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ف�سخ النكاح

عىل  وبناء  باخلرب،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باخلرب املساعد برقم ٣٥٥٣٢٥٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٩٧٨٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، 
ويف يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض 
الوكيل عن  الرقم )...(  املدين ذي  السجل  املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم 
٣٤٧٠١٨٧٢ يف ١٤٣٤/٦/٤هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية، وله فيها حق اإلقرار 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  والصلح،  واإلنكار 
السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الصادرة  الرقم ٣٤١١٥٧٠٠٩ يف ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  الوكالة ذات  الرقم )...( بموجب 
من كتابة العدل الثانية باخلرب، وادعى قائاًل: إن املدعي هو الزوج الرشعي للمدعى عليها 
العقد  برقم  للسعوديني  زواج  عقد  وثيقة  حسب  وذلك  ١٤٣٣/٠٨/٠٨هـ؛  تاريخ  منذ 
٧٣/٣١مصدرها دائرة األوقاف واملواريث باألحساء؛ وحيث إن املدعي لديه زوجة أوىل 
وقد قصد من زواجه من املدعى عليها اإلنجاب وحفظ النسل؛ ألن هذا هو مقصد الزواج 
اإلنجاب،  عىل  قادرة  غري  أهنا  عليها  املدعى  من  زواجه  بعد  للمدعي  واتضح  الرئييس، 
وأهنا يائسة؛ وذلك ألهنا كبرية يف العمر، وبام أن املدعى عليها أخطرت املدعي بأن عمرها 
املدعي  أن عمرها وقت زواجها من  النكاح(، والصحيح  الزواج )عقد  )٤٢ عامًا( وقت 
عليها  املدعى  بكون  يتعلق  فيام  املدعي  غشت  عليها  املدعى  تكون  وبذلك  عامًا(؛   ٤٩(
غري قادرة عىل اإلنجاب؛ وذلك لتقدمها يف العمر، وظل املدعي مرارًا وتكرارًا يطلب من 
املدعى عليها إحضار دفرت العائلة اخلاص هبا؛ وذلك بغرض إضافتها لدفرت العائلة اخلاص 
باملدعي، ولكن املدعى عليها وليشء يف نفسها يتعلق بعدم إظهار عمرها احلقيقي للمدعي 
ظلت متاطل املدعي، كام أن موكيل املدعي يطالب بحقه الرشعي يف معارشة زوجته املدعى 
عليها، ولكن املدعى عليها كانت تقابل حقوق املدعي الرشعية بالرفض، وهذا األمر يعود 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٣٢٥٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٨٤٧٣ 

فقخانكاحا-اعيبايفاتلزوجةا-ابموغاسناتليأسا-اعدماتلقدرةاعىلاتإلنجابا-اتغليلا
تلعيبا-ا تلعقدا-اصمحابعدامعلفةا بالعملاسبلا تملهلاوتلاعويضا-ادفعا بالزوجا-اطمبهاردا

داللةاعىلاتللضاا-اسقوطاتخليارا-ارصفاتلنظل.

مااجاءايفامناراتلقبيلا)٢/ر٨ل(: “ والايثبتاتخليارايفاعيبازتلابعداتلعقدالزوتلاسببه،ا
والالعاملابهاوستاتلعقدالدخولهاعىلابصرية،اأشبهامناتشرتىاماايعملاعيبه”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها زوجته الثانية طالبا فسخ نكاحها منه؛ وذلك لوجود 
عيب فيها أخفته عنه قبل زواجه هبا، وهو عدم قدرهتا عىل اإلنجاب لبلوغها سن اليأس؛ 
وألهنا غرته بإخفاء عمرها احلقيقي عنه، فلم يعرفه إال بعد ستة أشهر من الزواج، كام طلب 
وكيل  عىل  الدعوى  وبعرض  املحاماة،  وأتعاب  الزواج  ومصاريف  املهر  بإعادة  إلزامها 
املدعى عليها أنكر تغرير املدعي بعمر موكلته، ودفع بأنه كان عىل علم به قبل العقد، ثم أبرز 
وكيل املدعى عليها حمرض صلح بني الطرفني، وباطالع القايض عليه اتضح له وقوع الصلح 
بعد علم املدعي بعمر زوجته مما يثبت رضاه بالعيب والغرر الذي يدعيه؛ ولذا فقد حكم 
القايض بعدم استحقاق املدعي ملا يدعيه، ورصف النظر عن مجيع طلباته، فاعرتض املدعي، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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لسبب واحد وهو أن املدعى عليها كبرية يف العمر؛ وملا تقدم فإن املدعي يلتمس احلكم له 
يف مواجهة املدعى عليها باآليت: أواًل/ فسخ عقد نكاح املدعي من املدعى عليها لألسباب 
التالية: أ -انعدام رشط صحة ركن الزوجني؛ وذلك ألن املدعى عليها قد غشت املدعي فيام 
يتعلق بعمرها احلقيقي وقت الزواج، وبذلك ينتفي الرضا من جانب املدعي. ب -وجود 
عيب يف املدعى عليها )حمل العق(؛ حيث إهنا يائس، وغري قادرة عىل اإلنجاب، ونستند يف 
طلبنا املتعلق بفسخ النكاح لتلك للقواعد الرشعية )ما بني عىل باطل فهو باطل(، و)أن كل 
موجب للفسخ من جانب الزوج فعليه العوض، وكل موجب للفسخ من جانب الزوجة 
فعليها العوض، وإذا اشرتكا تناصفا(. ثانيًا/ إلزام املدعى عليها بإعادة املهر وقدره )١٠٠٠٠ 
ريال( عرشة آالف ريال للمدعي؛ وذلك ألن املدعى عليها غشت املدعي فيام يتعلق بعمرها 
احلقيقي وقت الزواج. ثالثًا/ إلزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )٧٦١٩٠( ستة وسبعون 
ألف ومئة وتسعون ريال للمدعي، وهى عبارة عن مصاريف الزواج التي تكبدها املدعي، 
وقيمة األثاث، وقيمة صيانة الشقة اململوكة للمدعى عليها )منزل الزوجية(، ومصاريف 
السفر خارج اململكة العربية السعودية، ومصاريف فنادق وخالفه، ونستند حلديث رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ) ال رضر وال رضار(، ومن املعلوم رشعًا أن الرضر جيرب ويزال، 
ويدفع بقدر اإلمكان. رابعًا/ إلزام املدعى عليها بدفع أتعاب املحاماة وقدرها )٥٠٠٠٠ 
ريال( مخسون ألف ريال؛ ألن املدعى عليها قد سببت رضًرا للمدعي، وكبدته خسائر مالية؛ 
وذلك بلجوئه للمحامي، ونستند حلديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ) ال رضر وال 
مرشوعية  عىل  أمجعوا  الفقهاء  وألن  اإلمكان؛  بقدر  ويزال  ويدفع،  جيرب  والرضر  رضار(، 
التعويض عن أرضار التقايض، هذه دعواي، وقدم مذكرة دعواه تم إرفاقها يف ملف القضية 
من أربع صفحات. وبعرض دعوى املدعي وكالة عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل: ما جاء 
يف دعوى املدعى عليه وكالة من الزواج وتارخيه، وأنه دخل هبا الدخول الرشعي فصحيح، 
وما ذكره من أن موكلتي غشته بأن عمرها )٤٢( سنة، وتبني أنه )٤٩( سنة غري صحيح، 
وكان عمرها وقت عقد النكاح قرابة )٤٥( سنة أو)٤٦( سنة، وتم طلب هوية املدعى عليها 
أصالة من املدعى عليه وكالة فتبني أن عمرها )٥٠( سنة، فقرر املدعى عليه وكالة أن عمر 
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موكلته وقت عقد النكاح )٤٩( سنة، وكان املدعى عليه عىل علم بذلك، ويعلم بأهنا أرملة، 
ومجيع التفاصيل عنها، وعقد النكاح ال يتم إال بموجب إثباتات مكتوب فيها العمر، فلامذا 
مل يتكلم وقت العقد، وموكلتي غري مستعدة بدفع ما يدعيه، وال توافق عىل فسخ النكاح، 
هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي من أن العقد ال 
إثباتات رسمية مكتوب فيها العمر صحيح إال أن وقت الزوج ال يتيرس  يتم إال بموجب 
معرفة ذلك، وكان األمر موضع ثقة، هذه إجابتي، فجرى سؤال املدعي وكالة: متى علم 
موكلك بعمر املدعى عليها؟ فأجاب قائاًل: بعد ستة أشهر من عقد النكاح، هذه إجابتي. 
صلح  وموكلتي  عليه  املدعى  بني  إن  قائاًل:  أجاب  وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض 
أطلب  ٣٤/٠١٢/ث  برقم   ١٤٣٤/٠٤/٠١ يف  واملواريث  األوقاف  حمكمة  يف  حصل 
االطالع عليه، وباالطالع عليه وجد أنه صك صادر كام ذكر املدعى عليه مضمونه ما نصه: 
واتفقا عىل أن تعود الزوجة إىل بيت زوجها بالرشوط التالية: ١ -توفري شقة مستقلة لزوجته 
بمقدار  اإلنفاق  عليه  ٣ -جيب  األوىل.  زوجته  وبني  بينها  يعدل  ٢ -أن  الدمام.  منطقة  يف 
ألف ريال. ٤ -أن يعاملها معاملة اإلسالم، فال يرضهبا، وال خياطبها بألفاظ مشينة. ٥ -أن 
وأبنائه.  لزوجته  أو  له،  واللعن  الشتم  بكلامت  التلفظ  اخللق، وعدم  الزوجة بحسن  تلتزم 
اطلعت  قائال: سبق وأن  املدعي وكالة أجاب  منه. وبعرض ذلك عىل  انتهى نص احلاجة 
عليه، وكان قبل أن يعلم موكيل بالعمر احلقيقي للمدعى عليها، هذه إجابتي، فجرى سؤال 
عقد  من  أشهر  ستة  بعد  زوجته  بعمر  علم  موكله  أن  جوابه  يف  ذكر  حيث  وكالة؛  املدعي 
النكاح وعقد الصلح كان يف ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ فأجاب قائاًل: إن الصلح مل يتم عىل أرض 
الواقع، هذه إجابتي؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرًا إلقرار املدعي وكالة 
بأن موكله قد علم بعمر املدعى عليها بعد ستة أشهر من عقد النكاح، ونظرًا ملصادقة املدعي 
بعمر  موكله  علم  بعد  أي:  ١٤٣٥/٠٤/٠١هـ،  يف  كان  وأنه  الصلح،  عقد  بصحة  وكالة 
املدعى عليها بشهرين تقريبًا، وهذا رضا من قبل املدعي أصالة بام يدعيه من عيب أو غرر، 
وهو يسقط حقه يف ذلك لو ثبتت دعواه عدم العلم. قال يف منار السبيل: “فصل: وال يثبت 
العقد لدخوله عىل بصرية،  به وقت  لعامل  لزوال سببه، وال  العقد  بعد  اخليار يف عيب زال 
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أشبه من اشرتى ما يعلم عيبه”. )١٨٠/٢(؛ لذلك كله فقد حكمت بعدم استحقاق املدعي 
املدعي وكالة قرر  النظر عن مجيع طلباته. وبعرض احلكم عىل  يدعيه، ورصفت  ملا  وكالة 
عدم القناعة باحلكم، فتم تسليمه نسخة من احلكم يف اليوم نفسه، وأبلغ بأن له مدة ثالثني 
عليه  املدعى  وقرر  االعرتاض،  يسقط حقه يف  اعرتاضه  يقدم  مل  إذا  اليوم،  تاريخ  من  يوما 
آله وصحبه وسلم.  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  القناعة باحلكم، وباهلل  وكالة 

حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

الثانية يف  الشخصية  دائـرة األحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد، 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٨٦٩٧٧١/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
اخلرب برقم ٣٥/٢٥٩٧٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥٢١٧٦٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، اخلاص  القايض هبا 
بدعوى/)...( ضد/)...( يف قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/٢٦هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٦٠٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٦٣٢٣ 

فقخانكاحا-اعيبايفاتلزوجا-اعقلا-اتساخالفا-اإسلترابضعفاتإلنجابا-ادفعابعملا
تملدعيةاسبلاتلنكاحا-اعجزاعناإثباتها-اتقليلاطبيا-اثبوتاتلعقلا-افقخاتلنكاحابالاعوض.

مااجاءايفافااوىاسامحةاتلشيخاحممدابناتبلتهيلاآلاتلشيخلا“ تلعقلاهواعدماتلوالدة،اوالا
ريباأناتلصحيحافيهاأنهاعيب”.

من  لترضرها  منه  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
عدم قدرته عىل اإلنجاب وذلك بعد أن تزوجها ودخل هبا ثم علمت أنه عقيم وعاجز عن 
اإلنجاب، وقد جرى استخالف حمكمة بلد املدعى عليه لسامع إجابته عن الدعوى فورد 
القدرة  لديه جمرد ضعف يف  بأن  للعقم، ودفعه  وإنكاره  بالزوجية،  إقراره  املتضمن  جوابه 
عىل اإلنجاب، وأن املدعية كانت عىل علم بذلك قبل النكاح، وبعد إخضاع املدعى عليه 
للفحص الطبي اتضح أنه عقيم؛ ونظرا لثبوت عقم املدعى عليه بالتقرير الطبي؛ وألن ذلك 
فسخ  فقد  لذا  النكاح؛  قبل  العيب  هبذا  املدعية  علم  إثبات  عن  عجز  وألنه  فيه؛  عيبًا  يعد 
القايض نكاح املدعى عليه من زوجته املدعية، وأفهمها أال تتزوج إال بعد اكتساب احلكم 
ثم  به،  دفع  ما  نفي  يمينها عىل  وللزوج حق طلب  الرشعية،  للعدة  إمتامها  وبعد  القطعية، 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٣٦٠٦٠٩٧ برقم  بحائل/املساعد  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٣/١٠/١٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٨٢٢٤٨٤ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٣/١١/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١ صباًحا وفيها 
ف هبا من  حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرَّ
قبل أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى 
عليه، وقد وردتنا إفادة رئيس قسم حمرضي اخلصوم باملحكمة ذات الرقم ٣٣١٨٢٢٤٨٤ 
وبذلك  القصيم،  بمنطقة  ويسكن  يعمل  عليه  املدعى  أن  وفيها  ١٤٣٣/١٠/١٦هـ،  يف 
نظام  من  الرقم ٣٤ /١٠/هـ  ذات  املادة  بناًء عىل  اجللسة  دعواها يف هذه  املدعية  رت  حرَّ
رت قائلًة: إن املدعى عليه زوجي عقد عيل بوالية والدي، ودخل  املرافعات الرشعية فقرَّ
سنتني  قبل  ذلك  وكان  ريال،  ألف  مخسون  وقدره  استلمته  مهر  عىل  الرشعي  الدخول  يب 
تقريبا بتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ، وخالل بقائي معه مدة السنتني املاضيتني تبني يل أنه عقيم 
ال ينجب، وهذا عيب يف املدعى عليه مل أعلم به إال بعد دخوله عيل، وبعد مراجعته لعدة 
الطبية أن نسبة االنجاب عنده صفر؛ وحيث إن هذا غٌش من  التقارير  أثبتت  مستشفيات 
أن  ادعت، وقررت  منه، هكذا  نكاحي  أطلب فسخ  معه،  بالبقاء  ويلحقني رضر  املدعي، 
املدعى عليه يسكن مدينة بريدة، وهو معلم فيها بمدرسة )...( االبتدائية التي تقع جنوب 
رشق )...( يف حي )...(، ورقم جواله )...(، هكذا قررت؛ لذا وبناء عىل املادة املشار إليها 
أعاله قررت رفع اجللسة مستخلفا رئيس املحكمة العامة بربيدة، أو من ينيبه من أصحاب 
الفضيلة لسامع جواب املدعى عليه عىل دعوى املدعية بعاليه، وحتى ورود اإلفادة. ويف جلسة 
ف هبا شقيقها )...(، كام حرض املدعى عليه وكالة )...(  أخرى حرضت املدعية )...(، واملعرِّ
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب وكالته عن )...( الصادرة 
من كتابة عدل الثانية بربيدة برقم ٣٤١٠٣٢٢٤ يف ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ، والتي له حق السري 
يف هذه القضية، وقد وردنا اجلواب عىل االستخالف من املحكمة العامة بمنطقة القصيم 
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معه  املرفق  ١٤٣٣/١١/٢٠هـ،  يف   ٣٣١٩٩٥٩٧٨ الرقم  ذي  رئيسها  كتاب  بموجب 
صورة الضبط الصادرة من املكتب القضائي )...( لدى حمكمة بريدة العامة عىل الصحيفة 
 ،)...( القايض/  فضيلة  إجراء  ٩/٤٦/إهنائي  الرقم  ذي  الضبط  وجملد   ٢٢ الرقم  ذات 
ونص احلاجة منه: ) حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
وقد جرى عرض دعوى املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، فقال: إن ما ذكرته املدعية من زواجي هبا ودخويل هبا بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٤هـ، 
فهذا صحيح، وما ذكرته من أنني عقيم فهذا غري صحيح، والصحيح أن لدي ضعًفا، وقد 
رضيْت يب؛ حيث إهنا كانت مطلقة، ولدهيا ولد، وقد أخربهتا والديت قبل الدخول هبا أن 
لدي ضعًفا فقبلت يب ورضيت، وقالت: إن لدي ولدًا، وإن رزقني اهلل منه أوالدًا فهذا خري، 
وما ذكرته من مراجعتي املستشفيات فقد راجعت مستشفًى واحًدا فقط يف )...(، ومل يثبت 
أن لدي عقاًم، وأنا أطالبها بالعودة يل، أو تسليمي الصداق الذي دفعته هلا، هكذا أجاب( 
اهـ. وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: ما ذكره املدعي من أنه مل يراجع إال مستشفى واحًدا 
هو )...( فهذا غري صحيح، وما أشار إليه من أن لديه ضعًفا فقط فهذا غري صحيح، بل هو 
عقيم، ومل خيربين، ومل يعلم وليي، ومل أعلم عنه أن لديه ضعًفا، وقد راجعُت أنا وأيَّاه عدة 
مستشفيات داخل اململكة، منها )...( بالرياض وأثبتت التحاليل أنه عقيم متامًا، وأن النتيجة 
هكذا  املهر،  بإعادة  حق  له  فليس  قبله،  من  السبب  ألن  أمهرين؛  ما  إعادة  وأرفض  صفر، 
أشارت  ما  بشأن   )...( وملخاطبه  يتيرس،  فلم  الطرفني  بني  الصلح  حماولة  فجرى  أجابت. 
 )...( املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  اإلفادة.  ورود  حتى  اجللسة  رفعت  املدعية  إليه 
ف هبا من قبل أخيها )...( املرصودة هويتامها مسبقا، وحرض حلضورمها املدعى عليه  املعرَّ
وكالة )...( املرصودة هويته ووكالته مسبقا، ويف هذه اجللسة وردنا كتاب املدير التنفيذي 
املشارك للمعلومات الصحية )...( ذو الرقم ٦٧/٣٠٧٣ يف ١٤٣٤/٥/٢٢هـ، املقيد هبذه 
املحكمة برقم ٣٤١٣٢٠٨٩١ يف ١٤٣٤/٥/٢٩هـ، املرفق معه ترمجة موجزة لتقرير طبي 
عىل املدعى عليه )...(، وهذا نصه: )التشخيص/ عقم أويل موجز احلالة/املريض املذكور 
أعاله يعاين من عقم أويل منذ مخس سنوات، تم عمل الفحوصات واإلجراءات الالزمة، 
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وكانت النتيجة وجود ارتفاع يف هرمون منبه للجريب وهرمون ملوتن باإلضافة اىل إصابته 
املرشحني  من  املريض  يعد  كام  النضج،  وتوقف  الوحيدة،  )سريتويل(  خاليا  بمتالزمه 
تم  بـ)امليكروسكوب(.  اخلصية  من  املنوية  احليوانات  استخراج  لتقنية  مستقبال  للخضوع 
إعداد التقرير بناء عىل طلب إدارة التقارير الطبية. أعد التقرير د.)...( استشاري مساعد طب 
مسالك بولية قسم التخصصات اجلراحية، واعتمد التقرير د.)...( استشاري طب مسالك 
بولية قسم التخصصات اجلراحية(. اهـ؛ والنتهاء وقت اجللسة رفعت. ويف جلسة أخرى 
ف هبا من قبل أخيها املرصودة هويتامها مسبقا، ومل حيرض املدعى عليه  حرضت املدعية املعرَّ
وال من ينوب عنه عىل الرغم من تبلغ وكيله الرشعي بموعد هذه اجللسة، وأخذ توقيعه عىل 
ذلك يف اجللسة املاضية. بعد ذلك جرى سؤال املدعية: هل هي من ذوات احليض أم غري 
ذلك ؟ فقررت قائلة: إين من ذوات احليض؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام 
ر أنه مل يراجع إال مستشفى واحًدا فقط يف  أن املدعى عليه أنكر دعوى املدعية بأنه عقيم، وقرَّ
)...(؛ وحيث تبني من خالل التقرير الصادر من )...( املرصود يف اجللسة املاضية أن املدعى 
عليه عقيم، وهبذا يكون غري صادق فيام أشار إليه من أنه مل يراجع إال مستشفًى واحًدا فقط، 
بإنكاره يف جوابه عىل  ملا أخفاه  العقم عيًبا وإال  يعترب  املدعى عليه  أن  فيه داللة عىل  وهذا 
الدعوى، مما يوجه دعوى املدعية بأن املدعى عليه مل خيربها أو وليها بأنه عقيم، وملا جاء يف 
فتاوى سامحة الشيخ حممد بن ابراهيم آل الشيخ - رمحه اهلل - )املجلد: ١٦٥/١٠ -١٦٦(  
يف قوله جوابا عن سؤال خيص العقم: “ العقم هو عدم الوالدة، وال ريب أن الصحيح فيه 
أنه عيب... “، ثم قرر سامحته بعد ذلك أن للمرأة الفسخ من هذا العيب. اهـ، وبام أنه من 
مقاصد النكاح حتصيل الولد، وهو متعذر بالعقم، وبام أن املدعية طالبت بفسخ نكاحها من 
بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  عليه  املدعى  نكاح  فقد فسخت  لذا  لعقمه؛  عليه  املدعى 
السجل املدين ذي الرقم )...( من زوجته املدعية )...(، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت، كام 
الرشعية،  للعدة  إمتامها  وبعد  القطعية،  احلكم  اكتساب  بعد  إال  تتزوج  أال  املدعية  عىل  أن 
وأن عىل وليها املحافظة عليها، وعدم تزوجيها إال بعد اكتساب احلكم القطعية، كام أن عىل 
بمعنى  قروء  ثالثة  ترتبص  أن  وهي  احلكم،  تاريخ  من  الفسخ  هلذا  الرشعية  العدة  املدعية 
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ثالث حيض؛ ذلك ألهنا قررت أهنا من ذوات احليض، وأمرُت ببعث نسخٍة منه للمدعى 
تاريخ استالمه للحكم،  لتقديم اعرتاضه إن رغب، يف مدة أقصاها ثالثون يوما من  عليه 
إليها سقط حقه يف طلب االستئناف، واكتسب  املشار  املدة  باعرتاضه خالل  يتقدم  مل  وإن 
احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٤/٠٨/١٧هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي هذا اليوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠١/٠١هـ افتتحت اجللسة 
املعاملة من حمكمة االستئناف بحائل بموجب كتاب  الثامنة والنصف وقد عادت  الساعة 
األحوال  دائرة  قرار  معه  املرفق  ١٤٣٤/١١/٠٢هـ،  يف   ٣٣١٨٢٢٤٨ الرقم  ذي  رئيسها 
الشخصية ذو الرقم ٣٤٣٤٤٨٦٣ يف ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ املتضمن: أنه لوحظ ما ييل: ذكر 
املدعى عليه يف إجابته أن والدته أخربت املدعية بأن املدعى عليه الزوج لديه ضعف، وقد 
رضيت به قبل الدخول، ومل يناقش فضيلُته ذلك مع الطرفني. اهـ. قضاة االستئناف )...( 
ف هبا من قبل شقيقها  و)...( و)...( أختامهم وتواقيعهم؛ عليه فقد حرضت املدعية املعرَّ
)...( املرصودة هويته سابقا، واملدعى عليه وكالة املرصودة هويته ووكالته سابقا، ويف هذه 
اجللسة جرى سؤال املدعية عامَّ الحظه أصحاب الفضيلة بعاليه، فقررت جواهبا قائلة: ما 
ذكره املدعى عليه بأن والدته أخربتني بأن لديه ضعًفا غري صحيح، وبرد ذلك عىل املدعى 
عليه وكالة قال: لدي بينة، وهي أم موكيل املدعى عليه وأخته )...( تشهدان بذلك، وليس 
لدي بينة غريها، ومها من ذهبا خلطبة املدعية، هكذا قرر. وبرد ذلك عىل املدعية قالت: ما 
ذكره من حضور أم املدعى عليه وأخته صحيح، لكن مل أخرب بأن لدى املدعى عليه ضعًفا، 
لدهيا؛  ما  لسامع  إليها  املشار   )...( بإحضار  عليه  املدعى  وكيل  فأفهمُت  أجابت،  هكذا 
ف هبا من قبل أخيها )...(  ولذلك رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية املعرَّ
غ  تبلُّ من  الرغم  عنه عىل  ينوب  من  عليه وال  املدعى  مسبقا، ومل حيرض  املرصودة هويتامها 
وكيله الرشعي بموعد هذه اجللسة يف اجللسة املاضية، وأخذ توقيعه عليها، وقد حدد موعد 
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هذه اجللسة لسامع بينته كام يف دفعه الذي الحظ أصحاب الفضيلة إال أنه مل حيرض، ومل حترض 
البينة املشار إليها يف اجللسة املاضية، كام أجيب أن ما الحظة أصحاب الفضيلة خارج حمل 
النزاع؛ حيث إن املدعية تدعي أنه عقيم ونسبة اإلنجاب عنده صفر، وقد أيد دعواها التقرير 
الطبي املشار إليه والضعف الذي أشار اليه املدعى عليه ال يعني العقم؛ وبناء عليه فإين ما 
زلت عىل ما حكمت به، وللمدعي يمني املدعية عىل نفي ما دفع به بأنه أخربها عن طريق 
والدته وأخته أن لديه ضعًفا متى ما أراد، وأمرت بإحلاق ذلك عىل الصك وسجله، ورفعه 
مع كامل أوراق املعاملة اىل حمكمة االستئناف لتدقيقه كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.
احلمد وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحائل املساعد رفق كتابه 
ذي الرقم )٣٣١٨٢٢٤٨٤( والتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، املقيدة لدينا برقم)٣٥٤٠١٤٢٠( 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٧هـ،  وتاريخ 
اخلاص  ١٤٣٤/٨/٢١هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٠١٢١٧( برقم  بحائل  العامة  باملحكمة 
بدعوى/ )...( ضد زوجها/ )...( بشأن فسخ نكاحها منه ألنه عقيم، وقد تضمن الصك 
حكم فضيلته بفسخ نكاحها منه بسبب العقم، وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة بموجب قرارنا ذي الرقم )٣٤٣٤٤٨٦٣( والتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ. وباالطالع عىل ما أحلقه فضيلته عىل الصك وصورة ضبطه بناًء عىل 
مستقباًل  يلزم  أنه  عىل  التنبيه  مع  فضيلته،  به  حكم  ما  عىل  املصادقة  قررنا  املذكور.  قرارنا 
ه، واهلل املوفق، وصىل  تدوين قرار حمكمة االستئناف، والرد عليه بالضبط والصك وسجلِّ

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة اخلرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٧٣١٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥١٣٢٥٣٢ 

تقليلا تلدعوىا-ا إنكارا عرشةا-ا سوءا نفيسا-ا ملضا تلزوجا-ا يفا عيبا نكاحا-ا فقخا
طبيا-احكلاغيايبا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-اتلعدةاتلرشعية.

سولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا)االارضراوالارضترا(.

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
وبعرض  رشفها،  يف  واهتامها  ورضهبا،  عليها،  باالعتداء  ويقوم  نفيس،  بمرض  مريض 
الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ثم تغيب عن حضور جلسات املحكمة، وقد وردت 
إفادة مستشفى الصحة النفسية متضمنة إصابة املدعى عليه بمرض الفصام العقيل؛ ونظرًا 
ألن املدعى عليه رفض طالق املدعية أو خمالعتها، وملا جاء يف التقارير الطبية؛ لذا فقد حكم 
القايض بفسخ نكاح املدعية من املدعى عليه دون عوض، وأفهم املدعية بأن عليها العدة 

الرشعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بمحافظة اخلرمة، 
برقم  اخلرمة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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وتاريخ   ٣٤٤٤٤٧١٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٧٣١٤
١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١١/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
الرقم  املدين ذي  املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل  ١٠ وفيها حرضت   :٠٠
املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  عليه  املدعى  )...(، ومل حيرض زوجها 
الرقم )...(، وقد وردتنا إفادة حمرض اخلصوم )...( أنه ذهب إىل بيت املدعى عليه ومل جيده، 
وقد سبق أن ضبطت املعاملة بالضبط اليدوي ثالث جلسات: األوىل يف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٤/١/٦هـ وتضمنت حضور املدعية وعدم حضور املدعى عليه عىل الرغم من تبليغ 
٤٦/٢٨/٣/٢٠ عىل  والده بموعد اجللسة، كام ورد يف خطاب الرشطة اجلوايب ذي الرقم 
١٤٣٤/٤/١هـ  املوافق  االثنني  يوم  يف  الثانية  واجللسة   ،٣٣/٢١٠٥ الرقم  ذي  خطابنا 
يردنا  مل  حيث  عليه؛  املدعى  حضور  وعدم  املدعية  حضور  وتضمنت  التاسعة،  الساعة 
املوافق  الثالثاء  يوم  يف  افتتحت  الثالثة  واجللسة  تبليغه،  يفيد  ما  اخلصوم  حمرضي  من 
١٤٣٤/٤/٢هــ الساعة العارشة، وحرض فيها الطرفان، وأدعت األوىل بقوهلا: إن املدعى 
عليه هو زوجي، وقد أنجبت منه بنت اسمها )...( مولودة يف تاريخ ١٤٢٥/٢/٢٢هـ، 
وقد هجرين هجرًا كاماًل منذ زمن ال أعلم مدته، وهو مريض نفيس بموجب التقرير الطبي 
الصادر من مستشفى الصحة النفسية برقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٤هـ، كام أنه يقوم 
بالسكني،  وهيددين  رشيف،  يف  ويتهمني  العرشة،  وسيئ  باستمرار،  ورضيب  عيل،  باالعتداء 
كرهًا  وكرهته  معه،  العيش  من  نفيس  طابت  وحيث  عيل؛  املنزل  أبواب  بإغالق  قام  كام 
شديدًا، ال أستطيع العيش معه والقيام بحقوقه الزوجية؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه 
دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام ورد يف دعوى املدعية أجاب قائاًل: ما ذكرته املدعية من 
الزواج والدخول فهذا صحيح، وما ذكرته من االعتداء عليها ورضهبا وإساءة العرشة معها 
صحيح،  غري  كله  عليها  املنزل  أبواب  وإغالق  بالسكني،  وهتديدها  عرضها،  يف  واهتامها 
الزوجية، وأرصت عىل طلبها.  باحلقوق  الزوجة وتذكريها  ثم جرى نصح  أجاب،  هكذا 
وبرد ذلك عىل الزوج ونصحه وتذكريه بأن املقصود من الزواج هو السكن واملودة وأنه قد 
ال حيصل ذلك يف ظل اخلالفات، وأرص عىل إبقاء زوجته وعدم االستجابة لطلبها، وطلب 
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الساعة  اليوم  الوقت فقد جرى رفع اجللسة. ويف نفس  الزوجية؛ ولضيق  عودهتا إىل بيت 
الواحدة والربع ظهًرا عاد الزوجان، وقال املدعى عليه: ال تكتبوا شيئا، ولن أطلقها، ولن 
ويتكلم بكالم غري  يتأوه،  واملرأة وأهلها فسقة مؤذين، وآذوين، وأخذ  للمحكمة،  أحرض 
الئق، ويقوم وجيلس، ويدور يف جملس احلكم، ويأيت إىل طاولتي، ويرضب هبا، وحيرك يده 
بوجهي، ثم هيم باخلروج أكثر من مرة دون إذن، فريده العسكري، ويترصف ترصفات غري 
الئقة، ومل يقطع حديثه طوال اجللسة، وإذا أرادت الزوجة الكالم قاطعها وأسكتها، وكان 
يقول: طالقها وفراقها يل أبعد عليها من السامء، ثم استمر بالكالم طوال مدة اجللسة أكثر 
من نصف ساعة، ويعيد ويردد كالمه، ويقول: إن هؤالء ظلمة كذابني فسقة؛ يقصد الزوجة 
بام ذكرت من  إصابته  تاريخ  الزوجة عن  تكتبون. وبسؤال  ما  أوقع عىل  لن  وأنا  وأخاها، 
مرض نفيس قالت: هو مصاب به بعد زواجي به بخمس سنوات، وأنا ال أستطيع العيش 
معه أبدًا عىل هذه احلال، وأطلب فسخ نكاحي منه؛ حيث ترضرت من بقائي حتت عصمته 
معلقة ال متزوجة وال مطلقة ملدة أقل ما فيها أهنا ثالث سنوات، وأنا مل أعد أطيق صربًا عىل 
هذه احلالة؛ حيث إين أخشى عىل نفيس من الفتنة، كام أخشى من اعتدائه عيل. وبرد ذلك 
عىل الزوج، وبسؤاله مرة أخرى: هل هو مستعد بالطالق دون عوض أو اخللع بعوض؟ 
قال: لن أطلق، ولن أخالع، وطالقها مني أبعد عليها من السامء، وإن كتبتم ما كتبتم فلن 
أطلق ولن أخالع، ولن أحرض اجللسات بعد هذه اجللسة، ولو أدى ذلك إىل سجني، هكذا 
املدعى  حيرض  ومل  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف   للتأمل.  اجللسة  رفعت  ثم  أجاب، 
انتهاء اجللسة  عليه عىل الرغم من توقيعه بالعلم بموعد اجللسة يف الضبط اليدوي، وقبل 
رفع  وجرى  هلم،  الكتابة  فتمت  بالطائف  النفسية  الصحة  ملستشفى  الكتابة  املدعية  طلبت 
اجللسة لطلبه للحضور ملوعد جلسة هذا اليوم، فوردتنا إفادة حمرض اخلصوم أنه مل يستطيع 
تبليغه لكونه غري متواجد. وعند السؤال عنه أفاد أحد أقاربه أن حالته ازدادت سوءًا، وتم 
إدخاله ملستشفى الصحة النفسية )شهار(؛ لذا وحيث احلال ما ذكر فقد قررت االستمرار 
بنظر الدعوى دون حضوره استنادًا للامدة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية. 
وبسؤال املدعية: هل لدهيا بينة عىل قيامه برضهبا وهتديدها؟ قالت: ليس لدي بينة، ويغني 
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وإذا  العني،  رأي  رأيتموه  فقد  بينتي،  عن  احلكم  جملس  يف  لديكم  ترصفات  من  به  قام  ما 
أنا  أقول  أن  كان هذا ترصفه معكم وداخل أروقة املحكمة ويف جملس احلكم فامذا عساين 
املسكينة؛ إذ ال حول يل وال قوة، وأنا ترضرت كثريًا من بقائي حتت عصمته؛ ال متزوجة 
رجل  بيت  إىل  أعود  كيف  إذ  األمر؛  كلف  مهام  الزوجية  بيت  إىل  أعود  ولن  مطلقة،  وال 
جمنون يشكل خطرًا عىل حيايت، وأطلب فسخ نكاحي منه اآلن، هذه إجابتي؛ وحيث قد 
جرت منا الكتابة ملستشفى الصحة النفسية بالطائف لإلفادة عن حالته بخطابنا ذي الرقم 
٣٣/١٥٦ والتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٨هـ فوردتنا إجابتهم باخلطاب ذي الرقم )...( والتاريخ 
١٤٣٣/٩/٢٤هــ املتضمن: أنه باالطالع عىل امللف الطبي تبني أن املريض املذكور اسمه 
أعاله راجع املستشفى ألول مرة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هــ، وتقرر تنويمه يف اليوم نفسه، 
مبدئيًا  حالته  وشخصت  ١٤٣٢/١١/٢٤هـ،  بتاريخ  الطبي  النصح  ضد  خرج  ولكنه 
)اكتئاب نفيس، ومل يعَط تشخيصًا هنائيًا، ورصف له عالج ملدة أسبوعني عىل أن يراجع يف 
العيادات اخلارجية؛ حرصًا عىل استقرار حالته، ومل يراجعنا منذ ذلك التاريخ )...( إلخ(، 
ومذيلة بتوقيع أخصائي الطب النفيس )...(، واستشاري الطب النفيس )...(، كام جرت 
الكتابة إىل مستشفى الصحة النفسية بالطائف بخطابنا ذي الرقم ٣٤١٣١٤٠٠٥ والتاريخ 
اجلنائية  ترصفاته  عن  مسؤوليته  ومدى  العقلية،  قواه  من  التأكد  بطلب  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ 
أدخل  املذكور  بأن  والتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ   )...( الرقم  باخلطاب ذي  فوردنا جواهبم 
املستشفى بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ، وخرج يف إجازة عالجية يف ١٤٣٤/٦/١٨هـ، ومل يعد 
للمستشفى، واعترب خروجه ضد النصح الطبي. أما ما خيص طلبكم فنرجو التوضيح، فإن 
اللجنة  كانت عليه قضية جنائية وهو موقوف أو سجني بسبها فيجب عرضه عىل أعضاء 
الطبية النفسية اجلنائية طرفنا؛ وأما إذا مل يكن سجيًنا أو عليه قضية فنرجو توضيح الدعوى، 
وتكليفه للحضور للمستشفى ملقابلة اللجنة الطبية املدنية لدينا للكشف عليه. ومذيل بتوقيع 
مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف )...(؛ وحيث قد تم إحلاق خطابنا السابق بخطاب 
إحلاقي حيمل الرقم ٣٤١٧٣٣٦٥٦ والتاريخ ١٤٣٤/٧/١٧هـ قبل ورود اإلجابة فوردتنا 
باملستشفى يف ١٤٣٢/١١/٢١هـ؛  بياناته أعاله راجعنا ألول مرة  املبني  أن  إجابة إحلاقية 
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وذلك بتحويل من الرشطة ووالده؛ حيث كانت شكواه هيدد، ويعصب عىل األهل، وضيق 
وكتمة يف الصدر يتكلم مع نفسه، يتضارب مع جريانه، وبعد الفحوصات الطبية النفسية 
الالزمة شخصت حالته بـ)فصام عقيل(، وملخص تطور احلالة: بدأ املرض باضطراب يف 
السلوك، وأدخل املستشفى لدينا مرتني، وأوىص له بعالج عقاقريي )ريسبريدال( ٢ملجم 
بتاريخ  حبوب حبة صباحًا وحبتني مساًء، وملخص تارخيه املريض: سبق له أن نوم لدينا 
ثم  ١٤٣٤/٦/٥هـ،  بتاريخ  كان  له  دخول  وآخر  أيام،  أربعة  وملدة  ١٤٣٢/١١/٢١هـ، 
خرج يف إجازة بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، ومل يعد بعدها، ومل يراجع العيادات اخلارجية، 
ويوىص باستمراره عىل العالج املوصوف له، واملتابعة املستمرة ملواعيده؛ فبناء عىل ما تقدم 
بينهام، وانعدام املودة والرمحة،  التوافق  من الدعوى واإلجابة، وملا قرره الطرفان من عدم 
وملا ظهر يل من ترصفات الزوج املدعى عليه التي يظهر من خالهلا أن قصده هو اإلرضار 
أبعد عليها من السامء، وقوله: لن أطلق، ولن  واملضارة بزوجته؛ حيث قال: طالقها مني 
مقاصد  منه  تتحقق  ال  أمر  الوضع  هذا  عىل  الزوجية  احلياة  استمرار  أن  إىل  ونظرًا  أخالع؛ 
النكاح يف الرشيعة اإلسالمية من املودة والرمحة والسكن والعفة، مع ما يف ذلك من املضار 
النفسية واالجتامعية واجلسدية عىل الزوجني، ولكون بقاء املدعية ناشزًا مع طول املدة أمر غري 
حممود رشعًا مع ما ينشأ من الظلم واإلثم والقطيعة بني األرس، وتوليد العداوة والبغضاء، 
وملا ورد يف التقارير الطبية املرصودة أعاله؛ وألن بقاء املرأة عىل هذا احلال فيه رضر عليها، 
والرضر يزال، ولقوله عليه الصالة والسالم: ) ال رضر وال رضار (؛ لذلك كله فقد حكمت 
بفسخ نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه دون عوض، وأفهمت املدعية بأن عليها العدة 
وأال  قروء،  ثالثة  وهي  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ،  اجللسة  هذه  تاريخ  من  اعتبارا  تبدأ  الرشعية 
تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية؛ ولكون هذا احلكم قد تم دون حضور املدعى عليه 
فقد قررت بعث نسخة منه للمدعى عليه لتقديم اعرتاضه يف مدة أقصاها ثالثون يوما من 
لتدقيق  االستئناف  ملحكمة  كاملة  املعاملة  أوراق  رفع  بعدها  يتم  للنسخة،  استالمه  تاريخ 
نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  به،  قنعت  املدعية  عىل  احلكم  وبعرض  احلكم. 

حممد. ختمت اجللسة الساعة احلادية عرشة. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٣هـ.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بمحافظة اخلرمة، 
عىل  وبناء  الواحدة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  األحد  يوم  ويف 
إفادة حمرض اخلصوم )...( املتضمنة: أنه ذهب لتسليم نسخة من احلكم للمدعى عليه أكثر 
من مرة ومل جيده، وأنه قد تعذر عليه تبليغه؛ لذا قررت رفع أوراق املعاملة كاملة ملحكمة 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف، 

١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

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 
رئيس  مساعد  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف 
١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٤٤٧١٦ برقم   )...( الشيخ  باخلرمة  العامة  املحكمة 
١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٨٧٣٨ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
املتضمن دعوى املرأة )...( ضد )...( يف قضية زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه، 
تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم بفسخ النكاح، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

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

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٧٤٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥١٧١٣  

فقخانكاحا-اعيبايفاتلزوجا-افصاماعقرا-اصكاواليةا-اإسلتراتلويلا-اثبوتاتخليارا
لمزوجةا-اتخايارهااتلفقخا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلرشعية.

لا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلطالقاملناأخذابالقاق(.
٢ا-مااجاءايفازتداتملعاداالبناتلقيلا)4/لر(: “ وتلقياساأناكلاعيباينفلاتلزوجاتآلخلا
منهاوالاحيصلابهامقصوداتلنكاحامناتللمحةاوتملودةايوجباتخلياراوهواأوىلامناتلبيع”.
را-مااجاءايفارشحاتملناهىا)ر/9رل(: “ ليسالمويلافقخاتلنكاحاأواتلطالقاأواتخلمعا

حلديثلا)اتلطالقاملناأخذابالقاق(ا”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك ألنه أصيب 
بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  ويل  عىل  الدعوى  وبعرض  أبدا،  يعقل  ال  جعله  نفيس  بمرض 
وقرر موافقته عىل فسخ نكاح املدعية، وقد ورد خطاب مستشفى الصحة النفسية متضمنا 
إصابة املدعى عليه بفصام عقيل مزمن؛ ونظرًا ألن ذلك عيب يثبت به اخليار للزوجة؛ وألهنا 
اختارت فسخ النكاح، وألن الويل ليس له ذلك، وال سبيل إليه إال بفسخ احلاكم الرشعي؛ 
لذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه بال عوض، وأفهم املدعية أهنا 
بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الرشعية، وأال تتزوج حتى يكتسب احلكم 
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القطعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالطائف، وبناء عىل 
وتاريخ   ٣٥٢٧٧٤٣ برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٢٥٨٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة صباحا وفيها 
املاضية،  اجللسات  يف  وصفاهتم  هوياهتم  املثبتة   )...( هبا  ف  واملعرِّ  )...( املدعية  حرضت 
وحرض حلضورمها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
وليا عىل أخيه املدعى عليه )...( بموجب صك الوالية الصادر من املحكمة العامة بمكة 
يعاين  الشقيق )...(  أن أخاه  برقم ٣٢١٢٣٦٩٤ يف ١٤٣٢/٦/٧هـ، واملتضمن:  املكرمة 
النفسية  الصحة  ملستشفى  الكتابة  فجرت  شؤونه،  إدارة  يستطيع  وال  عقيل،  انفصام  من 
بالطائف، فوردت اإلجابة منهم املتضمنة: أنه يعاين من مرض انفصام عقيل مزمن، وبحاجة 
إلقامة قيم يرعى شؤونه، وقد تم إقامة املنهي )...( وليًا عىل أخيه الشقيق )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( يرعى شؤونه، ومصاحله، ويدافع، وخياصم 
عن حقوقه، ويشرتي ويبيع له بام حيقق الغبطة واملصلحة له )...(؛ بموجبه وبسؤال املدعية 
تاريخ  يف   )...( أصالة  عليه  املدعى  تزوجت  قد  إنني  قائلة:  أجابت  دعواها  حترير  عن 
قبيل  من  مستلاًم  ريال  ألف  سبعون  قدره  بمهر  رشعي  عقد  بموجب  ١٤٢٢/١٠/٠٦هـ 
 )...( سمها  البنت  وبنًتا:  ولًدا  الزوجية  فراش  عىل  له  أنجبت  وقد  رشوط،  ودون  كاماًل 
 )...( والولد سمه  تقريبًا،  ثالثة عرش سنة  اآلن  مولودة يف ١٤٢٣/٠٨/١١هـ، وعمرها 
مولود يف ١٤٢٥/٠٨/٣٠هـ، وعمره اآلن أحد عرش سنة تقريبًا، ومل يسبق للمدعى عليه 
أن طلقني، ومن بعد زواجي من املدعى عليه بسنتني تقريبًا ويف عام ١٤٢٤هـ تقريبًا ساءت 
حالة زوجي، وأصبح ال يعقل أبدًا، وكان قبل ذلك أفضل حااًل، وأستطيع التعامل معه، 
وأتدبر أموري معه، وأنا ال يمكنني العيش متزوجة منه وهو هبذه احلالة، أطلب سؤال وليه 
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الرشعي عن ذلك، وفسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال الويل عن ذلك أجاب قائاًل: ما 
ذكرته يف دعواها كله صحيح مجلة وتفصياًل، وأخي )...( كانت حالته النفسية أثناء زواجه 
يعقل، وهو  النفسية، وأصبح ال  تأزمت حالته  ثم يف عام ١٤٢٤هـ  متوسطة،  املدعية  من 
اآلن يف مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وأنا أرى أن األصلح للمدعية وزوجها أخي 
أن يفرتقا، ويفسخ نكاحهام لعدم وجود األمل يف حالة أخي، هكذا أجاب. بموجبه ولضيق 
ف هبا من قبل )...(،  الوقت رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...(، املعرَّ
وحرض حلضورمها )...( بصفته وليا عىل أخيه املدعى عليه، املنوه عن هوياهتم وصفاهتم يف 
برقم  باملعاملة  املقيد  النفسية  الصحة  املاضية، وفيها جرى االطالع عىل خطاب  اجللسات 
٥٣٨٩٣٢١٨ يف ١٤٣٥/٦/٢هـ، املتضمن: أن املدعى عليه )...( يعاين من مرض عقيل 
)فصام مزمن(، وأرفق بذلك صورة التقرير الطبي للمدعى عليه )...( برقم ٤٧/٠٦/٨٠١ 
ط يف ١٤٣٢/٥/١٢هـ، واملتضمن مرض املدعى عليه بالفصام العقيل املزمن، ويعاين من 
تدهور يف قدراته اإلدراكية والعقلية واملعرفية بسبب هذا املرض )...( إلخ، كام جرى االطالع 
عىل دفرت العائلة الصادر من األحوال املدنية للمدعى عليه )...( برقم )...(، واملتضمن أن 
املدعية )...( من أفراد األرسة، وقرابتها زوجة؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا 
جاء يف صك الوالية أن املدعى عليه يعاين من مرض انفصام عقيل مزمن، وبحاجة إلقامة 
قيم يرعى شؤونه، وملا قرره أهل العلم رمحهم اهلل من أن فقد العقل عيب يثبت به اخليار، 
وملا قرره ابن القيم رمحه اهلل من قوله)زاد املعاد: ٣١/٤(: )والقياس أن كل عيب ينفر الزوج 
اآلخر منه وال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة يوجب اخليار، وهو أوىل من البيع 
(. اهـ، كام نص صاحب رشح املنتهى عىل ذلك. ينظر: )املجلد الثالث صحيفة ٥١(؛ وبام أن 
املدعية اختارت فسخ النكاح، وال سبيل إىل ذلك إال بفسخ احلاكم الرشعي؛ ألنه ليس للويل 
فسخ النكاح أو الطالق أو اخللع؛ حلديث: )الطالق ملن أخذ بالساق(. ينظر: )رشح املنتهى 
١٠٩/٣(؛ جلميع ذلك فقد فسخت نكاح املدعية )...( من زوجها املدعى عليه )...( بال 
عوض، وبموجبه أفهمت املدعية بأن عليها العدة الرشعية هلذا الفسخ اعتبارا من تاريخ هذا 
اليوم ١٤٣٥/٥/٠٣هـ ثالث حيض؛ حيث ذكرت أهنا حتيض، وأال تتزوج حتى يكتسب 
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احلكم  وبإعالن  قضيت.  وبذلك  االستئناف،  حمكمة  من  بتصديقه  القطعية  الصفة  احلكم 
عىل املدعية والويل قنعا به، وقررت رفعه ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة لتدقيقه حسب 
التعليامت لكون املدعى عليه قارًصا عقلًيا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالطائف، وبناء عىل 
وتاريخ   ٣٥٢٧٧٤٣ برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٢٥٨٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ، 
ويف يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٤٥: ١٢ بناء عىل رجوع 
املعاملة من حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة برقم ٣٥١٣٢٥٨٩ يف ١٤٣٥/٦/٣هـ، 
وبرفقها القرار الصادر من الدائرة احلقوقية السادسة بمحكمة االستئناف بمكة املكرمة برقم 
وصورة  الصك  وبدراسة  املقدمة:)إنه  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٦/١هـ،  يف   ٣٥٢٦٠٩١٣
ضبطه تقررت باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: أوال/ فسخ نكاح املدعية 
من املدعي عليه دون عوض، ومل يوضح هل هذا املرض العقيل حدث له بعد عقد النكاح 
أم أنه كان مصابا به وعلمته املدعية؟ البد من بيان ذلك، فإن كان معه سابقا، فقد رضيت 
النكاح ومل يفهمها أال  ثانيا/ فسخ  النكاح إال مقابل عوض للقارص.  بالعيب، وال يفسخ 
تتزوج إال بعد انقضاء عدهتا، وال بد من ذلك. ثالثا/ فسخ النكاح ومل يفهمها بصفة البينونة 
احلاصلة هلا بموجب هذا الفسخ، واحلكم فيام لو حتسنت حاله ورغبت يف العودة إليه، وباهلل 
التوفيق، وصيل اهلل وسلم عىل نبينا حممد(. اهـ؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل 
إىل كل خري أن حالة الزوج كام هو موضح بضبط القضية كانت مقبولة، ثم تردت حالته، 
وأصبح ال يعقل أبدا، وهذا عيب استجد من قبل الزوج يفسخ به النكاح دون عوض. وأما 
بعد  إال  تتزوج  أال  عليها  أن  املدعية  إفهام  وسيتم  ذلك،  استدراك  فسيتم  املالحظات  بقية 
انقضاء عدهتا، واكتساب احلكم الصفة القطعية، وأهنا هبذا الفسخ بانت من زوجها بينونة 



27

صغرها ال حتل له إال بعقد جديد برشوطه وأركانه إن رغبت يف العودة إليه، وأمرت بإحلاق 
ذلك بضبطه وصكه وسجله كي ال خيفي، وأمرت برفعه ملحكمة االستئناف لتدقيقه، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ.
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  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣١٤٥٤ برقم  بالطائف  العامة  باملحكمة 
عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نكاح.  فسخ  يف  ضد/)...(   )...(
احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 4لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٣٠٧٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٩٣٧٤ 

طبيا-ا تقليلا تلقالحا-ا إشهارا عقراعدوتينا-ا تلزوجا-املضا يفا عيبا نكاحا-ا فقخا
فصاماعقراوجنونا-اخشيةاتلاعدياوتجلنايةا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-اتلعدةاتلرشعيةا-ا

حكلاعىلاسارصاعقالا.

