض  بام  إلزامه 
أفهمت املدعى عليه بأن عليه الرصف للمدعني )...( اعتبارا من تاريخ حكمي هذا ويعترب 
هذا أصال يف كل ما ماثل املدعني من املستحقني يف الوقف فال يمتنع املدعى عليه من الرصف 
هلم إذا ثبت استحقاقهم وحرضوا بأنفسهم أو كان هلم وكالء هلم حق االستالم سواء كانت 
غيبتهم عن اململكة لسكن أو دراسة أو غري ذلك وبام سبق حكمت وبعرضه عىل املدعي مل 
األربعاء  يوم  باملراجعة  املدعي  إفهام  فجرى  به  قنع  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  به  يقنع 
أقصاها  مدة  يف  االعرتاضية  الالئحة  لتقديم  احلكم  من  نسخة  الستالم  ١٤٣٥/٤/٥هـ 
االعرتاض  يف  موكليه  حق  فإن  الئحته  يقدم  ومل  مضت  فإن  التاريخ  هذا  من  يوما  ثالثون 
يسقط ويكتسب احلكم القطعية من جهته وأما من جهة املدعى عليه فهو واجب التدقيق 
لكونه حكام عىل ناظر وقف بناء عىل املادة اخلامسة والثامنني بعد املئة، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ.
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الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف 
بمنطقة مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
املشتملة  ١٤٣٥/٥/١٩هـ  وتاريخ   ٣٤١٩٧٠٢٦٧ رقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة 
 )...( الشيخ  الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ  الصك رقم ٣٥١٩٨٢٠٨  عىل 
ناظر  حماسبة  يف   )...( ضد  وكالة   )...( دعوى  املتضمن  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم، 

واهلل املوفق.،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 5٦اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٨٦٦٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٦٣٤١ 

تلطبقاتا-ا إحدىا تنقلتضا تلوسفا-ا بطبقيةا دفعا ريعا-ا سقمةا عىلا تعرتتضا وسفا-ا
سقمةاتلليعاعىلاتلطبقةاتألخريةا-احتققامنارشطاتلوتسفا-اثبوتاتلدفعا-ارداتلدعوى.

سولاصاحباتللوضاتمللبعلا„ وجيباتلعملابرشطاتلوتسفاألناعملاريضاتهللاعنهاوسفا
وسفااورشطافيهارشوطا،اولواملاجيباتتباعارشطهاملايكنايفاتشرتتطهافائدةا”.

أقام املدعي دعواه بصفته من مستحقي ريع وقف ضد املدعى عليه بصفته ناظر الوقف 
طالبا إلزامه بتسليمه استحقاقه من الوقف كامال وهو ما كان يستحقه والده حال حياته ألنه 
الواقف  رشط  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  الوحيد،  وارثه 
يقسم املستحقني لطبقات، وأنه بانقراض طبقة والد املدعي ) الثانية ( كان يتعني عليه نقض 
 القسمة، ولكنه مل يقم بذلك خطأ ثم قام بتصحيح القسمة عىل مجيع مستحقي الطبقة الثالثة 
الوقفية  صكي  عىل  باالطالع  القايض  قام  وقد  الواقف،  رشط  بحسب   ) املدعي  طبقة   (
والنظارة فوجدمها مطابقني لدفع املدعى عليه، ونظرا لكون املدعي كان يستلم نصيب والده 
باعتباره ابنا له إال أن الطبقة انقرضت ورشط الواقف رصيح يف اعتبار الطبقات، لذا فقد 

حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء عىل 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٤٤٩٧٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/١١هـ  وتاريخ   ٣٤١١٨٦٦٧
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ 
٣٠: ٠٩ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال 
عن املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة رقم 
١٥٢٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ جلد ١١٤٣٦ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  معه  وادعى عىل احلارض  جدة، 
املورث )...( بوقف بيت له يف مكة عىل كل من والد موكيل  بمذكرة هذا نصها: لقد قام 
)...( وعم موكيل )...( وعمة موكيل )...( بالتفاضل للذكر مثل حظ األنثيني وقد أثبت 
ذلك يف الصك الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٤ يف ١٣٤٤/٦/٢٩هـ 
وقد ذكر فيه أن الوقف عىل )...( و)...( و)...( أوالد املرحوم )...( بالتفاضل بينهم للذكر 
ضعف ما لألنثى ثم من بعدهم عىل أوالدهم وأوالد أوالدهم وأوالد أوالد أوالدهم طبقة 
بعد طبقة ونسال بعد نسل عىل أن من مات منهم مجيعًا عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
فنصيبه لولده أو لألسفل منه ومن مات منهم مجيعًا عن غري نسل فنصيبه إلخوته إن كانوا 
موجودين وإال فلذوي طبقته )...(، وقد كان موكيل يأخذ نسبة ٤٠% من قيمة الوقف وهو 
نصيب أبيه حيث إنه ليس له إخوة وبعد فرتة امتنع املدعى عليه من إعطاء نصيب موكيل له 
من عام ١٤٣٢هـ إىل اآلن بحجة أن نصيب موكيل هو ٢٠% فقط وهذا مناف ومناقض ملا 
ورد يف صك الوقف، وحيث إن املدعى عليه هو الناظر عىل الوقف حمل الدعوى بموجب 
وتاريخ   ٣٣٢٩٤١٣٠ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  من  صادر  ناظر  إقامة  صك 
حتتاج  وال  واضحة  الواقف  رشوط  إن  وحيث  تقدم  ما  عىل  وبناء  ١٤٣٣/٦/١١هـ، 
الوقف  من  موكيل  استحقاق  من   %٤٠ بدفع  عليه  املدعى  إلزام  ييل:  ما  أطلب  التوضيح 
عليه  املدعى  ذلك عىل  وبعرض  دعواي.  لألعوام ١٤٣٢هـ ، ١٤٣٣هـ، ١٤٣٤هـ. هذه 
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قال: أطلب اإلمهال للرد. ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة 
)...(، وحرض املدعى عليه )...(، وأبرز املدعي وكالة أصل صك حرص ورثة )...( الصادر 
واملتضمن  ١٣٨٣/٣/٢٩هـ  وتاريخ   ٦/١٠٢ برقم  املكرمة  بمكة  الكربى  املحكمة  من 
يف  الباقية  زوجته  يف  الرشعي  إرثه  وانحصار  ١٣٨٣/٣/١٧هـ  بتاريخ  بمكة   )...( )وفاة 
عصمة نكاحه إىل حني وفاته )...( ويف ابنه منها القارص البالغ من العمر أربع سنوات املدعو 
املدعى عليه عام  بنسخة منه، وبسؤال  املعاملة  أهـ، وتم تزويد  له غريمها(  )...( ال وارث 
طلب اإلمهال من أجله قدم مذكرة جوابية مكونة من ثامنية أوراق تعذر ضبطها لطوهلا، وتم 
إرفاقها باملعاملة، وطلبت من املدعى عليه إحضار املذكرة يف وعاء إلكرتوين، فوعد بذلك 
يف اجللسة القادمة، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: أطلب اإلمهال للرد. ثم رفعت 
 ،)...( عليه  املدعى  )...(، وحرض  املدعي وكالة  أخرى حرض  لذلك. ويف جلسة  اجللسة 
وبسؤال املدعى عليه عن إحضار املذكرة اجلوابية يف وعاء إلكرتوين يف اجللسة السابقة قال: 
احرضت املذكرة وهذا نصها: „نظرًا لظرويف الصحية لتلقي العالج بمستشفى )...( بجدة 
ويتعذر عيّل احلضور إىل املحكمة يف جلسة يوم األحــد املوافق ١٤٣٤/١٠/١١هـ الساعة 
الواحدة ظهرًا يف القضية اخلاصة بوقف الشيخ )...( بخصوص طلب فضيلتكم حضوري 
إيضاح  مع  قبيل  من  املعمول  الشباك  يف  املستحقني  عىل  الوقف  رشط  قسمة  طريقة  لرشح 
األدلة الرشعية وأحيط فضيلتكم بأنه سبق أن عمل مكتبنا شباكًا للوقف املذكور أعاله يف 
عام ١٤٣٠هـ وقد حدث فيه التباس نتج عنه خطأ غري مقصود، انقرضت الطبقة الثانية ومل 
بعض  حتصل  اخلطأ  هلذا  ونتيجة  الثالثة،  الطبقة  ملستحقي  التوزيع  يف  القسمة  نقض  يتم 
املستحقني عىل أكثر مما جيب وخرس البعض اآلخر وهلذا فقد قام املكتب بعمل تصحيح هلذا 
اخلطأ وأصدر شباكًا جديدًا وتم حتديثه بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ يوضح انقراض الطبقة 
الثانية ونقض القسمة وعمل توزيع جديد عىل عدد رؤوس الطبقة الثالثة بالتفاضل بينهم 
حسب رشط الواقف واألدلة الرشعية وأقوال أهل العلم. وأوضح لفضيلتكم نص رشط 
الواقف واألدلة الرشعية بام ييل: أن وقف الشيخ )...( املنصوص عليه يف رشط الوقف بأن 
أيلولة هذا الوقف: ) أواًل عىل نفيس مدة حيايت انتفع به بسائر االنتفاعات الرشعية السائفة 
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رشعًا يف الوقف، ثم من بعدي عىل )...( و)...( و)...( أوالد )...( بالتفاضل بينهم للذكر 
ضعف ما لألنثى، ثم من بعدهم عىل أوالد وأوالد أوالدهم وأوالد أوالد أوالدهم طبقة 
بعد طبقة ونساًل بعد نسل، عىل أن من مات منهم مجيعًا عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك فنصيبه لولده أو لألسفل منه، ومن مات منهم مجيعًا عن غري نسل فنصيبه إلخوته إن 
انقراض )...( و)...( و)...( املذكورين  كانوا موجودين وإال فلذوي طبقته، ثم من بعد 
وهو  قديم  من  العمل  وجرى   ) إلخ   )...( أخي  عىل  وقفًا  ذلك  يكون  ونسلهم  وذريتهم 
املعروف عن أيلولة هذا الوقف هبذا النص يكون من اآلباء ثم إىل أوالدهم وثم وثم )...( 
إىل أوالد أوالدهم. وأن الوقف مرتب الطبقات وجاء بـ ) ثم ( التي تفيد الرتتيب ويشرتك 
منه  أسفل  أو  ولد  عن  مات  ومن   ( ذكرت  التي  بالقرينة  مماته  بعد  أصله  نصيب  يف  الفرع 
فنصيبه إىل ولده وإن سفل (، وقد ذكر أهل العلم أن الوقف املنصوص عليه بـ ) ثم ( الذي 
يفيد الرتتيب حسب النص وهذا الوقف ورد حرف ) ثم ( أي أنه مرتب الطبقات طبقة بعد 
وتكافل  جارية  صدقة  الوقف  وألن  العلم.  أهل  كتب  يف  ورد  كام  بطن،  بعد  وبطنًا  طبقة 
اجتامعي عماًل باحلديث: ) صدقتك عىل البعيد صدقة وعىل القريب صدقة وصلة ( أو كام 
قال عليه الصالة والسالم، وألن املستحق يتلقى االستحقاق من الواقف وليس من أصله 
كام جاء يف كتب أهل العلم. وقد جاء يف كتاب الفتاوى الكربى ملؤلفه اإلمام ابن تيمية - 
يرمحه اهلل - املجلد الرابع صـ ٢٧٨ َو ٢٧٩: أن االستحقاق يف الوقف خالف االستحقاق 
يف اإلرث وال جيب أن يقاس عليه ويقول يرمحه اهلل: } وإن ولد الولـد يقوم مقام أبيـه لو كان 
االبن موجودًا مستحقًا قد عاش بعـد موت اجلد واستحق، أو عاش ومل يستحق ملانع فيه، 
أو لعدم قبوله للوقف، أو لغري ذلك أو مل يعش، بل مات يف حياة اجلد. ويكون عىل هذا 
التقدير مقابلة اجلمع باجلمع ؛ وهي تقتيض توزيع األفراد عىل األفراد كام يف قوله: )ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم(. أي لكل واحد نصف ما تركت زوجته، وقوله: ) حرمت عليكم 
أمهاتكـم ( أي: حرم عىل كل واحد أمه، ونحو ذلك. كذلك قوله: عىل أوالدهم ؛ ثم عىل 
أوالد أوالدهم أي: عىل كل واحد بعد موت أبيه. وأما يف هذه فقد رصح الواقف بأنه من 
مات عن ولد انتقل نصيبـه إىل ولده ؛ وهذا رصيح يف أنه لرتتيـب األفراد عىل األفراد فلم 
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يبق يف هذه املسألة نزاع. وإنام الشـبهة يف أن الولد إذا مات يف حياة أبيه وله ولد، ثم مات 
األب عن ولد آخر، وعن ولد الولد األول: هل يشـرتكان ؟ أو ينفرد به األول ؟ األظهر يف 
هذه املسألة أهنام يشرتكان ؛ ألنه إذا كان املراد أن كل ولد مستحق بعد موت أبيه _ سواء كان 
عمه حيًا أو ميتًا _ فمثـلهـذا الكالم إذًا يشرتط فيه عدم استحقاق األب كام قال الفقهاء يف 
ترتيـب العصبـة: أهنم االبن ثم ابنه، ثم األب، ثم أبوه ؛ ثم العم، ثم بنو العم ؛ ونحو ذلك 
موجودة  الثانية  كانت  فمتى  األوىل.  استحقاق  عدم  إال  الثانية  الطبقة  يف  يشرتط  ال  فإنه  ؛ 
واألوىل ال استحقاق هلا استحقت الثانية ؛ سواء كانت األوىل استحقت أو مل تستحق وال 
الوقف من  تتلقى  الثانية  الطبقة  ؛ وذلك ألن  األوىل  استحقـاق  الثانية  يشرتط الستحقاق 
هو  وإنام  ابنه،  إىل  ينتقل  ثم  االبن  يرثه  الذي  كاملرياث  هو  فليس  األوىل،  من  ال  الواقف، 
كالوالء الذي يورث به، فإذا كان ابن املعتق قد مات يف حياة املعتق ؛ ورث الوالء ابن ابنه. 
وإنام يغلط من يغلط يف مثل هذه املسألة حني يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها ؛ فإن 
مل  االستحقاق  قبل  مات  إذا  الوالد  أن  يظنون  ثم  الثانية.  تستحق  مل  األوىل شيئًا  تستحق  مل 
يستحق ابنه ؛ وليس كذلك ؛ بل هم يتلقون من الواقف ؛ حتى لو كانت األوىل حمجوبة بامنع 
من املوانع، مثل أن يشرتط الواقف يف املستحقني أن يكونوا فقراء، أو علامء، أو عدواًل ؛ أو 
به فإنه يستحق االبن، وإن مل  غري ذلك، ويكون األب خمالفًا للرشط املذكور وابنه متصفًا 
يستحق أبوه. كذلك إذا مات األب قبل االستحقاق فإنه يستحق ابنه. وهكذا مجيع الرتتيب 
ما  وسائر  املرياث،  يف  والوالء  النسب  عصبة  وترتيب  واملال،  النكاح  ووالية  احلضانة،  يف 
جعل املستحقون فيه طبقات ودرجات، فإن األمر فيه عىل ما ذكر {.وجاء يف كتاب حمارضات 
يف الوقف لإلمام حممد أبو زهرة - رمحه اهلل - صـ ٢٨١ َو ٢٨٢ َو ٢٨٣: والكالم يف نقض 
القسمة يوجب علينا أن نذكر ببعض التفصيل أقوال الفقهاء يف ذلك، وأنه يتلخص مما سبق 
أن عبارات الواقفني: أوهلا: أال يذكر طبقات وال ترتيبًا بأي لفظ من ألفاظ الرتتيب، سواء 
األحكام  بمقتىض  للقسمة  نقض  وال  ترتيب  ال  احلال  هذه  ويف  بثم،  كان  أم  بالفاء  أكان 
الفقهية، وذلك ملا بينا يف الفقرة األوىل من النبذة السابقة، وإذا كان مع ذلك اشرتط أن من 
يموت عن ذرية قامت ذريته مقامه فيام كان يستحقه، فإنه يف هذه احلال قد يأخذ املستحق 
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بأخذ  ب/  بالوالدة.  الواقف  إىل  منسوبًا  باعتباره  األصيل  استحقاقه  بمقتىض  أ/  نصيبني: 
باعتباره قائاًم مقام أبيه فيام كان يستحقه، ويتسلسل األمر عىل ذلك وال تنقض القسمة أصاًل، 
ويالحظ يف هذه احلال أنه ال يقوم مستحق مقام أصله إال إذا كان ثمة نص عىل ذلك فإن مل 
مقادير  بتغري  أسلفنا  كام  القسمة  وتتغري  املستحقني،  كل  عىل  توزع  الغلة  فإن  نص  يكن 
االستحقاق وعدد املستحقني. والثاين: أن يكون الرتتيب بني الطبقات، ولكن يذكر أن كل 
طبقة حتجب فرعها دون فرع غريها، كأن يقول كام ذكرنا يف العبارات السابقة وقفت هذا 
أن حتجب  بعد جيل عىل  بعد طبقة وجياًل  أوالدهم طبقة  أوالدي وأوالدهم وأوالد  عىل 
مقدمة  فالطبقة  إفرادي،  هنا  الرتتيب  غريها،  دون  نفسها  من  السفىل  الطبقة  العليا  الطبقة 
يكون  فقد  لغريه،  بالنسبة  ترتيب  وال  غريه،  لفروع  بالنسبة  ال  املستحق  لفروع  بالنسبة 
الذي  الفرع  لوحظ  إذا  ولكن  الطبقات،  ملجموع  بالنسبة  خمتلفة  طبقات  من  املستحقون 
الرتتيب  بأن  التعبري  كان  له، ولذلك  بالنسبة  قائاًم  ثابتًا  الرتتيب  كان  فيه  الشخص  يستحق 
إفرادي مصورًا للحقيقة. وقد يكون يف بعض هذه الصور الوقف كأنه عدة أوقاف إذا كان 
التوزيع اإلفرادي سابقًا ذكر الطبقات، وذلك كأن يقول وقفت عىل أوالدي ثم من بعد كل 
منهم يكون عىل أوالده ثم أوالد أوالده وهكذا طبقة بعد طبقة عىل أن من مات منهم ينتقل 
نصيبه لفرعه، وإن سفل.. فإنه يف هذه يكون عدة أوقاف ويف هذه احلال ال تنقض القسمة 
املفيد  كل  بلفظ  عرب  الواقف  ألن  ولده  إىل  كل  استحقاق  ينتقل  بل  طبقة  أي  آخر  بموت 
لإلحاطة واالستغراق الشامل لكل األفراد، ويعترب وقفه بمنزلة أوقاف متعددة، ويقسم ما 
يأخذه من كل وقف عىل فروعه خاصة. ولقد جاء يف الفتاوي املهدية أن عدم نقض القسمة 
يف هذه احلال قطعي ال احتامل فيه. والثالث: أن يذكر ترتيب الطبقات، وال ينص عىل أن كل 
الدرجة  يف  أصله  مقام  الفرع  قيام  عىل  ينص  ولكن  غريه،  فروع  دون  فرعه  حيجب  أصل 
واالستحقاق كأن يقول مثاًل: وقفت عىل أوالدي ثم أوالد أوالدي طبقة بعد طبقة ونساًل 
بعد نسل وجياًل بعد جيل عىل أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد قام ولده مقامه يف 
الدرجة واالستحقاق، ففي هذه احلال يكون ثمة ترتيب إفرادي ومجيل معًا، وعىل ذلك من 
يموت عن فرع يقوم ولده مقامه، فإذا كان أوالد الرجل أربعة، ومات أحدهم عن أربعة 
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عن  الثالث  مات  وإذا  نصيبه،  يف  مقامه  قام  ولد  عن  اآلخر  مات  فإذا  مقامه،  قاموا  أوالد 
استمر  ما  أبيه  يأخذ نصيب  فرع  الدرجة واالستحقاق، ويستمر كل  مقامه يف  قاما  ولدين 
الرابع عىل قيد احلياة، فإذا مات نقضت القسمة، وصار كل واحد يأخذ بقدر طبقته، فإذا 
ينتقل نصيبه إىل فرعه، ويستمر  الغلة عىل عرشة ومن يموت  كان املجموع عرشة قسمت 
األمر. وجاء يف كتاب أحكام الوقف لإلمام الصدر الكبري والعلم الشهري أيب بكر أمحد بن 
عمرو الشيباين املعروف باخلصاف صـ ٨١ َو ٨٢ما ييل: قلت فإذا فعلت هذا مل ترد نصيب 
كل من مات من ولده لصلبه عىل ولده أرأيت من مات من العرشة وليس له إال ولد واحد 
أليس ينبغي أن تعطيه عرش هذه الغلة وهو ما كان يصيب والده، قال: إنام كنت أقسمها عىل 
عرشة أسهم ما بقي من البطن إال عىل أحد ألن الواقف رشط هذا عىل هذا الوجه ألنه الحق 
يرّد  قال  فإنه  لصلبه  ولده  من  مات  من  لولد  إال  األول  البطن  ينقرض  حتى  الثاين  للبطن 
نصيب من مات منهم عىل ولده وولد ولده ونسله أبدًا ما تناسلوا فإنام أقسمها عىل عرشة 
هلذه الغلة فإذا انقرض العرشة نقضنا القسمة وجعلناها عىل عدد البطن الثاين. قلت له: فهل 
بطل قول الواقف وكلام حدث املوت عىل أحد منهم كان نصيبه من غلة هذه الصدقة لولده 
وولد ولده ونسله أبدًا ما تناسلوا فام معنى هذا االشرتاط إذا كان ال يعمل شيئًا وال يؤخذ 
به. قال: إنام جيب أن يعمل هبذا القول لو مل يكن ههنا )...( من يدخل البطن الثاين أال ترى 
أنه لو مل يكن له ولد غري ولد هؤالء العرشة كنا نرد نصيب كل من مات منهم عىل ولده عىل 
ما قال الواقف ونسوق ذلك عىل بطن بعد بطن فلام وجدناه قد قال عىل ولدي وولد ولدي 
دخل ولد )...( امليتني األولني مع ولد هؤالء العرشة وكانوا أسوهتم فلم نجد بّدا من نقض 
تلك القسمة واستقبال القسمة بينهم عند جميء الغلة. قلت: فإن مل يكن له ولد إال أولئك 
العرشة فامتوا واحدًا بعد واحد وكلام مات منهم واحد ترك أوالدًا حتى مات العرشة مجيعًا 
فمنهم من ترك مخسة أوالد ومنهم من ترك ثالثة أوالد ومنهم من ترك ستة أوالد ومنهم من 
ترك ولدًا واحدًا أليس قلت كلام مات واحد منهم رددت نصيب والده إىل ولده فعملت عىل 
هذا فرددت عىل كل واحد منهم ما كان نصيب والده وهو عرش الغلة فأصاب ولد من ترك 
ستة أوالد عرش الغلة وأصاب ولد من ترك ولدًا واحدًا عرش الغلة فلام مات العارش كيف 
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فأنظر مجاعتهم  الثاين  البطن  القسمة األوىل وأرّد ذلك إىل عدد  أنقض  الغلة ؟ قال:  تقسم 
فأقسم الغلة عىل عددهم مجيعًا )...( إلخ. وجاء يف حاشية ابن عابدين ) ٤٦٥/٤ ( ما نصه: 
إذا وقف عىل أوالده ثم عىل أوالدهم وهكذا مرتبًا بني البطون ورشط أن من مات عن ولد 
فنصيبه لولده أو عن غري ولد فنصيبه ملن يف درجته ومن مات قبل استحقاقه ليشء وله ولد 
قام ولده مقامه واستحق ما كان يستحق لو بقي حيًا فامت الواقف أو غريه عن عرشة أوالد 
مثاًل ثم مات أحده عن ولد يعطى سهمه لولده عماًل بالرشط، فلو مات بعده آخر عن ولٍد 
وعن ولد ولٍد مات والده يف حياة أبيه فهل يعطى هذا الولد مع عمه حصة جده ألن الواقف 
جعل درجته درجة أبيه وهي درجته اجلعلية فيشارك أهل الطبقة األوىل وهي درجة عمه أو 
ال يعطى له شيئًا. أفتى السبكي بعدم املشاركة، وخص العم بحصة أبيه بناء عىل أن املتوىف يف 
حياة والده ال يسمى موقوفًا عليه وال من أهل الوقف، وإنام يعمل برشطه األول، وهو كل 
من مات عن ولده فنصيبه لولده، فكلام مات واحد من العرشة يعطي سهمه لولده دون ولد 
ولده الذي مات قبل االستحقاق إىل أن يموت العارش من الطبقة العليا فإذا مات هذا العارش 
عن ولده ال يعطي نصيبه لولده بل تنقض القسمة ويقسم عىل البطن الثاين قسمة مستأنفة، 
العمل بقوله: ثم عىل  الواقف من مات عن ولده فنصيبه لولده، ويرجع عىل  ويبطل قول 
ولده  عن  الثاين  البطن  من  مات  من  فكل  ذلك  وبعد  الطبقات  بني  رتب  حيث  أوالدهم 
فنصيبه لولده، وهكذا إىل أن يموت آخر هذه الطبقة الثانية فتبطل القسمة وتستأنف قسمة 
أخرى عىل الطبقة الثالثة وهكذا إىل آخر الطبقات كام نص عليه اخلصاف وغريه. كام صدر 
صك من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٩٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ يتضمن 
هذا املعنى. عليه فإن القسمة من وجهة نظري وحسب أقوال أهل العلم تكون بني الطبقة 
الثالثة ) البطن الثالث ( بالتفاضل بينهم للذكر ضعف ما لألنثى وعىل هذا جرى العمل من 
الذي  الوقف  بأن  الذين ذكروا  العلامء  الفضيلة  الزمان وحسب توجيهات أصحاب  قديم 
جاء بحرف العطف ) ثم ( التي تفيد الرتتيب بأهنا وقف مرتب الطبقات ويشرتك الفرع يف 
نصيب أصله بعد مماته بالقرينة التي ذكرت ) ومن مات عن ولد أو أسفل منه فنصيبه إىل 
ولده وإن سفل ( وتنقض القسمة بنهاية كل طبقة وتوزع عىل عدد رؤوس الطبقة اجلديدة 
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الطبقة  تأيت  طبقة  انتهت  وكلام  األيلولة  مرتب  الوقف  وأن  بينهم.  فيام  الرشعية  باملفاضلة 
التالية بعدد رؤوسها طبقة جديدة توزع بينهم باملفاضلة الرشعية. بمقتىض أقوال أهل العلم 
والعرف  بالرشط  عماًل  التوزيع  هذا  واعتامد  بإثبات  احلكم  أطلب  الواقف  برشط  وعماًل 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  بذلك،،، وصىل  أعلم  الواقفني. واهلل  أقوال  املتبع يف 
وسلم”. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: ال خيفى عىل فضيلتكم أن رشوط الواقفني 
من أهم ما يلزم بحثه ومعرفة أحكامه من مباحث الوقف إن مل يكن هو أمهها وأجدرها به، 
املقصد  حتقيق  حول  يدور  الذي  األسايس  املحور  هي  الواقفني  رشوط  ألن  إال  ذلك  وما 
املطلوب من الوقف، وهو تنفيذ غرض الواقف من وقفه وإيقاعه موقعه بضوابطه الرشعية 
التي  القواعد  من  الوقف  صيغة  عليه  وتشتمل  تفيده  ما  هي  الواقفني  ورشوط  املعلومة، 
جهات  وتعيني  استغالله،  وطريقة  مصارفه،  بيان  من  وقفه  يف  هبا  للعمل  الواقف  يضعها 
االستحقاق، وكيفية توزيع الغلة عىل املستحقني، وبيان الوالية عىل الوقف، واإلنفاق عليه، 
ونحو ذلك. وقد جاء صك الوقف واضحًا يف عبارات الواقف التي وردت به بالسطر الثاين 
والعرشين والتي نصت رصاحـًة عىل ما ييل: )) إين قد وقفت وحبست وسيلت وأكدت 
كامل املحدود أعاله بجميع مشتمالته وقفًا صحيحًا رشعيًا وحبسًا صحيحًا مرعيًا ال ُيباع 
وال ُيشرتى وال يوهب أواًل لنفيس مدة حيايت أنتفع به بسائر االنتفاعات الرشعية السائغة 
رشعًا يف الوقف ثم من بعدي عىل )...( و)...( و)...( أوالد املرحوم )...( بالتفاضل بينهم 
للذكر ضعف ما لألنثى ثم من بعدهم عىل أوالدهم وأوالد أوالدهم وأوالد أوالد أوالدهم 
طبقة بعد طبقة ونساًل بعد نسل عىل أن من مات منهم مجيعًا عن ولد أو ولد ولد أو أسفل 
من ذلك فنصيبه لولده أو لألسفل منه ومن مات منهم مجيعًا عن غري نسل فنصيبه إلخوته 
إن كانوا موجودين وإال فلذوي طبقته ((، وقد مات الواقف يرمحه اهلل وانتقل ريع الوقف 
 ) للذكر و) ٢٠%   )  %٤٠ ( بواقع   )...( أوالد  )...( و)...( و)...(  املستحقني وهم:  إىل 
لألنثى حسب رشط الواقف للذكر مثل حظ األنثيني، وقد توىف )...( والد املدعي أصالًة 
وترك ولده )...( الذي يستحق )٤٠% ( من ريع الوقف وهي عبارة عن حصة والده كاملة 
حسب اشرتاط الواقف وهذا مفهوم رصاحًة من صك الوقف دون أي لبس وال حيتاج إىل 
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حسب  األحوال  من  حال  بأي  نسبته  ختفيض  جيوز  فال  الدعوى،  أساس  هو  وهذا  تأويل 
اشرتاط الواقف الرصيح، حيث جاءت عبارات الفقهاء معللة حرية الواقف يف اشرتاط ما 
شاء من الرشوط يف حدود ضوابط الرشع بقوهلم: „ألن ابتداء الوقف مفوض إىل واقفه”، 
وكام ورد بمذهب اإلمام أمحد بن حنبل أكثر املذاهب توسعًا يف تصحيح الرشوط يف العقود 
حيث ال يمنع إال ما قام الدليل عىل منعه. ومجهور احلنابلة ال خيالفون هذه القاعدة يف رشوط 
الواقفني. بل يسريون عليها بوضوح، ويرون أن كل رشط مناٍف ملقتىض الوقـف داخٌل حتت 
ما ورد الشـرع بمنعه فيبطل، وكذلك كل رشط حمرم أو يفيض إىل أمر حمرم، أو إىل إخالل 
باملقصود الرشعي، وأن كل رشط غري مناٍف ملقتىض الوقف، وال هو منهي عنه رشعًا فهو 
رشط جائز معترب. وقد ورد يف املقنع والرشح الكبري: „ويرجع إىل رشط واقف يف قسمة عىل 
املوقوف عليهم، ويف التقديم والتأخري، واجلمع والرتتيب، والتسوية والتفضيل، وإخراج 
ثبت  أحواله( ألنه  عليه، وسائر  واإلنفاق  فيه،  الناظر  بصفة، ويف  وإدخاله  بصفة  من شاء 
بوقفه، فوجب أن يتبع فيه رشطه، وألن ابتداء الوقف مفوض إليه، فكذلك تفضيله وترتيبه. 
فله،  يقول: من تزوج منهم  أن  وكذلك إن رشط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة، مثل 
ومن فارق فال يشء له، أو عكس ذلك.. أو من كان عىل مذهب كذا فله، ومن خرج منه فال 
يشء له. وكذلك إن وقف عىل أوالده عىل أن لألنثى سهمـًا وللذكر سهمني أو عىل حسب 
مرياثهم، أو العكس، أو عىل أن للكبري ضعف ما للصغري، أو للفقري ضعف ما للغني، أو 
عكس ذلك، أو َعنيَّ بالتفضيل واحدًا معينًا، أو ولده، وما أشبه هذا، فهو عىل ما قال، ملا 
والرشح  املقنع  جمموعة  ذلك  يف  رشط?“ وُيراجع  ما  عىل  وهو  صحيح،  هذا  فكل  ذكرنا. 
الكبري واإلنصاف ) ٤٤٠/١٦ -٤٤٢ (. وهكذا نرى أن مذاهب احلنابلة هو وجوب اعتبار 
رشط الواقف ما مل يكن منافيًا ملقتىض الوقف أو منهيًا عنه رشعًا، وأن الرشوط املباحة واجبة 
االعتبار، فال يلزم لصحة االشرتاطات كوهنا مستحبة. ولذلك نص الفقهاء عىل أن: „رشط 
الواقف كنص الشارع”. أي أن رشط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة، وممن نص 
عىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم. فقد قال ابن تيمية: „واملقصود 
إجراء الوقف عىل الرشوط التي يقصدها الواقف، وهلذا قال الفقهاء: إن نصوصه كنصوص 
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الشارع. يعني يف الفهم الداللة، فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة، كام يفهم مقصود 
الشارع” الفتاوى )٩٨/٣١ (. وعىل هذا فالقول بأن رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب 
العمل به حممول عىل ما إذا استوىف رشوط صحته، وعدم املوانع عند القائلني به وهذا املعنى 
ال خيالفهم فيه أحد، وال خالف يف أن رشوط الواقفني كنصوص الشارع من حيث الفهم 
الترصفات  مجيع  منه  تنطلق  الذي  املحور  هي  الواقفني  رشوط  إن  اجلملة.  يف  والداللة 
واألعامل املتعلقة بالوقف فالبد من فهم معانيها ومقاصد الواقفني منها، بواسطة القواعد 
األحكام  واستخراج  األلفاظ  دالالت  ملعرفة  هبا  للتوصل  املوضوعة  واألصولية  اللغوية 
منها، كام هو احلال يف النصوص الرشعية، وكذلك يلزم اتباع تلك الرشوط وال جتوز خمالفتها 
الواقف  „رشوط  الفقهاء  املراد من قول  ما كانت صحيحة ومعتربة رشعًا. وهذا هو  متى 
كنصوص الشارع: وأن ما اشتهر من إنكار ابن تيمية وابن القيم للقول بأن املراد مشاهبتها يف 
وجوب العمل هبا، ذلك اإلنكار إنام هو عىل ما يومهه ظاهر العبارة من وجوب العمل بكل 
ما يصدر عن الواقفني من رشوط مطلقًا. اخلالصة إن رشط الواقف يف الصك رقم ٣٤٤ يف 
لكامل  املدعي أصالًة  استحقاق  فيه يف  لبس  ١٣٤٤/٦/٢٩هـ جاء واضحًا ورصحيًا وال 
حصة أبيه البالغ قدرها ) ٤٠% ( من ريع الوقف عىل نحو ما أوضحه املحامي )...( بتقسيمه 
لريع الوقف املؤرخ يف ١٤٣٠/٢/١٩هـ وما خالفه باطل ويتناىف مع رشط الوقف الرصيح. 
بناًء عليه آمل من فضيلتكم بعد االطالع وتدقيق ما ورد بعاليه إلزام ناظر الوقف واملسؤول 
عن قبض ريعه وتوزيع غلته عىل املستحقني بسداد حصة موكيل البالغ قدرها ) ٤٠% ( من 
تاريخ توقفه عن سدادها وبأثر رجعي وإلزامه بسداد هذه  اعتبارًا من  الوقف وذلك  ريع 
النسبة للمدعي أصالة طيلة حياته ومن بعده لورثته الرشعيني حسب رشط الواقف الرصيح 
صك  من  بعده  وما  ١٣٤٤/٦/٢٩هـ  يف   ٣٤٤ رقم  الصك  من   )  ٢٢  ( بالسطر  والوارد 
الوقف مع إلزام املدعى عليه بأتعاب املحاماة وتعويض املدعي أصالًة عن األرضار املادية 
واألدبية النامجة عن حبس أمواله وعدم متكينه من االنتفاع هبا. وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه قال: أطلب اإلمهال للرد يف اجللسة القادمة. ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف يوم األحد 
وكالة  املدعي  حرض  وفيها   ٠١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  املوافق 
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املدعى عليه عام طلب اإلمهال من أجله قدم  املدعى عليه )...(، وبسؤال  )...(، وحرض 
مذكرة هذا نصها: „جوابًا عىل املذكرة اجلوابية املقدمة من املدعي وكالة )...( يف جلسة يوم 
األربعاء املوافق ١٤٣٤/١١/٠٥هـ بأن الرشح واألدلة الرشعية املقدمة من املحامي )...( 
باطل ويتناىف مع رشط الوقف الرصيح )...( إلخ. وأحيط فضيلتكم بام ييل: ١ -الصحيح 
املدعي وكالة يف  ذكره  ما  إن  إىل فضيلتكم. ٢ -  املقدمة  )...( يف رشحه  املحامي  ذكره  ما 
مذكرته اجلوابية رشح عام عن الوقوف وال خيص الرشط املذكور وال يوجد دليل أو رشح 
يوضح طريقة تقسيم رشط الواقف يف هذا الوقف، لذا فهو خمالف النص واملعنى يف الرشط 
وطريقة  املذكور  الوقف  رشط  مفهوم  إيضاح  من  وكالة  املدعي  متكن  لو  وحبذا  املذكور، 
صدقة  بأهنا  اإلسالم  يف  الوقف  مقاصد  من  إن  قسمته مع االستدالل بأدلة رشعية. ٣ - 
جارية وتكافل اجتامعي وتعاون عىل الرب واإلحسان وعون لفقراء ومساكني أهل الوقف 
وهو رضب من التعاون يف كل ما ينفع الناس وذلك ما دعا إليه القرآن الكريم: ) وتعاونوا 
عىل الرب والتقوى (، وكذلك صلة لألرحام حيث يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه: ) وأولو 
األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل (. وإن يف إعطاء املدعي ثلث غلة الوقف طيلة 
حياته ومن بعده لورثته الرشعيني فيه ختصيص، فالتخصيص مكروه عند مجهور العلامء إذ 
املرشوع العدل بني األوالد يف العطية ويف منفعة الوقف أيضًا حسب أقوال أهل العلم. وألن 
االستحقاق يف الوقف خالف االستحقاق يف اإلرث وال جيب أن يقاس عليه حسب ما ذكره 
املدعي  ــره  ذك ما  إن  ابن تيمية يف كتابه الفتاوى الكربى املجلد الرابع صـ)٢٧٨(. ٤ - 
وكالة يف حيثيات مذكرته قول الفقهاء: ) بأن رشط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة 
)...( فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة )...( وإن رشوط الواقفني هي املحور الذي 
ومقاصد  معانيها  فهم  من  فالبد  بالوقف  املتعلقة  واألعامل  الترصفات  مجيع  منه  تنطلق 
األلفاظ  ملعرفة دالالت  هبا  للتوصل  املوضوعة  اللغوية واألصولية  بواسطة  منها  الواقفني 
واستخراج األحكام منها )...( إلخ ( فهل يفهم املدعي وكالة ما املقصود من هذه األقوال 
اللغوية  الناحية  ؟؟!!! إن رشط الواقف املذكور كام أوضحه املحامي )...( يف رشحه من 
الرتتيب يف  الدالة عىل   ) ثم   ( بـ  التعقيب  يتضمن  الواقف  بأن رشط  واللفظية  واألصولية 
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للذكر  بينهم  بالتفاضل   )...( أوالد  و)...(  و)...(   )...( عىل  بعدي  من  ثم   )...( قوله: 
ضعف ما لألنثى، ثم من بعدهم عىل أوالد وأوالد أوالدهم وأوالد أوالد أوالدهم طبقة 
بعد طبقة ونساًل بعد نسل، عىل أن من مات منهم مجيعًا عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك فنصيبه لولده أو لألسفل منه )...( إلخ (، فالرشط هنا راجح إىل أهل كل طبقة فمن 
مات من أوالد كل طبقة عاد نصيبه لولده أو لألسفل منه، وأوالد الواقف يعتربون طبقة 
فمن مات منهم عن ولد عاد نصيبه لولده وألن الطبقة الثانية وهم: )...(، و)...(، و)...( 
قد انقرضت وانتهت مجيعهم بموهتم وهلم أوالد فيتم نقض القسمة وبذلك تأيت الطبقة التي 
 )...(  ،)...(  ،)...(  ،)...(  ،)...(  ،)...( وهم:  الواقف  أوالد  أوالد  طبقة  وهم  تليها 
وعددهم ٤ ذكور، ٢ أنثى فيصبح عدد أسهمهم )١٠( توزع بعدد رؤوسهم للذكر ضعف 
ما لألنثى، حسب ما ذكره أهل العلم أمثال العالمة اخلصاف وأبو زهرة وابن تيمية وابن 
فيصبح  الوقوف،  هذه  مثل  يف  تقسيمه  وطريقة  القسمة  نقص  كيفية  عن  وغريهم  عابدين 
نصيب املدعي سهمني من أصل ١٠ أسهم. وأخريًا ولكل ما سبق ذكره، وملا أنتم أهل له ملا 
اهلل عز وجل يف حمكم  أنزل  بالعدل وبام  الناس  بني  للحكم  أعناقكم  أمانة يف  حتملونه من 
بتاريخ  املعدلة   )...( املحامي  شباك  يف  جاء  بام  العمل  فضيلتكم  من  أطلب  فإنني  كتابه، 
املوافق  األحد  يوم  جلسة  يف  فضيلتكم  إىل  املقدمة  رشحه  وتدقيق  ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
١٤٣٤/١٠/١١هـ والعمل به والنظر يف طريقة نقض القسمة يف كتب أهل العلم وطبقًا ملا 
أرساه الفقهاء من التعاون والرب واإلحسان وصلة الرحم بني مستحقي الوقف داعيًا اهلل أن 
املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  احلق”.  إلظهار  ويوفقكم  خطاكم  ويسدد  جهودكم  يف  يبارك 
وكالة قال: أمتسك بام ورد يف رشط الواقف، الذي تضمن أمرا ال خيالف أحكام الرشيعة 
اإلسالمية، وهو واضح الداللة عىل آلية التقسيم. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ليس 
لدي إضافة عىل ما سبق. وبسؤال الطرفني متى انقرضت الطبقة الثانية واملتمثلة يف )...( 
و)...( و)...( أوالد )...( )...( قاال: قبل أكثر من مخسة عرش عاما. وبسؤال الطرفني من 
يمثل الطبقة الثالثة قاال: املدعي )...(، و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بن )...(، و)...( 
و)...( ولدا )...(، ومها ولدا )...( بنت )...( . وبسؤال املدعى عليه عن نصيب املدعي 
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لألعوام ١٤٣٢هـ و١٤٣٣هـ و١٤٣٤هـ كم استلم منه قال: لقد استلم الدفعة األوىل من 
عام ١٤٣٢هـ وهذا العام كان عىل دفعتني، وإمجايل الدفعة األوىل من الريع لعام ١٤٣٢هـ 
هو مبلغا قدره مخسمئة ومخسة وعرشون ألف ريال، وكان هناك اتفاق بني املنتفعني عىل أن 
لوكيل الناظر نصيبًا من إمجايل الريع قدره عرشة باملئة، فتم تسليمه مبلغا قدره اثنان ومخسون 
تم  ريال،  ومخسمئة  ألفا  وسبعون  واثنان  أربعمئة  قدره  كان  والباقي  ريال،  ومخسمئة  ألفا 
تسليم املدعي منها مبلغا قدره مئة وتسعة وثامنون ألف ريال باخلطأ بموجب شيك مسحوب 
عىل مرصف )...( برقم ٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٩هـ للمستفيد املدعي، والساحب هو 
)...(، باعتبار أن نصيبه يمثل أربعون باملئة، والصحيح أن نصيبه يمثل عرشون باملئة، حسبام 
سبق إيضاحه يف املذكرات السابقة، علام بأن املدعي كان يستلم نصيبه باعتبار أن نصيبه يمثل 
يسلم  ومل  عاما،  عرش  مخسة  من  أكثر  قبل  الثانية  الطبقة  انقراض  منذ  باملئة،  أربعني  نسبة 
للمدعي أي مبالغ بعد ذلك حتى يتم استيفاء ما استلمه املدعي منذ عام ١٤٣٠هـ ١٤٣١هـ، 
وأطلب اإلمهال لتقديم كشف حماسبي ملا استلمه املدعي، وما بذمته لبقية املستحقني، ومتى 
القادمة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة  الريع يف اجللسة  سيعاد تسليمه نصيبه من 
املدعى عليه عام طلب اإلمهال من أجله قدم  املدعى عليه )...(، وبسؤال  )...(، وحرض 
عام  وحتى  ١٤٣٠هـ  عام  من   )...( الشيخ  وقف  من  املدعي  استحقاق  يتضمن  كشفا 
١٤٣٣هـ يتضمن نصيب املدعي الفعيل بعد املعادلة التصحيحية، وما استلمه املدعي للفرتة 
حمل الكشف، والتي تتضمن أيضا أن املدعي استلم ضعف نصيبه الفعيل يف عامي ١٤٣٠هـ 
هللة،  وستون  رياال  ومخسون  وسبعمئة  ألفا  وعرشون  ومخسة  مليون  وقدره  و١٤٣١هـ 
واستلم يف عام ١٤٣٢هـ مبلغا قدره مئة وتسعة وثامنون ألف ريال، وبعد تصحيح املعادلة 
يف شهر شوال لعام ١٤٣٢هـ أصبح املدعي دائنا لبقية مستحقي الوقف، فلم يسلم للمدعي 
بعد ذلك يشء، وال زال يف ذمة املدعي لبقية املستحقني يف الوقف مبلغ قدره سبعون ألفا 
وستمئة ومخسة وعرشون رياال وثالثون هللة، وذلك حتى هناية عام ١٤٣٣هـ، وتم إرفاقها 
باملعاملة، وقرر املدعى عليه قائال: سيتم خصم املتبقي يف ذمة املدعي لبقية املستحقني من 
تم  التي  املعادلة  بحسب  الفعيل  نصيبه  كامل  املدعي  يستلم  وبعدها  ١٤٣٤هـ،  عام  ريع 
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العرض  معادل  باختالف  وقدره  الريع  اختالف  االعتبار  بعني  األخذ  مع  تصحيحها، 
اجللسة  رفعت  ثم  للرد.  اإلمهال  أطلب  قال:  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  والطلب. 
لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...(، وحرض املدعى عليه )...(، وبسؤال 
املدعي وكالة عام طلب اإلمهال من أجله قال: تم استالم عقود اإلجيار لعام ١٤٣١هـ وعام 
١٤٣٢هـ وعام ١٤٣٣هـ وبعد مطابقتها مع كشف احلساب للمدعي أصالة للوقف، اتضح 
أهنا مطابقة ملا جاء يف الكشف املقدم من املدعى عليه، وموكيل يقر بصحته ، ولكن موكيل ال 
عليه  املدعى  قبل  من  تعديلها  تم  التي  الريع  من  ختصه  التي  بالنسبة  قناعته  عدم  عىل  زال 
بتسليمه  للوقف  ناظرا  بصفته  عليه  املدعى  بإلزام  احلكم  ويطلب  باملائة،  عرشون  وقدرها 
نصيبه من الريع وقدره أربعون باملئة. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: أمتسك بام سبق 
الوقفية الصادر من  الدعوى واإلجابة، وبناء عىل صك  فبناء عىل ما تقدم من  أن أوردته. 
أيلولة ريع هذا  برقم ٣٤٤ يف ١٣٤٤/٦/٢٩هـ واملتضمن  املكرمة  العامة بمكة  املحكمة 
الوقف ملن ييل )أواًل عىل نفيس مدة حيايت انتفع به بسائر االنتفاعات الرشعية السائفة رشعًا 
يف الوقف، ثم من بعدي عىل )...( و)...( و)...( أوالد )...( بالتفاضل بينهم للذكر ضعف 
ما لألنثى، ثم من بعدهم عىل أوالدهم وأوالد أوالدهم وأوالد أوالد أوالدهم طبقة بعد 
طبقة ونساًل بعد نسل، عىل أن من مات منهم مجيعًا عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
فنصيبه لولده أو لألسفل منه، ومن مات منهم مجيعًا عن غري نسل فنصيبه إلخوته إن كانوا 
موجودين وإال فلذوي طبقته، ثم من بعد انقراض )...( و)...( و)...( املذكورين وذريتهم 
ونسلهم يكون ذلك وقفًا عىل أخي )...( إلخ، وبناء عىل صك النظارة الصادر من املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٢٩٤١٣٠ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١١هـ، وبناء عىل صك حرص 
وتاريخ   ٦/١٠٢ برقم  املكرمة  بمكة  الكربى  املحكمة  من  الصادر   )...(  )...( ورثة 
بتاريخ ١٣٨٣/٣/١٧هـ  ١٣٨٣/٣/٢٩هـ واملتضمن )وفاة )...( بن )...( )...( بمكة 
وانحصار إرثه الرشعي يف زوجته الباقية يف عصمة نكاحه إىل حني وفاته )...( ويف ابنه منها 
القارص البالغ من العمر أربع سنوات املدعو )...( ال وارث له غريمها( أهـ، وبام أن الطرفني 
قد أقرا بأن الطبقة الثانية وهم: )...(، و)...(، و)...( قد انقرضت بموهتم مجيعا قبل أكثر 



367

من مخسة عرش عاما، والطبقة التي تليها هم طبقة أوالد أوالد الواقف وهم: )...(، )...(، 
)...(، )...(، )...(، )...( وعددهم أربعة ذكور، وأنثيني، وحيث إن رشط الواقف واضح 
يف اعتبار الطبقات، وأن ولد من مات من الطبقة فإن أوالده يأخذون نصيبه حتى انقراض 
ويكون  اجلديدة  الطبقة  باعتبار  التقسيم  يعاد  مجيعا  بموهتم  الطبقة  انقراض  وبعد  الطبقة، 
للذكر ضعف ما لألنثى، وحيث أقر الطرفان بأن الطبقة اجلديدة حاليا حتوي من ذكر أعاله، 
فيصبح عدد أسهم هذه الطبقة عرشة أسهم، توزع بعدد رؤوسهم للذكر ضعف ما لألنثى، 
مصادقة  عىل  وبناء  عليه،  املدعى  ذكرها  التي  املبالغ  من  استلمه  بام  أقر  قد  املدعي  أن  وبام 
أهل  قرره  وملا  للعقد،  املدعى عليه وأهنا مطابقة  قدمها  التي  املدعي لكشوفات احلسابات 
العلم من وجوب العمل برشط الواقف، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض املربع، ونصه: 
„وجيب العمل برشط الواقف ألن عمر ريض اهلل عنه وقف وقفا ورشط فيه رشوطا، ولو 
فإن  الرشيعة،  أحكام  خيالف  مل  ما  وذلك  فائدة”،  اشرتاطه  يف  يكن  مل  رشطه  اتباع  جيب  مل 
خالفها فال يلتفت له، ورشط الواقف هنا ال خيالف الرشيعة، فوجب العمل به، لذلك كله، 
فقد رددت دعوى املدعي )...( يف مواجهة املدعى عليه )...( لعدم صحتها. وبه حكمت. 
احلكم  من  نسخة  تسليمه  وجرى  االعرتاض،  وكالة  املدعي  وقرر  عليه،  املدعى  قنع  وبه 
وإفهامه بأن له احلق يف االعرتاض عليه خالل ثالثني يوما، وإال سقط حقه يف االعرتاض، 
واكتسب احلكم القطعية. وأقفلت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة ففي يوم 
االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ٠٢ وفيها وردتنا املعاملة 
من حمكمة االستئناف بخطاب رئيسها رقم ٣٤٢٤٤٩٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ ومرفق 
املتضمن )وبدراسة احلكم وصورة  القرار رقم ٣٥١٦٨٥٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ  به 
ضبطه والالئحة االعرتاضية تقرر باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكم القضية حيث مل يوضح 
أوالد املستحقني سابقا الطبقة األوىل ألن رشط الواقف يوضح أن نسل كل طبقة يستحق 
ما استحقته الطبقة األوىل لذا البد من إيضاح ذلك والعمل برشط الواقف وإحلاق ما جيد 



368

وقف

نقض  وكذلك  الناظر  قبل  من  املعمول  الوقف  شباك  إرفاق  وكذلك  والصك  الضبط  يف 
هو  األوىل  الطبقة  بأن  اهلل  وفقهام  الفضيلة  صاحبي  أجيب  وعليه  أهـ  التوزيع(  يف  القسمة 
الواقف، والطبقة الثانية هم من وردت أسامؤهم نصا يف صك الوقفية، وهم )...( و)...( 
و)...( أوالد )...(، وقد تم سؤال الطرفني عن الطبقة التي تليها يف ضبط القضية بام نصه: 
)وبسؤال الطرفني من يمثل الطبقة الثالثة قاال: املدعي )...(، و)...( و)...( و)...( أوالد 
)...(، و)...( و)...( ولدا )...(، ومها ولدا )...( بنت )...(، وفيام خيص رشط الواقف 
فإنه بحسب ما ورد يف صك الوقفية الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٤ 
يف ١٣٤٤/٦/٢٩هـ واملتضمن أيلولة ريع هذا الوقف ملن ييل )أواًل عىل نفيس مدة حيايت 
انتفع به بسائر االنتفاعات الرشعية السائغة رشعًا يف الوقف، ثم من بعدي عىل )...( و)...( 
و)...( أوالد )...( بالتفاضل بينهم للذكر ضعف ما لألنثى، ثم من بعدهم عىل أوالدهم 
وأوالد أوالدهم وأوالد أوالد أوالدهم طبقة بعد طبقة ونساًل بعد نسل، عىل أن من مات 
منهم مجيعًا عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك فنصيبه لولده أو لألسفل منه، ومن مات 
ثم من  فلذوي طبقته،  كانوا موجودين وإال  إن  فنصيبه إلخوته  منهم مجيعًا عن غري نسل 
بعد انقراض )...( و)...( و)...( املذكورين وذريتهم ونسلهم يكون ذلك وقفًا عىل أخي 
)...( إلخ، فإذا دققنا النظر يف عبارة )طبقة بعد طبقة ونساًل بعد نسل( وعبارة )عىل أن من 
مات منهم مجيعًا عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك فنصيبه لولده أو لألسفل منه( نجد 
الطبقة  تلك  الوقف عىل  تقسيم ريع  فيتم  بالطبقة،  العربة  بأن  الواقف يف ذلك  أن مقصود 
)بالتفاضل بينهم للذكر ضعف ما لألنثى(، ومتى مات فرد من أفراد تلك الطبقة حل حمله 
تليها، ويعاد  التي  للطبقة  يتم االنتقال  الطبقة،  انقضت تلك  إذا  بقدر نصيبه، حتى  أوالده 
تقسم الريع بحسب رشط الواقف )بالتفاضل بينهم للذكر ضعف ما لألنثى( عىل أساس 
اعتبار )طبقة بعد طبقة ونساًل بعد نسل( ويراعى يف الطبقة اجلديدة رشط الواقف يف أنه )عىل 
أن من مات منهم مجيعًا عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك فنصيبه لولده أو لألسفل 
منه( هذا ما أفهمه وأدين اهلل به، وقد حرض املدعي أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وأبرز نسخة من شباك الوراثة باعتبار القسمة املنقوضة، ونسخة 
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من شباك الوراثة باعتبار القسمة اجلديدة، وتم إرفاقها باملعاملة، ثم قرر املدعي قائال: هذه 
النسختان معدتان من قبل حمامي املدعى عليه. عليه فلم يظهر يل خالف ما أجريته وحكمت 
به، وقررت إحلاق ذلك عىل صك احلكم وسجله، وإعادة املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق 
احلكم بعد اإلجراء األخري. وأقفلت اجللسة الساعة ٤٥: ٠٢. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
املعاملة الواردة بكتاب فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة املكلف رقم ٣٤٢٤٤٩٧٩ 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  وتاريخ 
باملحكمة العامة بمحافظة جدة واملسجل بعدد ٣٤٣٨٩٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
باطنه. وبدراسة احلكم وصورة  فيه بام دون  واملتضمن دعوى )...( ضد )...( واملحكوم 
ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري واهلل املوفق. 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 57اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٦١٨٦٥٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه:١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار:٣٥١٦٣٢٠٨  

وسفا-اتساحقاقايفاوسفا-اسكناعقاراموسوفا-ارشطاتلوتسفا-اسكنىاتملحااجامنا
تلذريةا-اشهادةاشهوداعدولا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتحاياجاتملدعيا-اكفايةاتلعقارا-اتحلكلا

لممدعيابقكناتلعقار.

اشهادةاتلشهوداوحتققارشطاتلوتسف.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها أصيلة عن نفسها، وولية عىل أوالدها؛ طالبا إلزامهم 
بتمكينه من السكنى يف عقار أوقفه والده عىل املحتاج للسكنى من ذريته، وبعرض الدعوى 
قسم  قرار  ورد  وقد  العقار،   كفاية  لعدم  معهم  املدعي  سكنى  رفضت  عليها  املدعى  عىل 
اخلرباء متضمنا كفاية العقار للطرفني وإمكانية قسمته بينهم، وحاجة املدعي للسكنى فيه، 
املذكور،  العقار  للسكني يف  املدعي شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل حاجته  كام أحرض 
ثم حتقق القايض من رشط الواقف فوجده مطابًقا ملا جاء يف الدعوى، كام حتقق من رسيان 
مفعول صكي امللكية والوقفية؛ ولذا فقد حكم القايض بأن يسكن املدعي يف الفيال املوقوفة 
الدور  يف  عليهم  املدعى  سكن  ويكون  األريض،  الدور  يف  سكنه  ويكون  والده،  قبل  من 

العلوي، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٣٦١٨٦٥٧ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٨٧١٥٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٣/١١/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حرض 
املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرضت حلضوره 
الولية عىل   ،)...( الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودية  عليها  املدعى 
٣٣٣٤٨١٧١يف  الرقم  ذي  الوالية  صك  بموجب  و)...(  و)...(   )...( القرص  أبنائها 
واملتداخل  املدعي  قبل  من  هبا  واملعرف  املحكمة،  هذه  من  الصادر  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ، 
ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
عن )...( و)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٣٥٤٦٦١ يف ١٤٣٣/٧/٢٣هـ، ووكيال 
عن )...( و)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٣٥٤٦٦٥ يف ١٤٣٣/٧/٢٣، ووكيال 
الرقم ٣٣٣٧٣٥٤٧ يف ١٤٣٣/٨/١٠هـ، ووكيال عن  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن 
)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٣٥٥٢٩٨ يف ١٤٣٣/٧/٢٦هـ، ووكيال عن )...( 
الوكالة ذات الرقم ٣٣٣٦٥٤٣١ يف ١٤٣٣/٨/٤هـ، ومجيع الوكاالت صادرة  بموجب 
يف   ٣٣٣٦٨٤٢٥ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  ووكيال  عنيزة،  عدل  كتابة  من 
١٤٣٣/٨/٥هـ، الصادرة من كتابة عدل الدرعية، ووكيال عن )...( بموجب الوكالة ذات 
الثانية باخلرب، ووكيال  الرقم ٣٣٢١٤٠٦٠ يف ١٤٣٣/٨/٦هـ، الصادرة من كتابة العدل 
الصادرة  ١٤٣٣/٨/٢١هـ،  ٣٣٢٤٠٢٩٩يف  الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن 
٢/١٥يف  الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  ووكيال  اخلرج،  حمافظة  عدل  كتابة  من 
١٤٣٣/٧/٢٩هـ، الصادرة من كتابة العدل بمحافظة تيام، وادعى املدعي قائال يف دعواه: 
إرثه يف زوجته )...(، ويف أوالده  إن والدي رمحه اهلل تويف يف ١٤٣٣/٦/٤هـ، وانحرص 
البالغني )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( بموجب صك حرص الورثة ذي الرقم ٣٣٣٠٣١٨١ يف ١٤٣٣/٦/١٧هـ، الصادر 
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من هذه املحكمة؛ وحيث إن والدي قد أوقف الفيال الواقعة بحي )...( بمحافظة عنيزة؛ 
وذلك بموجب الصك ذي الرقم ٦/١٠٠ يف ١٤٢٩/٩/٢٠هـ، وقد ذكر يف وقف الفيال 
أن يسكنها املحتاج من الذرية، وأنا حمتاج للسكن يف هذه الفيال، أطلب إلزام املدعى عليها 
متكيني من السكن يف الفيال، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليها أصالة ووالية 
أجابت: إنني غري موافقة عىل أن يسكن معنا يف الفيال؛ حيث إن الفيال ال يمكن قسمتها، 
وإن سكن فال أريد قسمتها، هكذا أجابت؛ وحيث األمر ما ذكر طلبت منهم صك الوقفية 
األصل، وصك الفيال، فأبرزها املتداخل )...(، وقد أقر املتداخل أصالة عن نفسه وبحكم 
وكاالته عن ورثة والده الذين مل حيرضوا بأنه ال مانع لدهيم من أن يسكن أخوهم املدعي 
اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  وقد  أقر،  هكذا  والدهم،  أوقفها  التي  الفيال  يف   )...(
املدين  السجل  اجلنسية بموجب  الرقم )...(، و)...( سعودية  املدين ذي  السجل  بموجب 
ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف 
حيث  الفيال؛  يف  يسكن  أن  نريد  ال  إننا  بقوهلن:  وقررن  احلارضين،  أخوهين  قبل  من  هبن 
إنه غري حمتاج، ووالدتنا أحوج منه هي وإخويت القرص، وأخونا )...(، وأن )...( مطلقة، 
وبحاجة للسكن، وأنني )...( معلقة من زوجي منذ ثالث سنوات قبل وفاة والدي، هكذا 
قررن؛ ولالستفسار عن الصكني رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي، وحرضت 
خطاب  بعث  مني  وجرى  املتداخلون،  وحرض  ووالية،  أصالة  عليها  املدعى  حلضوره 
لفضيلة رئيس كتابة عدل عنيزة برقم ٣٣١٩٧٤٩٣٥ يف ١٤٣٣/١١/٠٩هـ لالستفسار 
فوردنا  ١٤٢٩/٨/٣٠هـ،  يف   ٥/٢/٥٥ الصك  ورقم  بـ)...(  اخلاص  امللكية  صك  عن 
مطابق  الصك  أن  فضيلته  ذكر  وقد  ١٤٣٣/١١/١٥هـ،  يف   ٣٤٢٠/٧٧٦ برقم  جواهبم 
السجالت  قسم  لرئيس  خطاب  بعث  مني  جرى  وقد  مالحظات،  عليه  وليس  لسجله، 
برقم ٣٣١٩٧٥٢٤٢ يف ١٤٣٣/١١/٠٩هـ لالستفسار عن صك وصية )...( ذي الرقم 
٦/١٠٠ يف ١٤٢٩/٩/٢٠هـ، فوردنا جواهبم بنفس الرقم يف ١٤٣٣/١١/١٣هـ، وقد 
ذكر أن الصك ساري املفعول، وال يوجد مالحظات عليه حتى تاريخ ١٤٣٣/١١/١٣هـ؛ 
وحيث إنه يوجد نزاع عىل من يستحق السكن يف البيت املوىص به؛ لذا سيتم بعث املعاملة 
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لقسم اخلرباء للنظر فيمن يستحق السكن، وهل يمكن قسمته بني الورثة؟ وحماولة الصلح 
بني الطرفني؛ لذا رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليها، وحرض 
معها بناهتا )...( و)...( و)...( وابنها )...(؛ وحيث تم بعث خطاب منا إىل قسم اخلرباء 
يمكن  هل  ومعرفة:  املوقع،  عىل  للخروج  ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ  يف   ٣٣١٨٧١٥٠٣ برقم 
الرقم  بنفس  خطاهبم  بموجب  جواهبم  فوردنا  عليها؟  واملدعى  املدعي  بني  البيت  قسمة 
أنه  املتضمن: )نفيد فضيلتكم  الرقم ٢٦/هـ،  يف ١٤٣٤/٠١/٢١هـ، وبرفقة قرارهم ذو 
تم الوقوف عىل حمل النزاع، وتبني لنا أن البيت يتكون من دورين علوي وأريض، وممكن 
قسمته بني الورثة، ونرى أن تكون املدعى عليها وأبناؤها يف الدور العلوي، وختتص بامللحق 
اخلارجي املجاور ملدخل الدور العلوي والغرفة الصغرية يف الدور األريض املجاورة للدرج 
اجلهة  يف  الواقع  اخلارجي  وامللحق  األريض  بالدور  املدعي  وخيتص  اجلنوبية،  اجلهة  من 
الشاملية، هذا ما تم(. وبعرض ذلك عىل املدعي واملدعى عليها وبناهتا وابنها احلارض )...( 
قرر املدعي موافقته عىل ما قرره أهل اخلربة، وقررت املدعى عليها واملتداخلون بناهتا وابنها 
عدم قناعتهم بام ذكره أهل اخلربة، هكذا قرروا. وجرى سؤال املدعي: هل لديه بينة عىل 
أنه حمتاج للسكن يف الوقت احلايل؟ أجاب بقوله: إن لدي بينة، وسوف أحرضها يف اجللسة 
القادمة، هكذا أجاب؛ لذا رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي، ومل حترض املدعية 
وال من ينوب عنها مع العلم أهنا مل توقع عىل ضبط اجللسة السابقة وال أوالدها )...( و)...( 
و)...( و)...( أوالد )...(. وجرى سؤال املدعي: هل أحرض الشهود؟ فأجاب بقوله: إنني 
أحرضت أخي )...( سعودي بموجب السجل ذي الرقم )...( من مواليد عام ١٣٨٥هـ، 
لديه من شهادة قرر  تعليم عنيزة، ويسكن يف حمافظة عنيزة. وبسؤاله عام  إدارة  ويعمل يف 
أوقفه  الذي  البيت  يف  للسكن  مستحق  احلارض   )...( أخي  أن  العظيم  باهلل  أشهد  قائال: 
والدي، الواقع يف حي )...( بعنيزة؛ حيث إن دخله ال يكفيه، هكذا شهد، وأحرض أيضا 
للشهادة أخاه )...( سعودي بموجب السجل ذي الرقم )...( من مواليد عام ١٣٩٤هـ، 
ويعمل يف جوازات بريدة، ويسكن يف عنيزة. وبسؤاله عام لديه من شهادة قرر قائال: أشهد 
باهلل العظيم أن أخي )...( احلارض مستحق للسكن يف البيت الذي أوقفه والدي والواقع يف 
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حي االرشفية يف عنيزة؛ لكون دخله ال يكفيه، هكذا شهد، ولعرض الشهادتني والشهادة 
عليهم  واملدعى   )...( املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  عليها  املدعى  عىل 
عىل  وشهادهتم  الشاهدين  عرض  وجرى   ،)...( أبناء  و)...(  و)...(   )...( وحرض   )...(
املدعي  أخانا  بأن  نقر  ونحن  الشهود وشهادهتم شيئا،  يف  نقول  ال  فقالوا:  عليهم،  املدعى 
)...( حمتاج، ولكن هيئة النظر أعطته أكثر من حاجته، وال مانع لدينا أن يشاركنا السكن يف 
البيت، وعددنا ال يساعد عىل أن يقسم البيت، هكذا أجابوا. وللتأمل رفعت اجللسة. ويف 
و)...(   )...( وأوالدها   )...( عليها  املدعى  حلضوره  وحرض  املدعي  حرض  أخرى  جلسة 
و)...( و)...( أوالد )...(، وجرى سؤاهلم: هل أقيم ناظر عىل الوقف؟ فأجابوا بقوهلم: إننا 
مل نقم بإقامة ناظر عىل الوقف، هكذا أجابوا؛ وبناء عىل ما تقدم، وحيث طلب املدعي متكينه 
من السكن يف الفيال املوقفة من قبل والده اململوكة بموجب الصك ذي الرقم ٥/٢/٥٥ 
املدعي  أخو  املدعى عليها أصالة ووكالة، ورفض  يف ١٤٢٩/٨/٣٠هـ؛ وحيث رفضت 
احلارض أن يسكن أخوه املدعي )...( معهم يف الفيال، وأيضا رفضن املدعى عليهن )...( 
و)...( و)...( أن يسكن أخوهن املدعي )...( يف الفيال املوقفة من قبل والدهن؛ وحيث 
أن  العدل، ووجد  وكتابة  السجالت  من  والوقفية  امللكية  االستفسار عن صك  جرى من 
تقسيم  إمكانية  للنظر يف  لقسم اخلرباء  الكتابة  مني  املفعول؛ وحيث جرى  الصكني ساريا 
الفيال املوقوفة، وعاد اجلواب من قسم اخلرباء بأنه يمكن تقسيم الفيال عىل النحو التايل: )أنه 
تم الوقوف عىل حمل النزاع، وتبني لنا أن البيت يتكون من دورين علوي وأريض، وممكن 
قسمته بني الورثة، ونرى أن تكون املدعى عليها وأبناؤها يف الدور العلوي، وختتص بامللحق 
اخلارجي املجاور ملدخل الدور العلوي والغرفة الصغرية يف الدور األريض املجاورة للدرج 
اجلهة  يف  الواقع  اخلارجي  وامللحق  األريض  بالدور  املدعي  وخيتص  اجلنوبية،  اجلهة  من 
الفيال  يف  للسكن  حمتاج  بأنه  شهدا  شاهدين  املدعي  أحرض  وحيث  تم(؛  ما  هذا  الشاملية، 
املوقفة؛ وحيث أقر املدعى عليهم أن أخاهم حمتاج، ولكن دفعوا بأن قسم اخلرباء أعطوه 
أكثر مما يستحقه؛ وحيث إنه ال يوجد ناظر عىل الوقف يف الوقت احلايل، وملا للقايض من 
النظر يف حال عدم وجود ناظر؛ لذلك كله فقد حكمت بأن يسكن املدعي )...( يف الفيال 
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املوقوفة من قبل والده رمحه اهلل الواقعة يف حي )...( بعنيزة، ويكون سكنه يف الدور األريض 
من غري امللحق اخلارجي، ويكون سكن املدعى عليهم يف الدور العلوي مع امللحق الذي 
وقررن  باحلكم،  قناعته  املدعي  قرر  عليهم  وبعرضه  يل.  ظهر  ما  هذا  األريض،  الدور  يف 
املدعى عليهن واملدعى عليه )...( عدم القناعة، وطلبوا رفعها ملحكمة االستئناف بالئحة 
اعرتاضية، وأفهمتهم بأن هلم ثالثني يوما من تاريخ إصدار الصك فإذا قدموا الالئحة وإال 
اكتسب احلكم القطعية، ففهموا ذلك، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ.

الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٤/١١/٠٤هـ  الثالثاء  يوم  احلمد هلل وحده، ويف 
الرقم  ذو  القرار  وبرفقتها  بالقصيم،  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد   ١٠:٤٥
٣٤٣٣٨٤٠٥ يف ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ، الصادر من قضاة الدائرة احلقوقية الثانية، املتضمن 
حرص  صك  حسب  والصحيح   ،)...( الصك  مقدمة  يف  املدعي  اسم  جاء  أوال/  ييل:  ما 
الورثة )...(، وجاء اسم املدعى عليها يف مقدمة الصك )...( والصحيح )...(، فيصحح 
الوصية  وصك  التملك  صك  مضمون  فضيلته  يذكر  مل  ثانيا/  والصك.  الضبط  يف  ذلك 
والوالية. ثالثا/ قرار هيئة النظر غري كاف؛ حيث مل يتطرق لبحث احلالة املادية للمدعي، 
وهل له زوجة وأوالد وعددهم؟ والتحقق من دخله ومن حاجته الفعلية للسكنى يف البيت 
ومن  منهم،  للسكنى  واملستحقني  عليها  املدعى  مع  الساكنني  األفراد  وعدد  الدعوى  حمل 
مكونات البيت من حيث عدد الغرف ومساحتها ومنافعها، وما يستحقه كل من الطرفني 
الذرية  سكنى  حق  إن  حيث  للسكنى؛  الفعلية  حاجتهم  استقصاء  من  بد  وال  املنزل،  من 
يتحقق  مل  رابعا/  الوصية.  باحلاجة حسب نص  يقيد  فلم  الزوجة  أما حق  فقط.  للمحتاج 
فضيلته من عدالة الشاهدين. خامسا/ صكوك الوالية وحرص الورثة والوصية وصكوك 
الوكاالت مل تصدق بمطابقتها ألصلها؛ وعليه نجيب أصحاب الفضيلة يف املالحظة األوىل 
التملك  صك  فإن  الثانية  املالحظة  ويف  والصك،  الضبط  يف  االسمني  تصحيح  تم  فقد 
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يتضمن متلك )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( للقطعة ذات 
فلة  عليها  واملقام  عنيزة،  يف   )...( بحي  الواقعة   )...( الرقم  ذي  املخطط  من   )...( الرقم 
بطول  مرًتا  عرش  مخسة  عرض  شارع  الشامل  من  واملحدودة  بالكامل،  ومسورة  دورين، 
سنتمرًتا،  وثامنني  مرًتا  عرش  تسعة  بطول   ٦٧٩ الرقم  ذات  القطعة  وجنوبا  مرًتا،  عرشين 
ورشقا القطعة ذات الرقم ٦٧٦ بطول واحد وثالثني مرًتا وثامنية سنتيمرًتا، وغربا القطعة 
ذات الرقم ٦٨٠ بطول واحد وثالثني مرًتا وسبعني سنتيمرًتا؛ وذلك بموجب الصك ذي 
الرقم ٥/٢/٥٥يف ١٤٢٩/٨/٣٠هـ، وصك الوصية املتضمن: إنني أملك الفلة املكونة 
من دورين الواقعة يف عنيزة بحي )...(، اململوكة يل بالصك الصادر من كتابة عدل عنيزة 
املحتاج من  تعاىل عىل  ناجزا هلل  أوقفتها وقفًا  برقم ٥/٢/٥٥ يف ١٤٢٩/٨/٣٠هـ، وقد 
ذريتي، وعىل زوجتي )...( ومن استحق نفقة حال حيايت، وأقوم بنظارته. وبعد ممايت تكون 
النظارة للصالح من ذريتي، ومن يسكنه ويستفيد منه هو الذي يقوم بصيانته، هكذا أهنى. 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( والية  املتضمن:  الوالية  وصك 
و)...(  ١٤٢١/٥/١٣هـ،  يف  املولودة   )...( وهن:   ،)...( زوجها  من  بناهتا  عىل   )...(
صك  بموجب  وذلك  ١٤٢٥/١/٩هـ؛  يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٣/١١/١٧هـ  املولودة 
الوالية ذي الرقم ٣٣٣٤٨١٧١ يف ١٤٣٣/٧/٢٠هـ، الصادر من املحكمة العامة بعنيزة، 
وملا ذكره أصحاب الفضيلة يف املالحظة الثالثة فسوف يتم بعث املعاملة لقسم اخلرباء للنظر 
يف ذلك، وملا ذكره أصحاب الفضيلة من التحقق من عدالة الشاهدين فسوف يطلب من 
املدعي مزكني للشاهدين، وملا ذكره أصحاب الفضيلة يف املالحظة اخلامسة فقد تم إكامل 
قسم  من  املعاملة  عودة  حتى  اجللسة  رفعت  لذا  الصكوك؛  عىل  التصديق  حيال  الالزم 
الساعة ٩:٣٠ وفيها  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  يوم االثنني  اخلرباء، ويف 
حرض املدعي واملدعى عليها، وجرى سؤال املدعي: هل أحرض مزكني لشهوده؟ فأجاب 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( ومها:  للشاهدين،  مزكني  أحرضت  إنني  بقوله: 
الرقم )...(.  الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي  املدين ذي 
وبسؤاهلام عن الشاهدين شهدا قائلني: إن الشاهدين مقبوال الشهادة هلام وعليهام، ومها من 



377

 ٣٤٢٣٣١٦٢٠ برقم  خطاب  كتابة  مني  جرى  وقد  شهدا،  هكذا  واألمانة،  الصدق  أهل 
جواهبم  فوردنا  الفضيلة  أصحاب  ذكره  فيام  للنظر  اخلرباء  لقسم  ١٤٣٤/١١/٦هـ  يف 
يف  ٣٧٩/هـ  الرقم  ذو  القرار  به  واملرفق  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  يف   ٣٤٢٣٣١٦٢٠ برقم 
املذكور،  العقار  عىل  الوقوف  لنا  سبق  أنه  فضيلته  )نفيد  واملتضمن:  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
وهو عبارة عن دورين واقع بحي )...( عىل شارع شاميل يف احلوش مدخلني باب موقف 
سيارات، وجنبه باب صغري يستفيد منه من يف الدور الثاين، ومقابل للباب مكان مواقف 
يتسع ألكثر من سيارتني، وفيه مظلة وملحق وحوض غسيل، ويتبع الدور الثاين غرفة يف 
الدور األريض جنب الدرج. وأما الدور الثاين فهو مكون من ست غرف ومطبخ ومحامني 
مع كامل السطح والغرفة التي فيه. أما الدور األريض ففيه مدخل واحد صغري، وملحق 
ما  طلب  تم  فقد  املدعي  حال  وحول  مياه،  ودورتا  ومطبخ  غرف  ثالث  البيت  وداخل 
يثبت دخله، فقدم تعريفا براتبه من رشكة )...( وأنه يعمل معقبًا لدى الرشكة براتب قدره 
وبنت  ١٠سنوات،  العمر  من  يبلغ  وابن  زوجة  لديه  متزوج  وهو  شهريًا،  ريال   )٣٠٠٠(
وأما  للسكن.  أنه حمتاج  نرى  لذا  ريال؛  بمبلغ ١١٠٠٠  بيًتا  عمرها ٤ سنوات، ومستأجر 
املدعى عليها فيسكن معها أربع بنات وابن، ونرى أن ما خصص هلم من الدور الثاين، وما 
يتبعه يكفيهم، وفيه سعة وعون ألخيهم املحتاج، هذا ما تم، واهلل املوفق(؛ وملا ذكره أهل 
اخلربة واملعرفة فإنني ما زلت عىل حكمي السابق؛ لذا سوف يتم بعث املعاملة كاملة ملحكمة 
االستئناف بالقصيم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
بشأن  )...(؛  ضد   )...( بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٥/٢/١٩هـ؛  وتاريخ   )٣٤٢٣٣١٦٢٠(
الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  )الصك(  هبا  املرفق  وقف؛  يف  بحقه  املطالبة 
)...(، املسجل برقم )٣٤٢٨٩٢٧٣( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٦هـ، املتضمن حكمه بأن يسكن 
)...( يف الفيال املوقوفة من قبل والده - رمحه اهلل - الواقعة يف حي )...( بعنيزة...إلخ؛ كام 
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هو مدون ومفصل فيه، املالحظ عليه سابقًا. وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته، وأحلقه 
بالضبط والصك بناء عىل قرارنا ذي الرقم )٣٤٣٣٨٤٠٥( والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ 
قررنا التصديق عىل احلكم بعد اإلجراء األخري مع تنبيه فضيلته عىل أنه ذكر يف جوابه أنه تم 
إجراء الالزم حيال التصديق عىل صور الصكوك، وبالرجوع إليها مل يوجد أنه تم التصديق 
نبينا  اهلل عىل  املوفق، وصىل  الالزم نحو ذلك، ويراعى هذا مستقباًل، واهلل  فيكمل  عليها، 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر5اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٣٤٩٢٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة 

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ رقم القرار:٣٥٢٢٧١٩٢  

ثبوتا عدولا-ا شهادةاشهودا لموتسفا-ا تالناقابا غماها-ارشطا يفا تساحقاقا وسفا-ا
تلنقبا-امنعاتقجيلاوسفاغرياتلقعودينيا-اصكاوسفيةاسابقالممنعا-اتحلكلاباساحقاقا

تملدعي.

تملادةاذتتاتللسلا)79ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه بصفته ناظر عىل أحد األوقاف؛ طالبا إلزامه بتسليمه 
الدعوى  وبعرض  سواه،  للمستحقني  ريعه  يرصف  الناظر  لكون  الوقف؛  من  استحقاقه 
بلد  يقيمون يف  أقارب  له  املدعي، وأن والده أخربه أن  أنه ال يعرف  املدعى عليه قرر  عىل 
املدعي، ودفع بأن النظام يمنع غري السعوديني من استحقاق الوقف، وقد جرى من القايض 
أوالد  استحقاق  املتضمن  الواقف  رشط  ورصد  والنظارة،  الوقفية  صك  عىل  االطالع 
تناسلوا،  ما  أبدا  بينهم  بالسوية  وإناثا  ذكورا  أوالده  أوالد  وأوالد  أوالده  وأوالد  املوقف 
وبطلب البينة من املدعي أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل انتسابه للواقف؛ ونظرا 
لصدور صك الوقفية قبل النظام الذي يمنع تسجيل وقف غري السعوديني؛ لذا فقد حكم 
القايض باستحقاق املدعي الدخول يف املستفيدين من الوقف، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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 )...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
رئيس  لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  القايض يف 
املنورة/املساعد برقم ٣٣٣٣٤٩٢٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٥هـ،  باملدينة  العامة  املحكمة 
السبت  يوم  ويف  ١٤٣٣/٠٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٠٩٩٠٢ برقم  باملحكمة  املقيدة 
أصالة  املدعي  حرض  وفيها   ١٢  :٠٦ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٣/٠٦/١٤هـ 
سعودي   )...( املدعي  ووكيل   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...(  )...(
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
ناظر  حلضورمها  وحرض  ١٤٣٣/٣/٢٧هـ،  وتاريخ   ٢١٩٩٧ برقم  املنورة  باملدينة  الثانية 
صك  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الوقف 
من  وطلب  ١٤٣٢/١٠/٧هـ،  يف   ٣٢٢٥٢٨١٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة 
أصالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  القادمة.  اجللسة  يف  الوقفية  صك  إحضار  الناظر 
 ،)...( الوقف  ناظر  حلضورمها  وحرض  سابقًا،  والوكالة  هويتامها  املدونة   ،)...( ووكيله 
املدونة هويته سابقًا، وادعى املدعي قائاًل: أدعي عىل خصمي املذكور )...( بأنه هو الناظر 
الوقف، هذه  أستحق يف هذا  وأنا  املستحقني حقهم سواي،  يعطي  وأنه   ،)...( عىل وقف 
دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي من أنني ناظر الوقف فهذا 
صحيح. وأما ما خيص استحقاقه يف الوقف فهو واحد من أقاربنا بال تأكيد؛ ألنني مل أعرفه، 
وهو أيضًا ال يعرف اسمي بالكامل، وقد قال لنا والدنا رمحة اهلل عليه )...(: إن لنا أقارب 
بدولة إندونيسيا، وهم ما يقارب )٣٠٠( شخص، وهم مستحقون من وقف )...(، وكام 
سمعت فإن نظام الدولة السعودية ال يسمح للمقيمني حاميل اإلقامة النظامية بالدخول يف 
املنورة  باملدينة  مقيمني  كنا  وأبنائي   )...( ناظر  أنا  بأنني  علاًم  الوقف،  الوقف ومستحقات 
املرحوم  الوقف أخي  ناظر  الوقف ولد عمي )...(، وأيضًا  ناظر  إقامة نظامية، وكان  عىل 
)...( قاال: ال حيق يل وال ألبنائي الدخول بمستحقات الوقف؛ ألين غري سعودي، ومل آخذ 
اجلنسية.  اهلل علينا، وأخذنا  َمنَّ  أن  إىل  قرابة )١٠ -١٢( سنة  الوقف  شيًئا من مستحقات 
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سيدي فضيلة الشيخ، هل يستحق )...( املقيم باملدينة بالدخول يف الوقف ومستحقاته؟ فإن 
أمرمتونا بإعطائه أعطيناه حقه وما يستحق، وإن منعتمونا فلن نعطيه، فاألمر أمركم حفظكم 
اهلل؛ ولضيق الوقت رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة وحرض حلضوره 
ناظر الوقف، ثم جرى منا سؤال املدعى عليه عن صك النظارة وصك الوقفية هلذا الوقف 
إعطائي مهلة حتى أمتكن من  مل أستطيع إحضاره يف هذه اجللسة، وأطلب  قائاًل:  فأجاب 
إحضاره، هكذا أجاب؛ وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى وفيها حرض املدعي وكالة 
)...( واملدعى عليه أصالة، وأبرز املدعى عليه صورة طبق األصل من سجالت املحكمة 
„حرض يف  لصورة الوقفية، وجرى االطالع عليها ووجد أن نص رشوط الواقف ما ييل: 
يوم  والثواب  األجر  من  تعاىل  اهلل  عند  فيام  راغبا  املذكور   )...( الشيخ  الرشعية  املحكمة 
الزلفى واملآب يوم جيزي اهلل املتصدقني وال يضيع أجر املحسنني عامال بقوله صىل هلل عليه 
وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد 
صالح يدعو له، وبقوله صىل اهلل عليه وسلم: وهو املضلل بالغاممة املؤمن حتت ضل صدقته 
ترصفاته  ونفوذ  عقله،  وكامل  صحته،  حال  خمتاًرا  طائعا  قرر  حضوره  وبعد  القيامة،  يوم 
د بحال الدكان املذكورة أعاله املحدودة باحلدود  أنه قد وقَّف وأبَّد وحبس وخلَّ الرشعية 
مدة حياته   )...( الشيخ  والده  نافذا مرعيا عىل  أعاله وقفا صحيحا رشعيا الزما  املحددة 
أحياه اهلل تعاىل احلياة الطيبة، ثم من بعده يكون الوقف املذكور وقفا عىل أوالد والده الشيخ 
)...( املذكور وأوالد أوالده وأوالد أوالد أوالده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم أبدا ما تناسلوا 
ودائام ما تعاقبوا سواء كانوا يف املدينة املنورة أو يف غريها، وإذا انقرضوا والعياذ باهلل تعاىل، 
املدينة  القاطنني يف  العلويني  السادة  املذكور عىل فقراء  الوقف  وخلت األرض منهم يعود 
املنورة، فإذا مل يوجد أحد منهم والعياذ باهلل تعاىل فعىل الفقراء واملساكني جيري ذلك كذلك 
أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني „، ثم 
جرى سؤال املدعى عليه: هل املدعي من ساللة )...(؟ فقال: ال أعلم، فطلبت من املدعي 
وكالة إحضار ما يثبت اتصال موكله بـ)...(، فقال: سوف أحرضها يف اجللسة القادمة، ثم 
رفعت اجللسة؛ لذلك وللكتابة لسجالت املحكمة بتزويدنا بنسخة خطية من صك الوقفية 
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من واقع سجله. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان املدونة هوياهتم سابقًا، وأحرض املدعي 
الشاهد )...( حيمل رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( وهو يتقن اللغة العربية. وبسؤاله عن 
ما لديه شهد قائاًل: أشهد أن )...( من ساللة )...(، هكذا أشهد، كام حرض معه كل من: 
الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  حيمل  و)...(   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  حيمل   )...(
)...(، وذكر كل واحد منهم منفردًا بأنه يزكي الشاهد )...(، وأنه ثقة عدل؛ ولضيق الوقت 
ذات  اإلقامة  رخصة  حيمل   )...( أصالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت 
الرقم )...(، وحرض معه املدعى عليه املدونة هويته سابقًا، وأحرض املدعي الشاهدة )...( 
)... اجلنسية( حتمل رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، وهي تتكلم اللغة العربية. وبسؤاهلا 
عام لدهيا شهدت قائلة: أشهد باهلل أن )...( من  نسل عائلتي، وهو من نسل )...(، هكذا 
شهدت؛ وحلضور مزكني للشاهد رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى 
وأدائها  للشهادة  فأحرض  بينه  مزيد  عن  املدعي  سؤال  وجرى  سابقا،  هويتامها  املثبتة  عليه 
)...( )...اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاله عام لديه من شهادة 
أجاب وهو جييد اللغة العربية قائال: أشهد أن )...( من ساللة )...(، هكذا شهد. وبسؤال 
املدعي عن بينة التزكية أحرض للشهادة وأدائها )...( )... اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة 
ذات الرقم )...(، و)...( )...اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاهلام 
عام لدهيام من شهادة أجاب كل واحد منهام بمفرده قائال: نشهد هلل أن )...( عدل، هكذا 
 ٣٢٢٥٢٨١٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  عليه  املدعى  أبرز  كام  شهدا، 
وبناء  املذكور؛  الوقف  عىل  ناظرا  عليه  املدعى  إقامة  املتضمن  ١٤٣٣/١٠/٧هـ،  وتاريخ 
عىل ما سبق، وبعد االطالع عىل صك النظارة املذكور وصك الوقفية املشار إليه، وبعد سامع 
شهادة الشهود املعدلني التعديل الرشعي؛ لذا فقد حكمت باستحقاق املدعي للدخول يف 
به،  قناعته  قرر  عليه  املدعى  عىل  احلكم  وبعرض  إليه.  املشار   )...( وقف  من  املستفيدين 
وقررت إرسال أوراق املعاملة كاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم لكونه وقفا بناء عىل 
املادة ذات الرقم )١٧٩(، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٦هـ.
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اجللسة وقد وردت  افتتحت  يوم األحد ١٤٣٥/٤/٩هـ  ففي  احلمد هلل وحده، وبعد، 
املعاملة من حمكمة االستئناف برقم ٣٣٩٠٩٩٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، وبرفقها قرار 
املالحظة ذو الرقم ٣٥١٨٠٣٧٣ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ، ويتضمن ما نصه: „وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقررت باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ -شهدت 
البينة بالنسب ومل تشهد باالستحقاق يف غلة الوقف، فكيف حيكم فضيلته باستحقاق املدعي 
يف غلة الوقف؟ ٢ -ذكر الناظر أنه ال مانع من إعطاء املدعي استحقاقه من غلة الوقف إذا 
مل يتعارض ذلك مع أوامر الدولة الصادرة يف هذا من ويل األمر، ومل نجد فضيلته تعرض 
الفضيلة قضاة االستئناف  فأجيب أصحاب  املوفق”؛ وعليه  أو علل حلكمه، واهلل  لذلك، 
بالنسبة للمالحظة األوىل فإن االستحقاق حمكوم بصك الوقفية، وقد جرى تدوين مضمون 
الوقفية يف اجللسة املؤرخة يف ١٤٣٤/٤/٢هـ، واملتضمن أن من مصارف الوقف „والده 
الشيخ )...( املذكور وأوالد أوالده وأوالد أوالد أوالده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم أبدا ما 
تناسلوا، ودائام ما تعاقبوا سواء كانوا يف املدينة املنورة أو يف غريها”. أما بالنسبة للمالحظة 
الثانية فإن صك الوقفية سابق للتنظيم الذي يمنع تسجيل الوقف لغري السعوديني؛ حيث إن 
صك الوقفية صادر بتاريخ ١٣٢٨/٣/٢٦هـ، وهو سابق لصدور نظام املرافعات الرشعية 
السابق، هذا ما لدي، وعليه قررت بعث املعاملة كاملة ملحكمة االستئناف لتقرير ما تراه، 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٤/٩هـ.
الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  من ال  والسالم عىل  والصالة  احلمد هلل، 
يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثانية 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة 
ضد  دعوى/)...(  املتضمن  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٥٩٦٤٣ برقم  املنورة  باملدينة 
بعد  احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  وقف.  يف  استحقاق  يف   )...(

اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 59اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٤٨٠٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٤١٤٢٧ 

وسفا-اإبطالاإجارةاعقاراموسوفا-امدةاطويمةابأجلةاسميمةا-اترضراتلوسفا-اصمحا
بنياتلطلفنيا-امدةاوأجلةاجديدتنيا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اإجازةا

تلصمح.ا

سلتراأهلاتخلربة.

أقام مندوب إدارة األوقاف دعواه ضد املدعى عليهم طالبا نقض إجارة أرض موقوفة 
املدعى  ملورث  أجرها  السابق  الوقف  ويل  ألن  وذلك  هلا؛  وتسليمها  اإلدارة  والية  حتت 
عليهم مدة طويلة بأجرة قليلة مما يرض بمصلحة الوقف، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أصالة ووكالة أقر بالدعوى، ودفع بصحة العقد، وعدم إخالله به، وقرر امتناعه عن تسليم 
عىل  الصلح  القايض  عرض  فقد  اإلجارة  مدة  من  الباقي  لقرص  ونظرا  للمدعية؛  األرض 
الطرفني فاصطلحا عىل مدة وأجرة جديدتني، وقد قرر قسم اخلرباء باملحكمة أن يف ذلك 
غبطة ومصلحة للوقف؛ لذا فقد أجاز القايض الصلح، وجرى عرض احلكم عىل حمكمة 