سولاتلشيخاتبناتبلتهيلايفاتلفااوىا)رل/ل٧ل( : “ تجلنوناولواساعةايثبتاتلفقخاولوا
حدثابعداتلعقد”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه بعد أن تزوجها 
وأنجبت منه؛ وذلك ألنه مصاب بمرض نفيس، ويتوهم أشياء غري حقيقية، ويشهر السالح 
عىل املدعية، كام أنه سجني لقتله والده، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بجواب 
غري مفهوم وال مالق للدعوى، وقد ورد التقرير الطبي متضمنا إصابة املدعى عليه بمرض 
الفصام العقيل؛ ونظرًا ألن هذا املرض نوع من أنواع اجلنون العدواين، وخياف منه التعدي 
فقد  لذا  يزال؛  الرضر  الزوجية؛ وألن  احلياة  ينتفي معه االستقرار والسكن يف  مما  واجلناية 
الفسخ حسب  العدة هلذا  املدعى عليه، وأفهمها أن عليها  املدعية من  القايض نكاح  فسخ 
حاهلا، ثم جرى رفع احلكم لتدقيقه من قبل حمكمة االستئناف لقصور املدعي العقيل فصدق 

احلكم منها.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العاّمة باألحساء، وبناء عىل 
وتاريخ   ٣٥٦٣٠٧٥ برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٩٠١٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، 
وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف 
عن  وكياًل  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
ذات  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...(
العيون،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٥٥٨٤٠ الرقم 
واملدافعة -اإلقرار -اإلنكار -تعيني اخلرباء  الدعاوى -املرافعة  إقامة   ( ما نصه:  وتتضمن 
واملحكمني وردهم واستبداهلم -إهناء ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع 
املحاكم -مطالبة الزوج )...( وبالطالق وبحضانة األبناء -االستالم والتسليم -االعرتاض 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  االستئناف(،  وطلب  األحكام  عىل 
السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤال املدعي وكالة عن موكلته قال: إهنا مل حترض لكوين 
اخلميس  يوم  ويف  اجللسة،  رفعت  لذا  القادمة؛  اجللسة  يف  بإحضارها  فأفهم  عنها،  وكياًل 
املدعية  حرضت  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ  املوافق 
والدها  من  الذات  معرفة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...(
عليه،  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
بدون(  وتاريخ  )رقم  العام  األحساء  حمافظة  سجن  شعبة  مدير  سعادة  خطاب  وردنا  وقد 
واملتضمن أن السجني )...( بمأمورية بديوان املظامل؛ لذا رفعت اجللسة. ويف يوم اخلميس 
املوافق١٤٣٥/٠٣/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حرضت )...( 
 )...( والدها  من  الذات  معرفة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت عىل احلارض معها )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلة يف دعواها: إن املدعى عليه 
زوجي تزوجني قبل سبعة عرشة سنة، وأنجبت منه ابنتني: األوىل اسمها )...( مولودة يف 
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١٤٢٨/٥/٥هـ، وهي معاقة، والثانية )...( مولودة يف ١٤٣١/٤/٢٨هـ، واملدعى عليه 
مصاب بمرض نفيس، ويتوهم دائاًم أشياء غري موجودة يف احلقيقة، وإذا غضب أشهر علينا 
السالح من نوع رشاش، كام أنه قتل والده قبل فرتة بسالح من نوع )شوزن(، وأنا ال آمن 
بنايت، هذه  منه، واحلكم يل بحضانة  نكاحي  منه، وأطلب فسخ  بنايت  عىل نفيس، وال عىل 
دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب بكالم غري مفهوم حول الشجاعة واحلكم 
وأنه  الناس،  بني  وأهنم حيكمون  عام،  ملدة مخسمئة  وأجداده وملكهم لألرض  آبائه  وسنة 
تزوجها بالنية، وهي صغرية، وال تطلق إال بالنية، وأنه ال يسمح هلا بالكالم أمام الرجال، 
ونحو ذلك من الكالم غري املفهوم، مما يدل عىل أنه ليس يف كامل قواه العقلية، ثم علقت 
القديمة،  العصور  عن  واحلديث  واحلمية  الشجاعة  عن  يتكلم  ما  كثريًا  إنه  بقوهلا:  املدعية 
النفسية  بالصحة  وكثريًا ما حيمل السالح، ونحن نعيش يف رعب شديد منه، ولديه ملف 
باألحساء، وكذلك ملف بالصحة النفسية بشهار بالطائف، هكذا قالت؛ لذا رفعت اجللسة 
للكتابة ملستشفى الصحة النفسية باألحساء لسؤاهلم عام لدهيم بخصوص املدعى عليه. ويف 
املدعى عليه، وال من  الذات من والدها، ومل حيرض  املدعية معرفة  جلسة أخرى حرضت 
األحساء  بمحافظة  النفسية  الصحة  مستشفى  مدير  سعادة  خطاب  وردنا  وقد  عنه  ينوب 
}نفيد فضيلتكم  املقدمة:  بعد  برقم ٤١/٢٨/٤/١٠٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، ونصه 
أنه سبق وأن حول لنا املذكور عن طريق رشطة حمافظة األحساء يتضمن قضية من القضايا 
والتاريخ   ٤١/٢٨/٤/٢١٣٧ الرقم  ذي  املرفق  الطبي  بتقريرنا  إفادهتم  وتم  )الكبرية( 
الطبية  اجلنائية  اللجنة  عىل  تعرض  حالته  مثل  أن  فيه  أوىص  والذي  ١٤٣٣/١١/١٧هـ، 
الرشعية بالطائف{، فجرى االطالع عىل التقرير الطبي املرفق صورته باخلطاب ذي الرقم 
٤١/٢٨/٤/٢١٣٧ يف ١٤٣٣/١١/١٧هـ، يتضمن التشخيص ونصه: } فصام عقيل {. 
اهـ. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية معرفة الذات من والدها، وحرض حلضورمها املدعى 
عليه؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناًء عىل ما ظهر من حال املدعى عليه أثناء 
اجللسة، وكونه مسجوًنا لقتله والده بسبب الفصام املصاب به؛ وملا جاء يف تقرير مستشفى 
الصحة النفسية من أن املدعى عليه مصاب بالفصام العقيل؛ ونظرًا لكون هذا املرض نوع 
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بالكلية،  به  املصاب  قربان  من  ومتنع  النفرة،  العادة  يف  يوجب  العدواين  اجلنون  أنواع  من 
وخياف منه التعدي واجلناية، وخيشى من رضره؛ وألن األصل يف احلياة الزوجية االستقرار 
والسكن، وهذا األمر منتف يف هذه القضية، ولقاعدة الرضر يزال؛ وبناًء عىل مطالبة الزوجة 
وملا  أوالدها؛  عليها وعىل  تعديه  وخشية  عليها؛  الواقع  للرضر  نكاحها من زوجها  بفسخ 
جاء يف الرشح الكبري: ٥٦٧/٧من أن اجلنون عيب من العيوب املجوزة للفسخ، كام جاء 
الفسخ ولو حدث  يثبت  ابراهيم: ١٧١/١٠” أن اجلنون ولو ساعة  ابن  الشيخ  فتاوى  يف 
وبه حكمت،   ،)...( عليه  املدعى  من   )...( املدعية  نكاح  فقد فسخت  عليه  العقد”؛  بعد 
وأفهمت املدعية بأن عليها العدة هلذا الفسخ حسب حاهلا اعتبارًا من تاريخ هذا اليوم، فإن 
كانت من ذوات احليض فثالث حيضات، وإن كانت آيسة فثالثة أشهر، وإن كانت حاماًل 
احلكم  بعث  وسيتم  القطعية،  احلكم  يكتسب  حتى  تتزوج  أال  عليها  وأن  احلمل،  فبوضع 
ملحكمة االستئناف لتدقيقه للقصور العقيل للمدعى عليه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ.

الثانية يف  الشخصية  دائـرة األحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد، 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٣٠٩٠١٧/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء 
برقم ٣٥٣٠٩٠١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
هبا الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥٢٩١٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، اخلاص بدعوى/

مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  نكاح،  فسخ  قضية  يف  ضد/)...(   )...(
املصادقة  باألكثرية  قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل 
عىل حكم فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٩/١٩هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٨٨٢٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٨٧٦٠٨ 

فقخانكاحا-اعيبايفاتلزوجا-اإصاباهابجمطةادماغيةا-اصكاواليةا-اإسلتراتلويلا-اثبوتا
تلعدةاتلرشعيةا-ا تلنكاحابالاعوضا-ا تلفقخا-افقخا تلزوجةا تلعقلا-اتخايارا بفقدا تخليارا

حكلاعىلاسارصاعقال.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)إناماتلطالقاملناأخذابالقاق(.
٢ا-امااجاءايفاتلشـلحاتلكـبـريلا“ تلققلاتلثـالثامشـرتكابينهاماوهـواتجلـذتماوتلـربصا
وتجلـنوناسـوتًءاكـانامطـبقًا،اأواخينقايفاتألحيانافهذهاتألسقامايثبتاهبااخياراتلفقخا

روتيةاوتحدة”.
را-مااجاءايفاتلرشحاتلكبري)ار٢/٢لر(: “ وخياراتلعيباثابتاعىلاتلرتتخياالايققطا

ماملايوجدافيهاماايدلاعىلاتللىضابه”.
4ا-سولاتبناتلقيلارمحهاتهللايفازتداتملعادا)ر/اا(: “ وتلقياساأناكلاعيباينفلاتلزوجامنها

والاحيصلابهامقصوداتلنكاحامناتللمحةاوتملودةايوجباتخلياراوهواأوىلامناتلبيع”.
را-مااجاءايفارشحامناهىاتإلرتدتتا)ر/٢٢(: “ والاسبيلاإىلاذلكاإالابفقخاتحلاكلا

تلرشعي؛األنهاليسالمويلافقخاتلنكاحاأواتلطالقاأواتخلمع”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه بمواجهة وليه لكونه قارصا عقال طالبة 
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فسخ نكاحها منه لترضرها من إصابته بجلطة يف الدماغ أصبح عىل إثرها مقعدا وال يدرك 
الزمان واملكان وذلك بعد أن تزوجها ودخل هبا الدخول الرشعي، وبعرض الدعوى عىل 
ويل املدعى عليه أقر بصحتها؛ ونظرًا ألن اخليار يثبت بفقد أحد الزوجني لعقله؛ وألن املدعية 
اختارت الفسخ وال سبيل إىل ذلك إال بفسخ احلاكم الرشعي؛ لذا فقد فسخ القايض نكاح 
املدعية من زوجها بال عوض، وأفهمها أن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا، ثم جرى رفع 

احلكم لتدقيقه من قبل حمكمة االستئناف لقصور املدعي العقيل فصدق احلكم منها.

عىل  وبناء  بحائل،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحائل املساعد برقم ٣٥٧٨٨٢٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٨٣١٨٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، 
وفيها   ١٠  :٤٤ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  األربعاء  يوم  ويف 
حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وحرض حلضورها 
الرقم )...( حالة كونه وليًا عن والده  )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
القارص عقاًل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب صك 
الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٤٣٣٥١٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ، وطلبت 
إدخاله واستنادًا للامدة الثامنني من نظام املرافعات الرشعية قررت إدخاله، وأدعت املدعية 
ضد احلارض معها قائلة يف دعواها: لقد تزوجت املوىل عليه والد املدعى عليه )...( بالعقد 
فراش  عىل  له  وأنجبت  الرشعي،  الدخول  يب  دخل  وقد  تقريبًا،  ١٤٠٢هـ  عام  الصحيح 
املولودة عام ١٤٠٥هـ، وقد أصيب  املولود عام ١٤٠٣هـ، و)...(   )...( األبناء  الزوجية 
بجلطة أصبح بعدها مقعدًا ال يستطيع التحرك؛ وذلك يف عام ١٤٢٣هـ، وقبل سنة من اآلن 
العمر  يبلغ من  الزمان واملكان، وهو رجل كبري  يدرك  أصيب بجلطة دماغية، وأصبح ال 
املدعى  بالبقاء معه، أطلب فسخ نكاحي منه. وبعرض ذلك عىل  ٦٥ سنة، وقد ترضرت 
عليه أجاب قائاًل: كل ما ذكرته املدعية صحيح مجلًة وتفصياًل، فقد تزوجت املدعية والدي 
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املذكور بالتاريخ املذكور أعاله، وقد دخل هبا الدخول الرشعي، وهو اآلن مصاب بجلطة 
الطرفني  سؤال  وجرى  عليه  الويل  وأنا  املكان،  وال  الزمان  يدرك  ال  بعدها  أصبح  دماغية 
فبناًء عىل ما  العقد مفقود، وال يعلامن عنه شيًئا، هكذا أجابا؛  بأن  النكاح فأجابا  عن عقد 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا قرره أهل العلم رمحهم اهلل أن فقد العقل يثبت اخليار به. 
سواًء  واجلنون  والربص  اجلذام  وهو  بينهام  مشرتك  الثالث  :)القسم  الكبري  الرشح  يف  قال 
كان مطبقًا أو خينق يف األحيان فهذه األقسام يثبت هبا خيار الفسخ رواية واحدة(، وقال يف 
الرتاخي ال يسقط مامل يوجد  العيب ثابت عىل  الكبري أيضًا )٥١٢/٢٠( :)وخيار  الرشح 
قوله:  املعاد )٦٦/٥( يف  زاد  اهلل يف  القيم رمحه  ابن  قرره  وملا  به(؛  الرىض  يدل عىل  ما  فيه 
واملودة  الرمحة  من  النكاح  مقصود  به  حيصل  وال  منه  الزوج  يفر  عيب  كل  أن  )والقياس 
إىل ذلك  الفسخ، وال سبيل  اختارت  املدعية  أن  البيع(؛ وبام  أوىل من  اخليار، وهو  يوجب 
النكاح أو الطالق أو اخللع حلديث ابن  إال بفسخ احلاكم الرشعي؛ ألنه ليس للويل فسخ 
عباس كام عند ابن ماجه حسنه األلباين: )إنام الطالق ملن أخذ بالساق(. ينظر رشح منتهى 
اإلرادات: ٢٢/٣،  وقال يف الرشح الكبري: )ال جيوز الفسخ إال بحكم حاكم(؛ وجلميع ما 
سبق فقد فسخت نكاح املدعية )...( بال عوض من زوجها )...(، وبموجبه أفهمت املدعية 
بأن عليها العدة الرشعية هلذا الفسخ حسب حاهلا اعتبارا من تارخيه، وأال تتزوج إال بعد 
انتهاء العدة، واكتساب احلكم القطعية بتصديقه من حمكمة االستئناف، وبذلك حكمت. 
املعاملة ملحكمة االستئناف بمنطقة  القناعة به، وقررت رفع  وبإعالن احلكم قرر الطرفان 
حائل لكون املدعى عليه أصالًة قارًصا عقاًل، وبه ختمت اجللسة يف متام الساعة ٢٠: ١١، 
آله وصحبه وسلم.  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  التوقيع، وباهلل  وعليه حصل 

حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحائل املساعد رفق كتابه 
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ذي الرقم )٣٥٣٨٣١٨٧( والتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٥٣٨٣١٨٧( 
باملحكمة  القايض  الشيخ /)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٣هـ،  يف 
العامة بحائل برقم )٣٥١٦٣٣١٥( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، اخلاص بدعوى /)...( ضد /
)...( حال كونه وليا عىل والده القارص عقاًل )...(، بشأن طلبها فسخ نكاحها منه، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته حسب ما هو موضح بالصك. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
أن  أواًل/  ييل:  ملا  فضيلته  تنبيه  مع  فضيلته  به  حكم  ما  عىل  املصادقة  باألكثرية  قررنا  املعاملة 
الويل/)...( املدخل يف الدعوى األوىل أن تكون الدعوى عليه بالوالية، وليس مدخاًل كام ذكر 
فضيلته. ثانيًا/ أن يكون نسخ الصك بخط واضح. ثالثًا/ أن خيرج بدل مفقود لعقد النكاح، 
ويرشح عليه بام تضمنه احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



36

ف�سخ النكاح

 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتبوك

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٣٠٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه:١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار:٣٥٢٣٤٨٠٠  

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-امدةاطويمةا-اعدماتلدخولابالزوجةا-شهادةاشهوداعدولا-ا
بالا تلنكاحا فقخا غيايبا-ا حكلا تلصحيفةا-ا يفا إعالنا تلابميغا-ا تعذرا تالساظهارا-ا يمنيا

عوضا-ابينونةاصغلى.

لا-سولاتهللاتعاىللا))يااأهيااتلذيناآمنوتاإذتانكحالاتملؤمناتاثلاطمقاموهنامناسبلاأنا
متقوهنافامالكلاعميهنامناعدٍةاتعادوهناا((.

٢ا-سولاتللسولاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضترا(.
را-مااروياعناتبناعملاأنهاساللا)كاباعملاإىلاأملتءاتألجنادافيمناغاباعنانقائهامنا
أهلاتملدينة،ايأملهلاأنايلجعوتاإىلانقائهل،اإمااأنايفارسوت،اوإمااأنايبعثوتابالنفقة،ا

فمنافارقامنهلافميبعثابنفقةامااتلكا(.
تلرضرا “وحصولا )٨/4ل٢(:  تلفااوىا جمموعا عىلا تملقادركا يفا تيميةا تبنا 4ا-سولا
لمزوجةابرتكاتلوطءامقايضالمفقخابكلاحال،اسوتءاكانابقصدامناتلزوجاأوابغريا
سصداولوامعاسدرتهاوعجزهاكالنفقةاوأوىل.المفقخاباعذرهايفاتإليالءاإمجاًعا.اوعىلا
هذتافالقولايفاتملأةاتألسرياوتملحبوساونحومهااممناتعذراتنافاعاتملأتهابهاإذتاطمبتا

فلساهاكالقولايفاتملأةاتملفقوداباإلمجاعاكاماسالهاأبواحممداتملقديس”.
را-امااجاءايفاعمدةاتلطالبلا“ لواغابازوج،اوتعذرتانفقةاتلزوجةامنامالاتلزوج،ابأنا
ملايرتكانفقة،اوملاتقدرالهاعىلامال،اوتعذرتاتالسادتنةاولوامورسًتافمهااتلفقخابإذنا
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تحلاكل،افيفقخهااتحلاكلابطمبهااأواتفقخابأمله”.
اا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلرضرايزتل”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك ألنه عقد 
ثم  عليه،  املتفق  الصداق  باقي  يسلمها  ومل  هبا  يدخل  مل  أنه  إال  جدا  طويلة  مدة  منذ  عليها 
وتعذر  عليه،  املدعى  غاب  وقد  بالغا،  رضرا  هبا  أرض  مما  شيئا  عنه  تعرف  وال  عنها  غاب 
تبليغه بالدعوى فجرى إعالنه يف إحدى الصحف املحلية، ثم تم سامع الدعوى ضده غيابيا، 
وبطلب البينة من املدعية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بغياب زوجها منذ العقد، 
ثم أدت املدعية يمني االستظهار طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية 
من عصمة زوجها من غري عوض، وأفهمها بأهنا بانت من زوجها بينونة صغرى، وأنه ال 
عدة عليها لعدم الدخول أو اخللوة، وأفهمها أال تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية، ثم 
صدق احلكم من حمكمة االستئناف مع تنبيه القايض عىل أنه ال وجه ألخذ يمني املدعية يف 

مثل هذه القضية.

عىل  وبناء  بتبوك،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد   
وتاريخ   ٣٤١٩٣٠٦ برقم  بتبوك  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٢٣٥٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، 
املوافق  االثنني  يوم  ويف  نكاح،  فسخ  دعوى  بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  اخلاصة 
سعودية   )...( حرضت  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
ف هبا من قبل أخيها )...( سعودي  اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرَّ
يف  قائلة  املدعية  فادعت  عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
دعواها: إن املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم )...( قد عقد عيل بوالية والدي؛ وذلك 
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اًم منها مخسة آالف ريال  بتاريخ ١٤٢٣/٥/١٢هـ عىل صداق قدره مخسون ألف ريال، مسلَّ
لوالدي، وبقي مخسة وأربعون ألف ريال تسلم عند قيام الزفاف، ومل يدخل يب حتى اآلن، 
وال أعرف عنه شيًئا؛ حيث تركني ما يقارب ثالثة عرش عامًا مل يقم الزواج، ومل يطلقني، وقد 
أرض يب ذلك رضرًا بالغًا، فأطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبطلب البينة من املدعية 
عىل دعواها أحرضت للشهادة كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(. وبسؤاهلام  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  )...(، و)...( سعودي  الرقم 
الغائب  عليه  املدعى  أن  أشهد  قائاًل:  بمفرده  منهام  واحد  أجاب كل  لدهيام من شهادة  عام 
)...( قد عقد عىل املدعية بتاريخ ١٤٢٣/٥/١٢هـ ومل يدخل هبا، ومل يقم حفل الزفاف، 
املدعية  وبطلب  هكذا شهدا.  شيًئا،  مكانه  أعلم عن  عامًا وال  ثالثة عرش  منذ  وهو خمتٍف 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من:  كاًل  أحرضت  الشاهدين  تعديل 
الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، فشهدا بعدالة 
الشاهدين املذكورين، ثم قررُت الكتابة إلمارة منطقة تبوك للبحث عن املذكور واإلعالن 
عن موعد اجللسة القادمة يف إحدى اجلرائد الرسمية، ورفعت اجللسة حتى ورود اجلواب. 
ف هبا املثبتة هويتامها سابقًا، وقد متت خماطبة إمارة  ويف جلسة أخرى حرضت املدعية واملعرِّ
منطقة تبوك، وقد تم اإلعالن من قبل املدعية بجريدة )...( بالعدد ذي الرقم )...(، املوافق 
ليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/١/٢هـ )املرفق باملعاملة(، ومل يتقدم املدعى عليه للمحكمة، 
وال من يعرفه حتى تاريخ هذا اليوم، وقد متت خماطبة إمارة منطقة تبوك بخطابني للبحث 
عن املذكور، وقد وردتنا صورة من خطايب إمارة املنطقة املوجه لرشطة املنطقة للبحث عن 
املدعى عليه، وحتديد عنوانه؛ األول برقم ١٤٣٤/٢/٢هـ؛ والثاين برقم ١٤٣٤/٨/١هـ، 
ومل تردنا إفادة رشطة منطقة تبوك حتى تارخيه، ثم طلبت من املدعية يمني االستظهار عىل 
صحة دعواها فحلفت قائلة بعد أن أذنت هلا وذكرهتا بعظم اليمني وخطرها: واهلل العظيم 
إن دعواي عىل املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم )...( صحيحة، وأنه عقد عيل بوالية 
اًم منها  بتاريخ ١٤٢٣/٥/١٢هـ عىل صداق قدره مخسون ألف ريال مسلَّ والدي؛ وذلك 
مل  الزفاف  قيام  عند  تسلم  ريال  ألف  وأربعون  مخسة  والباقي  لوالدي،  ريال  آالف  مخسة 
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نستلم منها شيئًا، ومل يدخل يب حتى اآلن، وال أعرف عنه شيًئا، وتركني ما يقارب ثالثة 
عرش عامًا مل يقم الزواج، ومل يطلقني، ومل ينفق عيل، واهلل العظيم، هكذا حلفت؛ فبناًء عىل 
من  االستظهار  ويمني  رشعًا  املعدلني  الشاهدين  وشهادة  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما 
إن مقصود عقد  اجلريدة؛ وحيث  املنطقة، واإلعالن يف  إمارة  املدعية، وما جاء يف خطايب 
النكاح دفع الرضر عن الزوجني؛ وحيث إن غياب الزوج عن زوجته اثنتا عرشة سنة دون 
إقامة الزفاف والدخول فيه رضر بالغ عىل الزوجة، والرضر منفي رشعًا لقول النبي صىل 
“ ال رضر وال رضار”، ومن القواعد املعتربة يف الرشع الرضر يزال، وملا  اهلل عليه وسلم: 
نص عليه الفقهاء من جواز التفريق بني الزوجني للغيبة إذا طلبت الزوجة التفريق )املغني: 
٢٤٠/١٠( و)املقنع والرشح الكبري واإلنصاف حتقيق: عبداهلل الرتكي: ٤٠٦/٢١(، وهو 
الطالب:  تيمية )االختيارات للبعيل: ٤٢٣ (؛ وملا جاء يف عمدة  ابن  اختيار شيخ اإلسالم 
الزوجة من مال الزوج، بأن مل يرتك نفقة، ومل تقدر له عىل  نفقة  “ لو غاب زوج، وتعذرت 
مال، وتعذرت االستدانة ولو مورسًا فلها الفسخ بـإذن احلـاكـم، فـيفسخها احلاكم بطلبها، 
أو تفسخ بأمره” ؛ ولـام روى ابن أيب شيبة يف مصنفه قال: “ أخربنا عبيد اهلل بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إىل أمراء األجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل املدينة، 
منهم  فارق  فمن  بالنفقة،  يبعثوا  أن  وإما  يفارقوا؛  أن  إما  نسائهم،  إىل  يرجعوا  أن  يأمرهم 
فليبعث بنفقة ما ترك”؛ وألن يف غياب الزوج عن زوجته كل هذه املدة الطويلة رضًرا عليها 
برتك الوطء، وحرماهنا من األبناء. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: وحصول الرضر للزوجة 
برتك الوطء مقتٍض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغري قصد، ولو مع 
امرأة  القول يف  بتعذره يف اإليالء إمجاعًا، وعىل هذا  قدرته وعجزه كالنفقة، وأوىل للفسخ 
امرأة  كالقول يف  فرقته،  طلبت  إذا  به  امرأته  انتفاع  تعذر  ونحوها ممن  واملحبوس،  األسري 
املفقود باإلمجاع، كام قاله أبو املقديس” )املستدرك عىل جمموع الفتاوى: ٢١٨/٤(؛ لذا فقد 
فسخت نكاح املدعية )...( من عصمة زوجها )...( من غري عوض، وأفهمتها بأهنا بانت 
وانتفاء  بعقد جديد مستكمل للرشوط واألركان  إال  له  بينونة صغرى ال حتل  من زوجها 
املوانع؛ وحيث قررت املدعية عدم حصول الوطء أو اخللوة فإنه ال عدة عليها لعموم قوله 
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 _ ^ [ \ ] Z Y X W V UTSRQ] :تعاىل
حتى  خلاطب  تستجيب  وال  تتزوج،  بأال  وأفهمتها  حكمت،  وبذلك   ،Zc  b  a  `
كاملًة  املعاملة  رفَع  ففهمت ذلك، وقررُت  القطعية من حمكمة االستئناف  يكتسب احلكم 
إىل حمكمة االستئناف بتبوك لتدقيق احلكم حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/٤هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف 
برقم ٩٩٠٠٩٢ /٣٥ وتاريخ  بتبوك  العامة  املحكمة  الواردة من  املعاملة  تبوك عىل  بمنطقة 
برقم  اهلل -   وفقه  الشيخ/)...( -  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ١٤٣٥/٤/١٠هـ، 
دعوى  بشأن  ضد/)...(  بدعوى/)...(  اخلاصة  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٧٩١١
فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم مع 
تنبيه فضيلته عىل أنه ال وجه ألخذ يمني املدعية يف مثل هذه القضية، وأن عىل فضيلته بيان 
قرابة الشاهدين من الطرفني مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.



41

 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٣٣٤٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ رقم القرار:٣٥١٩٠٣٠٧  

فقخانكاحا-اسوءاعرشةا-اعدماتإلنفاقا-اغيبةاتلزوجا-امغادرةاتلبالدا-اشهادةاشهودا
تلعدةا بينونةاصغلىا-ا بالاعوضا-ا تلنكاحا فقخا غيايبا-ا تلابميغا-احكلا تعذرا عدولا-ا

تلرشعية.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضترا(.
٢ا-امااجاءايفارشحاتملناهىا)ر/رلر(: “ وإناسافلافوقانصفاسنةايفاغرياحجاأواغزوا
وتجبنياأواطمبارزقاحيااجاإليهافطمبتاسدومهالزمه،افإناأبىاشيئاامناذلكابالاعذرا

فلقابينهامابطمبهااولواسبلاتلدخول”.
را-اتملادةاذتتاتللسلا)ا٧ل/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

 أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة احلكم بفسخ نكاحها منه؛ وذلك 
ألنه ييسء عرشهتا، ويرضهبا، وال ينفق عليها، ثم غادر إىل بلده ومل يعد إىل البالد،  وقد غاب 
املدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضده  سامعها  فتم  بالدعوى  تبليغه  وتعذر  عليه،  املدعى 
أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بخروج زوجها من البالد منذ أكثر من عام؛ ونظرا 
لترضر الزوجة من تغيب زوجها وقيام البينة عىل ذلك؛ لذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية 
من زوجها، وبذلك حكم، وأفهم املدعية بأهنا بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها 
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حمكمة  من  احلكم  صدق  ثم  القطعية،   احلكم  يكتسب  حتى  تتزوج  وأال  الرشعية،  العدة 
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 ٣٤٩٣٣٤٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٨٩٦٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، 
وفيها   ٠٨  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف 
 ...(  )...( والدها  برفقة   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...(  )...( حرضت 
اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وقد حرض املرتجم يف هذا املحكمة، ومل حيرض 
املدعى عليه )...( وال من يمثله بوكالة رشعية، وقد وردتنا من قسم حمرضي اخلصوم يف 
هذه املحكمة اإلفادة التي تتضمن: تم االنتقال والوقوف عىل موقع املدعى عليه، وقابلت 
ولذا  اململكة ومن شهر رمضان؛  عليه مسافر خارج  املدعى  بأن  وأفاد   )...( املدعية  والد 
أجابت  املدعية عن دعواها  املدعية. وبسؤال  والد  به  أفادوين  ما  تبليغه، هذا حسب  تعذر 
قائلة: إن املدعى عليه زوج يل تزوجني بموجب عقد رشعي صحيح، ودخل يب الدخول 
الرشعي، وأنجبت منه عىل فراش الزوجية ابنة اسمها )...( وعمرها اآلن عامان، و)...(  
النفقة،  وعمرها اآلن شهران، واملدعى عليه سيئ العرشة، كان ييسء يل بالرضب، وعدم 
وقد خرج من شهر رمضان املايض إىل خارج اململكة، وال أعلم عنه شيئا حتى اآلن وعند 
خروجه اىل خارج اململكة مل يكن له رغبة يب، ومل يتصل يب وال أعلم عن حاله شيئا حتى 
فقد  عليه  دعواي؛  هذه  منه،  نكاحي  بفسخ  احلكم  أطلب  ذلك،  من  ترضرت  وقد  اآلن، 
تقررت الكتابة إىل جوازات منطقة مكة املكرمة لالستفسار عن املدعى عليه، وهل خرج 
من اململكة؟ وتاريخ خروجه، وهل سجلت له عودة من عدم ذلك؟ واإلفادة عن ذلك، 
وحتى ورود اجلواب فقد تقرر رفع اجللسة، وباهلل التوفيق، ثم بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ 
افتتحت اجللسة وفيها حرضت املدعية )...( برفقة والدها )...(. وبسؤال املدعية عن البينة 
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الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...(  ،)...( وأدائها  للشهادة  عىل دعواها أحرضت 
املدعية )...(، واسمه )...(  العظيم أن زوج  )...(. وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد باهلل 
الشاهد  إقامة  به، وقد ظهر من  أشهد  ما  كامل، هذا  يزيد عن عام  ما  منذ  للمدعية  هاجٌر 
أن تاريخ ميالده هو ١٩٥٠/٠٢/١٢م، كام أحرضت املدعية للشهادة وأدائها )...(، )... 
اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، ويظهر من سجل اإلقامة أن تاريخ ميالده هو 
املدعية )...(،  أن زوج  العظيم  باهلل  قال: أشهد  ١٩٧١/٠١/٠١م. وبسؤاله عن شهادته 
واسمه )...( هاجُر للمدعية منذ أكثر من عام، ال يعلم عنهم شيئا، هذا ما أشهد به. وبسؤال 
املدعية: هل لدهيا من يشهد بعدالة الشهود؟ فأجابت قائلة: أطلب اإلمهال إلحضارهم، 
واملدعية ووالدها والشهود ممن يتقنون اللغة العربية حتدثا وفهام، وتقرر رفع اجللسة لذلك. 
ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...( برفقة والدها )...(، وقد وردت اإلفادة من جوازات 
١٤٣٤/٠٨/٢١هـ،  والتاريخ   ٢٣٢٠٣ الرقم  ذي  اخلطاب  بموجب  املكرمة  مكة  منطقة 
واملتضمن:  ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٧٩٤٦١ برقم  املحكمة  هذه  يف  املقيد 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ،  والتاريخ   ٣٤١٨١٧١٥٧ الرقم  ذي  املرفق  خطابكم  إىل  )إشارة 
تاريخ  من  اململكة  خارج  أنه  واتضح  اآليل،  احلاسب  يف  االستفسار  تم  بأنه  نفيدكم  عليه 
١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، والعودة النهائية يف تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٢هـ؛ لذا نرفق لكم رشحية 
وتقبلوا حتيايت وتقديري(  بأمل االطالع واإلحاطة، هذا  التي توضح ذلك  اآليل  احلاسب 
نعم،  قائلة:  فأجابت  الشاهدين؟  بعدالة  املدعية: هل أحرضت من يشهد  انتهى. وبسؤال 
املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(، سعودي  وأدائها كال من:  للشهادة  فأحرضت 
الرقم )...(، و)...(، )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاهلام عام لدهيام 
شهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد أن )...( و)...( عدالن ومقبوال الشهادة؛ عليه 
اجللسات  قد ختلف عن حضور  عليه  املدعى  إن  الدعوى؛ وحيث  من  تقدم  ما  وبناًء عىل 
عنها  غياب زوجها  ادعت  املدعية  إن  غيابيا؛ وحيث  القضية  النظر يف  مواصلة  استلزم  مما 
موصلة  بينة  أحرضت  قد  املدعية  إن  وحيث  النكاح؛  فسخ  وطلبها  ذلك،  من  وترضرها 
تشهد بصحة ما جاء يف دعواها من شهادة الشهود املرصودة أعاله؛ وحيث إن اإلفادة من 
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اجلوازات املرصودة أعاله تشهد بصحة ما جاء يف دعوى املدعية من تغيب املدعى عليه، 
وعدم رجوعه إىل اململكة منذ خروجه؛ وحيث إن من موجبات الفسخ تغيب الزوج عن 
زوجته. قال يف منتهى اإلرادات) ٣١٣/٥ (: )وإن سافر فوق نصف سنة يف غري حج أو 
غزو واجبني أو طلب رزق حيتاج إليه فطلبت قدومه لزمه. فإن أبى شيئا من ذلك بال عذر 
فرق بينهام بطلبها ولو قبل الدخول (؛ وحيث إن بقاء املدعية يف عصمة املدعى عليه مع تغيبه 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: )ال  عنها فيه رضر باملدعية، والرضر مرفوع يف الرشيعة لقول 
رضر وال رضار(؛ وحيث إنه يظهر مما سبق ضبطه تعذر تبليغ املدعى عليه باحلكم مما يستلزم 
التنفيذية؛ جلميع ما  املرافعات الرشعية والئحته  الرقم ٥/١٧٦من نظام  املادة ذات  إعامل 
عىل  وبعرضه  حكمت.  وبذلك   ،)...( زوجها  من   )...( املدعية  نكاح  فسخت  فقد  تقدم 
املدعية قنعت به، وأفهمت املدعية بأهنا بانت من زوجها بينونة صغرى ال حتل له إال بمهر 
وعقد جديدين، وبرضاها، كام أفهمتها بأال تتزوج حتى يكتسب احلكم الصفة القطعية، كام 
أفهمتها بأن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا ففهمت ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
املرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٨٩٦٥ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا 
ضد  )...اجلنسية(   )...( املرأة  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/١/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٢٣٣٥
وصورة  الصك  وبدراسة  عليه.  املدعى  من  نكاحها  فسخ  يف  )...اجلنسية(   )...( الغائب 
ضبطه، تقررت املوافقة عىل احلكم بفسخ النكاح، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٦١٧٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار:٣٥١٧٣٣٠٠  

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اشهادةاشهوداعدولا-اتعذراتلابميغا-اإعالنايفاتلصحيفةا-ا
حكلاغيايبا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلرشعية.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضترا(.
٢ا-تملادةاذتتاتللسلا)٨ل/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
تغيب عنها منذ مدة طويلة، وتركها عند أهلها دون نفقة، وقد غاب املدعى عليه، وتعذر 
تبليغه بالدعوى فتم إعالنه يف إحدى الصحف املحلية، ثم سمعت الدعوى ضده غيابيا، 
وبطلب البينة من املدعية أحرضت شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بصحة دعواها؛ ولذا فقد 
قرر القايض غيابيا فسخ نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه دون عوض، وبذلك حكم، 
وأفهم املدعية بأهنا بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الرشعية، وأال تتزوج 

حتى تنتهي عدهتا، ويكتسب احلكم القطعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض 



46

ف�سخ النكاح

املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  يف 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٩٦١٧٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
افتتحت  ١٤٣٤/٥/١٤هـ  الثالثاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٢/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٥٦٢٦٤
اجللسة الساعة الثامنة صباحًا للنظر يف دعوى )...( ضد )...( وفيها حرضت )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله بوكالة 
مكة  منطقة  إلمارة  وللكتابة  عليه،  املدعى  عنوان  معرفة  عدم  املدعية  قررت  وقد  رشعية، 
املكرمة من أجل البحث عن املذكور وإبالغه باملوعد فقد رفعت اجللسة، ويف جلسة أخرى 
حرضت املدعية )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله بوكالة رشعية، وكانت قد أفادت 
املدعية بعدم معرفة عنوان املدعى عليه، فجرت الكتابة مني لسعادة وكيل إمارة منطقة مكة 
البحث  الرقم ٣٤١٢٢٧٤٨١ والتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ من أجل  املكرمة باخلطاب ذي 
والتحري عن املدعى عليه، وقد وردنا من وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة املساعد للحقوق 
خطاهبم ذو الرقم ٦٥٧٢١/ح/خ يف ١٤٣٤/٥/٢٧هـ املتضمن: أنه جرى خماطبة سعادة 
مدير رشطة منطقة مكة املكرمة، املبلغ لنا صورته بشأن املوضوع أعاله، وحلني ورود اجلواب 
فقد رفعت اجللسة، ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من 
يمثله بوكالة رشعية، وقد وردنا من مدير شعبة التحريات والبحث اجلنائي اخلطاب ذو الرقم 
٥١٩٥٣١ يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ املتضمن: أنه تم البحث عن املدعى عليه املذكور ومل يعثر 
عليه، وبالرجوع للنهاية الطرفية اتضح بأن عنوانه مكة حي )...(، وباالنتقال إىل املوقع تم 
البحث عنه ومل يعثر عليه. وبالسؤال عنه يف احلي نفسه أفادوا بعدم معرفتهم للمذكور، ومتت 
الكتابة لرشكة )...( ملعرفة اشرتاكات املذكور، واتضح وجود الرقم )...(، وباالتصال عليه 
عدة مرات إال أنه مقفل. اهـ؛ ولتحرير املدعية دعواها فقد رفعت اجللسة، ويف جلسة أخرى 
ف هبا من قبل ابن أختها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل  حرضت املدعية )...( واملعرَّ
املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله بوكالة رشعية. هذا وبعد اإلعالن 
عن طلب املوجه إليه التبليغ يف جريدة )...( بعددها ذي الرقم )...( يف ١٤٣٥/١/٢٤هـ 
بام نصه: “ تعلن املحكمة العامة بمكة املكرمة مكتب فضيلة القايض )...( ذو الرقم )...( يف 
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الدور )...( بأنه تقدمت إليها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
بشأن دعوى يف فسخ نكاح ضد )...(، وتدعي أنه متغيب، وقد حتدد موعد جلسة يف يوم 
األربعاء ١٤٣٥/٢/١٥هـ الساعة العارشة صباحا للنظر يف الدعوى، فعىل املذكور أو من 
يعرف عنه شيئا احلضور يف املوعد املحدد، وإذا مل حيرض فسيتم النظر يف الدعوى غيابيا، واهلل 
املوفق”؛ وذلك بناء عىل الالئحة التنفيذية الثالثة من املادة الثامنة عرشة من نظام املرافعات 
الرشعية؛ وحيث مل حيرض أو يوكل من ينوب عنه باحلضور؛ لذا فقد قررت النظر يف القضية 
 )...( والغائب  عليه  املدعى  إن  قائلة:  ادعت  دعواها  عن  املدعية  وبسؤال  غيابيًا.  ضده 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( زوجي؛ تزوجني بالعقد الصحيح 
بوالية أخي الشقيق )...( يف عام ١٤٢٠هـ تقريبا عىل مهر قدره مخسة وثالثون ألف ريال 
استلمته كامال، ودخل يب الدخول الرشعي، وأنجبت منه عىل فراش الزوجية ابنا اسمه )...( 
مولود بتاريخ ١٤٢٥/٤/١١هـ، وبنتا اسمها )...( مولودة بتاريخ ١٤٢١/٢/١٠هـ، وإن 
أو  نفقة،  دون  أهيل  عند  تركني  وقد  سنوات،  سبع  حوايل  منذ  عني  تغيب  قد  عليه  املدعى 
سؤال، وقد ترضرت من البقاء يف عصمته طيلة تلك املدة التي تزيد عىل سبع سنوات، أطلب 
بينتي  املدعية عىل صحة دعواها قالت:  البينة من  فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبطلب 
عىل ذلك ما ييل: أوال/ صورة من دفرت العائلة اخلاص بزوجي املدعى عليه. ثانيا/ شهود 
العائلة  دفرت  من  صورة  عىل  االطالع  مني  جرى  وقد  هذا  ذكرت،  ما  صحة  عىل  يشهدون 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  بأن  مضمونه  وجد  عليه،  باملدعى  اخلاص 
السجل املدين ذي الرقم )...( زوج للمدعية )...(، ولديه ولدان، ومها: )...( املولود بتاريخ 
١٤٢٥/٤/١١هـ، و)...( املولودة بتاريخ ١٤٢١/٢/١٠هـ. اهـ، وقد أحرضت للشهادة 
وأدائها كال من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( من مواليد 
و)...(  خالته،  واملدعية   ،)...( يف  موظف  ومهنته  ١٤١٢/٥/٥هـ،  بتاريخ  املكرمة  مكة 
بتاريخ  املكرمة  مكة  مواليد  من   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
١٤٠٦/٥/١٧هـ، ومهنته موظف يف وزارة الصحة، واملدعية خالته. وباستشهادمها شهد 
كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد بأن املدعى عليه )...( زوج املدعية خالتي )...( قد ترك 
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زوجته منذ مدة تزيد عىل سبع سنوات دون نفقة أو سؤال، هكذا شهدا، وعدال من قبل كل 
من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، فجرى سؤال املدعية عن عقد النكاح ؟ فقالت: 
تريدين  ما  لديك  وبسؤاهلا: هل  قررت.  هكذا  عليه،  املدعى  عند  بل هو  عندي،  ليس  إنه 
إضافته ؟ فقالت: ليس لدي سوى ما قدمت، وأطلب الفصل يف القضية، هكذا قررت؛ فبناء 
املدعية تطالب  القضية، وتأملها، وبام أن  الدعوى واإلجابة، وبعد دراسة  عىل ما تقدم من 
ونظرا  سنوات؛  سبع  عىل  تزيد  مدة  منذ  والغائب  عليه  املدعى  زوجها  من  نكاحها  بفسخ 
وبعد  اإلمارة،  لتبليغه سواء عن طريق  النظامية  الطرق  استيفاء  وبعد  عليه،  املدعى  لتغيب 
اإلعالن عنه يف جريدة )...(، وما جاء يف شهادة الشاهدين املعدلني التعديل الرشعي؛ ونظرا 
جلواز التفريق بني الزوجني للغيبة إذا طلبت الزوجة التفريق كام هو مذهب املالكية واحلنابلة 
واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل. ) ينظر: مواهب اجلليل: ١٥٥/٤ -١٥٦، واملغني 
البن قدامة: ٢٤٠/١٠، واالختيارات الفقهية للبعيل: ص/ ٤٢٣(؛ وألن يف بقاء املرأة عىل 
هذا الوضع رضرا عليها، وقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: “ ال رضر وال رضار”؛ لذلك 
وبذلك  عوض،  دون   )...( عليه  املدعى  زوجها  من   )...( املدعية  نكاح  فسخت  فقد  كله 
املدعى عليه  به، ويعد احلكم يف حق  القناعة  قررت  املدعية  حكمت. وبعرض احلكم عىل 
غيابيا، وأفهمت املدعية بأن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا اعتبارا من اليوم، وأال تتزوج 
حتى تنتهي عدهتا، ويكتسب احلكم القطعية، وأهنا قد بانت من زوجها بينونة صغرى ال حتل 
املعاملة كاملة ملحكمة  أوراق  ببعث  بأركانه ورشوطه الرشعية، وأمرت  بعقد جديد  له إال 
االستئناف بمكة املكرمة لتدقيق احلكم لتعذر تبليغ املدعى عليه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٥هـ.

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 
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مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
عىل  املشتملة  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  والتاريخ   ٣٤٤٥٦٢٦٤ الرقم  ذي  املكرمة  بمكة  العامة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  والتاريخ   ٣٥١٥٠٢٩٠ الرقم  ذي  الصك 
املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( يف فسخ  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 9لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٩٨٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٢٣٤٠٠٧  

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اعدماتإلنفاقا-اشهادةاشهوداعدولا-اتعذراتلابميغا-اإعالنا
يفاتلصحيفةا-احكلاغيايبا-فقخاتلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اعدةابحيضةاوتحدة.

لا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضترا(.
٢ا-مااجاءايفاتلرشحاتلكبريا)٨4/٢4ر(: “ وإناغاباوملايرتكازوجهااهلاانفقةاوملاتقدرا

عىلاأخذامالامنهاوالاتالسادتنةاعميهافمهااتلفقخ”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك ألنه غاب 
عنها، ومل يرتك هلا ماال، وقد ترضرت من ذلك، وال تعلم له عنوانا، وقد غاب املدعى عليه، 
وتعذر تبليغه بالدعوى، فتم إعالنه يف إحدى الصحف، ثم سمعت الدعوى ضده غيابيا، 
وبطلب البينة من املدعية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل غياب زوجها وصحة 
بينونة  منه  بانت  بأهنا  املدعية من زوجها، وأفهمها  نكاح  القايض  فقد فسخ  دعواها؛ ولذا 
صغرى، وأن عليها العدة حيضة واحدة عىل أال تتزوج حتى يصدق احلكم، والغائب عىل 

حجته متى حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
برقم ٣٥١٢٩٨٨  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  املحالة  املعاملة  عىل 
١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٢٤٦٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ 
املرفق هبا الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٤٣٠٠٦٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ، 
الرقم ٣٤٣٨٢٨٨٣  قرارها ذي  بموجب  املكرمة  بمكة  االستئناف  واملنقوضة من حمكمة 
صباًحا   ٨:١٥ الساعة  ١٤٣٥/٢/١هـ  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  والتاريخ 
افتتحت اجللسة وفيها حرضت املرأة )...( )...اجلنسية( باإلقامة ذات الرقم )...( يرافقها 
أبوها )...( )...اجلنسية( باإلقامة ذات الرقم )...(، وادعت عىل الغائب عن جملس احلكم 
)...( )...اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( حسب السجل )الربنت( املرفق قائلة 
يف دعواها عليه: لقد تزوجني املدعى عليه، ودخل يب الدخول الرشعي منذ سبع سنني تقريبا 
ومل أنجب منه، وقد مكثت معه يف البيت، ثم غاب عني، وانقطعت أخباره منذ شهر شوال من 
عام ١٤٣١هـ، ومل يرتك يل ماال أنفق منه عىل نفيس، وأنا مترضرة من البقاء عىل هذه احلال، 
فأطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، فجرى االطالع، وتصفح أوراق املعاملة فوجدت 
املقدسة لإلفادة  العاصمة  اجلوازات يف  ملدير  الكتابة  )...(، ومنها  الشيخ  خطابات فضيلة 
عن املذكور: هل هو داخل البالد أم غادرها؟ وذلك بخطابه ذي الرقم ٣٣٢٠٦٤٤٠٠ يف 
 ٩٩٤٣ برقم  املقدسة  العاصمة  جوازات  مدير  من  اإلجابة  فوردت  ١٤٣٣/١١/٢٠هـ، 
يف١٤٣٣/١١/٣٠هـ، واملتضمنة: أن املذكور مازال داخل البالد ومل يغادرها. اهـ، فسألت 
املدعية عن عنوان املدعى عليه داخل البالد؟ فقالت: إنه خمتٍف، وال أعلم له عنواًنا، فجرى 
من فضيلته الكتابة إلمارة املنطقة إلبالغ املدعى عليه، وتبليغه باحلضور وذلك باخلطاب ذي 
الرقم ٣٤٩٤٦٦٨٥ يف ١٤٣٤/٤/١٧هـ، فوردت نسخة من خطاب وكيل إمارة منطقة 
أصله  املوجه  يف١٤٣٤/٤/٣٠هـ،  خ  برقم٥٨٢٨٢/ح  للحقوق  املساعد  املكرمة  مكة 
لدى  اجللسة  بحضور  املذكور  تكليف  طلب  واملتضمن  املكرمة،  مكة  منطقة  رشطة  ملدير 
املحكمة، وإشعار املحكمة من قبل الرشطة بالنتيجة. اهـ، ومل يرد يشء من الرشطة حتى 



52

ف�سخ النكاح

برقم ٣٩٧٣  املقدسة  العاصمة  مدير جوازات  االطالع عىل خطاب  اهـ، كام جرى  اآلن. 
اهـ، كام جرى  البالد حتى اآلن.  املذكور مازال داخل  أن  يف ١٤٣٤/٥/٧هـ، واملتضمن 
االطالع عىل خطاب مدير شعبة التحريات والبحث اجلنائي برشطة العاصمة املقدسة ذي 
الرقم ٥١٠٧٣٥ يف١٤٣٤/٦/٢٦هـ، واملتضمن: أنه بناء عىل خطاب وكيل إمارة منطقة 
مكة املكرمة املساعد للحقوق فقد تم البحث عن املدعى عليه )...( ومل يعثر عليه، وبالبحث 
عنه يف العنوان املسجل يف احلاسب اآليل مل يعثر عليه، وباالتصال عىل هاتفه املدون باحلاسب 
اآليل تبني أنه مفصول عن اخلدمة. اهـ، كام جرى االطالع عىل إفادة مدير السجون بمكة 
عن  البحث  تم  أنه  واملتضمن:  ١٤٣٤/٧/١٦هـ،  يف   ٢٢٨٦٨٩/١١ الرقم  ذي  بخطابه 
املذكور بالسجون ومل يعثر عليه. اهـ، كام جرى اإلعالن عن دعوى املدعية بصحيفة )...( 
بالعدد ذي الرقم )...( الصادر بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، بالصفحة الثانية عرشة، ومل يتقدم 
املذكور أو أحد يعرفه حتى تارخيه. اهـ، فطلبت من املدعية عقد النكاح فأبرزت عقد النكاح 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٩/٤٨/٢٨ يف ١٤٢٧/٩/١٠هـ، وباالطالع عليه وجدته 
يتضمن عقد نكاح )...( عىل املرأة )...( بوالية والدها وشهادة شاهدين. اهـ، فطلبت من 
املدعية البينة طبق دعواها، فأحرضت للشهادة وأدائها كاًل من: )...( )... اجلنسية( باإلقامة 
ذات الرقم )...(، و)...( )... اجلنسية( باإلقامة ذات الرقم )...(، فشهد كل واحد منهام 
باملدعية )...( منذ سبع  الغائب )...( تزوج  بمفرده قائال: أشهد هلل تعاىل أن املدعى عليه 
سنني، ومل تنجب له شيئا، وأنه غاب وانقطعت أخباره منذ عام ١٤٣١هـ، وال أعلم أنه ترك 
هلا ماال لتنفق عىل نفسها منه، هذا ما لدي وأشهد به، وعدال التعديل الرشعي من قبل: )...( 
اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...(
ذات الرقم )...(؛ ولزيادة البحث والتحري عن املدعى عليه املذكور ستتم الكتابة إلدارة 
املقدسة  العاصمة  جوازات  مدير  خطاب  فوردنا  عنه  لإلفادة  املقدسة  العاصمة  جوازات 
وبرفقه  اململكة  داخل  املذكور  أن  واملتضمن:  ١٤٣٥/٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٢٠٠٦ برقم 
سجل )برنت( يتضمن أن آخر دخول له للمملكة يف ١٤٣١/٧/١٣هـ؛ فبناء عىل ما تقدم 
من دعوى املدعية، وبعد االطالع عىل ما تضمنته املعاملة من خطابات تفيد تغيب املدعى 
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عليه وعدم العثور عليه، كام جرى اإلعالن عن ذلك لدى جريدة )...(، ومل حيرض أحد؛ 
وبناء عىل البينة املعدلة رشعا؛ وحيث إن تغيب املدعى عليه أحلق رضرا باملدعية، والرشيعة 
جاءت لرفع الرضر لقوله صىل اهلل عليه وسلم: “ ال رضر وال رضار”؛ وألن الرضر يزال. 
قال يف الرشح الكبري )٣٨٤/٢٤(: ) وإن غاب ومل يرتك زوجها هلا نفقة، ومل تقدر عىل أخذ 
مال منه وال االستدانة عليه فلها الفسخ (. اهـ؛  وألن للحاكم والية عىل الغائب واملمتنع؛ 
لذلك كله فقد فسخت نكاح املدعية )...( من زوجها )...(، وأفهمتها بأهنا بانت منه بينونة 
صغرى ال حتل له إال بمهر وعقد جديدين، وأن عليها العدة حيضة واحدة عىل أال تتزوج 
حتى يصدق احلكم من حمكمة االستئناف، والغائب عىل حجته متى حرض، وسيتم رفع هذا 
احلكم ملحكمة االستئناف لكونه حكام عىل غائب، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف يف 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٩٥١٧٤ وتاريخ١٤٣٥/٤/٣هـ، املتضمن دعوى/ )...( 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نكاح.  فسخ  يف  )...اجلنسية(   )...( ضد/  ...اجلنسية 
تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٢٩٢  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٣٩١٤ 

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-امغادرتهاتلبالدا-اعدماتإلنفاقا-اتعذراتالسادتنةاعىلاتلزوجا-ا
عقدانكاحا-اشهادةاشهوداعدولا-اتإلذنالممدعيةابفقخانكاحهاا-احكلاغيايبا-اثبوتا

فقخاتلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلرشعية.