االستئناف لكونه حكام عىل وقف فتم تصديقه.
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أنا )...( القايض يف املحكمة العاّمة بمحافظة األحساء،  احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي 
برقم  االحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٣٨٩٣٦٨ وتاريخ  ٣٣١٤٨٠٣٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ، 
١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( بصفته مندوبًا عن إدارة األوقاف واملساجد والدعوة واإلرشاد بمحافظة األحساء، 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى 
أصياًل عن نفسه ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ 
وتاريخ   ٣٥٠٠٧ برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
١٤٣١/١٠/٢٠هـ باجللد ذي الرقم ٣٤٩١، ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( وعن   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
برقم ٣٠١٦٩  الثانية  اخلرب  كتابة عدل  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  )...(؛ وذلك  الرقم 
وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٩هـ باجللد ذي الرقم ٢٧٠٨، ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من قايض حمكمة 
 )...( عن  ووكياًل   ،)٢( الرقم  ذي  باجللد  ١٤٣١/١/١٣هـ  وتاريخ   ١٩ برقم  اخلفجي 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة 
الرقم )٢(،  باجللد ذي  وتاريخ ١٤٣١/١/١٣هـ  برقم )٢٠(  اخلفجي  من قايض حمكمة 
 )...( وعن   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن  ووكياًل 
اجلنسية  سعودية   )...( وعن   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( وعن   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
املدين ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم 
٣٤٩٨٧ وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ باجللد ذي الرقم ٣٤٩٠، ومجيع الوكاالت السابقة 
وذلك  )...(؛  ورثة  هم  عليهم  واملدعى  والصلح،  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  يف  ختوله 
وتاريخ   ٨/١٠٠ برقم  الكربى  األحساء  حمكمة  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب 
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١٤١٠/٧/١١هـ، وبعضهم ورثة )...(؛ وذلك بموجب صك حرص الورثة الصادر من 
حترير  يف  قائال  ١٤٢٩/٦/١٩هـ؛  وتاريخ   ٥/٤١ برقم  اخلرب  بمحافظة  العامة  املحكمة 
بمحافظة  إدارة األوقاف واملساجد والدعوة واإلرشاد  اجلاري حتت والية  إن من  دعواه: 
األحساء األرض املسامة )...( الواقعة يف الشارع )...( باهلفوف، املحدودة شاماًل جار بطول 
مرتًا  عرش  ثامنية  بطول   )...( الشارع  ورشقًا  سنتيمرتًا،  وثامنني  واثنني  مرتًا  وثالثني  أربعة 
ومخسني سنتيمرتًا، وجنوبًا جار بطول ستة وعرشين مرتًا ومخسة سنتيمرتات، وغربًا جار 
بطول ستة وعرشين مرتًا وثامنني سنتيمرتًا، وإمجايل مساحتها أربعمئة وتسعون مرتًا مربعًا 
ومخسة وستون سنتيمرتًا؛ وقفًا عىل مسجد )...(، وهذا الوقف كان حتت يد إمام املسجد 
املذكور الشيخ )...(، وقد أجره عىل املدعو )...( مدة قدرها مخسون سنة تبدأ من غرة شهر 
وبتاريخ ١٣٨١/٦/١٧هـ  ريال،  قدرها سبعمئة  بأجرة سنوية  شعبان من عام ١٣٨٠هـ 
الصك  بموجب  وذلك  ووكالة؛  أصالة  عليهم  املدعى  ملورث  املدة  بباقي  املستأجر  تنازل 
الصادر من كاتب عدل األحساء برقم )١٠٨٣( وتاريخ ١٣٨١/٦/١٨هـ، وقد مدد ويل 
الوقف السابق مدة األجرة ملورث املدعى عليهم عرش سنني لتصبح مدة األجرة ستني سنة 
من تاريخ ابتدائها، ثم تويف مورث املدعى عليهم فآلت العني املؤجرة لورثته وما تزال حتت 
لذا  الوقف؛  مدة طويلة ويف هذا رضر عىل  الوقف  أجرة  لكون  ونظرًا  اآلن؛  أيدهيم حتى 
أطلب نقض األجرة، وتسليم إدارة األوقاف الوقف املسمى )...(، هذه دعواي. وبعرض 
املدعية من  اجلهة  مندوب  ذكره  ما  إن  قائال:  أجاب  أصالة ووكالة  عليه  املدعى  ذلك عىل 
أن حتت واليتهم األرض املوصوفة يف الدعوى، وأهنا مؤجرة بالتفصيل الوارد يف الدعوى 
صحيح، وأنا وموكيل نمتنع من إخالء األرض، وتسليمها إلدارة األوقاف لكون األجرة ما 
تزال سارية املفعول، ومل تنتِه بعد، وأنا وموكيل مل يصدر منا أي إخالل، أو تفريط باملحافظة 
عىل الوقف، بل الوقف قائم وحميا؛ لذا نمتنع من تسليمه لألوقاف إال بعد انتهاء املدة، وهذا 
مقتىض قول اهلل تعاىل: [ Z_^[\]Z؛ هذه إجابتي. وبسؤال مندوب 
اجلهة املدعية عن ذلك قال: إن العقد بني مورث املدعى عليهم وبني ناظر الوقف السابق فيه 
رضر عىل الوقف من جهتني: األوىل مدة األجرة، والثانية عوض األجرة؛ لذا تطالب إدارة 
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األوقاف نقض األجرة، هكذا قرر؛ ونظرًا لكون مدة األجرة مل يتبَق منها سوى سبع سنني 
تقريبًا؛ لذا عرضت الصلح عىل املتداعيني بأن يبقى املدعى عليهم يف العني املؤجرة باقي مدة 
األجرة بأجرة جديدة حتدد من قبل قسم اخلرباء يف املحكمة، فقال مندوب اجلهة املدعية: 
إنني أرغب مراجعة إدارة األوقاف يف ذلك، كام قرر املدعى عليه أصالة ووكالة قائاًل: إنني 
موافق عىل أصل هذا الصلح ومبدئه، وموافقتي النهائية ستكون بعد حتديد عوض األجرة 
من قبل قسم اخلرباء؛ وبناء عىل ذلك سيجري رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض مندوب 
الشؤون اإلسالمية  املدعية أن وزارة  املدعية واملدعى عليه، وقد قرر مندوب اجلهة  اجلهة 
بأن  املدعى عليه أصالة ووكالة  الصلح مع  وافقت عىل  قد  والدعوة واإلرشاد  واألوقاف 
ترفع أجرة عقد الوقف؛ وذلك بأن تكون األجرة السنوية للوقف مبلًغا قدره مئة ألف ريال. 
احتساب  إنني وموكيّل موافقون عىل  قال:  املدعى عليه أصالة ووكالة  وبعرض ذلك عىل 
أجرة الوقف مبلغ مئة ألف ريال، ونطلب إجازة الصلح بيننا؛ وبناء عىل ذلك سيتم الكتابة 
السنوية  أجرته  احتساب  يف  وذلك  للوقف؛  واملصلحة  الغبطة  عن  لإلفادة  اخلرباء  لقسم 
بمبلغ مئة ألف ريال أو ال، ورفعت اجللسة حلني ورود اإلجابة. ويف جلسة أخرى حرض 
 „ الطرفان وقد ورد إيل قرار قسم اخلرباء برقم ٧١٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤هـ، ونصه 
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
إلينا برقم ٣٣٣٨٩٣٦٨ يف ١٤٣٣/٠٨/٠٧هـ، اخلاصة بدعوى إدارة األوقاف واملساجد 
والدعوة واإلرشاد بمحافظة األحساء ضد )...( بشأن وقف مسجد )...( املسمى )...( 
الواقع بطرف )...( يف حمافظة األحساء؛ عليه أفيدكم بأنه قد تم اخلروج عىل املوقع، وبأن 
تأجريه بمبلغ مئة ألف ريال فيه حظ وغبطة ومصلحة للوقف، هذا ما ظهر والرأي السديد 
لفضيلتكم”، ثم أضاف مندوب إدارة األوقاف قائاًل: لقد ورد إىل اإلدارة توجيه املدير العام 
لإلدارة العامة لالستثامر بشأن فكرة الصلح املطروحة بيننا وبني املدعى عليهم، واملتضمن 
التأجري  أن تكون مدة عقد  للوقف، عىل  ريال  ألف  مئة  بأجرة قدرها  الصلح  املوافقة عىل 
مخس سنوات فقط، هكذا قرر. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أصالة ووكالة قال: ال مانع 
لدّي من أن تكون مدة عقد التأجري مخس سنوات فقط؛ وحيث اصطلح الطرفان عىل أن 
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هذا  تاريخ  من  سنني  مخس  ملدة   )...( املسمى  الوقف  من  عليه  املدعى  أجرة  عقد  يستمر 
الصلح، وعىل أن يكون عوض األجرة مئة ألف ريال سنويًا يسلمها املدعى عليهم إلدارة 
األوقاف واملساجد والدعوة واإلرشاد بمحافظة األحساء؛ وحيث قرر قسم اخلرباء احلظ 
ونظرًا  وبه حكمت؛  الصلح،  أجزت هذا  لذا  الصلح؛  للوقف يف هذا  واملصلحة  والغبطة 
لكون الصلح حول وقف؛ لذا لزم عرضه عىل حمكمة االستئناف لتدقيق احلكم، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ.
األوىل  كتابة عدل األحساء  رئيس  لفضيلة  الكتابة  احلمد هلل وحده، وبعد، فحيث متت 
وتاريخ   ١٠٨٣ برقم  املربز  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  مفعول  رسيان  عن  لإلفادة 
١٣٨١/٠٦/١٨هـ وردت اإلفادة منهم برقم ٣٤٢٥٦٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧هـ، 
ونص احلاجه منه: „ نفيدكم أنه بالبحث يف سجالت اإلدارة لدينا تبني أن الصك مطابق 
لسجله وساري املفعول”. اهـ، هذا ما لزم رصده، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ.

باملنطقة  االستئناف  حمكمة  مقام  من  املعاملة  عادت  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الرشقية، وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة األحوال الشخصية األوىل ذو الرقم 
٣٤٢٣٧٨٣٠ وتارخيه ١٤٣٤/٠٦/١٢هـ، ونص احلاجة منه: „ وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن ما جاء يف الصك أن املدعي )...( بصفته مندوبًا عن إدارة 
األوقاف واملساجد والدعوة واإلرشاد بمحافظة اإلحساء، ومل نجد ما يتضمن تدوين رقم 
تقتضيه إجراءات  التفويض ما  التفويض وتارخيه من صاحب الصالحية، ويتعني استيفاء 
املرافعة من الدعوى، والدفوع وتقديم البينات، وحضور جلسات املرافعة، وإكامل إجراءات 
الصك  يف  جيد  ما  وإحلاق  إليه،  أشري  ما  مالحظة  فضيلته  فعىل  ذلك،  من  والبد  املرافعة، 
املعاملة إلكامل الزمها، واهلل املوفق”؛ وعليه أقول جوابًا  وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة 
إدارة األوقاف واملساجد  املدعي مندوبًا عن  بأن تعميدي  الفضيلة  عن مالحظة أصحاب 
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١٤٣٣/٠٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٤١٦/٢/٢٢ برقم  األحساء  بمحافظة  واإلرشاد  والدعوة 
املرفق أصله باملعاملة، اللفة ذات الرقم ١١، واملتضمن تفويضه يف املطالبة بنقض بقية مدة 
إجيار )...(، كام أبرز املدعي تفويضًا جديدًا من إدارة األوقاف واملساجد والدعوة واإلرشاد 
بمحافظة األحساء برقم٢٨٨٢/٢/٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ، ويتضمن „ تفويضه 
يف املرافعة واملدافعة واملخاصمة واإلقرار والصلح يف الدعوى املقامة من قبل إدارة األوقاف 
واملساجد والدعوة واإلرشاد ضد ورثة )...( „؛ هذا ما لزم جوابًا عن مالحظة أصحاب 
حمكمة  ملقام  املعاملة  إعادة  وستجري  به،  حكمت  ما  عىل  مستمرًا  أزال  وما  الفضيلة، 
االستئناف للمواصلة يف تدقيق احلكم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
باملحكمة برقم ٣٤/٢١٦٠٥١٨/ املقيدة  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  حمكمة االستئناف 

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  وتــاريــخ١٤٣٤/٩/١٠هـ،  ش١ 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/٩/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٣٧٥٤٤ برقم  األحساء 
وتاريخ١٤٣٤/٢/١٨هـ،   ٣٤٣٩٧٤٢ برقم  املسجل   )...( الشيخ  هبا  القايض  فضيلـة 
ضد/ األحساء  بمحافظة  واإلرشاد  والدعوة  واملساجد  األوقاف  بدعوى/إدارة  اخلاص 

الرقم ٣٤٢٣٧٨٣٠  الدائرة ذي  بقرار  املالحظ عليه  )...( أصالة ووكالة يف قضية عقار، 
والتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ، وباالطالع عىل ما أجراه فضيلة القايض جوابًا عن قرار الدائرة 
املشار إليه قررنا املوافقة بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٨هـ.
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 ٦٠اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٨١٩٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٧٨٦٣٦  

اوسفا-احماسبةاناظلا-اإجارةاعقاراموسوفا-اغبنايفاتألجلةا-اطولامدةاتلعقدا-اطمبا
فقخها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اعدماتلغبطةاوتملصمحةالموسفا-ارشطاتلوتسفا-اعدماحتديدا

مدةاتإلجارةا-اعقداالزما-ارداتلدعوى.

را-سولاشيخاتإلسالماتبناتيميةايفاجمموعاتلفااوىا)7/٣٠ر2(لا„ وأمااإذتاكانتاالزمةا
بنياتلطلفنيافإناتملقاأجلاالايمكنهامناتخللوجاسبلاتنقضاءاتملدة،اوملايكنالممؤجلاأنا
خيلجهاسبلاتنقضاءاتملدةاألجلازيادةاحصمتاعميهايفاأثناءاتملدة،اوالاتعاربازيادةاسوتءا
كانتاتلعنياوسفااأواطمقا،اوسوتءاكاناليايلاأوالغريايايل،اوهذتامذهباتألئمةاتألربعةا

وغريهلامناأئمةاتملقممنيا”.
„ وعملاممااتقدماأناتإلجارةاتلصحيحةاليسالممؤجلا 2ا-مااجاءايفاتإلسناعا)ا/ا2(لا
فقخهاالزيادةاحصمتاولواكانتاتلعنياوسفا.اسالاتلشيخاتقياتلديناباتفاقاتألئمةا”.
٣ا-سولاتبناسدتمةايفاتملغنيا)ر/٠ر(لا„ والاتقدراأكثلامدةاتإلجارةابلاجتوزاإجارةاتلعنيا
تملدةاتلاياتبقىافيهااوإناكثلت،اوهذتاسولاكافةاأهلاتلعمل...اوذلكاأنامااجازاتلعقدا

عميهاسنةاجازاأكثلامنها،اكالبيعاوتلنكاح...اإلخا”.
اا-مااجاءايفاتملناهىا)ا/٣٦٣ا(لا„ ولواأجله،اأيلاتلوسفاناظلابأنقصامناأجلةامثمها
صحاعقداتإلجارة،اوضمناتلناظلاتلنقصاتلذياالاياغابنابهاعادةاإناكاناتملقاحقا

غريه؛األنهايارصفايفامالاغريهاعىلاوجهاتحلظافضمناماانقصهابعقدهاكالوكيلا”.
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5ا-تلفقلتتاذوتتاتألرساما)2/22٣(او)5رر/ا(امناتلالئحةاتلانفيذيةالنظاماتمللتفعاتا
تلرشعية.

ناظر  أحدمها  بصفة  املدعى عليهام  أحد مستحقي وقف ضد  بصفته  املدعي دعواه  أقام 
الوقف واآلخر مستأجر لعقار تابع للوقف؛ طالبا فسخ عقد إجارة العقار؛ وذلك لوجود 
وبعرض  للنقص،  الناظر  ضامن  طلب  كام  اإلجارة،  مدة  طول  مع  األجرة  يف  فاحش  غبن 
الدعوى عىل املدعى عليهام قررا أن رشط الواقف مل يتضمن حتديد مدة ألجرة العقار، وأن 
مناط ذلك هو مصلحة الوقف، كام دفعا بأن سبب نقص األجرة هو حتمل املستأجر لرتميم 
كامل العقار، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا أن عقد اإلجارة ال حيقق الغبطة واملصلحة 
للوقف؛ ونظرا ألن اإلجارة عقد الزم، ولعدم اشتامل صكي الوقفية والنظارة عىل رشط 
يتعلق بمدة األجرة، وألن مناط ذلك هو مصلحة الوقف، السيام مع االشرتاطات الرتميمية 
التي ألزم املستأجر بعملها، وثبوت متلك العقار مما ينفي اخلشية عليه من الضياع؛ لذا فقد 

حكم القايض برد الدعوى، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣١٨١٩٧١ 
وتاريخ   ٣٣٤٧٨٩١٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٣/١٣هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٣/٠٣/١٣هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
بوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ٣٣١٠٥٨٤٩ 
املدين ذي  يف ١٤٣٣/٢/٢هـ، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
الرقم )...( بوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم ١٠١١٦٩ 
الرقم  ذي  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  عىل  ناظرا  بصفته  ١٤٣٢/١١/٢٤هـ  يف 
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١٦/٥/١٠٤ يف ١٤١٨/١٠/١٣هـ، وحرض املدعى عليه الثاين )...( ورقم سجله املدين 
)...(. وبسؤال املدعي عن دعواه قال: بصفتي وكياًل عن )...( بموجب الوكالة املرصودة 
سابقًا بصفته أحد املستحقني يف وقف جده )...(، املثبتة وقفيته بموجب الصك ذي الرقم 
١٣٩/٣٧٤ والتاريخ ١٣٢٢/٤/٣هـ، الصادر من املحكمة الكربى بمكة املكرمة أدعي 
 ٨٣١ الرقم  ذي  النظارة  صك  بموجب  الوقف  عىل  ناظرًا  بصفته   )...(- ١ من:  كل  عىل 
والتاريخ ١٤١٨/١٠/١٣هـ، الصادر من املحكمة الكربى بمكة املكرمة. ٢ -)...( بصفته 
املدعى عليه األول )...(  الناظر  قام  املدعى عليه األول؛ حيث  بواسطة  للوقف  مستأجرًا 
بتأجري جممع وقف السيد )...( السكني التجاري الكائن بشارع )...( بمكة املكرمة، والعائد 
أبراج سكنية؛ كل برج مكون من عرشة طوابق، وحتوي عدد  للوقف، واملكّون من ثالثة 
)١٦٠( مئة وستني شقة سكنية )مفروشة وجمّهزة(، وعدد )٨( ثامنية حمال جتارية، ومواقف، 
وذلك عىل املدعى عليه الثاين )...( بموجب العقد املؤرخ يف ١٤٢٧/٢/٢٩هـ ملدة عرشة 
أعوام هجرية نظري قيمة إجيار سنوية قدرها مليون وثالثمئة ومخسون ألف ريال عن اخلمسة 
أعوام األوىل، ومبلغ مليون وستمئة ألف ريال سنويا خالل اخلمسة أعوام األخرية من مدة 
العقد؛ وحيث إن ذلك العقد خمالف للضوابط الرشعية اخلاصة بتأجري عقار الوقف، وال 
ينفذ يف حق الوقف واملستحقني لألسباب اآلتية: ١( مدة العقد عرش سنوات خمالفة ملا اتفق 
عليه مجهور العلامء، وخمالفة ملا استقر عليه العمل القضائي؛ حيث إنه ال جيوز تأجري عقار 
الوقف ملدة تزيد عىل سنة يف العقار. أما يف األرايض الزراعية فال جيوز تأجري األرض ملدة 
متلك  دعوى  إىل  تؤدي  قد  أهنا  الطويلة  األجرة  مفاسد  من  ألن  سنوات؛  ثالث  عىل  تزيد 
ال  حيث  املثل؛  أجرة  دون  الوقف  وتأجري  اللواحق،  البطون  استحقاقات  وهنب  الوقف، 
يستطيع أحد معرفة أجرة املثل بعد مخس سنوات مثال من بداية العقد.٢( األجرة تقل كثريا 
عن أجرة املثل؛ حيث اشرتط مجاعة الفقهاء أن يكون تأجري املوقوف بام ال يقل عن أجرة 
السكني  املجمع  أجر  قد  الوقف  ناظر  إن  وحيث  فاحش؛  بغبن  تأجريه  جيوز  فال  املثل، 
التجاري اململوك للوقف بمبلغ زهيد ال يمثل ثلث قيمة اإلجيار احلقيقية لتلك العني، فإنه 
يضمن النقص يف األجرة عن أجرة املثل، وقد انتهى فقهاء األمة إىل أن أجرة عقار الوقف 
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املثل فسخ عقده، ويؤجر  أجرة  دفع  املستأجر  أبى  فإن  بلغت،  ما  بالغا  املثل  ختضع ألجرة 
الوقف ملن يدفع أجرة املثل، كام ذهب بعض أهل العلم إىل بقاء األمر عىل ما هو عليه إىل 
النقص. جاء يف كالم عليش يف أرض موقوفة  الناظر  انتهاء عقد اإلجارة، ويتحمل  حني 
طرح فيها الناس أتربة وأقذارا حتى صارت تالال ال ينتفع هبا يف احلال فأجرها القايض تسعة 
وتسعني سنة ملن ينقل منها ما فيها ويبنيها خانا بأربعة أرطال زيت ال غري، وأزال املكرتي ما 
هبا، وأصلحها فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك األجرة ففسخ عقد املكرتي، وأجرها 
العقد موضوع الدعوى قد أحلق  بأجرة مثلها؛ عليه وبناًء عىل ما تقدم؛ وحيث يتضح أن 
بالوقف ومستحقيه غبنا فاحشا مما حيق فسخه، وإبطاله لألسباب املذكورة، كام يلزم الناظر 
بفسخ  املذكورة أطلب من فضيلتكم احلكم  فإنني بصفتي  املثل،  النقص عن أجرة  بضامن 
عقد اإلجيار املؤرخ يف ١٤٢٧/٢/٢٩هـ، وإلزام املدعى عليه األول بضامن فارق األجرة 
عىل  ذلك  وبعرض  الفسخ.  تاريخ  وحتى  العقد،  إبرام  تاريخ  منذ  املاضية  السنوات  عن 
املدعى عليه األول وكالة أجاب: ما ذكره املدعى بأن موكيل قام بتأجري جممع وقف )...( 
الذى حتت نظارته، والكائن بشارع )...(، عىل املدعى عليه )...(، بموجب العقد املؤرخ يف 
موكيل  خمالفة  بشأن  ذكره  ما  وأما  فصحيح.  ذكرها  التي  وباألجرة  ١٤٢٧/٢/٢٩هـ، 
للضوابط الرشعية بسبب تأجريه املجمع ملدة عرش سنوات فغري صحيح، ومردود عليه بأنه 
عليه  معينة؛  تأجري  بمدة  الناظر  يقيد  نص  أي  النظارة  بصك  وال  الواقف  برشط  ال  يرد  مل 
فاملرجع يف ذلك حتقق املصلحة والغبطة للوقف، فمتى ما وجدت املصلحة فإن للناظر أن 
عىل  األعيان  إجارة  يف  اجلاري  العرف  مراعاة  مع  مناسبة  يراها  التي  للمدة  الوقف  يؤجر 
اختالف أنواعها وطرق االنتفاع هبا؛ بحيث ال يؤجر الوقف ملدة ُيظن خالهلا بانتقال امللك، 
وقد نص أهل العلم عىل أنه )جيوز إجارة الوقف ملدة طويلة، وال يشرتط له التقسيط كل 
سنة(، بل وحتى ولو وجد رشط يقيد الناظر بمدة تأجري معينة فإن أهل العلم جييزون خمالفته 
يف احلال التي تقتضيها مصلحة الوقف؛ وذلك وفقا للقاعدة الفقهية: )أن الرشوط إنام يلزم 
الوفاء هبا إذا مل تفض إىل اإلخالل باملقصود الرشعي(، ومن ثم فليس يف تأجري املجمع ملدة 
عرش سنوات أي خمالفة للضوابط الرشعية إلجارة أعـيان الوقف. وأما بشأن االدعاء بأن 
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قيمة األجرة كانت أقل من أجرة املثل فمردود عليه بام يىل: ١ــ أنه ادعاء مرسل؛ ألن املدعي 
مل يسنده ببينة تثبت أن األجرة آنذاك تقل عن أجرة املثل. ٢ــ أن التأجري هبذه األجرة كان يف 
حينه حمققا للغبطة ومصلحة الوقف؛ وذلك ألن املجمع الذى أنشئ يف عام ١٤٠١هـ كان 
يف حاجة ماسة إىل إصالحات وترميامت شاملة تتطلب مبالغ مالية ضخمة إلجرائها، وقد 
تعهد املستأجر عند إبرام اإلجارة معه بتحمل كافة نفقات اإلصالحات عىل حسابه اخلاص؛ 
حيث تم االتفاق عليها معه بموجب عقد اإلجيار، وبالفعل قام املستأجر بإجرائها عىل نفقته، 
ورصف عليها مبالغ كبرية، وال خيفى عىل علم فضيلتكم أن هذه اإلصالحات ستؤول كلها 
عند هناية اإلجارة للوقف، وهو ما يؤدى إىل رفع قيمة اإلجيار للمجمع بام يعود بمصلحة 
ـ أنه لو كان يف التأجري باألجرة املبينة بعقد اإلجيار، وللمدة  كبرية عىل الوقف ومستحقيه. ٣ـ 
املعقود عليها غبن عىل الوقف ومستحقيه، فلامذا سكت املدعي عن االعرتاض عىل ذلك 
ملدة تزيد عىل الست سنوات؟! كام أن هذه األجرة تدخل ضمن إيرادات الوقف التي يتم 
طيلة  كاملة  حصصه  استلم  الذى  املدعي  ضمنهم  ومن  املستحقني،  عىل  سنويا  توزيعها 
واملدة  باألجرة  يثبت رضاه  الذى  األمر  مالحظات  أو  أي شكاوى  دون  اإلجارة  سنوات 
املعقود عليها مما يسقط عنه دعوى الغبن. ٤ ــ أن موكيل مل يقدم عىل التعاقد مع املستأجر 
البحث  بعد  له  تأكد  حيث  بينها؛  باملفاضلة  وقيامه  إجارة  عروض  تلقيه  بعد  إال  احلايل 
العروض،  والتمحيص أن أجرة املستأجر احلايل ورشوطه هي األنسب واألفضل من بني 
فضال عىل التزامه بإدخال حتسينات عىل العني، إضافة إىل ذلك فإن املستأجر الذى استأجر 
بمبلغ  بأجرة قدرها )١٣٢٠٠٠٠( ريال، واملستأجر استأجرها  قبله كان يستأجرها  العني 
)١٣٥٠٠٠( ريال، مما يدل عىل أن األجرة التي تعاقد عليها الناظر آنذاك يف حدود أجرة 
املثل، ومن دون غبن، وحمققة ملصلحة الوقف؛ ألن املستأجر اجلديد قام باإلصالحات، ثم 
وإخالء  الدعوى،  هذه  رد  أطلب  لذا  حاليا؛  ريال   )١٦٠٠٠٠٠( إىل  األجرة  عليه  زيدت 
سبيل موكيل منها لعدم صحتها، كام أجاب املدعى عليه الثاين قائاًل: أطلب مهلة لإلجابة 
قدم  املدعي  إجابته عىل دعوى  )...( عن  الثاين  عليه  املدعى  املدعي. وبسؤال  عن دعوى 
مذكرة جوابية مكونة من ورقتني تم ضمها باملعاملة، وتسليم املدعي نسخة منها. وإلدخاهلا 
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إلكرتوين؛ وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة  النظام طلب مهلة إلحضارها عرب وسيط  يف 
أخرى حرض املدعي وكالة وحرض حلضوره املدعى عليه األول وكالة واملدعى عليه الثاين 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بوكالته عن )...( بالوكالة 
١٤٣١/٢/١٥هـ.  يف   ٩٢٠٣٠٧٠٠٠٤٥٣ برقم  بمكة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة 
وبسؤال املدعى عليه الثاين عن إجابته التي وعد بإحضارها قال: أجيب عن دعوى املدعي 
)...(، املقيد لدى املحكمة برقم )٣٣٤٧٨٩١٥( وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٣هـ بام ييل: )أواًل( 
أرد عىل مطالبته باملثل. )إن قيمة املثل البد أن تساوي حالة املثل(؛ لذلك أطالبه باإلثبات 
ملاذا  )ثانيًا(  املثل.  بحالة  ليقارن  العقد  تاريخ  ١٤٢٧هـ  عام  العني  حالة  ووصف  والبينة 
إلزامه  دون  تقريبًا  متساوية  إجيار  بقيمة   )...( السابق  العني  مستأجر  عىل  املدعي  سكت 
بإصالح وصيانة العني ؟ مقارنة بام قمنا به من ترميم، وهو حتويل العني من )١٦٠( شقه إىل 
)٢٢٤( غرفة فندقية كل غرفة بحامم، ناهيك عن تنفيذ االشرتاطات اجلديدة للدفاع املدين، 
وجلنة إسكان احلج، التي مل يتضمنها العقد وال مرفقه؛ حيث استنزف الكثري من النفقات، 
فرتة  من  املنقضية  الفرتة  هذه  طوال  املدعي  سكت  ملاذا  )ثالثًا(  بالتعويض.  الناظر  وطالبنا 
العقد؟. )رابعًا( هل يعلم املدعي أنه قبل هذا العقد كان البد من حضور أربع جهات رسمية 
احلجاج،  غرف  عىل  احلاممات  مياه  ترسيب  بسبب  احلج -  وزارة   : املبنى  مشاكل  بسبب 
والدفاع املدين، ورشكة الكهرباء -بسبب التامسات كهربائية، والبلدية - بسبب ترسب مياه 
املجاري للشارع؛ ألن شبكة املجاري مل تصل للمبنى. )خامسًا( واضح أن املدعي مل يتمعن 
بقراءة العقد؛ ألنه مل ينوه حتى ولو باالستفسار عن مرفق العقد )٢( الذي هو صلب العقد، 
ولكنه قفز وتباهى دون التحري والبحث عن املعلومات التي تدعم دعواه. )سادسًا( أراد 
املدعي الطعن يف حق الناظر يف الترصف، ومل يقرأ بتمعن يف صك نظارة الناظر أن الصك ال 
يوجد فيه حتديد ملدة اإلجيار يف نصه. )سابعًا( أن العالقة التي تربطني بالوقف ومستحقيه 
هو العقد الرشعي املربم مع ناظر الوقف الرشعي، وأنا لست مغتصبًا حلق أحد، ولقد بلغت 
التكلفة الفعلية لرتميم املبنى )١٥٦٠٠٠٠٠( مخسة عرش مليوًنا وستمئة ألف ريال، ولقد 
قمت بتنفيذ األعامل بنفيس ومؤسسة املقاوالت التابعة يل، ولدينا ما يثبت هندسيًا وحسابيًا 



396

وقف

أرض  عىل  املبنى  زيارة  يود  أحد  بأي  وأرحب  احلال،  وبشهود  )الفوتوغرافية(  وبالصور 
الناظر، وأنا لست بصدد  يا فضيلة القايض أجد نفيس يف هذه القضية مدافعًا عن  الواقع. 
القضية  يف  أقحمني  املدعي  ولكن  نفسه،  عن  والدفاع  الرد  عىل  قادر  الناظر  ألن  ذلك؛ 
كتحصيل حاصل؛ حيث مل حيدد يف دعواه بامذا يدعي عيلَّ فيه، وأن الواضح يف دعواه الطعن 
يف حق الناظر يف الترصف؛ عليه أود من فضيلتكم الكريم إثبات عدم صحة دعوى املدعي 
عىل شخيص، ولو أراد فضيلتكم أي معلومة عن الوقف فإهنا موجودة لدى ناظر الوقف 
عدا األمور املحاسبية التي ختص الصيانة والرتميم، كام أطلب من فضيلتكم رصد جوابنا 
هذا يف ضبط القضية حرفيا. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قدم مذكرة مكونة من مخس 
صفحات تتضمن: فإنه وردًا عىل جواب املدعى عليه وكالة وعىل جواب املدعى عليه الثاين 
خيالف  مل  موكله  بأن  األول  عليه  املدعى  وكيل  ذكر  أواًل/  ييل:  بام  عليهام  يرد  موكيل  فإن 
الضوابط الرشعية بسبب تأجريه للمجمع اململوك للوقف ملدة عرش سنوات؛ خللو رشط 
الواقف وصك النظارة من أي نص يقيد الناظر بمدة تأجري معينة، ونرد عىل ذلك بام ييل: 
املوقوف؛ ألن رشط  إجارة  الواقف يف  يتبع رشط  أنه  إىل  الفقهاء يف األصح  ذهب مجهور 
فالقول عند  التأجري  فيام خيص مدة  الواقف شيئًا  إذا مل يشرتط  أما  الشارع.  الواقف كنص 
احلنفية سنة يف الدار وثالث سنني يف األرض، قال ابن عابدين: )ألن هذه املدة إذا طالت 
يظنه  الزمان  املالك عىل طول  فيها ترصف  رآه يترصف  فإن من  الوقف،  إبطال  إىل  فتؤدي 
فإنه جيوز  الوقف عىل معني  أرضًا وكان  املوقوف  كان  إذا  أنه  املالكية فريون  أما  مالكها(. 
كان  وإن  ذلك،  من  أكثر  وال جيوز  ثالث سنني،  أو  املوقوفة سنتني  األرض  إجارة  للناظر 
املوقوف دارًا فال تؤجر أكثر من سنة سواء أكان املوقوف عليه معينًا أو غري معني. ويقول ابن 
الوقفية  املوقوف وخرج عن  للوقف: كم هلك من  الطويلة  بيان مفاسد اإلجارة  القيم يف 
لطول املدة واستيالء املستأجر فيها عىل الوقف هو وذريته وورثته سنينًا بعد سنني، وكم فات 
مثله  إجارة  بدون  الوقف  أجر  وكم  الطويل،  باإلجيار  الوقف  منفعة  من  اللواحق  البطون 
لطول املدة وقبض األجر، وكم زادت أجرة األرض والعقار أضعاَف أضعاف ما كانت عليه 
فمفاسد هذه  وباجلملة  القيم:  ابن  اإلمام  قال  ثم  استيفائها،  من  عليه  املوقوف  يتمكن  ومل 
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اإلجارة تفوق العد، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إن كان الوقف عىل جهة عامة جازت 
إجارته حسب املصلحة، كام قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رمحه اهلل يف بيان مفاسد 
اإلجارة الطويلة ما ييل: )وإذا مل يوجد حتديد من الواقف، وال تفويض منه إىل الناظر حسبام 
تقيض به املصلحة فليس للناظر أن يؤجره أكثر من املعتاد، فإن أجره أكثر من املعتاد رجع يف 
مـن  قضية  لكل  أن  يتبني  هذا  ومن  ذلك،  إىل  احلاجة  دعت  إذا  الرشعي  احلاكم  إىل  ذلك 
قضـايا احلـكورات ظـروفها ومالبساهتا، وأهنا ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال 
تقتض  ما  ليحقق  الرشعي  احلاكم  إىل  فيها  النظر  فيعود  والعوائد،  والنيات  واألشخاص 
ناظر  فإن ترصف  التالعب يف ذلك(، كذلك  باب  وينسد  الواقف،  التي قصدها  املصلحة 
الوقف يف تأجري الوقف ملدة عرش سنوات خيالف ما جاء بنص قرار جملس الوزراء ذي الرقم 
الوقف مخس سنوات  أنه )ممنوع إجارة  الذي ينص عىل  ٤٤ والتاريخ ١٣٥٢/٥/١٢هـ، 
القايض عىل أن تسجل هذه اإلجارة باملحكمة(، ويف اجلملة فاشرتاط مدة  بإذن  فأكثر إال 
اإلجارة متفق عليه من حيث األصل. وأما مقدار املدة فإن وجد فيه من الواقف حتديد فليس 
للناظر خمالفته بزيادة أو نقص إال عن طريق احلاكم الرشعي، وإن فوض الواقف إىل الناظر 
الرجوع  إىل  حيتاج  ال  فإنه  الوقف  عني  إىل  الراجحة  املصلحة  تقتضيه  حسبام  مدة  تأجريه 
للحاكم، وإذا مل يوجد حتديد من الواقف وال تفويض منه إىل الناظر حسبام تقتيض به املصلحة 
املعتاد رجع يف ذلك إىل احلاكم  املعتاد فإن أجره أكثر من  للناظر أن يؤجر أكثر من  فليس 
الرشعي ليحقق املصلحة التي قصدها الواقف، وليُسد باب التالعب يف ذلك؛ ألن القايض 
له والية النظر إىل الفقراء والغائبني واملوتى؛ وهديًا عىل ما تقدم فإن قيام املدعى عليه األول 
بإجيار املجمع السكني اململوك للوقف عىل املدعى عليه الثاين ملدة عرش سنوات خمالف بال 
قيمة  موضوع  عىل  الرد  ثانيًا/  الوقف.  بمصلحة  ويـرض  الرشعية،  الضوابط  لكل  شك 
اإلجيار: ١ -ذكر وكيل املدعى عليه األول ردًا عىل موضوع قيمة اإلجيار، وكيف أهنا متثل 
أجرة املثل بأن ذلك قول مرسل ال يسانده دليل، ونرد عىل ذلك بأن موكيل من املستحقني يف 
الوقف، وهو وغريه من املستحقني ال حيملون أي ضغينة ضد الناظر، وال يطعنون يف رشفه 
املكرمة  مكة  أهل  من  وباعتبارهم  واملستحقني،  الوقف  مصلحة  مههم  وُجل  أمانته،  أو 
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يعلمون حق العلم كم كانت أجرة املجمع بخسة، وال متثل أجرة املثل، والرأي الفصل يف 
ذلك ألهل العلم واخلربة من خرباء هيئة النظر باملحكمة العامة؛ لذا نرى تكليف هيئة النظر 
تاريخ  يف  للمجمع  احلقيقية  اإلجيار  قيمة  وبيان  املجمع  عقارات  عىل  للوقوف  باملحكمة 
يف  املستأجر  أضافها  التي  اإلضافات  وبيان  اآلن،  املجمع  أجرة  إليه  وصلت  وما  التأجري، 
العقارات وقيمتها. ٢ -ذكر وكيل املدعى عليه األول واملدعى عليه الثاين بأن التأجري هبذه 
إىل  املجمع كان يف حاجة ماسة  الوقف؛ ألن  للغبطة ومصلحة  األجرة يف حينه كان حمققًا 
اإلصالحات والرتميامت التي تتطلب مبالغ مالية ضخمة إلجرائها ونرد عىل ذلك بأن من 
واجبات ناظر الوقف املحافظة عىل عني الوقف، وإجراء الصيانة الدورية، وعدم تعريض 
العني للهالك والتلف، فإذا أمهل ذلك فقد فرط يف التزامه، وفقد رشطا من رشوط أهليته 
لإلدارة، وعليه ال يقبل منه االدعاء بأن عني الوقف كانت حتتاج إىل إصالحات وترميامت 
الدورية  اإلصالحات  عىل  الرصف  خالله  من  يكفي  دخاًل  يدر  كان  الوقف  ألن  شاملة؛ 
الوقف  بمصلحة  ترض  طويلة  ملدة  للتأجري  احلاجة  دون  للعقارات  الالزمة  والصيانة 
واملستحقني، ويعترب ذلك سوء إدارة من الناظر، كام أن األجرة ال تعترب أجرة املثل، وسوف 
يف  ضخمة  مالية  مبالغ  توفر  عىل  فضاًل  باملحكمة  النظر  هبيئة  اخلربة  أهل  رأي  ذلك  يثبت 
حساب الوقف بمؤسسة النقد، وقد كان بمقدور الناظر احلصول عىل إذن احلاكم الرشعي 
العقارات لو صح أهنا كانت حتتاج لرتميم، كذلك  املبالغ يف ترميم  لرصف جزء من تلك 
يمتلك الوقف قاعدة عريضة من األعيان العقارية التي تدر دخال نجهل يف الغالب قيمته. 
وبعد  األول  عليه  املدعى  وكيل  من  منه  صورة  املقدم  اإلجيار  عقد  ملحق  خيص  فيام  أما 
مراجعته وجدنا أن كل التزامات املستأجر )املدعى عليه الثاين( هي التزامات طبيعية فرضها 
عقد اإلجيار، ومل تأِت بجديد. فعمل الصيانة الشاملة للحاممات، وعمل الدهانات، وتغيري 
التالف من األدوات الكهربائية، وصيانة الشبابيك واألبواب هي أمور مقررة عىل املستأجر؛ 
نظرًا لطول املدة وقول املدعى عليه الثاين أنه قام بتحويل )١٦٠( شقة إىل )٢٢٤( غرفة فهذا 
بدال عن  العني غرفًا  بسيط، وجعل  تغيري  إحداث  به هو  قام  ما  حتصيل حاصل؛ ألن كل 
الشقق؛ وذلك رغبة منه يف تسويق العني حسب متطلبات سوق العـرض والطـلب، فهـذه 
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الغـرف مـوجـودة أصـاًل، ومل يقم ببناء جديد، أو إضافة، بل قام بإزالة بعض احلوائط التي 
ال نعلم مدى رضرها عىل املبنى مستقباًل، وقام بتجزئة الصاالت الداخلية للشقق، واستغالل 
مساحتها بجعلها غرفة بداخلها دورة مياه. أما التزامه بإعادة العقارات ملا كانت عليه وقت 
التعاقد بعد إهناء مدة العقد فكل أعامل الصيانة املوصوفة يف امللحق املذكور ال تتطلب إجراء 
التأجري بأجرة أقل من أجرة املثل، وملدة غري متعارف عليها يف تأجري عقار الوقف، كام أن ما 
املجمع جمهز  أن  ذاته من  اإلجيار  بعقد  الثابت  إليه خيالف  املشار  اإلجيار  بملحق عقد  جاء 
احلجاج  لسكن  املخصص  بالفرش  وجمهزة  و)البوتاجازات(،  وثالجات  بمكيفات 
سكوته  املدعي  عىل  الثاين  عليه  واملدعى  األول  عليه  املدعى  وكيل  ٣ -عاب  واملعتمرين. 
طيلة الست سنوات املاضية عن االعرتاض عىل األجرة واملدة، وأنه كان يستلم حصته يف 
وقع  خطأ  يصحح  ال  قرصها  أو  املدة  طول  بأن  ذلك  عىل  ونرد  شكاوى،  أي  دون  الريع 
بالفعل، وال خيفى عىل  فضيلتكم أن تقدير الفقهاء ملدة استامع الدعوى يف الوقف بعد مدة 
طويلة بثالث وثالثني سنة، وهو التقدير املختار، وقدرها بعض أهل العلم بسّت وثالثني 
سنة، ولكن املختار هو األول. نعم موكيل من املستحقني، لكنه ال يطلع كغريه من املستحقني 
عىل تعامالت الناظر، وما جيريه من ترصفات بشأن الوقف، وقد اطلع موكيل بالصدفة عىل 
العقد، وقيمة  بمدة  تتعلق  به من خمالفات رشعية  ما وجد  فهاله  املجمع  إجيار  صورة عقد 
اإلجيار، وطريقة الفصل يف املنازعات؛ حيث اتفق املدعى عليهام عىل اللجوء للتحكيم حلل 
اخلالفات بينهام باملخالفة لنص املادة ذات الرقم )٢( من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم 
الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم م/٤٦ والتاريخ ١٤٠٣/٠٧/١٢هـ، التي تنص عىل أنه 
املختصة،  املحكمة  له بذلك من  ما مل يكن مأذونًا  للتحكيم  اللجوء  الوقف  لناظر  ال جيوز 
وكذلك ورد هذا النص يف نظام التحكيم اجلديد الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم م/٣٤ 
والتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ، فلامَّ علم بوجود هذه املخالفات سارع إلقامة الدعوى املاثلة 
أمامكم حلفظ حق الوقف ومستحقيه فعدم العلم باملخالفة ال يعني سقوط احلق يف إقامة 
املقدم من  العرض  أن  املدعى عليه األول  تقادم يف احلقوق. ٤ -ذكر وكيل  الدعوى، وال 
كان  للعني  السابق  املستأجر  أن  إىل  باإلضافة  واألفضل  األنسب  هو  الثاين  عليه  املدعى 
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قدرها  بأجرة  استأجرها  احلايل  واملستأجر  سنويا،  ريال   )١٣٢٠٠٠٠( بمبلغ  يستأجرها 
املدعى عليه األول قدم صورة عقد إجيار  بأن وكيل  )١٣٥٠٠٠٠( ريال، ونرد عىل ذلك 
بشأن   )...( واملكرم  )الناظر(  األول  عليه  املدعى  بني  حمرر  ١٤٢١/٠٧/١٨هـ  يف  مؤرخ 
)١٥٩( شقة بمجمع )...( السكني ملدة ثالث سنوات وبقيمة إجيار )١٣٢٠٠٠٠( ريال يف 
السنة الواحدة، واملالحظة األوىل التي تسرتعي االنتباه يف هذا العقد أن املستأجر هو املرشف 
عىل الناظر يف صك النظارة وهذه خمالفة رشعية؛ حيث اتفق مجهور الفقهاء عىل أنه ال جيوز 
للناظر تأجري عني الوقف عىل نفسه أو عىل أحد من أصوله أو فروعه، وقياسا عىل ذلك ال 
يسوغ ملن يراقب أعامل الناظر استئجار عني الوقف ملصلحته؛ الحتامل وجود شبهة التواطؤ 
به،  االستشهاد  باطاًل، وال جيوز  العقد  وبالتايل يصبح هذا  املستحقني،  بحقوق  واإلرضار 
جراء  أرضار  من  أصابه  عام  الوقف  وتعويض  ذلك،  عىل  واملرشف  الناظر  حماسبة  وجيب 
إىل عام  تارخيه  يعود  الذي  القديم  العقد  اإلجيار يف  قيمة  فإن  ذلك  الرغم من  ذلك، وعىل 
ست  بعد  فقط  ريال   )١٣٥٠٠٠٠( تكون  فكيف  ريال   )١٣٢٠٠٠٠( كانت  ١٤٢١هـ 
سنوات كاملة؟! مع العلم أن حمل اإلجيار يف العقد األول كان من )١٥٩( شقة فقط؛ أما يف 
باملكيفات  وجتهيزها  الشقق،  فرش  وتم  شقة،   )١٦٠( لعدد  التأجري  فتم  الثاين  العقد 
يتعني زيادة قيمة  القديم من ذلك، مما كان  العقد  والثالجات و)البوتاجازات(، وقد خال 
اإلجيار بام يتناسب مع وجود الفرش والتجهيز وأجرة املثل يف تاريخ تأجريه، فاملعروف أن 
اإلجيارات ترتفع بشكل ملحوظ كل سنة عن سابقتها وكان جيب عىل الناظر مراعاة ذلك 
حفاظًا عىل حقوق الوقف ومستحقيه، خصوصا إذا ما كان الوقف ذريا، علام بأن الناظر قرر 
اللجوء للتحكيم يف حال النزاع مما يؤكد جهله بأنظمة وتعليامت إدارة الوقف. ونطلب من 
وكيل املدعى عليه األول تقديم عقد إجيار املجمع عن املدة من عام ١٤٢٤هـ وحتى عام 
١٤٢٧هـ لبيان القيمة اإلجيارية عن هذه املدة؛ بحيث تتم املقارنة بني أجرة عام ١٤٢٦هـ 
وأجرة عام ١٤٢٧هـ، وال تتم مقارنة أجرة عام ١٤٢١هـ مع أجرة عام ١٤٢٧هـ؛ لوجود 
فارق زمني كبري بني التارخيني. أما ما خيص صور عروض اإلجيار املقدمة من وكيل الناظر 
وإن كنا ال نعرتف هبا؛ حيث إن العرض األول مقدم من رشكة )...( املرشف عىل املكتب 
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اخلاص لصاحبة السمو امللكي األمرية )...(، وال ندري ما عالقة األمرية بالوقف ؟! وكنا 
نتمنى أن يتم تقديم إعالن بالصحف عن رغبة الوقف يف تأجري املجمع؛ حيث إن ذلك كان 
يضمن وجود أكثر من عرض جدي، ويظهر الشفافية يف التعامل بام يعود بالنفع عىل الوقف 
واملستحقني بعد أخذ إذن وموافقة احلاكم الرشعي عىل التأجري هلذه املدة. فبتمعن النظر يف 
عقود اإلجيار التي أبرمها الناظر يتبني إرصاره عىل جتاهل وهتميش دور احلاكم الرشعي يف 
الرقابة عىل أعامل الناظر، فمن املدة الطويلة )عرش سنوات( إجيار إىل أجرة ال متثل األجرة 
احلقيقية )أجرة املثل( إىل إجازة جلوء الوقف للفصل يف اخلالفات التي تنشأ مع املستأجرين 
وفقًا لنظام التحكيم الذي حظر ذلك رصاحة، إىل قيامه بإبرام عقد مع املرشف عىل أعامل 
النظارة )...( وما يستتبع ذلك من تضارب مصالح كان األوىل لكليهام الرتفع عنها وتغليب 
مصلحة الوقف عىل املصالح الشخصية، كلها ترصفات تثبت بام ال يدع جمااًل للشك رضب 
الناظر ملصالح الوقف عرض احلائط، وانتهاك صارخ للضوابط الرشعية لألوقاف وأعامل 
سنراعي  الوقف  حقوق  من  الكثري  أضاعت  للناظر  أخرى  ترصفات  عىل  فضاًل  النظارة، 
فإن  تقدم  ما  الدعوى وتوجيهات فضيلتكم؛ عليه وبناًء عىل  تباعًا وفق معطيات  تقديمها 
املدعى  احُلكم هبا. وبعرضه عىل  ويلتمس  الدعوى،  بكافة طلباته يف هذه  يتمسك  املدعي 
عليهام قاال: نطلب مهلة لإلجابة عن ذلك، فأجبتهام عىل ذلك، وقررت الكتابة هليئة النظر 
للوقوف عىل العقار املذكور وبيان موجوداته، ومطابقة ذلك عىل تصاريح اإلنشاء، وتقدير 
األجرة من عام ١٤٢٧هـ وحتى تارخيه. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وقد جرت الكتابة 
لقسم هيئة النظر بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٣٤٧٨٩١٥ والتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ، 
وعادت اإلفادة متضمنة ما نصه: „عليه فقد تم الوقوف عىل العقار حمل النزاع وهو عبارة 
عن ثالثة أبراج سكنية مكونة من )٢٢٤( غرفة و)٣٥٢( محام ومطعم ومطبخ عىل الشارع 
عدد  وحسب  التايل،  النحو  فعىل  ١٤٢٧هـ  عام  من  األجرة  تقدير  ناحية  من  أما  العام. 
مبلغ  ــرة  األج فتكون  ــا  ــاًج ١٥٢٠ح احلجاج  عــدد  ١٤٢٧هـ  ــام  ١ -ع احلــجــاج: 
)٣٣٤٤٠٠٠ريال( ثالث ماليني وثالثمئة وأربعة وأربعني ألف ريال. ٢ -عام ١٤٢٨هـ 
عدد احلجاج ١٥٢٠ حاًجا فتكون األجرة مبلغ )٣٣٤٤٠٠٠ريال( ثالث ماليني وثالثمئة 
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فتكون األجرة  ريال. ٣ -عام ١٤٢٩هـ عدد احلجاج ١٥٢٠حاًجا  ألف  وأربعة وأربعني 
٤ -عام  ريال.  ألف  وأربعني  وأربعة  وثالثمئة  ماليني  ثالث  ــال(  )٣٣٤٤٠٠٠ري مبلغ 
١٤٣٠هـ عدد احلجاج ١٥٢٠حاًجا فتكون األجرة مبلغ )٤٥٦٠٠٠٠ريال( أربعة ماليني 
ومخسمئة وستني ألف ريال. ٥ -عام ١٤٣١هـ عدد احلجاج ١٧٦٠حاًجا فتكون األجرة 
مبلغ )٥٢٨٠٠٠٠ريال( مخسة ماليني ومئتني وثامنني ألف ريال. ٦ -عام ١٤٣٢هـ عدد 
احلجاج ١٧٦٠حاًجا، فتكون األجرة مبلغ )٧٠٤٠٠٠٠ريال( سبعة ماليني وأربعني ألف 
ريال. ٧ -عام ١٤٣٣هـ عدد احلجاج ١٧٦٠حاًجا فتكون األجرة مبلغ )٧٠٤٠٠٠٠ريال( 
بالنسبة للعقد املربم فليس فيه غبطة ومصلحة جلهة  سبعة ماليني وأربعني ألف ريال. أما 
الوقف، هذا ما جرى تقديره „. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: إنني موافق عىل التقدير. 
اجللسة  ما جاء يف  )...( رده عىل  املدعى عليه وكالة  قدم  املدعى عليه  وبعرض ذلك عىل 
املاضية برقم ٣٥٠/١١٥١أ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٦هـ متضمنا ما نصه: „ أوال: بشأن ما 
قدمه املدعي بالفقرة „ أوال „ من جوابه من أدلة حول التأجري ملدة عرش سنوات، فالرد عليه 
بأنه ويف ظل عدم وجود نص برشط الوقف أو صك النظارة عىل مدة حمددة لإلجارة فإنه ال 
يوجد إمجاع عىل مدة معينة يف أي من املذاهب عند عدم االشرتاط، فللحنفية سبعة أقوال 
بتفريعاهتا هلذه املسألة، وكذلك للاملكية عدة أقوال بتفريعاهتا، منها قول اإلمام مالك الذى 
منها  كبرية،  توسعة  فيها  أقوال  ثالثة  فيها  للشافعية  وكذلك  سنوات،  لعرش  التأجري  أجاز 
قوالن جييزان تأجري الدار ملدة ثالثني عاما، واحلنابلة رأهيم أقرب للشافعية من حيث توسعة 
املدة عند عدم حتديد مدة اإلجارة يف رشط الوقفية؛ حيث جييزون للمتويل احلق يف إجارة 
الوقف للمدة التي يراها مع مراعاة العرف اجلاري يف إجارة األعيان عىل اختالف أنواعها 
ذلك،  يمنع  رشط  وجد  ولو  حتى  الطويلة  اإلجارة  جييزون  إهنم  بل  هبا،  االنتفاع  وطرق 
وذلك يف حال كانت حمققة ملصلحة الوقف، يسند ذلك ما جاء باملادة ذات الرقم )٧٩٢( من 
وال  طويلة،  ملدة  الوقف  إجارة  )جيوز  وفيها:  احلنبيل  املذهب  عىل  الرشعية  األحكام  جملة 
طويلة  ملدة  لإلجارة  الفقهاء  بعض  منع  سبب  أن  والثابت   ،) سنة  كل  التقسيط  له  يشرتط 
يكمن يف اخلشية من أن يظن أن ملكية أعيان الوقف قد انتقلت للمستأجر، وهو سبب غري 
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رشعية  بصكوك  حممية  باتت  الوقفيات  وكذلك  امللكيات  أن  لكون  الزمان  هذا  يف  متوافر 
أن تنص عىل  الفقهية  القاعدة  إن  بناء عليه؛ وحيث  للمنازعة؛  قابلة   مرعية ومسجلة وغري 
) الترصف يف الرعية منوط باملصلحة (؛ وحيث إن مصلحة الوقف اقتضت التأجري هلذه املدة 
لكون أن املستأجر التزم بتحسني العني، وترميمها عىل نفقته اخلاصة، وليس من مال الوقف، 
ومن غري املعقول أن يمنح مستأجٌر َقبَل بإنفاق أموال طائلة من ماله اخلاص يف حتسني العني 
مدَة إجيار قليلة، قد ال تكفى حتى السرتداد نفقاته، دعك من حتقيق األرباح التي هي هدف 
أي مستثمر، وقد قام بذلك بالفعل وبصورة أدت إىل ارتفاع قيمة اإلجيار للعني عند انتهاء 
مدة إجارته، علام بأن الناظر السابق قد سبق له وأن أجر هذه العني ملدة مخس سنوات؛ عليه 
أما  ثانيا:  السابقني.  النظار  عمل  وال  الرشعية  الضوابط  من  ألي  الناظر  خمالفة  عدم  يثبت 
بخصوص ما أورده املدعي يف الفقرة )١( من البند )ثانيا( من  جوابه حول االدعاء بالتأجري 
بأقل من أجرة املثل فغري صحيح، والصحيح هو أن األجرة السنوية كانت مناسبة حلالة العني 
يف وقت إبرام اإلجارة؛ حيث كانت العني حتتاج إلجراء اإلصالحات عليها، وكانت أجور 
الدور عموما مستقرة ومل تتصاعد إال الحقا بسبب التوسع يف عمليات اإلزالة حول املنطقة 
أن  جيب  وعادال  صحيحا  يكون  فلكي  املثل  أجرة  تقدير  لطلب  وبالنسبة  للحرم،  املركزية 
يستند إىل وقت إبرام اإلجارة قبل سبع سنوات، وليس اآلن بعد أن أجريت عليها الرتميامت 
ما  بشأن  وأما  موسمية.  وليست  سنوية  اإلجارة  أن  مراعاة  يتعني  وكذلك  واإلصالحات، 
أورده املدعي يف الفقرة )٢( من البند )ثانيا( حول وظيفة الناظر، وقوله: إنه كان عىل الناظر 
إجراء اإلصالحات من موارد الوقف عوًضا عن التأجري ملدة طويلة، وأنه كان عىل الناظر 
لرتميم  السعودي  العريب  النقد  بمؤسسة  الوقف  أموال  من  بالرصف  إذن  عىل  احلصول 
فعل  الناظر  عليه  أقدم  ما  بأن  عليه،  مردود  فكله  إلخ،  إدارة...  سوء  هذا  وأن  العقارات، 
يستحق اإلشادة ال القدح؛ ألنه كان بني خيارين، فإما أن حيجز إيرادات العني لسنوات بغية 
املستحقني، وليس يف ذلك أي  تلقائيا لنقص حصص  الرتميامت، وهو ما يؤدى  إنفاقها يف 
مصلحة بينة هلم وللوقف، أو أن يؤجر الوقف للشخص الذى ريض بتحمل عبء القيام هبا 
عىل نفقته اخلاصة، مع استمراره يف دفع األجرة السنوية، وهو ما حقق مصلحة املستحقني 
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إنه كان عىل  بالنسبة لقوله:  ارتفعت قيمة إجياره بسبب هذا اإلجراء. وأما  الذى  والوقف 
الناظر احلصول عىل إذن بأخذ مبالغ مالية من أرصدة الوقف بمؤسسة النقد، فهذا ال جيوز 
رشعا؛ ألن إصالح الوقف وترميمه حسب رشط الواقف يتم من غلته، والثاين: ألن مبالغ 
نزع عقارات الوقف املودعة باملؤسسة خمصصة للبديل، وليس لرصفها عىل ترميم العقارات 
أفضل  هو  اإلصالحات  بإجراء  التزم  الذى  املستأجر  هلذا  التأجري  كان  ثم  ومن  القائمة، 
طبيعة  حول  كالمه  وأما  عليهم.  واملوقوف  الوقف  ملصلحة  حتقيقا  وأكثرها  اخليارات، 
الرتميامت فال يعدو أن يكون مغالطات؛ ألن العني كانت حتتاج فعال لرتميامت وحتسينات 
نفقته،  بإجرائها عىل  املستأجر  وقام  العقد،  ملحق  الناظر يف  قبل  من  كثرية جرى حتديدها 
ويمكن له أن يقدم البينة التي تثبت إنجازها ومقدار املبالغ املنفقة فيها، وهذه اإلصالحات 
ستؤول كلها عند هناية اإلجارة للوقف، وهى قد أدت إىل رفع قيمة إجيار املجمع مما عاد 
بمصلحة كبرية عىل الوقف ومستحقيه. أما بالنسبة ملا ورد بالفقرة )٣( من البند )ثانيا( حول 
مربر سكوته عن املعارضة يف تأجري العني حمل الدعوى، وعدم اعرتاضه عليها إال بعد مرور 
سقوط  بعدم  وحتججه  انتهائها،  مدة  ودنو  اإلجارة،  إبرام  تاريخ  من  سنوات  سبع  حواىل 
حول  بل  الدعاوى،  تقادم  مدد  حول  ليس  اخلالف  بأن  عليه  فالرد  بالتقادم،  الدعاوى 
السكوت يف مقام الكالم، والذى يشكل - وفقا للقاعدة الفقهية التي تنص عىل أن )السكوت 
يف معرض احلاجة بيان( - قرينة واضحة عىل رضاه هبذه األجرة يف حقه؛ حيث إنه يأخذ 
مستحقاته يف الوقف سنويا، ومن ضمنها نصيبه يف غلة هذه العني، ومل يعرتض عىل يشء منذ 