لا-مااجاءاعناعمـلاريضاتهللاعنهلا)أنهاكاباإىلاأملتءاتألجنادايفاأسوتماغابوتاعنانقائهلا
أنايؤخذوتابأناينفقوتاأوايطمقوت،افإناطمقوتابعثوتابنفقةامااحبقوت(.ا

٢ا-سولاتلبهويتايفاتللوضاتمللبعا)صا٢٢ا(: “ مناغاباعنازوجاهاوملايرتكاهلاانفقة،ا
وتعذراتالسادتنةاعميهافمهااتفقخانكاحهاابإذناتحلاكل”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لترضرها 
من غيابه عنها مدة طويلة، وعدم معرفتها بمكان إقامته بعد أن تزوجها ودخل هبا الدخول 
عليه، وقد خاطب  االستدانة  تستطيع  منها، وال  بناته  إنفاقه عليها وعىل  الرشعي؛ ولعدم 
القايض اجلهات املختصة فأفادت بخروجه من البالد منذ أربع سنوات، وعدم عودته إليها، 
أذن  ثم  دعواها،  طبق  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين  أحرضت  املدعية  من  البينة  وبطلب 
القايض للمدعية بفسخ نكاحها من زوجها فتلفظت بالفسخ؛ ولذا فقد حكم القايض بثبوت 
فسخ نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه عىل غري عوض، وأفهم املدعية بأهنا بانت من 
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زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الرشعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٣٨٢٩٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٥٢٥٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، 
حرضت )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وانتظر املدعى عليه )...( 
)... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( ومل حيرض، وأفادت املدعية بأن املدعى عليه 
متغيب من مدة طويلة، وال تعلم له مكانا، وال عنوانا، فادعت بقوهلا: إن املدعى عليه زوجي 
مكانه؛  أعلم  وال  اململكة،  خارج  وسافر  غادر  وقد  ابنتان،  منه  ويل  يب،  ودخل  تزوجني، 
االستدانة؛  أستطيع  وال  ماال،  لنا  يرتك  ومل  نفقة،  إيل  يرسل  وال  سنوات،  أربع  منذ  وذلك 
عليه أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، ثم أبرزت عقد النكاح ذا الرقم ٢١/٣٨/٩٠ 
املؤرخ يف ١٤٢٨/٧/٣٠هـ، الصادر من هذه املحكمة، ومفاده: عقد نكاح املدعى عليه من 
املدعية عىل مهر قدرة عرشة آالف ريال مسلمة. اهـ؛ لذا سوف ختاطب جوازات العاصمة 
خطاب  وردنا  وقد  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  عليه.  املدعى  عن  لإلفادة  املقدسة 
املذكور  أن  برقم ٣٠٥١ يف ١٤٣٥/٣/١٤هـ، ومفاده:  املقدسة  العاصمة  مدير جوازات 
سافر خارج اململكة بتاريخ ١٤٣١/١/٧هـ، كام أحرضت املدعية معها )...( )... اجلنسية( 
بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، فشهد بقوله: إنني أعرف املدعى عليه )...(، فقد غاب 
منذ ما يزيد عىل أربع سنوات، وترك زوجته هذه احلارضة، ومل أره من تلك املدة، وأعلم 
أنه مل يرتك هلا وال ألوالدها نفقة، وال ما يمكن أن تأخذ منه، وحسب ما علمت أنه غادر 
اململكة، واملدعية ال تستطيع القيام بنفسها، وهي ساكنة حاليا يف بيت والدها، هكذا شهد، 
وأحرضت )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وشهد بقوله: إنني أعرف 
)...(، وكان جارا يل بحارة )...( يف مكة، وقد غاب منذ ما يزيد عىل مخس سنوات، وال 
أدري أين ذهب، وسمعت من بعض الناس أنه يف بنجالدش حاليا، وأعرف زوجته هذه 
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احلارضة، وال أعلم له ماال أو شيئا يقوم بأوالده وزوجته، هكذا شهد، وعدل الشاهدان من 
قبل: )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، و)...( )... اجلنسية( بموجب 
اإلقامة ذات الرقم )...(. واملدعية والشهود يتكلمون العربية، وبعد النظر يف الدعوى، وما 
أن من غاب عن  النفقة  باب  العلم يف  أهل  ملا قرره  املعدلة رشعا؛ ونظرا  البينة  به  شهدت 
احلاكم.  بإذن  نكاحها  تفسخ  أن  فلها  عليه  االستدانة  وتعذرت  نفقة،  هلا  يرتك  ومل  زوجته 
ينظر الروض املربع للشيخ منصور البهويت: ص ٦٢٢؛ وذلك ملا فيه من الرضر، وملا جاء يف 
حديث عمر ريض اهلل عنه )أنه كتب إىل أمراء األجناد يف أقوام غابوا عن نسائهم أن يؤخذوا 
بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا(. رواه البيهقي؛ لذلك كله فقد أذنت 
للمدعية يف فسخ نكاحها من املدعى عليه، فقالت: فسخت نكاحي من زوجي )...(؛ لذلك 
ثبت لدي فسخ نكاح املدعية )...( من زوجها املدعى عليه )...( عىل غري عوض، وأفهمتها 
بأهنا بانت منه بينونة صغرى، وعليها العدة ثالث حيض، وليس هلا أن تتزوج حتى تنتهي 
عدهتا، ويكتسب احلكم القطعية، وأن هذا الفسخ ال يعد من الطلقات، ويعترب هذا احلكم 
غيابيا، وسوف يرفع ملحكمة االستئناف لتدقيقه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

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

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 ذي الرقم ٣٥/١٨٥٢٥٠ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ، املشتملة عىل 
الصك ذي الرقم ٣٥٢٤٨٨٢٢ والتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/

)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( يف فسخ 
نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بدومة اجلندل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٤٩٠٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٦٣٥٨ 

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اعدماتإلنفاقا-اعقدانكاحا-اشهادةاتألصولالمفلوعا-اتنافاءا
تلاهمةافيهاا-ايمنياتلزوجةا-احكلاغيايبا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-اعدماوجوباتلعدة.

.Z][ZYX]لا-سولهاتعاىللا
.Z[\]ZY]٢ا-سولهاتعاىلل

 را-سولهاتعاىللا["#$%&'() *+,-.
.Z0/

4ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه، وذلك لترضرها 
من انقطاعه عنها مدة طويلة دون نفقة عليها وال سكن هلا بعد أن عقد عليها ومل يدخل أو 
خيتل هبا، ثم هجرها، وانقطعت أخباره فبحثت عنه، ومل تعثر له عىل أثر، وبطلب البينة من 
املدعية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا طبق دعواها، وقد قبل القايض شهادة جد 
املدعية النتفاء التهمة فيها، ثم أدت املدعية يمني االستظهار طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد 
فسخ القايض نكاح املدعية من املدعى عليه الغائب دون عوض، مع بقاء الغائب عىل حجته 
متى حرض، وأفهم املدعية أنه ال عدة عليها لعدم حصول الدخول أو اخللوة، وأال تتزوج 
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حتى يكتسب احلكم القطعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بدومة اجلندل، وبناء عىل 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٤٩٠٣ برقم  املحالة  املعاملة 
املوافق١٤٣٥/٠٢/١٥هـ  األربعاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٠٨هـ، ويف   ٣٢٥١٦٨٩٧
بموجب  اجلنسية  سعودية  املرأة/)...(  حرضت  وفيها   ١١  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
ف هبا من قبل أخيها/)...( سعودي اجلنسية بموجب  السجل املدين ذي الرقم )...(، واملعرِّ
السجل املدين ذي الرقم )...( فادعت املرأة عىل الغائب عن جملس احلكم )...( سعودي 
عليه  املدعى  عيل  عقد  دعواها:  يف  قائلة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
عقد  حيث  يب؛  خيتِل  ومل  يدخل،  ومل  ١٤٣١/١/٧هـ،  بتاريخ  القضاء  جملس  عن  الغائب 
العقد صدرت منه مكاملة هاتفية، ثم هجرين، وانقطعت أخباره  قليلة من  أيام  عيل، وبعد 
عني، وقد بحثت عنه فلم أجد عنه خربًا، وال أثرًا؛ حيث كان يتواجد يف حمافظة )...(، ثم 
يعرفه  أقاربه عنه، ومن  بسؤال  وقاموا  للبحث عنه،  إخويت  إىل حائل، وقد شخص  انتقل 
فأجابوهم بأن الشخص متغيب، وال يعلمون عنه شيئا؛ وحيث إنني امرأة شابة أحتاج ما 
نفقة، وال سكنا، وقد تقدمت بدعوى لدى  املدعى عليه مل يرتك يل  النساء، كام أن  حتتاجه 
املحكمة العامة بسكاكا بتاريخ ١٤٣٢/٥/٨هـ مقيدة برقم ٣٢٥١٦٨٩٧، وقد ترضرت 
كثريًا من املراجعة واملواعيد؛ حيث كنت أقيم بمنطقة سكاكا، ثم انتقلت إىل حمافظة )...( 
للسكن، وطلبت إحالة املعاملة إىل املحكمة العامة بمحافظة )...(؛ حيث أسكن، وحيث 
وقع عيل الرضر كثريًا من ذلك كله، فإنني أطلب احلكم بفسخ نكاحي من زوجي املدعى 
للشهادة  أحرضت  املدعية  من  البينة  وبطلب  دعواي.  هذه  ذكرهتا،  التي  لألسباب  عليه 
كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاهلام عام لدهيام شهد كل واحد منهام 
بمفرده قائاًل: أشهد باهلل العظيم بأن املدعى عليه الغائب عن جملس القضاء )...( عقد عىل 
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بعد  أو خيتِل هبا؛ حيث هجرها  بتاريخ ١٤٣١/١/٧هـ، ومل يدخل  املدعية هذه احلارضة 
العقد عليها، وتغيب عنها بعد العقد مبارشة، وقد انقطع عًنا خربه، وأثره من ذلك التاريخ، 
وقد تم السؤال عنه كثريًا من كان يعرفه فلم يوجد له خرب، وال نعلم أنه ترك لزوجته املدعية 
عن  الشاهدين  وبسؤال  شهدا.  هكذا  حمتاجة،  صاحلة  شابة  امرأة  وهي  سكنا،  وال  نفقة، 
عالقتهام باملدعية أجاب الشاهد األول بأنني جد للمدعية، وأجاب الشاهد الثاين بأنه ليس 
يل عالقة باملدعية إال أنني أعرفها، هكذا أجابا، ثم جرى تعديل الشاهدين من قبل )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(؛ حيث شهدا بعدالة الشاهدين وثقتهام، وأهنام مرضيا الشهادة، 
هذا وقد جرى االطالع عىل خطاب مدير األحوال املدنية بمنطقة اجلوف ذي الرقم ٣٦٣ 
يف ١٤٣٣/١/٢٦هـ، املتضمن بأن عنوان املذكور )األحساء -اهلفوف -حي )...((، وأن 
دون  شيكات  أصدر  لكونه  خدماته  وموقفة   ،)...( حمافظة  رشطة  لدى  مطلوب  املذكور 
إمارة  إىل  اجلوف  منطقة  إمارة  وكيل  من  املوجه  اخلطاب  عىل  االطالع  جرى  كام  رصيد، 
املنطقة الرشقية ذي الرقم ٢٠١ يف ١٤٣٢/٢/٩هـ إلبالغ املدعى عليه باحلضور، كام جرى 
االطالع عىل اخلطاب املوجه من وكيل اإلمارة املساعد بمنطقة اجلوف إىل وكيل إمارة منطقة 
حائل املساعد ذي الرقم ٤٦٣١ يف ١٤٣٣/٦/٨هـ، املتضمن إبالغ املدعى عليه بمراجعة 
املحكمة العامة بسكاكا؛ كون مصدر احلفيظة منطقة حائل، كام جرى االطالع عىل اخلطاب 
املوجه من وكيل اإلمارة املساعد بمنطقة اجلوف إىل وكيل أمارة منطقة حائل املساعد ذي 
الرقم ٨٥٧٣ يف ١٤٣٣/١١/٢١هـ، كام جرى االطالع عىل اخلطاب املوجه من أمري منطقة 
حائل إىل مدير رشطة حائل ذي الرقم ٧ يف ١٤٣٤/١/٣هـ بإكامل الالزم حول اإلفادة عن 
إبالغ املدعى عليه، واالهتامم بذلك كون املدعية ترضرت من املراجعة واملواعيد، كام جرى 
الرقم ٣٢٢٣ يف  بمنطقة اجلوف ذي  املدنية  فرع األحوال  االطالع عىل خطاب مدير عام 
١٤٣٢/٩/١٦هـ، املتضمن أن املرأة ما تزال مضافة يف سجل والدها، كام جرى االطالع 
املدعية/ املرأة  املدعى عليه )...( من  املتضمن عقد نكاح  النكاح،  عىل صورة ضبط عقد 

)...( عىل مهر قدره عرشون ألف ريال، وعىل رشط مبلغ قدره ثالثون ألف ريال مؤخر، 
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وسكن مستقل؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى وشهادة الشاهدين املعدلني طبق األصول 
للنفقة والسكن وما  املدعية حلاجتها  الزوج، وحصول الرضر عىل  الرشعية، ولطول غيبة 
حتتاجه النساء؛ وألن من املقرر رشعًا رفع الرضر وإزالته؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم: )ال 
رضر وال رضار(؛ وجلهالة إقامة املدعى عليه، وهذا يتضح من اخلطابات أعاله الصادرة من 
جهة االختصاص، وعدم التوصل إىل املدعى عليه وملرشوعية الفسخ من أجل غيبة الزوج 
عند توفر رشوط الغيبة، ولتوفرها يف مثل هذه احلال؛ وحيث إن ترك الزوجة فرتة طويلة 
فيه رضر عظيم؛ وحيث قرر أهل العلم أن من آل عىل زوجته فإنه يمهل أربعة أشهر فإن فاء 
وإال ألزم بالطالق؛ وألن ما ُنسب إىل املدعى عليه أوىل من اإليالء؛ لذلك كله فقد حكمت 
غيابيًا بفسخ نكاح املدعية )...( مـن زوجـهـا الغـائب املدعى علـيه )...( دون عـوض؛ 
وحـيـث قـررت املـدعـية عدم حصول الدخول أو اخللوة فقد جرى إفهامها بأنه ال عدة 

 Y X W V U T S R Q] :عليها هلذا الفسخ؛ لعموم قوله تعاىل
تتزوج حتى يكتسب احلكم  أال  Zcb a `_   ^ [ \ ] Z، وعليها 
القطعية، والغائب عىل حجته متى حرض. وبعرضه عىل املدعية قررت القناعة، وقررُت رفع 
األربعاء  يوم  وإبالغه  احلكم  إعالن  وكان  كاملتبع،  لتدقيقها  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة 
١٤٣٥/٢/١٥هـ، وأقفلت اجللسة يف متام الساعة احلادية عرشة والنصف، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

متام  يف  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ  األحد  يوم  ففي  وحده،  هلل  احلمد 
ف هبا، وقد عادت املعاملة من  الساعة التاسعة والنصف صباحًا وفيها حرضت املدعية واملعرِّ
حمكمة االستئناف وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٥١٧٣٥٨٨ يف ١٤٣٥/٣/١١هـ، املتضمن 
بعد املقدمة: وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل : أواًل/ سمع 
فضيلته شهادة جد املدعية وعدله، ومل يـبـني مـسـتـنـده عـلـى ذلـك، وال يـخـفـى عىل 
بحديث  جازمًا  فضـيلته  استدل  ثانيًا/  لفرعه.  األصل  شهادة  حول  الفقهاء  كالم  فضيلته 
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حكمه:  يف  فضيلته  قال  ثالثًا/  خرجه.  من  وال  درجته،  يذكر  ومل  رضار(،  وال  رضر  ال   (
حكمت غيابيًا بفسخ نكاح املدعية، والصحيح أن يقول: )فسخت نكاح املدعية، وبذلك 
حكمت(. رابعًا/ أال يرى فضيلته - وفقه اهلل - مع ميض املدة الطويلة عىل العقد أن حيلف 
ما  يلزم، ورصد  ما  وإكامل  ذكر،  ما  احتياطًا؟ ملالحظة  واخللوة  الدخول  املدعية عىل عدم 
جيد يف الضبط وصورته والصك وسجله، وعىل القرار. ختم وتوقيع قضاة دائرة األحوال 
 )...( اجلوف  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  واألوقاف  والوصايا  واإلهناءات  الشخصية 
يتعلق  بام  اهلل  حفظهم  االستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  و)...(؛  و)...( 
باملالحظة األوىل: فإنه رجح كثري من أهل العلم بقبول شهادة األصول للفروع إذا انتفت 
التهمة والعربة يف كل قضية بعينها؛ وذلك ألن العمومات الدالة عىل قبول شهادة العدل ال 
يستثنى منها يشء إال بدليل واضح يمكننا أن نقابل عند السؤال به وإال فإن اهلل عز وجل 
من  وهؤالء   ،)٢٨٢( البقرة  سورة  اآلية.   ...Z[\]ZY] يقول: 
رجالنا، وهم أهل عدل. قال اهلل تعاىل: [Z ]ZYX ...اآلية. سورة الطـالق 
)٢(، وهـؤالء أهل عدل سواء قلنا: إن العدل استقامة الدين واملروءة مطلقًا، أو قلنا: إن 
العدل هو العدل يف تلك الشهادة املعينة، ومن ثم هناك دليل آخر تم به قبول شهادهتم، كام 

جاء يف سورة النساء يف اآلية ١٣٥ قال تعاىل: ["#$%&'(
)*+,-./Z0 ... اآلية؛ وهلذا رجح الكثري من العلامء قبول شهادة 
األصول للفروع إذا كان الشاهد ال تلحقه التهمة لعدالته. والقاعدة تقول: )إذا انتفى التعليل 
انتفى احلكم(، وهنا ال يوجد إال التعليل، وال دليل عىل رد شهادة عمودي النسب. يراجع: 
به  شهد  ما  تؤيد  القرائن  أن  السيام  عرش،  اخلامس  املجلد  املستقنع  زاد  عىل  املمتع  الرشح 
الشاهدان أعاله. وأما ما يتعلق باملالحظة الثانية فقد أخرج احلديث الدار قطني والبيهقي 
ما  وأما  بعضا.  بعضها  يقوي  طرق  وله  رجب،  وابن  النووي  وحسنه  وصححه  واحلاكم 
املدعية  نكاح  فسخت  فقد  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  الثالثة:  باملالحظة  يتعلق 
)...( من زوجها الغائب املدعى عليه دون عوض، وبذلك حكمت، ورجعت عن التعبري 
بقولنا: حكمت غيابيًا بفسخ نكاح املدعية. وأما ما يتعلق باملالحظة الرابعة فقد حرضت يف 
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ف هبا. وبعرض اليمني عليها استعدت هبا، ثم حلفت قائلة: واهلل  هذه اجللسة املدعية واملعرِّ
الذي ال إله إال هو بأن املدعى عليه )...( عقد عيل بتاريخ ١٤٣١/١/٧هـ، ومل يدخل ومل 
خيتل يب؛ حيث عقد عيل، وبعد أيام قليلة من العقد صدرت منه مكاملة هاتفية، ثم هجرين، 
وانقطعت أخباره عني، وقد بحثت عنه فلم أجد عنه خربا وال أثرا. وبذلك متت اإلجابة 
املعاملة  الصك وسجله، وإعادة  بإحلاق ذلك عىل  واالستجابة ملشاخينا األفاضل، وأمرت 
ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ.
واإلهناءات  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
والوصايا واألوقاف يف حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة بمحافظة دومة اجلندل برقم ٣٥٦٨٧١٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هــ، املقيدة لدى 
هذه املحكمة برقم ٣٥٩٧٩٩٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ، واملرفق هبا الصك الصادر من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة الشيخ /)...( برقم ٣٥١٤٩٧٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، 
اخلاص بدعوى )...( ضد/)...( بشأن فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل به. وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل 
احلكم بعد اإلجراء 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: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٦٥٦٨  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٣١٧٢١٠ 

عدولا-ا شهودا شهادةا تإلنفاقا-ا عدما لمبالدا-ا مغادرتها تلزوجا-ا غيبةا نكاحا-ا فقخا
تلعدةا صغلىا-ا بينونةا عوضا-ا بالا تلنكاحا فقخا غيايبا-ا حكلا تلصحيفةا-ا يفا إعالنا

بحيضةاوتحدة.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملالا)الارضراوالارضترا(.
٢ا-مااجاءايفاتلرشحاتلكبريا)٨4/٢4ر(لاأنهاإذتاغاباتلزوجاوملايرتكالزوجاهانفقة،اوملا

تقدرالهاعىلامالافإناهلااتلفقخ،اوالايكوناإالابإذناتلقايض،اأواتحلاكلاتلرشعي.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه لترضرها من غيابه 
عنها مدة طويلة بعد أن تزوجها ودخل هبا الدخول الرشعي، ولعدم إنفاقه عليها وعىل بناته 
منها، وقد خاطب القايض اجلهات املختصة التي أفادت بخروجه من اململكة وعدم عودته 
إليها، كام جرى اإلعالن عن املدعى عليه يف إحدى الصحف املحلية ومضت املدة املقررة 
نظاما ومل يراجع املحكمة أحد بشأنه، وبطلب البينة من املدعية أحرضت شاهدين معدلني 
رشعا فشهدا طبق دعواها؛ ولذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية من زوجها، وأفهمها أهنا 
بينونة صغرى، وأن عليها أن تعتد بحيضة واحدة، ثم صدق احلكم من حمكمة  بانت منه 

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 ٣٥٤٦٥٦٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٠٥٠١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حرضت 
 ...(  )...( والدها  برفقة   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  )...اجلنسية(   )...( املدعية 
اجلنسية(   ...(  )...( املرتجم  بواسطة   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية( 
بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وادعت 
املدعية قائلة يف تقرير دعواها: إن املدعى عليه )...( زوجي تزوجني بالعقد الصحيح الصادر 
آالف  ثامنية  وقدره  مهر  عىل  ١٤٢٩/٣/١٤هـ  يف   ٥/١٠٠/٧٥ برقم  املحكمة  هذه  من 
ريال استلمت منه أربعة آالف ريال فقط، وقد رزقت منه ببنتني، مها: )...(، وعمرها ست 
سنوات، و)...(، وعمرها ثالث سنوات، وإنه منذ حوايل سنتني ونصف غادر املنزل، ومل يعد 
بعدها حتى اآلن، ومل يرتك يل نفقة ألنفق منها عىل نفيس وعىل بنايت، وقد ترضرت من البقاء 
بال نفقة وال زوج؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، فجرت مني الكتابة إلدارة 
جوازات العاصمة بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٥٣١٦٢٣٨ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ لإلفادة 
برقم ٣٥/٤٣٠٦٠٢يف  فوردنا جواهبم  أم خارجها؟  البالد  داخل  املذكور، وهل هو  عن 
الشؤون  مدير  خماطبة  جرت  كام  البالد،  خارج  املذكور  أن  املتضمن  ١٤٣٥/٢/٩هـ، 
الرقم ٣٥٣١٦٢٩٠ يف ١٤٣٥/٦/٣٠هـ، فوردنا جواهبم  الصحية بموجب خطابنا ذي 
خماطبة  جرت  كام  عنه،  معلومة  أي  يوجد  ال  املذكور  أن  املتضمن:  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  يف 
مدير سجون مكة املكرمة بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٥٣١٦١٩٢ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
فوردنا جوابه برقم ٠٠٧٢٢٧٧/١١ يف ١٤٣٥/٢/١٦هـ، املتضمن: أنه جرى البحث عن 
املذكور ومل يتم العثور عليه حتى تارخيه. كام جرى اإلعالن عن الدعوى يف صحيفة )...( 
عدد رقم )...( يف ١٤٣٥/٣/١٣هـ، ومضت املدة املقررة نظاما، ومل يراجع أحد، وبطلب 
البينة منها عىل دعواها أحرضت للشهادة وأدائها: ١ -)...( )... اجلنسية( بموجب رخصة 
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اإلقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاله قال: أشهد هلل تعاىل بأن املدعى عليه )...( قد ترك املرأة 
نفسها  منه عىل  النفقة  تستطيع  ما  نفقة وال  هلا  منذ حوايل ثالث سنوات، ومل يرتك  املدعية 
وبناهتا، هكذا شهد، كام أحرضت )...( )... اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم 
)...(. وبسؤاله قال: أشهد هلل تعاىل بأنني أعرف املدعية واملدعى عليه وكنت أراهم سابقًا، 
وقبل ثالث سنوات اختفى املدعى عليه، وسمعت بأنه أبعد من اململكة، وأشهد بأنه مل يرتك 
نفقة للمدعية، هكذا شهدا، وعدال التعديل الرشعي من قبل: )...( )... اجلنسية( بموجب 
رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، و)...( )... اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم 
)...(؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وألن املدعية قد ترضرت من البقاء بال زوج 
وال نفقة طيلة هذه املدة، وقد جاءت الرشيعة برفع الرضر؛ ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )ال 
رضر وال رضار (؛ وحيث قدمت املدعية بينتها عىل أن املدعى عليه مل ينفق عليها طيلة هذه 
املدة، ومل يرتك هلا ما تنفق منه عىل نفسها، وبعد االطالع عىل اخلطابات املذكورة سلفًا التي 
تتضمن أن املدعى عليه غري موجود يف اململكة العربية السعودية، وملا قرره الفقهاء من أنه 
إذا غاب الزوج ومل يرتك لزوجته نفقة، ومل تقدر له عىل مال فإن هلا الفسخ، وال يكون إال 
بإذن القايض أو احلاكم الرشعي. انظر: الرشح الكبري )٣٨٤/٢٤(؛ لذلك كله فقد فسخت 
العدة حيضة واحدة يف  بأن عليها  املدعية  املدعية )...( من زوجها )...(، وأفهمت  نكاح 
أصح أقوال العلامء، وأال تتزوج حتى يصدق احلكم من حمكمة االستئناف، وأهنا قد بانت 
منه بينونة صغرى ال حتل له إال بمهر وعقد جديدين، وبذلك حكمت، والغائب عىل حجته 
متى حرض، وسيتم بعثه ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.

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 
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املحكمة العامة بمكة املكرمة ذي الرقم ٣٥٢١٠٥٠١ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، املشتملة 
عىل الصك ذي الرقم ٣٥٢٥٩٨٦٥ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( يف فسخ 
نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة أحد املسارحة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٠٦٠٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٢٥٣٠ 

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اعدماتإلنفاقا-اإساماهاخارجاتملممكةا-اعقدانكاحا-اشهادةا
شهوداعدولا-خماطبةاوزترةاتخلارجيةا-اإعالنايفاتلصحيفةا-احكلاغيايبا-افقخاتلنكاحا

بالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاحيضةاوتحدة.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلرضرايزتل”.