إبرام اإلجارة قبل حواىل السبع سنوات، ومل يمنعه مانع من االطالع عىل العقود، وبالتايل 
أما  الكيدية.  الغرض وواضحة  تنطوي عىل  اإلجارة  انتهاء مدة  اآلن مع قرب  فمعارضته 
للنظارة  استالمه  الناظر وعند  بأن  عليه  فالرد  اإلجارة  التحكيم يف عقد  الكالم عن رشط 
وجد نسخ من عقود إجارة اإلدارة السابقة مدرج هبا هذا الرشط؛ حيث درج عىل االستعانة 
ببنود تلك العقود مع إدخال تغيريات طفيفة فيها بحسب ما يقتضيه الظرف واحلاجة، ومل 
يكن يعلم بوجود نصوص يف نظام التحكيم حتظر ذلك „ مرفق صورة عقد إجيار „، وقد 
أدرج هذا الرشط يف عدة عقود إجارة، وليس فقط يف اإلجارة حمل هذا العقد، مما يدل عىل 
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أن وضع هذا الرشط كان بحسن نية، وليس خمصصا ملستأجر بعينه، وقد كان االعتقاد لديه 
بأن استحصال حقوق الوقف عرب التحكيم أسهل وأرسع وأقل تكلفة، مع العلم بأنه مل يتم 
نظام  بموجب  مقيد  الرشط  هذا  أن  كام  مطلقا،  الرشط  هذا  بموجب  التحكيم  إىل  اللجوء 
التحكيم باعتامده من اجلهة املختصة أصال بنظر النزاع، وهي املحكمة الرشعية، ومن ثم فإن 
احلاكم الرشعي له القول الفصل يف إجارته من عدمه عند وجود النزاع يف العقد، فال يتصور 
معه رضر أصال. ثالثا: بالنسبة للتقدير املقدم من هيئة اخلرباء باملحكمة فهو تقدير جمحف، 
وغـري  مبهمة  أسس  عىل  مبنى  ألنه  وذلك  البتة؛  بنتائجه  األخذ  يمكن  وال  صحيح،  وغري 
التالية:  لألسـباب  وذلك  واإلنـصاف؛  العـدالة  قـواعد  مع  مطـلقا  تـتفق  وال   سليمة، 
إجراء  قبل  حالتها  وليست  الراهنة  العني  حالة  عىل  تقديرها  يف  اهليئة  اعتمدت  لقد  ١ــ 
براءة  باب  من  اهليئة  كان عىل  وقد  إجيارها،  قيمة  من  زادت  التي  والرتميامت  اإلصالحات 
الذمة، وإيفاء العدالة حقها أن تطلب من املستأجر أن يزودها بالبيانات املثبتة لإلصالحات 
التي أدخلها وقيمتها، التي هي السبب الرئيس يف رفع قيمة اإلجيار للعني، وكان يتعني وقوف 
ما  وهو  وبياهنا،  اإلصالحات  هذه  حلرص  خربة  ذي  هنديس  مكتب  أو  املحكمة  مهندس 
تغاضت عنه اهليئة دون وجه حق ! ٢ ــ أن هذا التقدير غري مقبول، وال يمكن الركون إىل 
أن اإلجارة حمل هذه  املوسمي يف حني  مبنى عىل أساس اإلجيار  تقدير  نتائجه؛ وذلك ألنه 
القضية هي إجارة سنوية، حيث جلأت اللجنة فيه إىل تقدير قيمة احلاج الواحد مرضوبا يف 
اإلجيار  قواعد  تطبيق  مطلقا  يمكن  وال  العني،  يف  سكنهم  املفرتض  للحجاج  الكىل  العدد 
املوسمي عىل السنوي لالختالف البني بينهام، ولوجود أعراف حتكم كل منهام؛ وذلك لدى 
كل العاملني يف املجال العقاري بمكة املكرمة واملدينة املنورة، وهناك فروقات واضحة بني 
اإلجيار املوسمي والسنوي، فاإلجيار املوسمي الذى يقترص عىل موسمي احلج أو العمرة حتى 
ولو كان أحيانا أعىل من السنوي إال أنه ينطوي عىل خماطر كثرية للمالك؛ كونه يلزمهم بأمور 
وإجراء  واملاء  والكهرباء  والتكييف  والفرش  واألثاث  التصاريح  استخراج  من  بدًءا  كثرية 
اإلصالحات السنوية والفواتري ... إلخ، فكل هذه األمور تكون عىل حساب املالك، وال يلتزم 
هبا املستأجر، وإذا انقطعت أي خدمة ألى سبب ولو خارج عن اإلرادة فإن املالك هو املسؤول 
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عنها، األمر الذى يؤدى إىل تأخري استحصال حقوقه، السيام أن األجرة ال تدفع كلها إال بعد 
خروج احلجاج، وهو ما يدخل يف كثري من األحيان يف منازعات قضائية مع املالك؛ ولذلك 
يفضل الكثريون من نظار الوقف اإلجيار السنوي عىل املوسمي؛ كونه ال يلزمهم بأي يشء 
وجينبهم التعامل املبارش مع املطوفني والبعثات، فضال عىل أن التأجري السنوي للعني حمل 
القضية هو ما كان عليه العمل لدى النظار السابقني، ومل يبدأ بموكيل؛ لذلك فإن اعتامد اهليئة 
يف تقديرها عىل أساس اإلجيار املوسمي بدال عن السنوي املبني بعقد اإلجيار حمل هذه القضية 
أو  السائد  العرف  ناحية  من  سواء  النواحي  مجيع  من  قيمة  ألي  مفتقرا  التقدير  هذا  جيعل 
الناحية الرشعية والنظامية ! ٣ ــ أن تقرير اهليئة يفتقر إىل الشفافية والوضوح؛ وذلك لكونه 
مل يوضح األسس والعنارص التي اسرتشدت هبا اهليئة عند التقدير؛ حيث مل تقدم يف تقديرها 
الغرف  عدد  فقط  هو  به  ورد  ما  وكل  واألسباب،  التوضيحات  من  جمردة  أرقام  سوى 
الواحد يف كل موسم عىل  احلاج  لقيمة  هبا  توصلت  التي  الكيفية  توضح  فلم  واحلاممات، 
حدة، التي أظهر التقرير ثباهتا يف السنوات الثالث األوىل، ثم تصاعدها فيام ييل من سنوات، 
كذلك مل يوضح التقرير سبب تزايد عدد احلجاج بعد السنوات الثالث، وما إذا كان مرتبطا 
بإصالحات املستأجر أم غريها من أسباب، ومن الثابت أن قيمة أجرة احلاج الواحد تتفاوت 
من عقار إىل آخر، واجلوهري فيها ليس فقط صالحية العني، وال حتى قرهبا من احلرم، وال 
حتى نوع املبنى من حيث القدم أو اجلدة، بل اخلدمة التي تقدم للحاج، وهذا ما خيتلف من 
عني ألخرى يف املنطقة نفسها واملستوى نفسه مما ال يمكن احتساهبا هبذه الطريقة غري املنطقية 
التي توضح بجالء قصور عمل اهليئة. ٤ــ مل تأخذ اهليئة يف تقديرها بعني االعتبار قيمة أجرة 
العقار وفقا لسعر السوق اجلاري وقت إبرام اإلجارة، وذلك عرب االستهداء بعقد اإلجارة 
للمستأجر يف السنة التي سبقت املستأجر احلايل، وكذلك أجرة الدور املامثلة يف املنطقة للعني 
قبل إجراء اإلصالحات عليها، وكذلك مل تضع بعني االعتبار عدم تصاعد قيمة اإلجيارات 
إال خالل الفرتة التي تلت إبرام اإلجارة مع املدعى عليه نتيجة لعمليات اإلزالة التي متت يف 
السنة  يف  العني  أجرة  تكون  أن  لالستغراب  املثري  ومن  للحرم،  املركزية  املنطقة  عقارات 
السابقة للمستأجر احلايل قدرها مبلغ )١٣٢٠٠٠٠( ريال، ثم تأتى اللجنة لتقدرها يف العام 
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الذى يليه بمبلغ )٣٤٤٤٣٠٠( ريال، أي: بزيادة تعادل ثالثة أضعاف األجرة بعد مرور 
عشوائية  عىل  يدل  مما  تعديل  دون  تالية  لسنوات  األجرة  هذه  تثبت  ثم  فقط،  أشهر  بضعة 
تقديراهتا، ومدى املبالغة فيها! فضيلة القايض : تنص املادة ذات الرقم ) ١٣٤ ( من نظام 
املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية عىل أن )رأى اخلبري ال يقيد املحكمة، ولكنها تستأنس 
به(؛ وبناء عىل ذلك وإحقاقا للحق، فإننا نطلب من فضيلتكم رد تقرير هيئة اخلرباء، ونطلب 
وقوفها مع شيخ داليل العقار الذى طلب تعميده رسميا حني مراجعته هلذا الغرض، وكذلك 
مع مهندس املحكمة ومكتب هنديس مرخص له؛ وذلك لتقييم أعامل اإلصالحات التي قام 
هبا املستأجر، وبيان مدى تأثريها يف زيادة استيعاب املبنى ويف أجرته، ومن ثم إعادة تقييم 
إجارة املبنى قبل اإلصالح وبعده عىل أسس واقعية، وبام حيقق العدالة لكل أطراف الدعوى؛ 
حيث حيق ملوكيل ذلك رشعا ونظاما، كام قدم املدعى عليه وكالة اآلخر )...( رده املحرر يف 
١٤٣٤/١١/٦هـ متضمنا ما نصه: „ لقد من اهلل عيل وأن خرجت من استحكام حلقات 
لبيع ما أملك من عقارات؛ لكي  القاصم للظهر الذي أحوجني  العقد  الضيق بسبب هذا 
أمللم جراح اخلسائر التي حصلت يل بسببه، وظهور املتطلبات اجلديدة للجنة اإلسكان التي 
مل يتضمنها العقد، وال مرفقه، ورفض ناظر الوقف حتمل التكاليف حتى وصل اخلالف بيني 
وبينه إىل مطالبتي له بفسخ العقد؛ عليه فإين أرد عىل تقرير هيئة النظر بالتايل: أوال/ اعتمد 
تقرير هيئة النظر عىل معلومات اخلصم ملدخول عام ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٣هـ دون 
التنويه، وحتليل سبب فارق زيادة عدد احلجاج يف الترصيح بـ٤٣٠ حاًجا عىل حساب أربعة 
أمتار مربعة للحاج عن األعوام السابقة هلا، وهي عام ١٤٢٧هـ، وحتى عام ١٤٣٠هـ التي 
هي عىل حساب ثالثة أمتار ونصف مربع للحاج؛ ألنه لو بقي املجمع عىل ما هو عليه ودون 
تغيري لكان عدد حجاج ترصحيه ١٣٣٠ حاًجا، ولكن تقرير هيئة النظر اعتمد عىل ١٧٦٠ 
حاًجا، وهذه الزيادة مل تأِت دون تكلفة، ومل يذكر حتى أهنا غبطة للوقف، وهذه الزيادة تلزم 
تغيري خرائط املجمع العتامدها من أمانة العاصمة، ومن ثم تضاف إىل الترصيح. ثانيا/ أن 
به  جاء  ما  صحة  لفضيلتكم  وتوضح  لترتجم  هنديس  اختصاص  بجهة  ليست  النظر  هيئة 
التقرير اهلنديس من عدمه، وسوف أوجز يف التايل: ما قمنا به من إنشاءات وإزاالت جوهرية 
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ما  إذا كان  إنشاءات وتصميم ومعامل املجمع، ولفضيلتكم احلكم  يف املجمع قد غريت يف 
حسب  جديدة  حديدية  طوارئ  سالمل   )٣( ثالثة  إنشاء  ال.  أو  صحيًحا  تقريرنا  يف  نفوه 
مواصفات الدفاع املدين بعد إزالة السالمل اخلرسانية واألسقف، وتدعيم الكمرات لتوسيع 
املناور. إنشاء بئر مصعد ومصعد جديد يف الصالة بعد إزالة أسقف خرسانية جلميع األدوار. 
إنشاء )٣٥٢(  أماكنها.  إزالة )١٦٠( مطبًخا من  بعد  مكتًبا  إنشاء )٣٢( مطبًخا و)١٢٨( 
محاًما بعد إزالة )١٩٢( محاًما من أماكنها. إنشاء شبكة جديدة للرصف والتغذية بعد إزالة 
حسب  للمجمع  جديدين  مدخلني  إنشاء  أماكنها.  من  والرصف  السباكة  مواسري  مجيع 
بعد  املداخل  الغرف وتعديل  بناء وترميم جدار  إزالة دكانني.  بعد  املدين  الدفاع  متطلبات 
واملطابخ  والصاالت  واملداخل  )للغرف  مكانه  من  حائط   )٦٠٠( عىل  يزيد  ما  إزالة 
واحلاممات(. تركيب )٦٠٨( أبواب جديدة بعد إزالة )٧٦٨( باًبا من أماكنها. تأسيس شبكة 
إنذار وإطفاء ذايت لكامل املجمع. فضيلة القايض، هذه بعض اإلزاالت اجلوهرية، ناهيك 
عام جاء يف التقرير اهلنديس من استحداثات جوهرية مل تكن يف تصميم املجمع؛ ألن تصميمه 
شقق، واآلن حتول إىل فندق )غرفه بحامم ومكتب(، لقد طلب فضيلتكم منا إحضار تقرير 
من شيخ طائفة العقار وليس من غريه، ولكن فوجئنا بتغري النظام؛ حيث أفادنا شيخ الطائفة 
بأن تعليامت إمارة منطقة مكة ال تسمح له بإصدار تقرير للمحاكم إال بعد أن تطلب منه 
الوقف  إنشاءات قد رفع مستوى عني  به من  ما قمُت  إن  القايض،  املحكمة ذلك. فضيلة 
ولوالها لكان كمثيله من األوقاف القريبة للحرم التي تؤجر بفارق كبري عن مثيلها باملوقع 
لفقرها للصيانة، وعدم مواكبة تصاميمها للسوق. )أرفق لفضيلتكم تقرير املحاسب القانوين 
الرصف  وبعد  الطبيعي  فمن  املجمع(،  عىل  رصفها  وتم  حسابيا،  اعتمدها  التي  للمبالغ 
جدي  وهذا  عليه،  كان  مّما  أفضل  بسعر  تسويقه  يتحسن  أن  املبنى  مستوى  لرفع  السخي 
يف  تكن  ومل  اهلل،  من  فهذا  احلرم  لتوسعة  اإلزاالت  بسبب  األسعار  زيادة  أما  واجتهادي. 
احلسبان، كام هو احلال يف عدم تأجرينا للمجمع هلذا العام فهو أيضا قدر اهلل، وأنا راٍض بام 
قسم اهلل يل، واحلمد هلل. سيدي القايض مل أكن طامعا يف الوقف سوى اسرتداد ما رصفته 
عليه من استثامرات كانت عقارات فبعتها ألمتم هذا العقد الذي طلبت اخلالص منه بعد 
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من  أرجو  عليه  هذا؛  خطايب  بداية  يف  إليه  أرشت  كام  مطلبي  الناظر  ورفض  األول،  العام 
فضيلتكم الكريم توجيه ما قدمه املدعي، وما قدمته هيئة النظر إىل مهندس املحكمة وشيخ 
طائفة الداللني لتوضيح ما تنشدونه من حقائق. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: أكتفي بام 
م  سبق ذكره. وبعد تأمل ما سبق ضبطه جرى سؤال املدعى عليه األول عام ذكره من أنه ُقدِّ
للناظر عندما عرض الوقف لإلجيار عرضان مقاربان للمبلغ املؤجر به، فام بينته عىل ذلك؟ 
فأبرز صورة العرض املقدم من جمموعة )...( للشقق والغرف املفروشة، املتضمن ما نصه: 
بداية  وتكون  هجرية،  سـنـوات  عـرش  لـمدة  كاملة  املجموعة  استئجار  يف  الرغبة  ١ـ   „
العقد من تاريخ استالم العني املؤجرة. ٢ـ الرغبة يف أن يكون إجيار الثالثة سنوات األوىل 
وبقية  سنة،  كل  عن  ريال  ألف  ومئتا  مليون   ) )١٢٠٠٠٠٠ريال  وقدره  بمبلغ  العقد  من 
السنوات بمبلغ وقدره )١٥٠٠٠٠٠ريال( مليون ومخسمئة ألف ريال عن كل سنة هجرية. 
٣ـ أن تكون طريقة الدفع عىل دفعتني األوىل يف هناية شهر رمضان والثانية يف هناية شهر ذي 
ثابتة من مكيفات،  احلجة. ٤ـ أن تسلم العني املؤجرة كام هي )بكامل ما هبا من حاجات 
كان  إذا  ما  لنا  التوضيح  يتم  للدكاكني  بالنسبة  ٥ـ  وغريها(.  حريق،  وشبكات  وفواصل، 
املصاعد  صيانة  عقود  تسليمنا  ٦ـ  كاماًل.  املبنى  سنستلم  حيث  ال؟  أم  انتهى  قد  إجيارها 
وتصاريح احلج وتصفية مجيع عدادات الكهرباء واملاء. ٧ـ كام ال خيفى عىل سعادتكم بأن 
املبنى حيتاج إىل صيانة شاملة، وكاملة من مجيع النواحي ) كهرباء، وسباكة، ودهان، وبالط، 
نلفت  أن  نود   „ نصه:  ما  )...(،املتضمن  رشكة  من  املقدم  العرض  وصورة  وغريها(“. 
تبلغ  الذي   ،)...( بمنطقة  املكرمة  بمكة  الواقع  السكني   )...( جممع  بخصوص  عنايتكم 
بأنني جاهز ومستعد إلبرام عقد طويل  طاقته االستيعابية من عدد احلجاج ١٧٣٨ حاًجا 
األجل مع مالك املجمع عىل أن تكون فرتة اإلجيار من ثامين إىل عرش سنوات هجرية، ابتداًء 
من بداية العام اهلجري اجلديد ١٤٢٧هـ، عىل أن يكون مبلغ اإلجيار للسنة الواحدة مليوًنا 
ومخسمئة ألف ريال فقط؛ تدفع عىل دفعتني بأول شهر رمضان الكريم، والدفعة الثانية بأول 
شهر ذي احلجة من كل عام بحسب االتفاق بيننا „، ثم قال: إن العرضني املقدمني مل يكونا 
املجمع يستوعب )١٧٣٨  أن  الثاين كان عىل أساس  العرض  أن  فيه، كام  جادين يف امليض 
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حاًجا(، وهو آنذاك يستوعب )١٥٢٠ حاًجا فقط(. وجرى سؤال املدعى عليه األول أنه 
ذكر يف جوابه أن صك الوقفية والنظارة مل حتدد فيها مدة اإلجيار، وإنام أطلق ذلك للناظر، 
ــاريــخ  ١٦/٥/١٠٤وت برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  صورة  فأبرز 
١٤١٨/١٠/١٣هـ، املتضمن إقامة )...( ناظرًا عىل وقف )...(، وقد أفهم مصدره الناظر 
فيه  يقيد  دفرتًا  يتخذ  وأن  واقفه،  رشط  حسب  الرشعية  جمارية  يف  الوقف  إجراء  عليه  بأن 
احلاكم  بإذن  إال  رهن  وال  رشاء  أو  ببيع  الوقف  هذا  يف  يترصف  وأال  واملنرصف،  الوارد 
الرشعي، كام أقمت )...( و)...( مرشفني عىل هذا الناظر، وأفهمتهام بأن عليهام اإلرشاف 
عىل أعامل الناظر ومتابعته، فجرى سؤال املدعى عليه األول وكالة عن صك الوقفية فأبرز 
املتضمن  ١٣٢٢/٤/٣هـ،  ١٣٩/٣٧٤وتاريخ  برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
وقفية السيد )...(، وقد اشرتط موقفه أن أول ما يبدأ به من غلة وقفي هذا بعامرته ومرمته 
وما فيه بقاء عينه والنمو لغلته ... إلخ، وقد حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وطلب إدخاله يف الدعوى بصفته أحد املستحقني للوقف، وقال: 
عقد  انتهاء  بعد  بأنه  فأفيدكم  عليهام  املدعى  من  املؤجر  للوقف  املستحقني  أحد  بصفتي 
 )...( رشكة  صاحب   )...( يدعى  شخص  لزمييل  ذكرت  ١٤٢٦هـ  عام  السابق  اإلجارة 
ريال(   ٢٥٠٠٠٠٠( قدرها  بقيمة  الستئجاره  عرضًا  يل  فقدم  الوقف،  عقار  عن  للفنادق 
مليونان ومخسمئة ألف ريال ملدة ثالث سنوات، وأرسلت العرض إىل الناظر فلم يرد عيل، 
قبل  العقد  هبذا  وتفاجأت  ذلك،  بعد  حصل  بام  صديقي  يفدين  ومل  رده،  سبب  أعلم  وال 
شهرين من رفع الدعوى، هكذا أفاد. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه األول أجاب قائاًل: 
عىل فرض صحة ما ذكره املتداخل فإنه كان يعلم بأن الناظر كان عارضًا العقار لإلجيار، ثم 
يقول: إنني تفاجأت بذلك. وبعرض ذلك عىل املتداخل قال: من خالل حصصنا من الوقف 
أعلم أن األجرة منخفضة، ولكن ال حيلة لنا يف ذلك حتى حتصلنا عىل عقد اإلجيار، هكذا 
أقر، ثم قال: إن هذا العقار ال يمثل شيئًا من مجلة أجرة الوقف. وبعرض ذلك عىل املدعى 
واحدة،  ورقة  من  مكونا  املتداخل  ذكره  ما  عىل  رده  األول  عليه  املدعى  قدم  األول  عليه 
ونصها كالتايل: „ ١ -مل يقم املتداخل بتسليم الناظر أي عروض ال من املدعو )...( وال من 
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غريه، وعليه تقديم ما يثبت استالم موكيل للعرض. ٢ -أن املرشفني عىل الوقف واملتداخل 
يف الدعوى وغريه من املستحقني كانوا يعلمون أن املجمع معروض لإلجيار باإلصالحات 
املطلوبة لضامن استمرار االنتفاع به. ٣ -أن عدد املستحقني يف الوقف حاليا هو )٨٢( اثنان 
بترصفات  قناعة ورضا  واملتداخل - عىل  املدعي  ما عدا  تقريبا -  وثامنون مستحقا، كلهم 
مستعدان  )...(،و)...(  السيد  الناظر  عىل  املرشفني  أن  كام  للوقف،  إدارته  وحسن  الناظر 
للمثول أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك لسامع إفادهتام بخصوص هذه الدعوى. ٤ -أن ما 
يستفاد من أقوال املتداخل أنه كان عىل علم بعرض املجمع لإلجيار خالل عام ١٤٢٧هـ، 
وأنه التزم الصمت طوال تلك املدة حتى أقام شقيقه الدعوى، وقد كانا يستلامن ما خيصهام 
رضامها  عىل  يدل  مما  املجمع،  أجرة  يف  استحقاقهم  ضمنه  ومن  الوقف،  يف  استحقاق  من 
وقناعتهام بذلك، وإذا كانا معرتضني عىل ذلك، فلامذا مل يسجال هذا االعرتاض منذ ذلك 
الوقت؟! والقاعدة الرشعية تقول: إن „ السكوت يف معرض احلاجة بيان „. وأما قوله: إن 
عقارات الوقف كثرية، وإن املجمع واحد من بينها وإن إقامة الدعوى تم بعد احلصول عىل 
صورة العقد... إلخ، فهو قول مردود عليه؛ إذ كان للمتداخل سؤال الناظر آنذاك عن أجرة 
املجمع، وإقامة دعوى باملحاسبة إللزام الناظر بإبراز العقد، هذا كله مع األخذ بعني االعتبار 
أن املتداخل حماٍم وليس شخصا عاديا „. وبعرض ذلك عىل املتداخل قال: إن مقدم العرض 
هو صديق يل، وقام بتسليمي العرض، وقمت بدوري بتسليمه للموظف لدى الناظر، وهو 
شخص يدعى )...(، وهذا املوظف يقوم بجمع األوراق املقدمة، وتعرض عىل الناظر، وال 
لسن  احرتامي  باب  من  هو  املدة  هذه  طوال  بالصمت  والتزامي  بالتحديد،  التاريخ  أذكر 
لنا الفرصة تقدمت باملطالبة، هكذا  الناظر لعدم وجود ما يثبت األجرة، وبعد أن أتيحت 
أجاب، ثم أجاب املدعي وكالة قائال: ما ذكره املدعى عليه أن مجيع املستحقني موافقون عىل 
ترصفات الناظر عدا موكيل واملتداخل فهذا غري صحيح، فهناك ثالثة وعرشون شخصا من 
املستحقني يعارضون عىل هذه األجرة، ومستعدون بالتدخل يف هذه الدعوى، هكذا أجاب. 
وعند وصول القضية هلذا احلد جرى سؤال املدعيني: ألدهيام ما يضيفانه؟ فقالوا: ال، هكذا 
قرروا؛ عليه فقد قررُت قفل باب املرافعة، وبعد ما سبق ضبطه، وما جرى االطالع عليه، 
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وبام أن املدعي يطلب فسخ عقد أجرة عقار الوقف املربم بني املدعى عليه األول واملدعى 
عليه الثاين؛ كون مدة العقد ختالف ما تعارف النظار عليه، وذلك بأن املدعى عليه األول 
أجره ملدة عرش سنوات، وأن األجرة دون أجرة املثل، ومطالبا الناظر بضامن النقص احلاصل 
بني القيمتني، وكذا طلب املتداخل أصالة بمثل ما طلب به املدعي وكالة، وما دفع به املدعى 
عليه األول من أن صكي النظارة والوقفية التي يسار عليهام يف إدارة شؤون الوقف مل ُيشرتط 
عليه يشء فيهام يتعلق بمدة األجرة، وأن األجرة تساوي قيمة املثل وقت إبرام العقد، السيام 
ابن  قال شيخ اإلسالم  فاإلجارة هنا الزمة.  بعملها،  املستأجر  ألزم  التي  مع االشرتاطات 
تيمية يف جمموع الفتاوى )ج٣٠ص٢١٧(:“ وأما إذا كانت الزمة بني الطرفني فإن املستأجر 
ال يمكنه من اخلروج قبل انقضاء املدة، ومل يكن للمؤجر أن خيرجه قبل انقضاء املدة؛ ألجل 
زيادة حصلت عليه يف أثناء املدة، وال تعترب زيادة؛ سواء كانت العني وقفا، أو طلقا وسواء 
كان ليتيم، أو لغري يتيم، وهذا مذهب األئمة األربعة، وغريهم من أئمة املسلمني „، وقال يف 
اإلقناع ورشحه )ج٤ ص٢٤(: „ وعلم مما تقدم أن اإلجارة الصحيحة ليس للمؤجر فسخها 
أن  وبام  „؛  األئمة  باتفاق  الدين:  تقي  الشيخ  قال  وقفا.  العني  كانت  ولو  حصلت  لزيادة 
الواقف مل يشرتط عىل الناظر وال من أقام الناظر شيئا يتعلق بمدة اإلجارة. قال ابن قدامة يف 
املغني )ج٨ص١٠(: „ وال تقدر أكثر مدة اإلجارة، بل جتوز إجارة العني املدة التي تبقى فيها 
وإن كثرت، وهذا قول كافة أهل العلم ...؛ وذلك أن ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها، 
كالبيع والنكاح ... إلخ „، وما نقله املدعي من كالم ألهل العلم يف حتديد مدة اإلجارة إنام 
هو ما خيف عليه الضياع أو رشط عىل الناظر ذلك، وهذا غري متحقق يف دعواه، وقد أيد 
ذلك نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم م/١ يف الفقرة الثانية من 
املادة الثالثة والعرشين بعد املئتني: „ إذا اقتضت املصلحة الترصف يف الوقف األهيل ببيعه أو 
استبداله أو نقله أو رهنه أو االقرتاض له أو تعمريه أو رشاء بدل منه أو جتزئته أو تأجريه ملدة 
تزيد عىل عرش سنوات ... إلخ”؛ وبام أن املتداخل أثبت علمه بعرض املدعى عليه للعقار، 
وأن صديقه قدم له عرضا ومل يتابع هذا العرض، السيام مع طول العهد، وهذا مما يدفع به 
قرار هيئة النظر، فسكوته طوال هذه املدة إقرار للناظر عىل فعله، كام أنه ينظر بعني االعتبار 
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املنتهى  قال يف  العقار.  وتأثريها يف  العقد،  بعد  املكي  احلرم  حميط  حصلت يف  التي  اإلزالة 
„ولو أجره، أي: الوقف ناظر بأنقص من أجرة مثله صح عقد اإلجارة،  )ج٤ص٣٦٣(: 
وضمن الناظر النقص الذي ال يتغابن به عادة إن كان املستحق غريه؛ ألنه يترصف يف مال 
يؤجر حلظ  إنام  والناظر يف هذا   ،„ بعقده، كالوكيل  نقصه  ما  غريه عىل وجه احلظ فضمن 
برد  حكمت  فقد  لذا  األجرة؛  بزيادة  له  املقدرة  الغلة  ولزيادة  املستحقني؛  من  فهو  نفسه، 
دعوى املدعي وطلب املتداخل، وأخليت سبيل املدعى عليهام، وأفهمت من حكم عليه بأن 
له حق استالم نسخة احلكم يوم األربعاء ١٤٣٥/٣/٧هـ، وتقديم اعرتاضه خالل ثالثني 
الصفة  احلكم  ويكتسب  ذلك،  يف  حقه  فيسقط  باعرتاضه  يتقدم  مل  ومن  تارخيه،  من  يوما 
القطعية يف حقه، وسيتم رفع هذا ملحكمة االستئناف لتدقيقه ولتعلق ذلك بوقف بناء عىل 
الفقرة الرابعة من املادة اخلامسة والثامنني بعد املئة من النظام املشار إليه بعاليه، وباهلل التوفيق، 