 
من  لترضرها  منه  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
انقطاعه عنها مدة طويلة، وإقامته يف بلد أخرى بعد أن تزوجها ودخل هبا الدخول الرشعي، 
ثم حصل بينهام خالف فغادر اململكة وهي حامل منه، وانقطعت أخباره، ومل يرتك هلا أو 
لولدها منه نفقة، وقد خاطب القايض اجلهات املختصة لتبليغ املدعى عليه يف مكان إقامته 
خارج اململكة فلم يرد ما يفيد تبلغه بالدعوى، كام وردت إفادهتا بأنه غادر البالد ومل يرجع 
إليها، وبطلب البينة من املدعية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا طبق دعواها، كام 
قدمت صكا يثبت حالتها االجتامعية، وآخر يثبت إعالتها لولدها؛ ولذا فقد فسخ القايض 
نكاحها من املدعى عليه الغائب، وأفهم املدعية أن عدة املفسوخة حيضة واحدة وأهنا بانت 

من زوجها بينونة صغرى، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  وبناء  املسارحة،  أحد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
وتاريخ   ٣٥٦٠٦٠٢ برقم  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٦٢٠٣
األوىل  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت  وفيها   ٠١  :٠٠ الساعة 
)...اجلنسية( بموجب   )...( الرشعي  املجلس  الغائب عن  )...(، وادعت عىل  الرقم  ذي 
اإلقامة ذات الرقم )...(، وجواز السفر ذي الرقم )...(، وقررت يف دعواها ضده قائلة: 
إين تزوجت باملدعى عليه بتاريخ ١٤٣١/٢/١٦هـ بموجب عقد النكاح ذي الرقم ٢/٨٥ 
والتاريخ ١٤٣١/٢/١٦هـ، الصادر من املحكمة اجلزئية للضامن واألنكحة بجدة، ودخل 
وغادر  خالف،  بيننا  حصل  ثم  تقريبا،  أشهر  ثامنية  ملدة  معه  وبقيت  الرشعي،  الدخول  يب 
الثالث، ومنذ  بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ، وأنا حامل منه يف الشهر  اململكة مغادرة هنائية 
أي  بيننا  وليس  منقطعة،  وأخباره  عني،  غائب  أربع سنوات وهو  ملدة  أي:  التاريخ،  ذلك 
فسخ  أطلب  الغيبة،  هذه  من  ترضرت  وقد  نفقة،  أي  مني  لولده  أو  يل  يرتك  ومل  تواصل، 
كام  فوجدهتا  املذكورة  النكاح  وثيقة عقد  االطالع عىل  ادعت، فجرى  منه، هكذا  نكاحي 
ذكرت املدعية وموضح فيه بأنه تم إجراؤه بناء عىل موافقة وكيل إمارة مكة برقم ٣٩٢٧١/أ 
ج وتاريخ ١٤٣١/٢/١٠هـ، املبني عىل خطاب الداخلية برقم ١٣١٥٨/٣/٥/١ وتاريخ 
الرقم  ذي  باخلطاب  جازان  منطقة  أمري  لسمو  الكتابة  جرت  قد  وكان  ١٤٣١/٢/٢هـ، 
زوج  عن  للبحث  باململكة  املرصية  السفارة  ملخاطبة  ١٤٣٤/٢/٣هـ  والتاريخ   ٥٨٦
املدعية عن طريق عنوانه يف مرص ) القاهرة )...( شارع )...( بجانب مسجد )...( تقاطع 
)...( رقم العامرة )...((، فوردنا خطاب حمافظ أحد املسارحة ذو الرقم ٣٤٧٧ والتاريخ 
 ٣٠٧٢٣ الرقم  ذي  جازان  منطقة  إمارة  وكيل  خطاب  عىل  املبني  ١٤٣٤/٩/٢١هـ، 
والتاريخ ١٤٣٤/٩/٢هـ، املبني عىل خطاب مدير عام فرع وزارة اخلارجية بمنطقة مكة 
املكرمة برقم ٣٤٨٧٣ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ، ومضمون اخلطاب األخري ما ييل: نرفق 
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الرقم ٩٠٠٠  ذات  القاهرة  السعودية يف  العربية  للمملكة  بطيه صورة مذكرة سفارة  لكم 
الرقم  ذات  املرصية  اخلارجية  وزارة  مذكرة  تلقيه  املتضمنة  ١٤٣٤/٦/١٢هـ،  والتاريخ 
عليه  املدعى  إعالن  تم  أنه  واملتضمنة  صورهتا  املرفق  ٢٠١٣/٤/١٤م،  والتاريخ   ١١٢٥
املذكور كالثابت بمحرض اإلعالن املرفق، كام جرت الكتابة ملدير عام جوزات منطقة جازان 
باخلطاب ذي الرقم ٣٦٤٣ والتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ لإلفادة عن املدعى عليه، وهل 
باحلضور  بتكليفه  ملخاطبتها  لدهيا  يعمل  التي  اجلهة  وإيضاح  السعودية؟  لألرايض  عاد 
لدينا عىل ضوء ما تقدمت به املدعية وإهناء قضيتها معه فوردنا خطاهبم ذو الرقم ٢٨٥١ 
والتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦هـ، املتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه بالرجوع للحاسب اآليل اتضح 
بأنه قد غادر اململكة بتاريخ ١٤٣١/٧/٢٣هـ بموجب تأشرية خروج وعودة ذات الرقم 
٧٤٨٨٧٠٦٩ والتاريخ ١٤٣١/٧/١٥هـ، ومرفقة لكم رشحية من احلاسب اآليل يوضح 
هبا املطلوب، فجرى االطالع عىل تأشرية اخلروج املذكورة املتضمنة البيانات التالية: اسم 
)...( تاريخ امليالد ١٩٨٢/١/٢٠م، جواز سفر )...(، تاريخ اإلصدار ٢٠٠٩/٦/١٨م، 
تاريخ االنتهاء ٢٠١٦/١١/١٧م، رقم التأشرية )...(، تاريخ اإلصدار ١٤٣١/٧/١٥هـ، 
عودة هنائية ١٤٣٢/١/٢٦هـ املغادرة النهائية ١٤٣١/١٠/١٦هـ. صاحب العمل رشكة 
 )...( اسم  املذكورة  الرشحية  عىل  االطالع  جرى  كام  العامة،  والعالقات  لإلعالن   )...(
تاريخ امليالد ١٩٨٢/١/٢٠م، وضع املسافر: خرج ومل يعد، وبطلب البينة من املدعية عىل 
وتاريخ  برقم ٣٤٣٧١٨٨٩  املحكمة  اجتامعية صادر من هذه  أبرزت صك حالة  دعواها 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ، املثبت فيه صحة ما أهنت به املدعية من أن زوجها قد تركها عند أهلها، 
وهجرها دون نفقة عليها، وال عىل ولدها من )...(، وأهنا عند أهلها أكثر من أربع سنوات، 
وأبرزت صك إثبات إعالة صادر من هذه املحكمة برقم ١/١١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩هـ، 
ابنها، وال عائل له بعد اهلل غريها، وأبرزت  املتضمن صحة ما أهنت به املدعية بأهنا تعول 
اجلنسية  سعودية   .)...( املرأة  بأن  أدناه  بأسامئنا  املوقعني  نحن  نشهد  ييل:  ما  نصه  مشهدا 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، واملتزوجة من املدعو )...( )...اجلنسية( بموجب 
اإلقامة ذات الرقم )...(، وقد غادر املدعو )...( اململكة العربية السعودية متجها إىل بلده 
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وخرج خروجا هنائيا قبل والدهتا، وكان بحوزته كل أوراق الثبوتية؛ نظرا لوجود خالف 
بينه وبني زوجته املذكورة؛ وبناء عىل طلبها أعطيت هذا املشهد، وعليه جرى التوقيع. شاهد 
السجل  ثاين )...( حيمل  توقيعه. شـاهـد  الرقـم )...(  ذا  املدين  السجل  أول )...( حيمل 
املدين ذا الرقم )...( توقيعه، كام أحرضت للشهادة كال من: )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(. وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة شهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد هلل تعاىل بأن 
زوج املدعية )...( غائب عنها من مدة أربع سنوات، وهاجر هلا، ومل يرتك هلا وال لولدها منه 
أي نفقة، وأن أخباره منقطعة، هكذا شهدا، فطلبت مزكيني لشاهدهيا، فأحرضت كال من: 
اجلنسية  الرقم )...(، و)...( سعودي  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وشهدا هلل تعاىل بأن الشاهدين ثقتان عدالن مرضيا 
الشهادة، هكذا شهدا؛ فبعد ما تقدم من دعوى املدعية، واالطالع عىل أوراق املعاملة، وما 
التعديل  املعدلني  الشاهدين  لشهادة  واستنادا  عليه،  املدعى  تبليغ  بشأن  إفادات  من  وردنا 
من   )...( املدعية  نكاح  فسخت  فقد  عليه  بناء  يزال؛  الرضر  الفقهية:  وللقاعدة  الرشعي، 
حيضة  املفسوخة  عدة  عليها  بأن  املدعية  وأفهمت  حكمت،  وبه   ،)...( الغائب  زوجها 
من  بتصديقه  القطعية  احلكم  اكتساب  بعد  إال  اخلطاب  تستقبل  وال  تتزوج،  وأال  واحدة، 
حمكمة االستئناف، ففهمت ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد عادت إلينا املعاملة من حمكمة االستئناف بمنطقة عسري برقم 
٣٥٣٩٨٩٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، وبرفقها قرار املالحظة ذو الرقم ٣٥١٥١٩٣٥ 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  بدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  والتاريخ 
البلد،  يف  انتشارًا  األكثر  اجلريدة  يف  أعلن  فضيلته  نجد  مل  أواًل/  ييل:  ما  لوحظ  املعاملة 
واملتداولة بني الناس بأنه إذا مل يتقدم الزوج للمحكمة خالل مدة شهر من تاريخ اإلعالن 
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فإنه سيتم فسخ نكاح زوجته منه. ثانيًا/ مل يذكر فضيلته صفة بينونة املفسوخ عقد نكاحها، 
وملخصه  ضبطه  وصورة  بالضبط  يستجد  ما  وإحلاق  ذكر  ما  ملالحظة  ذلك،  من  والبد 
دائرة  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  وسجله،  بالصك 
 )...( استئناف  قايض  املال.  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  األحوال 
ختم وتوقيع. قايض استئناف )...( ختم وتوقيع. رئيس الدائرة )...( ختم وتوقيع؛ وعليه 
فأجيب أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف بام ييل: أواًل/ جرى اإلعالن عن ذلك يف جريدة 
)...( ذات العدد )...( والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، صحيفة )٤(، وانتهت مدة اإلعالن 
ومل يتقدم الزوج للمحكمة وال من ينوب عنه. ثانيًا/ قررت إفهام املدعية بأهنا قد بانت من 
زوجها بينونة صغرى ال حتل له إال بعقد جديد مكتمل الرشوط واألركان، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.
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 بأحد املسارحة الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥٦١١٦١٨ وتاريخ١٤٣٥/٦/١٤هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته 
 )...( )...( ضد  بدعوى  برقم ٣٥١٣١٤٩٨ وتاريخ١٤٣٥/١/٣٠هـ، اخلاصة  املسجل 
)... اجلنسية( بشأن فسخ نكاح عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو 
وباالطالع  املعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبقت  وحيث  بباطنه؛  مدون 
عىل ما أجاب به فضيلته، وأحلقه بالضبط والصك وسجله؛ بناًء عىل قرار الدائرة ذي الرقم 
٣٥١٥١٩٣٥ يف١٤٣٥/٢/١٩هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢4اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٢٣٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٩٣٨٢ 

ختيريا عدولا-ا شهادةاشهودا نكاحا-ا عقدا تإلنفاقا-ا عدما تلزوجا-ا غيبةا نكاحا-ا فقخا
تلبالدا-احكلاغيايبا-افقخا مغادرةا تملخاصةا-ا تجلهةا إفادةا تلفقخاوتلصربا-ا بنيا تلزوجةا

تلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلرشعية.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.
٢ا-اأناعملابناتخلطاباريضاتهللاعنهاكاباإىلاأملتءاتألجنادايفارجالاغابوتاعنانقائهلا

أنايأخذوهلابأناينفقوتاأوايطمقوت...إلخ.
را-اتلقاعدةاتلفقهيةلاتلرضرايزتل.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لترضرها 
من غيابه عنها مدة طويلة وعدم معرفتها بمكان إقامته بعد أن تزوجها وأنجبت منه، ولعدم 
إنفاقه عليها وعىل ابنته منها، وقد وردت إفادة اجلهة املختصة متضمنة خروجه من البالد 
منذ تسع سنوات، وعدم عودته إليها، وبطلب البينة من املدعية أحرضت شاهدين معدلني 
رشعا فشهدا طبق دعواها؛ ونظرًا لترضر املدعية من بقائها دون زوج ونفقة، وألهنا اختارت 
الفراق، وألن الرضر يزال؛ لذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه عىل 
الرشعية ثالث  العدة  بينونة صغرى، وأن عليها  منه  بانت  أهنا  املدعية  غري عوض، وأفهم 
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حيضات، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
١٤٣٥/٢/٢هـ لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بربيدة، وبناًء عىل املعاملة املحالة 
وتاريخ   ٣٥٣٢٣٩٦٠ برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة   ،٣٥٦٦٢٣٤ برقم  الرئيس  فضيلة  من 
التاسعة والنصف صباحًا وفيها  الساعة  افتتحت اجللسة األوىل يف متام  ١٤٣٥/١/٣٠هـ 
 )...( عن  الوكيل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل بريدة الثانية برقم ١٨٢٧ وتاريخ ١٤٣٣/١/٨هـ، املوضح فيها حق مراجعة املحاكم 
وفسخ عقد النكاح واملطالبة واملداعاة واملخاصمة فادعى املدعي وكالة قائاًل: إن موكلتي 
شقيقتي )...( سبق أن تم عقد نكاحها عىل املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
النكاح  عقد  وثيقة  بموجب  القضاء  جملس  عن  الغائب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
الصادرة من مأذون عقود األنكحة بربيدة )...( برقم ٧/٦٩ وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥هـ، 
وقد أنجبت منه بنتًا اسمها )...( بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢١هـ، وقد غاب عنها أكثر من تسع 
أو عنوانًا  أين مصريه،  أهلها يف منزل والدها بربيدة، وال تعرف  سنوات، وقد تركها عند 
البقاء  منذ عام ١٤٢٥هـ، وقد ترضرت من  انقطع عنها هنائيًا  اتصال، وقد  أو وسيلة  له، 
طيلة هذه املدة دون زوج، وال مصاريف ونفقة، وال خيفى عظم الرضر الذي حيصل للمرأة 
بسبب غياب زوجها مدة طويلة، فمن ذلك تقدم ُعمر موكلتي، وفوات مصالح كثرية من 
ذرية، وراغب يف نكاح، وغري ذلك؛ ونظرًا لغياب زوج موكلتي طيلة املدة املذكورة التي 
ال بد للمرأة من زوج حتصن به نفسها؛ لذا أطلب احلكم بفسخ نكاح موكلتي من زوجها 
املدعى عليه؛ رفعًا للرضر عنها، هذه دعواي؛ وحيث األمر ما ذكر فقد جرى االطالع عىل 
املعاملة فوجد من ضمن طياهتا خطاب سعادة مدير جوازات منطقة القصيم ذا الرقم ٩٨٢ 
والتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ، املبني عىل خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم املساعد ذي 
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الرقم ٢٩٢٦ والتاريخ ١٤٣٣/٢/٦هـ، املبني أيضًا عىل خطاب فضيلة رئيس هذه املحكمة 
ذي الرقم ٣٣١٣٨٦٣٩ والتاريخ ١٤٣٣/١/١٩هـ، املتضمن أن )...( غادر اململكة عن 
طريق مطار امللك خالد الدويل بتاريخ ١٤٢٥/٦/٢٤هـ؛ متجهًا إىل دولة )...(، ومل يسجل 
ذي  خطابه  حسب  القصيم  منطقة  رشطة  مدير  أفاد  كام  تارخيه،  حتى  للمملكة  دخول  له 
 )...( إىل  املذكور سافر  أن  املتضمن  والتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ،  الرقم ٣/٦١٨/٣١ب 
بتاريخ ١٤٢٥/٦/٢٤هـ، ومل يعد للمملكة حتى تارخيه؛ وبناًء عىل ذلك طلبت من املدعي 
ف هبا من قبل شقيقها املدعي وكالة، فتم  وكالة حضور موكلته املدعية فحرضت )...( املعرَّ
ختيريها بني البقاء بعصمة زوجها، أو الفسخ فقالت: إنني أطلب فسخ نكاحي من زوجي 
مصريه  يعرف  ال  زوج  دون  االستمرار  أريد  وال  ١٤٢٥هـ،  عام  منذ  عني  الغائب   )...(
وبطلب  احلّيض،  ذوات  من  إنني  فقالت:  وجرى سؤاهلا عن حاهلا،  السنوات،  هذه  طيلة 
اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  أحرض  موكلته  زوج  تغيب  عىل  وكالة  املدعي  من  البينة 
املدين  الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل  بموجب السجل املدين ذي 
ذي الرقم )...(. وبعرض دعوى املدعي وكالة عليهام شهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: 
أشهد باهلل تعاىل بأن موكلة املدعي )...( زوجة )...( قد غاب عنها زوجها املذكور منذ عام 
ببنت اسمها)...(، وقد ترك زوجته عند أهلها بربيدة من غري  ١٤٢٥هـ، وقد رزقت منه 
نفقة، وال يعرف أين مصريه اآلن، وال عنوانه، وال مكانه، وال وسيلة اتصال له، وقد غادر 
شهدا.  هكذا  ذلك،  من  املدعي  موكلة  ترضرت  وقد  غادر،  جهة  ألي  نعلم  وال  اململكة، 
وبطلب معدلني للشاهدين أحرض املدعي وكالة كال من: )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( فشهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: أشهد هلل تعاىل بأن الشاهدين املذكورين أعاله 
ثقتان عدالن مرضيا الشهادة لنا وعلينا؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى، وما جاء يف شهادة 
أعاله  عنها  املنوه  اخلطابات  النكاح، وعىل  عقد  واالطالع عىل  املعدلني رشعًا،  الشاهدين 
بالتاريخ املشار له أعاله متجهًا إىل دولة  املتضمن أن املدعى عليه سافر إىل خارج اململكة 
نكاحها عند غياب زوجها، وألن موكلة  بفسخ  املطالبة  للمرأة  أن  تقرر رشعًا  وملا   ،)...(
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رضٌر  فيه  وهذا  ومصاريف،  نفقة  ودون  زوج  دون  الفرتة  تلك  بقائها  يف  املدعي ترضرت 
الرشيعة  إن من حماسن  وتعطيل حلقوقها؛ وحيث  ونفسها ومستقبلها،  دينها  عليها يف  بنّي 
املفاسد، ويقيهم املضار،  العباد، وما يدفع عنهم  الغراء سعيها لتحقيق مصالح  اإلسالمية 
وقد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )ال رضر وال رضار (، وملا روى سعيد بن منصور 
عن  غابوا  رجال  يف  األجناد  أمراء  إىل  كتب  عنه  اهلل  ريض  اخلطاب  عمر بن  أن  اهلل  يرمحه 
نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا...إلخ؛ وبناًء عىل قاعدة )الرضر يزال(؛ وملا قرره 
العلامء يرمحهم اهلل من أن الزوج إن غاب ومل جيعل لزوجته نفقة ومل تقدر عىل مال له وال 
الزوجة للصيانة والعفاف؛ وألن مقاصد الرشيعة  الفسخ؛ والحتياج  االستدانة عليه فلها 
تقرر أن الزوج سكن وطهر وعفاف، وهذا غري متحقق يف حال هذه املرأة؛ وألن غياب زوج 
املدعية فيه رضر عليها؛ وحيث إنه قد جرى منا إفهام املدعية أن هلا اخليار بني الفسخ وبني أن 
تصرب فاختارت الفسخ؛ لذا فقد فسخت نكاح املدعية )...( من زوجها )...( املذكور، وبه 
حكمت، وأفهمتها ووكيلها شقيقها أن عليها العدة الرشعية، وهي ثالثة قروء، أي: ثالث 
حيضات من تأريخ هذا احلكم، وأن عليها أال تتزوج بعد انتهاء عدهتا حتى يكتسب احلكم 
الصفة القطعية من حمكمة االستئناف، وقررت هتميش ذلك عىل عقد النكاح املذكور بعد 
التصديق عىل احلكم من حمكمة االستئناف بالقصيم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر 

يف ١٤٣٥/٢/٢هـ.

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  ١٤٣٥/٢/٧هـ،  وتاريخ   )٣٥٣٢٣٩٦٠( برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس 
 )...( بدعوى/  اخلاصة  وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ،  برقم )٣٥٣٢٣٩٦٠(  املحكمة  لدى 
الوكيل عن أخته/ )...( ضد الغائب عن جملس احلكم/ )...(، بشأن مطالبته بفسخ نكاح 
موكلته من زوجها املدعى عليه، املنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القايض 
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باملحكمة، املسجل برقم )٣٥١٣٥٢٨٩( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، املتضمن حكم فضيلته 
بفسخ نكاح املدعية أصالة من زوجها املدعى عليه عىل النحو املفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ما حكم به فضيلته، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٦١٣٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار:٣٥٢٧٦٥٤٦  

فقخانكاحا-اهجلاتلزوجةا-اعدماتإلنفاقا-اشهادةاشهوداعدولا-اتبميغاغرياشخيصا-ا
حكلاغيايبا-افقخاتلنكاحابالاعوض.

.Z+*()']لا-سولهاتعاىللا
@  ?<=>;:987654321] تعاىللا ٢ا-سولها

.ZFEDCBA

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
هجرها سنوات طويلة، وال ينفق عليها وال عىل أوالدها منه، وقد غاب املدعى عليه مع 
تبلغه لغري شخصه بالدعوى فتم سامعها ضده غيابيا، وبطلب البينة من املدعية أحرضت 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا بأن زوجها تركها بمنزل والدها منذ مخس سنوات؛ ولذا فقد 
حكم القايض غيابيا بفسخ نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه بال عوض، وأفهمها أن 
عليها العدة الرشعية، وأال تتزوج حتى تنتهي عدهتا، ويكتسب احلكم القطعية، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بجدة، وبناء عىل املعاملة 
برقم ١١١٢٢٠٦١٧ وتاريخ  العامة بمحافظة جدة  املحكمة  لنا من فضيلة رئيس  املحالة 
١٤٢٨/٠٦/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٢٨٤٥١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠٢هـ، ويف 
وفيها  صباًحا   ١٠:٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٨/١٠هـ  األربعاء  يوم 
حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض 
املدعى عليه )...(، وادعت املدعية قائلة: إن املدعى عليه زوجي عقد عيل بوالية والدي 
بموجب عقد النكاح ذي الرقم ٣/١٤٦ والتاريخ ١٤٢٣/٦/١٤هـ عىل مهر قدره أربعون 
منه  أنجبت  وقد  ١٤٢٤هـ،  عام  الرشعي  الدخول  يب  ودخل  كاملة،  استلمتها  ريال  ألف 
الزوجية ثالثة أوالد: أكربهم )...( وعمرها ثامين سنوات، وأصغرهم )...(،  عىل فراش 
وعمرها سنتان ونصف، وقد مكثت عنده سنتني، ثم أوصلني عند أهيل، ومكثت عندهم 
أربع سنوات، ثم رجعت يف بيته ملدة شهر ونصف، ثم أوصلني عند أهيل قبل ثالث سنوات 
تقريبا، ومل يرجعني حتى اآلن، واملدعى عليه ال ينفق عيل، وال عىل أوالده، ومل هييئ يل سكنا 
العيش معه؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه  يليق بمثيل، وقد كرهته، وال أطيق  رشعيا 
املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  عليه  املدعى  حضور  وألجل  دعواي؛ 
)...( ومل حيرض املدعى عليه )...(، وقد وردنا خطاب مدير شعبة التحريات والبحث اجلنائي 
ذو الرقم ٢٠/١٤٤٣٦/ع ش يف ١٤٣٣/٧/١هـ، املتضمن: إنه بالرجوع للحاسب اآليل 
طرفنا بأن عنوان املدعى عليه جدة، حي )...( ورقم هاتفه )...(، علام بأنه مدرج عىل قائمة 
املطلوبني؛ وبناء عليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...( املدونة هويتها 
وجدت  املعاملة  أوراق  وبتصفح  هذا  عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل  سابقا، 
حمرضا اتصال من رشطة األمن العام عىل املدعى عليه بأنه تم إبالغه بموعد اجللسة املحددة 
بتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، وكان تاريخ املحرض واالتصال يف ١٤٣٥/٣/١٢هـ، أي بعد 
١٤٣٥/٣/١٣هـ،  يف   ١٥/٢٠٣٨ الرقم  ذي  اخلطاب  تصدير  وتم  بيوم،  اجللسة  موعد 
فقد  اجللسة  هذه  موعد  عن  أما  بيوم،  اجللسة  موعد  فوات  بعد  املحرض  هذا  يكون  وعليه 
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أفاد حمرض اخلصوم بإفادة خال املدعى عليه بأنه غري موجود باملنزل، وتعذر التبليغ ألجل 
ذلك؛ وعليه ولتعذر تبليغ املدعى عليه من اجلهات املختصة فقد طلبت من املدعية إحضار 
القادمة؛ وبناء  النفقة، فاستعدت بإحضار ذلك يف اجللسة  شهود للزواج واهلجران وعدم 
املدونة هويتها سابقا،  املدعية )...(  عليه فقد تم رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت 
ف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(،  املعرَّ
ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من ينوب عنه، هذا وقد أبرزت املدعية أصل عقد النكاح 
الصادر من املحكمة الكربى بجدة برقم ٣/١٤٦، واملتضمن عقد )...( عىل )...( بوالية 
للشهادة  املدعية  أحرضت  وقد  ريال،  ألف  عرش  مخسة   )١٥٠٠٠( قدره  مهر  عىل   )...(
كال من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
عام   )...( األول  الشاهد  سؤال  وجرى   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
من   )...( أخي  ابن  ابن  عليه  املدعى  زواج  أين حرضت  أشهد هلل  فقال:  لديه من شهادة، 
املدعية ابنه أخي )...(، وكانت تسكن معه يف منزل مستقل يف تبوك، وقبل مخس سنوات 
أختها يف جدة يف منزل والدها،  لزيارة  باملدعية  املدعى عليه  املدعية، فجاء  مرضت أخت 
كثريا،  معه فحاولت  التفاهم  مني  تطلب  املدعية  إيلَّ  إليها مطلقا، وقد جاءت  يرجع  مل  ثم 
وكان يعدين بأنه سريجع زوجته، لكنه مل يفعل ذلك مطلقا طيلة اخلمس سنوات، وقد تركها 
معلقة بال زوج، فلم يمسكها باملعروف، ومل يرسحها بمعروف، هذا ما لدي، وبه أشهد. 
وبسؤال الشاهد الثاين )...( عام لديه من شهادة قال: أشهد هلل أين حرضت زواج املدعى 
عليه عىل املدعية، وقد كان عمل املدعى عليه عسكرًيا يف تبوك، وقد كانت املدعية تسكن 
معه هناك، ثم أحرض املدعية إىل جدة من أجل زيارة أختها املريضة، ثم رجع إىل تبوك ومل 
يعد ألخذها حتى اليوم، وهي اآلن يف منزل والدها أخي؛ معلقة، هذا ما لدي، وبه أشهد، 
ل الشاهدان من قبل: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(،  وُعدِّ
الرقم )...(، وشهد كل منهام بعدالة  و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الدعوى واإلجابة؛ وحيث إن من مقاصد الرشيعة  ما تقدم من  لذا وبناء عىل  الشاهدين؛ 
يف النكاح حتقيق العرشة احلسنة واأللفة واملودة والسكن النفيس واجلسدي للطرفني املراد 
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اجتامعهام، وقد بنيت فروع النكاح بام حيقق تلك املقاصد العظيمة، ومن ذلك جعل القوامة 
قبل  من  وائتامنه  والتقويم  والرعاية  االهتامم  القوامة  تتطلبه  ومما  زوجته،  عىل  الرجل  بيد 
الرشع عىل من حتت يده؛ وحيث إن الزوجة أول من يكون حتت يد الزوج صاحب القوامة، 
من  والرضر  والتعليق  العرشة  سوء  ادعت  قد  املدعية  إن  وحيث  حقوقا؛  الرعية  وأعظم 
ذلك، وقامت البينة املعدلة رشعا بصحة دعواها؛ وحيث إن التعليق يمس قوامة الرجل، 
ويدل عىل إساءة استخدامها، ويعارض ما استؤمن عليه الرجل جتاه رعيته؛ وحيث إن رضر 
التعليق غري مغتفر بحال، كام جاء يف قوله تعاىل: ['()*+Z، وهو يف حق 
سببا،  الزوج  أبدى  ولو  حتى  ُيقبل  ال  للزوجة  التعليق  إن  وحيث  أوىل،  باب  من  الزوجة 

@ تعاىل:[987654321:;<=>?  قوله  يف  كام 
الشارع له زمنا  للتعليق، وقد جعل  ZFEDCBA؛ وحيث إن اإليالء يؤدي 
مؤقتا مع أن اإليالء سبب رشعي؛ لذا فالتعليق دون سبب معني من باب أوىل ويدخل يف 
واسمه  املختصة،  اجلهات  من  تبليغه  تعذر  قد  عليه  املدعى  إن  كقياس جيل؛ وحيث  اآلية 
من   )...( املدعية  نكاح  بفسخ  غيابيا  حكمت  فقد  كله  لذلك  املطلوبني؛  الئحة  يف  مدرج 
لتدقيق  املعاملة إىل حمكمة االستئناف  املدعى عليه )...( بال عوض، وقررت رفع  زوجها 
احلكم، كام أفهمت املدعية بأن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا، كام أفهمتها بأال تتزوج 
حتى تنتهي عدهتا، ويكتسب احلكم القطعية، وبه ختمت اجللسة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ.