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

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف 
بمنطقة مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بمكة املكرمة ذي الرقم ٣٣٤٧٨٩١٥والتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، املشتملة 
عىل الصك ذي الرقم ٣٥١٧٥٨٣١ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف حماسبة ويل 
وقف. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم مع 

مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
مواريث

٦/ ٦ ٣٤١١٥٦١٦٤0٤إضافة مدعية زوجية حلرص الورثة

١0/ ٦ ٣٤٢٣٤٨٦0٤0٥إضافة مدعية زوجية حلرص الورثة

١٤/ ٦ ٣٥٩٤0٨٧٤0٦إضافة زوجة بدون ويل حلرص الورثة

٢٢/ ٦ ٣٥٣٢٤١٣٤0٧إضافة وارث سقط خطأ حلرص الورثة

قسمة عقار تركة مملوك بصك غري صالح 
لإلفراغ

٣٥٣٩٢٤١٤0٢٨/ ٦ ٨

قسمة عقارات تركة مملوكة بصكوك جربًا دون 
ما ال صك له

١٥٥٩١0٥١١٤0٣٤/ ٦ ٩

٤١/ ٦ ٣٤١٢٣٤١٤٤١0قسمة عقارات تركة جربًا

٤٩/ ٦ ٣٤٢٤٥٣٨١٤١١قسمة عقارات تركة جربًا

٥٤/ ٦ ٣٤٤٩٤٧٨0٤١٢قسمة عقار مشرتك مع غري وارث جربًا

٦٤/ ٦ ٣٣٤٥٧٤٧٣٤١٣قسمة عقارات تركة جربًا مع وجود قارص

٧0/ ٦ ٣٤٥0٥٩٦٩٤١٤قسمة عقارات تركة جربًا مع وجود قارص

         الأحوال ال�صخ�صية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٧٦/ ٦ ٣٤٥٤٤٣٤٣٤١٥قسمة عقارات تركة جربًا مع وجود قارص

٨0/ ٦ ٣٥٤٣٢٣٩٤١٦قسمة عقارات تركة جربًا مع وجود قارص

٩٢/ ٦ ٣٤١٨٨٢٦٤١٧تسليم نصيب من تركة

٩٧/ ٦ ٣٤٢٥٦٤0٤١٨قسمة تركة ضد وارث غائب

١0٥/ ٦ ٣٤٢٤١٩٩٢٤١٩قسمة تركة ضد وارث غائب

١0٩/ ٦ ٣٤٨١٥٤٩٤٢0صلح عىل قسمة تركة فيها غبطة لقارص

١١٤/ ٦ ٣٤١٣٧٨٣٦٤٢١صلح عىل قسمة تركة فيها غبطة لقارص

١٢٤/ ٦ ٣٤٢0٢٧0٧٤٢٢نقل عقارات منزوعة للدولة وقسمة التعويض 

١٣0/ ٦ ٣٤٢٧٩١٢٤٤٢٣قسمة عقارات فيها طلب حجة استحكام

١٣٤/ ٦ ٣٤٤٣٢٤٦٨٤٢٤قسمة عقار تركة موقوف

إصدار وكالة للترصف يف نصيب وارث يف 
رشكة

١٣٨/ ٦ ٣٤٣١٩٧٣٣٤٢٥

١٤٢/ ٦ ٣٥٤٦٦٥٩٦٤٢٦قسمة حقوق مالية للمورث

١٤٦/ ٦ ٣٤١٦0١0٢٤٢٧قسمة جموهرات من تركة جربًا

١٥٣/ ٦ ٣٤٣٥٩١٤٥٤٢٨تنازل عن حقوق يف تركة
إهناءات املواريث

١٦٢/ ٦ ٣٤٢٩٥0١0٤٢٩إثبات وفاة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٦٦/ ٦ ٣٣٥٢٣١٥0٤٣0إثبات وفاة مع وجود عصبة

١٧٣/ ٦ ٣٤٤٧٦١0٤٣١إثبات وفاة دون وارث فرضًا وال تعصيبًا

١٧٨/ ٦ ٣٤٥٩٣0٣٤٣٢إثبات وفاة دون وارث فرضًا وال تعصيبًا

١٨٣/ ٦ ٣٤١٣٨١٢٧٤٣٣إثبات وفاة مفقود

١٨٩/ ٦ ٣٤٢٨٧٤0٨٤٣٤إثبات إرث املورث من ابنه

١٩٣/ ٦ ٣٤٤٨٤0٥١٤٣٥إضافة وارث إىل صك حرص الورثة

١٩٧/ ٦ ٣٤٥٣٨٢٣١٤٣٦إضافة وارث إىل صك حرص الورثة

٢0١/ ٦ ٣٤١٦٣٤١٤٣٧إثبات تنازل عن مرياث

٢0٥/ ٦ ٣٤٦٣٩٨٥٤٣٨إثبات تنازل ورثة فيهم قارص عن عقار

٢١٢/ ٦ ٣٥١١٥٤٩٣٤٣٩إثبات تنازل ورثة فيهم قارص عن عقار

٢١٧/ ٦ ٣٤٣٤١٦٤٦٤٤0إثبات تنازل عن مساحة خمتزلة من عقار
وقف

٢٢٦/ ٦ ٣٤١٤٩١٩٧٤٤١معارضة أجرة ناظر وقف

٢٣٢/ ٦ ٣٤٢٣٣٨٢0٤٤٢أجرة إرشاف عىل نظار

٢٥0/ ٦ ١0٦٥٢0٣0٢٤٤٣عزل ناظر ملخالفة رشط الواقف

٢٦٢/ ٦ ٣٣٣٤٦٧١0٤٤٤عزل ناظر ملخالفة رشط الواقف

٢٨0/ ٦ ٣٣٢٩٧٩٩٧٤٤٥عزل ناظر للتقصري يف النظارة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٢٨٥/ ٦ ٣٤٣00٦٩٤٤٦عزل ناظر للتقصري يف النظارة

٢٩٥/ ٦ ٣٤١٨٨00٧٤٤٧عزل ناظر للتقصري يف النظارة

٣00/ ٦ ٣٤٣٤0٨٣١٤٤٨عزل ناظر للتقصري يف النظارة

٣0٨/ ٦ ٣٤٢٣٦٦٨٤٤٤٩عزل ناظر وتعيني أبناء املوقف

٣١٢/ ٦ ٣٤٤٩٦٧٣٩٤٥0خالف النظار يف إدارة الوقف

٣١٩/ ٦ ٣٢٢٨١0١٦٤٥١استحقاق غلة وقف

٣٢٤/ ٦ ٣٣٤٨٧٧٨٤٤٥٢استحقاق غلة وقف

٣٢٨/ ٦ ٣٣٦٤0٣٨٤٤٥٣استحقاق غلة وقف

٣٣٦/ ٦ ٣٤٦٧٥٤٨٤٥٤استحقاق غلة وقف

٣٤٥/ ٦ ٣٤٣٨١٢٧٧٤٥٥استحقاق غلة وقف

٣٥٢/ ٦ ٣٤١١٨٦٦٧٤٥٦استحقاق غلة وقف طبقي

٣٧0/ ٦ ٣٣٦١٨٦٥٧٤٥٧سكنى عقار موقوف

٣٧٩/ ٦ ٣٣٣٣٤٩٢٩٤٥٨استحقاق غلة وقف لغري سعودي

٣٨٤/ ٦ ٣٣١٤٨0٣٨٤٥٩إبطال إجارة وقف

٣٩0/ ٦ ٣٣١٨١٩٧١٤٦0فسخ إجارة وقف
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧٩رهن

٢/ ٥ضامن

٢/ ٢٧١رد مبلغ 

٢/ ٣0٩كفالة

٢/ ٣٦٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤0١وكالة

٣/ ٥رشكة

٣/ ١٣٩اإلجارة

٣/ ٣٦٩مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمرسة

٤/ ١٢٧أتعاب حماماة



423

رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١٩١إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخالء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إهناءات عقار

٥/ ١٤١اسرتداد حيازة

٥/ ١٨١تسليم مستندات

٥/ ٢١٥مطالبة بيت املال

٥/ ٢٦٥منع رضر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

٦/ ٥مواريث

٦/ ١٦١إهناءات املواريث

٦/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إهناءات الوقف

٧/ ٢٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إهناءات الوصية

٧/ ٤0١والية

٨/ ٥إهناءات الوالية

٨/ ١٧٣نكاح

٨/ ١٨١عضل

٨/ ٢٦٣صداق

٨/ ٣٣١جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طالق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ ١٦١انقياد

٩/ ٢0١لعان

٩/ ٢١١نسب

٩/ ٢٤١نفقة

٩/ ٢٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

١0/ ٥االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١0/ ٥قتل

١0/ ٨٩إثبات مسؤولية

١0/ ١١٥دية

١0/ ٢٧٥اعتداء

١0/ ٤١٧االعتداء عىل العرض

١0/ ٤١٧زنا

١0/ ٤٨١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

١١/ ٦٩حترش

١١/ ٩٩ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ ٢0٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١خمدرات

١١/ ٤٤١هتريب

١١/ ٤٩٩ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ ٥٥٥تعاطي

١٢/ ٥حيازة

١٢/ ١١٥نقل

١٢/ ١٤١رسقة

١٢/ ٣١٥سحر

١٢/ ٣٧٩ردة

١٢/ ٣٩٣اعتداء عىل املال

١٢/ ٣٩٣إتالف ممتلكات

١٢/ ٤٥٥خيانة أمانة

١٢/ ٥١٣غسل أموال

١٢/ ٥١٩نصب واحتيال

١٢/ ٥٣١شهادة زور

١٢/ ٥٤٥عقوق

١٢/ ٥٥٩عمل وقت الصالة

١٢/ ٥٦٧جماهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اجتار بالبرش

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات



427

رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٧٥تسرت عىل الغري

١٣/ ١0٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغري

١٣/ ٢١٧تفحيط

١٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ ٢٦٧جرائم معلوماتية

١٣/ ٢٩٩   استغالل الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

١٣/ ٣٧٩صفة املدعي

١٣/ ٤0١صفة املدعى عليه

١٣/ ٤٣٥حترير الدعوى

١٣/ ٤٦٥االختصاص الوالئي 

١٣/ ٤٦٥رشط التحكيم

١٣/ ٤٨٥االختصاص الدويل

١٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان املظامل

١٣/ ٥٣٩اهليئات العاملية

١٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ ٥٦٣اللجنة املرصفية

١٣/ ٥٦٩اللجنة اإلعالمية

١٣/ ٥٧٣االختصاص النوعي

١٣/ ٥٩٩االختصاص املكاين