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 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٩٧٧٣ برقم  بجدة  العامة  باملحكمة 
)...( ضد/)...( يف قضية فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل 
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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: ٣٤٤٩٦٢٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٤٢٠٨٤  

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اتلحيمهاعناتلبالدا-اعدماتإلنفاقا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
تعذراتلابميغا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلرشعية.

اصىلا اعنهاما-ساللاسالايلارسولاتهللهَّ ابناعملوابناتلعاصا-اريضاتهللهَّ لا-حديثاعبداتهللهَّ
بىلا فقمتلا ؟ا تلميلا وتقوما تلنهارا أنكاتصوما ُأخربا أملا ا تهللهَّ عبدا ياا )ا عميهاوسمللا تهللا
،اساللافالاتفعل،اصلاوأفطل،اوسلاونل،افإناجلقدكاعميكاحقًا،اوإنا ياارسولاتهللهَّ

لعينيكاعميكاحقًا،اوإنالزوجكاعميكاحقًاا(.
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضترا(.

أشهل،ا ساةا مغازهيلا يفا لمناسا وّستا عنها تهللا ريضا عملا تملؤمننيا أمريا أنا را-مارويا
يقريوناشهلًت،اويقيموناأربعة،اويقريوناشهلًتارتجعني.

4ا-سولاتبناسدتمةلا“ فإناأمحداذهباإىلاتوسياهابقاةاأشهل،افإنهاسيلالهلاكلايغيباتللجلا
عنازوجاها؟اساللاساةاأشهل،ايكاباإليهافإناأبىاأنايلجعافلقاتحلاكلابينهام”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك ألنه تم 
ترحيله من البالد بشكل هنائي، وبقيت معلقة مدة طويلة، كام أهنا اشرتطت عليه يف عقد 
النكاح أال جيعلها معلقة يف حال سفره من دون عودة، وقد غاب املدعى عليه، وتعذر تبليغه 
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معدلني  شاهدين  أحرضت  املدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضده  سامعها  فتم  بالدعوى 
لترضر  املدعية؛ ونظرا  إنفاقه عىل  البالد، وعدم  املدعى عليه خارج  رشعا فشهدا برتحيل 
املدعية من غياب زوجها وعدم إنفاقه عليها؛ وألن الرشيعة جاءت بدفع الرضر وإزالته، 
فسخ  فقد  لذا  الدعوى؛  يف  املذكور  النكاح  عقد  يف  املدعية  برشط  قبل  عليه  املدعى  وألن 
القايض نكاح املدعية من زوجها، وأفهمها بأهنا بانت من زوجها بينونة صغرى، وأنَّ عليها 
العدة الرشعية، وأال تتزوج حتى تنتهي عّدهتا ويكتسب احلكم القطعية، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء 
عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٤٥٠٩٣ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٧هـ، واملحالة لنا من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٤٤٩٦٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٧هـ، 
ويف هذا اليوم السبت املوافق ١٤٣٤/٦/٣هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة صباًحا وفيها 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكياًل عن املدعية 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل الثانية باملدينة املنورة برقم ٣٤٢٣٦٦١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٦هـ، التي ختول 
له حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل، وقد متت الكتابة لوكيل إمارة 
منطقة املدينة املنورة بخطابنا ذي الرقم ٣٤٣١٠١٢١ والتاريخ ١٤٣٤/٢/١١هـ، املتضمن 
طلبنا تبليغ املدعى عليه )...( عن طريق اجلهة املختصة لكونه يسكن خارج اململكة بموعد 
اجللسة، ومل يردنا ما يفيد تبلغه من عدمه، ورفعت اجللسة للكتابة مرة أخرى. ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية، وقد وردنا خطاب وكيل إمارة منطقة املدينة املنورة برقم ٣٩٧٢٠ 
وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٣هـ، املبني عىل خطاب مدير فرع وزارة اخلارجية بمنطقة مكة املكرمة 
املتضمن طلب وزارة اخلارجية املرصية موافاهتا بعنوان املدعى عليه تفصياًل حتى يتم تبليغ 
املدعى عليه باملوعد، وقد طلبُت من املدعية إحضار عنوان املدعى عليه فاستعدت بذلك. 
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بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( هبا  ف  املعرِّ وبرفقتها  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف 
السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه، ومل ترد إفادة تبلغه من عدمه، ولكون 
القضية قد طال أمدها، وقد ترضرت الزوجة كثريًا؛ لذا فقد طلبت حترير دعواها فوعدت 
بذلك. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
ف هبا )...(،  وهو ابن أخيها، ومل حيرض زوجها املدعى عليه )...(  الرقم )...( برفقتها املعرِّ
من عدمه.  غه  بتبلُّ إفادة  ترد  ومل   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية(   ...(
وبسؤال املدعية: هل أحرضْت عنوانًا واضحًا لزوجها يف مجهورية مرص؟ فأجابت قائلة: 
العنوان الذي ذكرته لكم، ثم سألتها عن دعواها، فأجابت قائلة:  ال أعرف له سوى هذا 
لقد ُعِقد نكاحي عىل زوجي الغائب بتاريخ ١٤٢٧/٥/١٠هـ حسب الصك الصادر من 
قدره  مهر  عىل  ١٤٢٧/٥/١٠هـ  وتاريخ   ١٣/٣٥٧ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة 
َل خارج اململكة  عرشة آالف ريال، ومل ُأرزق منه بأوالد، واحلاصل أن املدعى عليه قد ُرحِّ
م عىل إثرها؛ وذلك حسب القرار  العربية السعودية؛ وذلك بسبب قضية تزوير ُسجَن وُغرِّ
كخروج  بعدها  مرص  مجهورية  إىل  َل  ُرحِّ ثم  ١٤٢٩هـ،  عام  يف  املظامل  ديوان  من  الصادر 
هنائي؛ وذلك بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٨هـ، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أعاين، فلست مطلقة، وال 
إنام  احلكيم  الشارع  وألن  كثريًا؛  ترضرت  وقد  اخلمس،  السنوات  طيلة  معلقة  بل  زوجة، 
رشع الزواج للمودة والرمحة واإلحسان، وقد فقدُت هذه األمور ملا ذكرت من األسباب، 
ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: ) ال رضر وال رضار (؛ وألنه قد جاء يف عقد النكاح بيننا من 
الرشوط ما نصه: )وأنه يف حال سفره دون عودة أال جيعلها معلقة، بل إمساك بمعروف أو 
ترسيح بإحسان(، وقد قبل هبذا الرشط؛ لذا فإين ولكل ما تقدم من مسببات أطلب فسخ 
الزواج  الزوجة من عقد  نكاحي منه، هذه دعواي، ثم جرى مني االطالع عىل ما ذكرت 
وقرار ديوان املظامل، ووثيقة اخلروج النهائي الصادرة من مجرك مطار األمري حممد بن عبد 
العزيز يف املدينة املنورة فإذا األمر كام ذكرت، وقد ذكر يف وثيقة اخلروج )خروج هنائي(، 
ثم جرى االطالع عىل املكاتبات التي متت بني سلفي فضيلة الشيخ )...( ووزارة اخلارجية 
عن طريق إمارة املدينة املنورة بشأن تبليغ املدعى عليه يف مرص فلم أجد فيها ما يفيد القضية 
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بيشء؛ حيث إن الردود تأيت بأن العنوان غري واضح، وقد أقرت املدعية بأهنا ال تعرف سوى 
العنوان املذكور يف هذه املكاتبات؛ لذا فقد طلبت من املدعية البينة عىل دعواها، فأحرضت 
معها يف جملس احلكم الرشعي كاًل من: ١ -)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، املولود بتاريخ )...هـ(، واملدعية تكون أخت زوجته. ٢ -)...( سعودي 
تكون  واملدعية  )...هـ(،  بتاريخ  املولود   ،)...( الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية 
أخت زوجته. وبسؤال كل واحد منهام بمفرده عام لديه من شهادة أجاب كل واحد منهام 
بأن املدعى عليه )...( متغيب عن زوجته منذ مخس سنوات خارج  قائاًل: أشهد هلل تعاىل 
اململكة العربية السعودية، وأنه مل ينفق عليها طيلة هذه املدة، وأهنا هي من تنفق عىل نفسها، 
املدعية  ما لدي من شهادة، ثم أحرضت  تزوير، هذا  النهائي ألجل قضية  أن إخراجه  كام 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(- ١ من:  كاًل  شاهدهيا  لتعديل 
الرقم )...(. وبسؤاهلم عام  )...(. ٢ -)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
لدهيم أجابا قائلني: نشهد هلل تعاىل أن الشاهدين املذكورين ثقتان عدالن مرضيا الشهادة، 
عن  عليه  املدعى  ولتغيب  الدعوى،  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء  منهام؛  واحد  كل  أجاب  هكذا 
جملس احلكم الرشعي، ولتعذر تبليغه؛ حيث إنه تم بعث خطابني إىل عنوانه يف مرص ومل ترد 
غه من عدمه؛ وألن حضوره إىل جملس احلكم الرشعي يبدو متعذرًا كون خروجه  إفادة بتبلُّ
قد  ما  خيفى  وال  الطويلة،  الفرتة  هذه  زوجها  تغيب  من  ترضرت  قد  املدعية  وألن  هنائًيا؛ 
حيصل من الرضر عليها، وعىل ابنتها، وألن بقاء الزوجة بال زوج وبال نفقة فيه رضر عظيم 
عليها؛ وألن من حقوق الزوج عىل زوجته املعارشة باملعروف، والوطء والنفقة، وهذا كله 
متعذر يف حق املدعية، وحلديث عبد اهللَّ بن عمرو ابن العاص - ريض اهللَّ عنهام - قال: قال 
، أمل ُأخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟  يل رسول اهللَّ صىل اهلل عليه وسلم: )يا عبد اهللَّ
، قال: فال تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن جلسدك عليك حقًا،  فقلت: بىل يا رسول اهللَّ
وإن لعينيك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا(. احلديث متفق عليه؛ وألن من أسمى 
أهداف الزواج ومصاحله إعفاف الزوجني، وهذا متعذر حاليًا؛ وألن الرشيعة جاءت بدفع 
الرضر وإزالته؛ لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: )ال رضر وال رضار(، والقاعدة الرشعية 
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تقول: ) الرضر يزال (؛ وألن فرقة الزوج لزوجته قد طالت، وقد حد األصحاب يف املذهب 
بستة  توقيته  إىل  “ فإن أمحد ذهب  ابن قدامة:  قال  بستة أشهر،  الفسخ  التي توجب  الفرقة 
أبى  فإن  إليه  يكتب  أشهر،  ستة  قال:  زوجته؟  عن  الرجل  يغيب  كم  له:  قيل  فإنه  أشهر، 
ق احلاكم بينهام”. اهـ؛ وألن أمري املؤمنني عمر ريض اهلل عنه وّقت للناس يف  أن يرجع فرَّ
مغازهيم ستة أشهر، يسريون شهرًا، ويقيمون أربعة، ويسريون شهرًا راجعني، وهذا فيصل 
يف فرقة الزوج لزوجته، هذا مع علمها وربام رضاها بسفره، فكيف بعدم علمها بمكانه ؟!، 
وملا جاء يف شهادة الشاهدين املعدلني رشعًا من كون املدعى عليه متغيًبا عن زوجته، وال 
ينفق عليها طيلة السنوات املاضية، وألن من الرشوط يف عقد النكاح ما ذكرته املدعية، وهو: 
)وأنه يف حال سفره دون عودة أال جيعلها معلقة، بل إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان(، 
وقد قبل املدعى عليه هبذا الرشط حسب عقد النكاح آنف الذكر، وبعد االطالع عىل عقد 
النهائي وبقية أوراق املعاملة؛ لذا فقد فسخت  النكاح وقرار ديوان املظامل ووثيقة اخلروج 
نكاح املدعية )...( من زوجها )...(، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت، وأفهمت املدعية )أمل( 
بأّن عليها العّدة الرشعية حسب حاهلا، وأهنا قد بانت من زوجها بينونة صغرى ال حتل له 
إال بعقد ومهر جديدين برضاها، وأفهمتها بأال تتزوج حتى تنتهي عّدهتا، ويكتسب احلكم 
نبينا  الساعة احلادية عرشة، وصىل اهلل وسلم عىل  القطعية وُختمت هذه اجللسة يف  الصفة 
العارشة والنصف من ضحى يوم االثنني  آله وصحبه وسلم. حرر يف الساعة  حممد وعىل 

١٤٣٥/١/٢٢هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة باملدينة املنورة برقم ٣٤٢٤٥٠٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، واملحالة لنا من فضيلة 
رئيس حمكمة االستئناف باملدينة برقم ٣٥٧٥٥٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ 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 
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واملسجل بعـدد ٣٥١٢٥٧٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ، املتضمن دعوى/)...(، ضد/
املصادقة  تقـررت  باطنه. وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه  بام دون  فيـه  املحكوم   ،)...(

علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٢٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٣٦٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ رقم القرار:٣٥١٨١٩٠٤  

فقخانكاحا-اسوءاعرشةا-ارضباتلزوجةا-اسجناتلزوجا-اإدتناهاباعاطياتملخدرتتا-ا
وجوداسابقةا-ابعثاحكمنيا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلرشعية.

لا-سولاتهللاتعاىللا))اوالاتضاروهنالاضيقوتاعميهنا((.
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضترا(.

لسوء  منه؛ وذلك  نكاحها  املدعى عليه طالبة فسخ  املدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
عرشته هلا، ورضهبا، كام أنه مسجون بعد إدانته بتعاطي املخدرات، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أقر بصحتها، ومل يوافق عىل طلب املدعية فسخ نكاحها منه، وقد ورد حمرض 
قسم اإلصالح باملحكمة متضمنا توصل احلكمني إىل فسخ نكاح املدعية من زوجها دون رد 
العوض؛ ونظرا للرضر الواقع عىل الزوجة لغياب زوجها يف السجن؛ لذا فقد فسخ القايض 
نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه دون عوض، وبذلك حكم، وأفهم املدعية بأن عليها 
العدة الرشعية وهي ثالث حيض، وأهنا بانت منه بينونة صغرى، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٣٣٦٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١١١٦٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٣هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٠:٠٠ صباًحا وفيها 
ف  املعرَّ  ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت 
هبا من قبل القسم النسوي باملحكمة، كام حرض حلضورها )...( سعودي اجلنسية بموجب 
يل  زوٌج  احلارض  هذا  إن  دعواها:  حترير  يف  املدعية  قائلة  )...(؛  الرقم  ذي  املدين  السجل 
بموجب عقد نكاح صحيح يف شهر حمرم من عام ١٤٢٦هـ عىل مهر قدره مخسة وعرشون 
ألف ريال استلمته نقدا، وقد أنجبت منه ابنا اسمه )...(، وعمره ٦ سنوات ونصف، وقد 
بيتي، وهتجم  ببيع أثاث  بيننا فكرهته، وأعيب عليه يف خلقه ودينه، وقد قام  وقع الشقاق 
عيل بالرضب، وقد اشتكيُت لعمي )والد زوجي(، ومل يساعدين وطردين من بيتي، وزوجي 
يستعمل املخدرات، وُسِجَن من َقبل ملدة شهرين، وبعد ذلك ُقبَِض عليه يف حمافظة جدة، 
وهو مسجون يف سجن بريامن حتى اآلن؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هكذا ادعت. ولدى 
عرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: أصادق عىل الزواج واملهر والولد وتعاطي 
نكاحها  فسخ  من  طلبته  ما  وأما  فقط؛  رسقة  قضية  يف  سنوات  ثالث  وسجني  املخدرات 
طلب  عىل  أرصت  ولكنها  زوجها،  مع  باالنقياد  الزوجة  نصح  وجرى  عليه،  أوافق  فال 
املعاملة من قسم اإلصالح وهبا تقرير وهذا نصه: )فإنه يف يوم األحد  اخللع، وقد عادت 
أرصت  وقد  بينهام،  اإلصالح  تعذر  الصلح  وبمحاولة  الطرفان،  حرض  ١٤٣٤/٨/٧هـ 
الشقيق  أخوها  وهو  أهلها،  من  حكام  املدعية  أحرضت  وقد  نكاحها،  فسخ  عىل  املدعية 
)...(، ومن اللجنة حكم جلهة املدعى عليه؛ وحيث إن املدعى عليه مسجون بسبب حكم 
قضائي مىض من سجنه ثالث سنوات، وبقي من املدة سنة؛ وحيث إن هذا رضر واضح 
الطرفني  العوض(. وبعرضه عىل  رد  نكاحها دون  يفسخ  أن  نرى  املدعية؛ عليه  واقع عىل 
وافقت املدعية ومل يوافق املدعى عليه؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما ورد 
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يف قرار جلنة اإلصالح، وبام أن الزوجة تطلب فسخ نكاحها، وقد أرصت عىل ذلك، وقد 
رفض الزوج ذلك، وبناء عىل مصادقة املدعى عليه عىل ما ذكرته املدعية يف جوابه املذكور 
 ،Z+*()'] :أعاله؛ وألن بقاءها طول هذه املدة رضر عليها؛ ولقوله تعاىل
َع رفع الرضر بالفرقة بني الزوجني؛ وألن الزوج  وحلديث: ) ال رضر وال رضار (، وقد رُشِ
امتنع من الطالق؛ وألن من وجب عليه يشء وامتنع عن أدائه استوفاه عنه احلاكم؛ لذلك 
كله فقد فسخت نكاح املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
من زوجها املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( دون 
تاريخ  ابتداء من  الفسخ  الرشعية هلذا  العدة  بأن عليها  عوض، وبذلك قضيت، وأفهمتها 
بينونة  احلكم، وهي ثالث حيض، فاملدعية من ذوات األقراء بعد سؤاهلا، وأهنا بانت منه 
قرر  عليهام  احلكم  وبإعالن  ففهمت،  وأركانه  برشوطه  جديد  بعقد  إال  له  حتل  ال  صغرى 
املدعى عليه عدم القناعة، واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية فجرى تسليمه نسخة من احلكم، 
وأفهمته بأن له احلق بتقديم اعرتاضه يف مدة أقصاها ثالثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا 
انتهت املدة ومل يقدم الئحته سقط احلق، واكتسب احلكم القطعية، كام أفهمُت املدعية أال 
تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية، وسوف يتم التهميش عىل عقد النكاح حال اكتساب 
حكمنا القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

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 بمحافظة جدة املكلف ذي الرقم ٣٤١١١٦٧٠ والتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، املشتملة 
عىل الصك ذي الرقم ٣٥١١٦٨٢٥ والتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة، املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( يف فسخ 
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نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم مع 
التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢٨اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٨٣٣٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٧٢٧٨٣  

فقخانكاحا-ارشباتملقكلا-اتعاطياتحلشيشا-اإسلترابالدعوىا-اعيبايوجباتلفقخا-ا
عدماتلعملابهاسبلاتلعقدا-فقخاتلنكاحابالاعوضا-اعدةابحيضةاوتحدة.

تلنبيا بينهاما ثابتابناسيسارضبازوجاهامجيمةافخالعا أنا بنتامعوذا تللبيعا لا-حديثا
صىلاتهللاعميهاوسمل،اوأملهااأناترتبصاحيضةاوتحدة.

تلفااوىاتلكربىا)ر/للر(لاأناعدةاتملفقوخانكاحهااحيضةا ٢ا-مااذكلهاتبناتيميةايفا
وتحدة.

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
يتعاطى احلشيش ويرشب اخلمر املسكر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
ونظرا  املدعية؛  طالق  عىل  يوافق  ومل  الزواج،  قبل  احلشيش  تعاطي  عن  توقف  بأنه  ودفع 
إلقرار املدعى عليه بصحة الدعوى، وألن املدعية مل تعلم بتعاطيه احلشيش إال بعد زواجها 
منه؛ لذا فقد حكم القايض بفسخ نكاح املدعية من زوجها، وأفهمها أن عليها العدة الرشعية 
وهي حيضة واحدة، وأال تتزوج إال بعد انتهائها، واكتساب احلكم القطعية، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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وبناء عىل  بالدمام،  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده، 
وتاريخ   ٣٤٦٨٣٣٥ برقم  بالدمام  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ١٤٣٤/٠٢/١١هـ،  برقم٣٤٣٤٣٧٨٥  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١١هـ، 
وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٤/٠٤/١٣هـ  السبت  يوم  ويف 
حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، كام حرض املدعى 
يف  قائلة  وادعت   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه 
دعواها: إن املدعى عليه قد تزوجني، ودخل يب عام ١٤٢٦هـ، وأنجبت منه ابنتني: )...( 
بعد  عليه  واملدعى  ١٤٣٣/٦/١٢هـ،  يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٧/٢/٢٤هـ،  يف  املولودة 
الزواج،  قبل  ذلك  يتعاطى  كان  أنه  اخلمر، وعلمت  احلشيش ورشب  بتعاطي  قام  الزواج 
وحاولت معه لكي يرتك هذا الطريق، ولكن دون فائدة، علام بأنه دخل مستشفى األمل، 
ولكن دون جدوى، وقبل شهرين رشب املسكر، فخرجت عىل إثرها إىل أهيل، ومل أعد إليه، 
وأطلب طالقي منه، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعية عىل املدعى عليه أجاب قائال: 
ما ذكرته املدعية من الزواج والدخول بالتاريخ املذكور، وكذلك إنجاب البنتني فهذا كله 
صحيح، وأما ما ذكرته من تعاطي احلشيش فقد كنت أتعاطاه قبل الزواج، ومل أقم بذلك 
بعد الزواج. وأما املسكر فقد كنت أرشبه بعد الزواج، ودخلت إىل مستشفى األمل لعالج 
وقد  شهرين،  قبل  األخرية  وكانت  مرتني  إال  املسكر  أرشب  مل  خرجت  وبعدما  اإلدمان، 
خرجت زوجتي بعدها من البيت، ولست مستعدا بطالقها، هكذا أجاب. ويف جلسة أخرى 
ف هبا أخوها )...(، ومل حيرض املدعى عليه، ويف هذه اجللسة  حرضت املدعية، كام حرض املعرِّ
جرى سؤال املدعية: هل كانت تعلم أن املدعى عليه يتعاطى احلشيش قبل الزواج؟ فأجابت 
قائلة: ال، مل أكن أعلم عن ذلك، هكذا أجابت؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وإلقرار املدعى عليه بتعاطي احلشيش قبل الزواج، وتعاطي املسكر بعد الزواج، ودخوله 
يدل  مما  املستشفى؛  من  خروجه  بعد  املسكر  رشب  وأنه  اإلدمان،  لعالج  األمل  مستشفى 
عىل إرصاره، وعدم توبته، وهذا سبب قوي لفسخ النكاح، فإذا كان النكاح يفسخ رشعًا 
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بعيوب خلقية يف الزوج فمن باب أوىل أن يفسخ بام هو أعظم من ذلك، كتعاطي املخدرات 
فقد  لذا  الرضر؛  بإزالة  الرشيعة  ملا يرتتب عليها من أرضار، وقد جاءت هذه  واملسكرات 
الرشعية  العدة  عليها  بأن  املدعية  وأفهمت   ،)...( من   )...( املدعية  نكاح  بفسخ  حكمت 
تبدأ من تاريخ الفسخ املوافق ١٤٣٤/٨/١٦هـ، وأال تتزوج إال بعد انتهاء العدة الرشعية، 
وهي حيضة واحدة للمفسوخة؛ ملا ثبت يف السنن من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن 
قيس رضب زوجته مجيلة فخالع بينهام النبي صىل اهلل عليه وسلم، وأمرها أن ترتبص حيضة 
واحدة، وذكر اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى الكربى: ج٥ص ٥١١ أن عدة املفسوخ نكاحها، 
وأال تتزوج إال بعد اكتساب احلكم القطعية. وبعرض ذلك عىل املدعية قررت قناعتها؛ لذا 
لتقديم الئحته االعرتاضية خالل  للمدعى عليه  لتبليغها  سيجري بعث نسخة من احلكم 
ثالثني يوما من تاريخ تسلمه للحكم، وإذا مل يتقدم هبا فيسقط حقه يف االستئناف، ويعترب 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  احلكم قطعيًا، وباهلل 

١٤٣٤/٠٨/١٦هـ.

الثانية يف  الشخصية  دائـرة األحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد، 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٧٤٤٧٠٨/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، والواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمدينة الدمام 
برقم ٣٤/٣٤٣٧٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
هبا الشيخ/)...( وفقه اهلل املسجل برقم ٣٤٣١١٢٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢هـ، اخلاص 
بدعوى/)...( ضد/)...( يف قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو 
املصادقة عىل  قررنا  املعاملة  وأوراق  الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  مدون ومفصل 
احلكم، وعىل فضيلة القائم بعمل املكتب القضائي )...( التهميش عىل وثيقة عقد النكاح، 
وسجله بمضمون احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٦/٩هـ.
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 ٢9اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأهبا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩٨٦٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٠٢١٨ 

بالدعوىا-ا إسلترها تملخدرتتا-ا تعاطيها تلزوجا-ا يفا عيبا سوءاعرشةا-ا نكاحا-ا فقخا
بينونةا عوضا-ا بالا نكاحهاا فقخا تلزوجةا-ا ترضرا معهاما-ا جتاوبها عدما حكمنيا-ا بعثا

صغلىا-اتلعدةاتلرشعية.

.ZX WVUTSRQPON]لا-اسولاتهللاتعاىللا
.Z0/.-,]٢ا-سولهاتعاىللا

يسيئ  ألنه  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
عرشهتا ويتعاطى املخدرات؛ وذلك بعد أن تزوجها، وأنجبت منه مما دفعها إىل اخلروج من 
بيت الزوجية، واالمتناع عن العودة إليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
وطلب إمهاله إلصالح حاله، كام قرر أنه ال مانع لديه من تطليقها مـقـابل إعادة مهـرها، 
احلـياة  اسـتمرار  إمكـانـية  مـدى  يف  الرأي  إلبـداء  أهلـهام  من  حكـمني  بعث  جـرى  ثم 
الزوجـيـة، أو التفريق بني الزوجني بعوض أو بدونه فلم يتجاوب املدعى عليه معهام؛ ولذا 
فقد فسخ القايض نكاح املدعية من زوجها دون عوض، وأفهمهام بأن عليها العدة الرشعية، 

وأهنا بانت من زوجها بينونة صغرى، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بأهبا،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بأهبا املساعد برقم ٣٥٣٩٨٦٥ وتاريخ 
برقم٣٤٢٧١٤٢٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٣/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة وفيها حرضت 
من  هبا  ف  واملعرَّ  ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( اجللسة  هذه  يف  احلارض  عليه  املدعى  قبل 
يف  عيل  عقد  زوجي  عليه  املدعى  إن  دعواها:  حترير  يف  قائلة  وادعت   ،)...( الرقم  ذي 
 )...( وهم:  الثالثة،  أطفايل  له  وأنجبت  الرشعي،  الدخول  يب  ودخل  ١٤٢٠هـ،  عام 
املولود يف  بتاريخ ١٤٣٠/١/٦هـ، و)...(  املولود  بتاريخ ٤٢٢/٢/٤هـ، و)...(  املولود 
املخدرات  ويتعاطى  اخللق،  سيئ  فهو  معارشيت،  يسيئ  هذا  وزوجي  ١٤٣٢/٨/١٨هـ، 
عليه يف شهر  القبض  بعد  معه، وخاصة  العيش  أطيق  )كبتاجون(، وأصبحت ال  نوع  من 
إلزام  أطلب  فأين  لذا  أبنائي؛  وعىل  عيل  خطر  مصدر  وأصبح  ١٤٣٤هـ،  عام  القعدة  ذي 
املدعى عليه بتطليقي، أو تفسخ املحكمة عقد نكاحي منه، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية من أهنا زوجتي وعقدت عليها يف عام ١٤٢٠هـ، 
وأنجبت منها أبنائي الثالثة املذكورين يف دعواها، وأنني أسيئ معارشهتا بسب املخدرات 
التي أتعاطاها فذلك صحيح، وقد قبض عيلَّ مرتني: األوىل كانت يف عام ١٤٢٣هـ، والثانية 
يف عام ١٤٣٤هـ، وما زلت يف ذمة القضية، ومطلق بالكفالة، وال مانع لدي من تطليقها، 
ولكنني أطلب إلزامها بأن تعيد يل ما دفعته من مهر، وقدره ثامنون ألف ريال، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: إن املدعى عليه ال يستحق شيًئا مما طلبه، فقد رسق مني 
مبلًغا قدره مخسة ومخسون ألف ريال، وهناك دعوى منظورة يف املحكمة العامة بقنا؛ وذلك 
بعد أن أخذ بطاقة الرصاف دون علمي، كام أنه حاول االعتداء عىل أختي جنسيًا، والقضية 
كذلك منظورة يف حمكمة قنا، وعىل كل حال فاملدعى عليه ال يستحق شيًئا، بل أطالبه بحقوقي 
وحقوق أبنائي، هكذا أجابت، بعد ذلك جرت حماولة الصلح بني الطرفني، فقالت املدعية 
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كثري  فهو  عليه،  املدعى  من  ذلك  تعودت  لقد  فعله:  من  التوبة  عليه  املدعى  أظهر  أن  بعد 
الكذب، ثم أجاب املدعى عليه بقوله: إنني أرغب يف زوجتي، وأعدكم بأن يتحسن حايل 
إىل خري، وأن أترك املخدرات، وإن كانت مرصة عىل طلبها فإنني أطلب إلزامها بام دفعت من 
مهر، هكذا أجاب. بعد ذلك سألت املدعية واملدعى عليه عن عقد النكاح فقال املدعى عليه: 
إنه معي، وسأحرضه يف اجللسة القادمة، هكذا أجاب، وعمال بقول اهلل تعاىل: )وإن خفتم 
شقاق بينهام فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها... اآلية(، وقد طلبت من الطرفني اختيار 
حكام كال من طرفه للوقوف عىل حال املدعية واملدعى عليه، وهل يمكن التنبؤ بصالح حال 
املدعى عليه ومدى إمكانية استمرار احلياة الزوجية من عدم ذلك؟ ويف حال رأى احلكامن 
تعثر احلياة الزوجية هل يكون االنفصال بعوض أو دون عوض؟ فاختارت املدعية حكام 
من طرفها أخاها )...(، واختار املدعى عليه عمه )...(، وقررت بعث خطاب هلام عن طريق 
املدعية واملدعى عليه كل فيام خيصه، وسيتضمن ما ينبغي إجراؤه مع الطرفني، وقررت رفع 
اجللسة. ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٥/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة صباحا 
 )...( أخيها  قبل  من  هبا  ف  واملعرِّ املاضية  اجللسة  يف  بياناهتا  املبينة  املدعية  حرضت  وفيها 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه مع أنه قد 
تبلغ هبذه اجللسة ووقع عىل ذلك يف اجللسة املاضية، وقد وردنا خطاب حكم املدعية )...( 
املكون من ورقة واحدة، وذكر فيه بأن املدعى عليه مل يتجاوب مع املحكمني، وهذا يدل عىل 
مماطلة املدعى عليه، وأرى أن الفراق بينهام أنسب دون عوض. انتهى مضمون هذه الورقة، 
ف باملدعية  وجرى إرفاقها باملعاملة، ثم سألت حكم املدعية احلارض يف هذه اجللسة واملعرِّ
يف هذه اجللسة عن نده حكم املدعى عليه فقال: لقد ذهبت لـ)...( لكي نجتمع مع املدعية 
واملدعى عليه، فقال: إن املدعى عليه مل يتجاوب معه، وال يستطيع كتابة أي يشء دون علم 
وسامع من املدعى عليه، ثم سألت املدعية: هل لدهيا ما ترغب يف إضافته؟ فقالت: إن هذا 
أرغب  وأنا  منه،  املعارشة، وصاحب خمدرات، وأخشى عىل نفيس وأوالدي  الرجل سيئ 
يف الطالق، وأنا عند أهيل منذ سبعة أشهر حتى تاريخ هذا اليوم، هكذا أضافت، بعد ذلك 
سألتها عن حاهلا يف هذا اليوم، فقالت: أنا عىل طهارة، ولست بحامل، ومن ذوات احليض 
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ومنقطعة عن زوجي لسبعة أشهر، هكذا أجابت؛ عليه فقد قررت إقفال باب املرافعة؛ فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعية قد طلبت إلزام املدعى عليه تطليقها أو 
تفسخ املحكمة عقد نكاحها؛ لكونه سيئ املعارشة، ويتعاطى املخدرات، وأنه أصبح مصدر 
خطر عليها وعىل أبنائها، وبام أن املدعى عليه قد أقر بإساءة معارشته للمدعية، وذكر بأنه 
يتعاطى املخدرات، وقد استعد ببذل الطالق، لكنه طلب املهر الذي دفعه، وطلبه هذا يف 
للمخدرات، وهذا رضر واضح وبني ال  للمدعية، وتعاطيه  باإليذاء  إقراره  بعد  غري حمله 
تستمر احلياة الزوجية معه، وخيشى من أثره وسوء مآله عىل الزوجة واألبناء؛ ولقوله تعاىل: 
املدعية  نكاح  فسخت  فقد  سلف  ما  وجلميع  كله،  لذلك  [,-./Z0؛ 
)...( من زوجها )...( دون عوض، وبذلك حكمت حضوريا، وأفهمت املدعية بأن عدهتا 
قد بدأت من تاريخ هذا اليوم ١٤٣٥/٥/١٦هـ، وهي ثالث حيض، كام أفهمتها بأهنا قد 
بانت من زوجها بينونة صغرى ال حتل له إال بعقد ومهر جديدين، كام أفهمتها بأال تتزوج 
حتى يكتسب احلكم القطعية، فأبدت فهمها لذلك، وسيتم إبالغ املدعى عليه عن طريق 
اجلهات املعنية ألخذ قناعته من عدمها، وأّن له بعد تبلغه بصورة احلكم ثالثني يوما لتقديم 
الئحته االعرتاضية، فأن مل يقدمها فسيكتسب احلكم يف حقه القطعية، وهبذا تكون اجللسة 
قد انتهت يف متام الساعة التاسعة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  املكلف  بأهبا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٢٦٨٣
)...( املسجل برقم ٣٥٢٤٦٠١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد 
)...( بشأن فسخ نكاح عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
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تقررت  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه. 
املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٠٣٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار:٣٥٢٣٨٣٨٢  

تعذرا سوتبقا-ا بالاوبةا-وجودا خمدرتتا-دفعا تعاطيا عرشةا-ا سوءا نكاحا-ا فقخا
تإلصالحا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-اتلعدةاتلرشعية.

سولهاصراتهللاعميهاوسملالا)الارضراوالارضتر(.

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
يسيئ عرشهتا، ويتعاطى املخدرات، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بسب املدعية، 
وأن عليه سوابق خمدرات، ودفع بتوبته منها، وقرر عدم موافقته عىل طالق املدعية إال إذا 
املدعى  حيرض  مل  اإلصالح  جلنة  إىل  الطرفني  إحالة  وبعد  األوالد،   حضانة  عن  له  تنازلت 
عليه جلسات الصلح، ورأت اللجنة التفريق بني الزوجني دون عوض؛ ونظرا لكره املدعية 
للمدعى عليه، وعدم استقامة احلياة الزوجية، ووجود سوابق خمدرات عىل الزوج؛ لذا فقد 
فسخ القايض نكاح املدعية من زوجها دون عوض، وبذلك حكم، وأفهمها بأن تعتد ثالثة 
قروء عىل أال تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بربيدة املساعد برقم٣٥١٥٠٣٣وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٧١٨٠١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، ويف 
حرضت  وفيها   ١١  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  املوافق  األحد  يوم 
ف هبا من قبل  املرأة  )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرَّ
أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت عىل احلارض 
معها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلة يف دعواها عليه: 
إنه بتاريخ ١٤٢١/٣/٤هـ تزوجني هذا احلارض، وعقد عيل بالعقد الصحيح بوالية والدي 
بموجب عقد النكاح الصادر من املأذون )...( برقم١١ يف ١٤٢١/٣/٤هـ، املصدق من 
أوالد:  ثالثة  له  أنجبت  ثم دخل يب يف ١٤٢٢/٤/١١هـ، وقد  بسمرياء،  العامة  املحكمة 
األول )...( املولود بتاريخ )...(، والثانية بنت اسمها )...( مولودة بتاريخ )...(، والثالثة 
إنه  حيث  مستقرة؛  غري  معه  حيايت  كانت  وقد   ،)...( بتاريخ  املولودة   )...( اسمها  بنت 
صاحب خمدرات، وقبض عليه مرتني يف املخدرات، ويسيئ معاملتي، ويشتمني، ويسبني، 
ويرضبني أحيانا، وقد كرهته، وال أطيق العيش معه؛ لذا أطلب سؤاله عن ذلك، وإلزامه 
بتطليقي، أو فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته 
املدعية من الزواج والدخول واألوالد فهذا صحيح، وكانت حياتنا من أحسن ما يكون، 
املخدرات فعيلَّ ثالث سوابق،  استعامل  بسبها، وأما  أقوم  ثم  أحيانا خالفات  لكن حيصل 
وأنا  بالضبط،  أدري  ال  ١٤٣٠هـ،  أو  ١٤٢٩هـ  عام  يف  واحدة  وآخر  منها،  تبت  ولكنني 
اآلن ال أستعملها أبدا، وأرغب يف زوجتي وأوالدي، ولست مستعدا بتطليق زوجتي إال 
أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  الوقت  ولضيق  إجابتي،  هذه  األوالد،  عن  تنازلت  إذا 
ف هبا )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب  حرضت املدعية )...( بصحبة أخيها املعرِّ
عنه، ومل يقدم عذرا لتخلفه؛ ولذا فقد قررت مواصلة نظر هذه الدعوى، ثم قالت املدعية: 
إنني ذكرت يف صحيفة )...( من ضمن أسباب طلب فسخ النكاح أن املدعى عليه ال يصيل 
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أبدا ال يف املسجد القريب منه، وال يف البيت، وقد ذهب يب إىل مكة ألداء العمرة، ويعتمر 
الطريق إىل مكة يقف حتى أصيل وهو ال يصيل وال يصوم يف  معي، ولكنه ال يصيل، ويف 
بالفسخ، وما زلت  التي جعلتني أطالب  رمضان، وال يف غريه، فهذه من ضمن األسباب 
عىل دعواي. وقد جرى االطالع عىل املعاملة، ومن ضمنها حمرض الصلح الصادر من قسم 
نصه  ما  املتضمن  ١٤٣٤/٢/١٧هـ  يف   ٣٣/٢٠٩٥٨٤٧ برقم  املحكمة  هذه  من  الصلح 
بعد املقدمة: )عليه فبعد دراسة املعاملة من قبل جلنة الصلح حتدد موعد للطرفني ملحاولة 
وترغبيهام  بينهم  النظر  وجهات  وتقريب  تواجههام  التي  العقبات  وتذليل  بينهام  اإلصالح 
يف الصلح واالبتعاد عن اخلالف ومسبباته، ولكن دون جدوى وذلك بسبب عدم جتاوب 
الزوج حلضور اجللسات؛ حيث تم حتديد موعد للزوج إال أنه اعتذر بحجة أن لديه موعًدا 
آخر، ثم طلبنا منه حتديد موعد يكون مناسبا له وبالفعل حدد الزوج موعًدا بناء عىل رغبته، 
ويف اليوم املحدد مل حيرض الزوج أيضا، وجرى االتصال عليه إال أن جواله كان مغلقا، ثم 
جرى الكتابة له عن طريق حمرضين اخلصوم، ولكن دون جدوى؛ حيث رفض والده ومن 
هم باملنزل استالم التبليغ؛ وبناء عىل ما سبق ولعدم استجابة الزوج حلضور جلسات الصلح 
التفرقة  فإن  لذا  صداقه؛  رد  أو  زوجته  إرجاع  يف  الزوج  رغبة  عدم  ذلك  من  لنا  تبني  فقد 
وملا  زوجته،  مع  الزوج  ترصفات  من  الحظناه  ملا  وذلك  عوض؛  دون  وذلك  أوىل،  بينهام 
تبني لنا من خطاب مدير إدارة األدلة اجلنائية املرفق باملعاملة، هذا ما تم التوصل إليه، واهلل 
املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد(. انتهى، كام جرى االطالع عىل خطاب مدير األدلة 
اجلنائية ذي الرقم ١/٣٣/٨٦٠٩/ص يف ١٤٣٤/١١/١٧هـ املتضمن ما نصه: )نفيدكم 
السجل  عىل  وباالطالع  املرفق(،  )الربنت(  السجل  حسب  سوابق  له  يوجد  املذكور  بأن 
)الربنت( املرفق وجد أنه يتضمن وجود ثالثة أحكام جنائية بحق املدعى عليه، كلها حيازة 
بصحبة  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة،  رفعت  وللتأمل  خمدرات.  واستعامل 
ف، كام حرض املدعى عليه، وقد جرت تالوة ما تم ضبطه يف اجللسة املاضية عىل املدعى  املعرِّ
عليه فقرر قائال: أوال: ما ذكرته املدعية من أنني ال أصيل وال أصوم فهذا غري صحيح. ثانيا: 
ما ورد يف حمرض قسم الصلح أنني غري متجاوب معهم هذا أيضا غري صحيح. ثالثا: ما ورد 
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وأنا  صحيح،  هذا  خمدرات  استعامل  سوابق  ثالث  وجود  من  السوابق  )برنت(  سجل  يف 
أوافق  تنازلت عن حضانة األوالد. وأما غري ذلك فال  إذا  املدعية  بتطليق زوجتي  مستعد 
عليه، هكذا قرر. أما املدعية فلم توافق عىل نظر موضوع احلضانة يف هذه القضية، وأرصت 
عىل طلب الفسخ، وقد جرت حماولة الصلح بني الطرفني فلم يتيرس ذلك؛ فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، واالطالع عىل املعاملة، ومن ضمنها عقد النكاح الصادر من املأذون 
)...( برقم ١١ يف ١٤٢١/٣/٤هـ، املصادق عليه من حمكمة سمرياء، وبعد االطالع عىل 
قرر جلنه اإلصالح وعىل السجل )الربنت( الصادر من األدلة اجلنائية، وبام أن املدعية طلبت 
فسخ نكاحها من زوجها لكرهها له، وبام أن احلياة الزوجية ال تستقيم مع الكره، وبام أن 
السوابق  بوجود  عليه  املدعى  والعرتاف  عوض،  دون  النكاح  فسخ  رأت  اإلصالح  جلنة 
املذكورة، وبام أن الشارع احلكيم رفع الرضر، )فال رضر وال رضار(، وجعل للمرأة حق 
طلب فسخ النكاح حال كرهها لعدم استقرار احلياة الزوجية، وبام أن املدعى عليه أرص عىل 
تنازل املدعية عن حضانة األوالد يف هذه القضية مقابل التطليق، وهذا أيضا من املضارة؛ 
لذلك كله فقد فسخت نكاح املدعية )...( من زوجها )...( دون عوض، وبذلك حكمت، 
ثم سألت املدعية عن حاهلا، فقالت: إنني من ذوات احليض وليس يب محل، فأفهمتها بأن تعتد 
من اليوم ثالثة قروء عىل أال تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية ففهمت ذلك. وبعرض 
احلكم عىل الطرفني قررت املدعية القناعة. أما املدعى عليه فقرر عدم القناعة، وطلب متكينه 
من تقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه، وسوف يتم تسليمه نسخة من احلكم بعد التوقيع 
إن شاء اهلل، وأفهمته بأن مدة االعرتاض ثالثون يوما تبدا من تاريخ اليوم، وإذا مضت هذه 
املدة فتسقط معارضته ففهم ذلك، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

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

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
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لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٥/٣هـ،  وتاريخ   )٣٥٧١٨٠١( برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس 
ضد/ بدعوى/)...(  اخلاصة  ١٤٣٥/٥/٥هـ،  وتاريخ   )٣٥٧١٨٠١( برقم  املحكمة 

بالصك  املنتهية  منه،  نكاحها  فسخ  أو  بتطليقها  عليه  املدعى  بإلزام  مطالبتها  بشأن   )...(
الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القايض باملحكمة، املسجل برقم )٣٥١٧٧٨٠٤( وتاريخ 
عليه  املدعى  زوجها  من  املدعية  نكاح  بفسخ  فضيلته  حكم  املتضمن  ١٤٣٥/٣/١٤هـ، 
دون عوض عىل النحو املفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ماحكم به فضيلته مع تنبيه فضيلته عىل أنه يلزم أن يدون 
يف الضبط والصك معتمد نظر فضيلته للقضية؛ وذلك باإلشارة إىل احلكم السابق املنقوض 
وقرار الدائرة بنقض احلكم ونظرها من جديد، وأن ينوه فضيلته إىل أنه سيجري التهميش 
املوفق،  بام تضمنه احلكم، ومالحظة ذلك مستقباًل، واهلل  قبله  النكاح من  وثيقة عقد  عىل 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٥٦٢٤  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٩٤٩٧ 

إسلترا نكاحا-ا عقدا تإلنفاقا-ا عدما تملخدرتتا-ا تعاطيا عرشةا-ا سوءا نكاحا-ا فقخا
بالدعوىا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاحيضةاوتحدة.

رفعاتلرضراممااجاءتابهاتلرشيعة.

يسيئ  لكونه  منه  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
أن  بعد  وذلك  أوالدها؛  عىل  وال  عليها  ينفق  وال  املخدرات،  ويتعاطى  برضهبا،  عرشهتا 
بتوبته من  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  منه،  وأنجبت  تزوجها 
املخدرات، وعجزه عن اإلنفاق عليها لفقره، وقرر استعداده بتطليقها مقابل إعادة مهرها، 
وقد عرض القايض عليهام الصلح فلم يتوصل معهام إىل نتيجة؛ ونظرًا إلقرار املدعى عليه 
املدعية وال عىل أوالدها منذ ست سنوات،  إنفاقه عىل  للمخدرات سابقًا، وعدم  بتعاطيه 
وألن الرشيعة جاءت برفع الرضر؛ لذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية من زوجها املدعى 
عليه دون عوض، وأفهمهام أهنا بانت منه بينونة صغرى، وأن عليها العدة الرشعية حيضة 

واحدة، 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 ٣٥٦٥٦٢٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٤٣٢٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٦: ٠٩ وفيها حرضت 
)...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وادعت عىل احلارض معها يف جملس 
احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلة يف دعواها: إن 
الدخول الرشعي بموجب وثيقة  املدعى عليه زوج يل تزوجني بوالية والدي، ودخل يب 
النكاح الصادرة من هذه املحكمة برقم٢٢ يف١٤٢٦/٠٣/٠٤هـ، وأنجبت منه عىل فراش 
الزوجية ثالثة من األوالد، وهم: )...( وعمرها سبع سنوات، و)...( وعمره ست سنوات، 
و)...( وعمره سنتان، وقد ساءت العرشة الزوجية بيني وبني املدعى عليه؛ حيث إنه يتعامل 
عىل  وال  عيل  ينفق  ومل  املخدرات،  ويتعاطى  اللفظية،  واإلساءة  واإلهانة،  بالرضب،  معي 
أوالدي منه منذ والديت البني )...( املذكور، وقد تعذر عيل العيش معه؛ لذا أطلب فسخ 
نكاحي منه، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعية عىل املدعى عليه قال: ما ذكرته املدعية من 
الزوجية والدخول واألوالد وأسامئهم وأعامرهم فهذا كله صحيح، كام أن العرشة ساءت 
بيننا لوجود بعض املشاكل، وما ذكرته املدعية من أنني أتعاطى بعض املواد املحظورة فقد 
تبت من ذلك، وما ذكرته املدعية من أنني مل أنفق عليها وال عىل أوالدها منذ والدهتا البني 
)عيل( املذكور فهذا صحيح؛ ألنني فقري وعاطل عن العمل. وأما ما طلبت من فسخ النكاح 
فأنا ال أوافق عىل ذلك إال إذا أعادت إيل مهري، وقدره مخسة عرش ألف ريال، هكذا أجاب. 
وبعرضه عىل املدعية قالت: أنا امرأة فقرية، وال قدرة يل عىل إعادة مهره، كام أنه مل يقم بواجبه 
الرشعي حيال النفقة؛ لذا فال قدرة يل عىل إعادة مهره، هكذا قررت، عندها جرت حماولة 
الصلح بني الطرفني إال أنه تعذر ذلك، عندها جرى االطالع عىل وثيقة النكاح املذكورة، 
واملتضمنة اسمي الزوجني طريف الدعوى، كام تضمنت أن املهر مخسة عرش ألف ريال، وأنه 
ال رشوط بينهام؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه صادق عىل 
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دعوى املدعية من الزوجية والدخول واألوالد، وبام أنه أقر بتعاطيه للمواد املحظورة، وأنه 
تاب بعد ذلك، وبام أنه أقر بعدم إنفاقه عىل املدعية وال عىل أوالدها منذ ست سنوات، وملا 
الرضر  الرضر؛ وألن هذا  برفع  الرشيعة جاءت  باملرأة؛ وألن  الالحق  الرضر  يف ذلك من 
موجب للفسخ دون عوض؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح املدعية )...( من زوجها املدعى 
عليه )...( دون عوض، وأفهمت املدعى عليه بأن املدعية قد بانت منه بينونة صغرى فال 
حتل له إال بعقد جديد مستوف للرشوط، وأن عليه مراجعة األحوال املدنية إلسقاط اسم 
املرأة من دفرت العائلة، كام أفهمت املدعية بأن عليها العدة الرشعية حيضة واحدة اعتبارا من 
القطعية  تنتهي عدهتا، ويكتسب هذا احلكم  تتزوج حتى  أال  اليوم، وأن عليها  تاريخ هذا 
بتاريخ  للنظام، وبذلك كله حكمت، وجرى تسليم نسخة من احلكم للمدعى عليه  وفقا 
هذا اليوم، وأفهمته بأن مدة االعرتاض وطلب تدقيق احلكم هي ثالثون يوما اعتبارا من 
يوم غد، وأنه إذا مل يقدم مذكرة االعرتاض خالل هذه املدة فسيسقط حقه يف االعرتاض، 
ويكتسب هذا احلكم القطعية ففهم ذلك. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

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 
١٤٣٥/٨/٣هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٦٤٣٢٣٩ الرقم  ذي  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة 
املشتملة عىل الصك ذي الرقم ٣٥٣٠٨٥٦٧ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ، الصادر من فضيلة 
الشيخ/)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن دعوى )...( )... اجلنسية( 
تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نكاح.  فسخ  يف   )...( ضد 

باألكثرية املوافقة، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٠٦٢٧  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٦٥٧ 

فقخانكاحا-اهجلاتلزوجةا-اعدماتإلنفاقا-ادفعابنشوزهاا-اعدمامطالباهاهلااباالنقيادا-ا
فقخا حضوريا-ا حكلا تملضارةا-ا سصدا تلاحكيلا-ا عنا تلزوجا تماناعا حكمنيا-ا بعثا

تلنكاحابالاعوضا-اتلعدةاتلرشعية.

.Z321]لا-اسولهاتعاىللا
.Z»ª©¨§¦]٢ا-سولهاتعاىللا
را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضتر(.

4ا-سولاتبناتلعليبايفاأحكاماتلقلآنا)ل/ر4٢(: “ فأمااعقوداتألبدتنافالاتالاإالاباالتفاقا
وتلاآلفاوحقناتلاعارش،افإذتافقداذلكاملايكنالبقاءاتلعقداوجه،اوكانتاتملصمحةايفا

تلفلسةابأياوجهارأياها”.
نظاما منا و)ر٢4(ا و)٧٨ل(ا و)ا٧ل(ا و)٨رل(ا )٧ر/٢(ا تألرساما ذوتتا را-تملوتدا

تمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

من  لترضرها  منه  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
هجره هلا مدة طويلة، وعدم إنفاقه عليها وعىل أوالدها منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بصحتها، ودفع بأن املدعية ال تستحق نفقة؛ لكوهنا ناشز عن طاعته، كام قرر أنه 
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مستعد بطالقها إذا أعادت له املهر، وبرد ذلك عليها أقرت بخروجها من منزله؛ ألنه هددها 
يطلب  مل  بأنه  أقر  كام  غضب،  كان يف حالة  وأنه  بذلك،  عليه  املدعى  فأقر  إليه  إن رجعت 
من املدعية االنقياد خالل فرتة بقائها يف بيت أهلها، وبعد بعث القايض حلكمني من قسم 
الصلح امتنع املدعى عليه عن التجاوب معهام، ثم رفض احلضور إىل املحكمة؛ ونظرًا ألن 
املدعى عليه استعد بطالق املدعية إذا أعادت له املهر، مع إقراره برتكها يف بيت أهلها، وعدم 
مطالبتها باالنقياد؛ وألن ذلك من قبيل املضارة املحرمة؛ لذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية 
من زوجها املدعى عليه دون عوض، وأفهمها أن عليها العدة الرشعية، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناًء عىل املعاملة املحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٥٨٠٦٢٧ 
برقم ٣٥١٤٠٨٥٨ يف ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  املحكمة  املقيدة هبذه  يف ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، 
افتتحت اجللسة يف متام الساعة العارشة والنصف صباحًا وفيها حرضت املرأة )...( سعودية 
ف هبا من قبل )...( سعودي اجلنسية  اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرَّ
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت ضد احلارض معها يف جملس احلكم )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلًة يف تقرير دعواها ضده: إنه 
قدره  مهر  )...( يف ١٤١٩/٠٦/١٠هـ عىل  أخي  بوالية  عليه  املدعى  تزوجت  وأن  سبق 
عرشة آالف ريال، بموجب عقد النكاح الصادر من هذه املحكمة ذي الرقم ٩٥ والتاريخ 
الزوجية  فراش  عىل  منه  أنجبت  وقد  الرشعي،  الدخول  يب  ودخل  ١٤١٩/٠٦/١٠هـ، 
األوالد، وهم: )...( املولودة يف ١٤٢٠/٠٤/٠٧هـ، و)...( املولود يف ١٤٢٥/٠٣/١٥هـ، 
و)...( يف ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ، وقد تركني عند أهيل منذ سبع سنوات؛ وحيث إن املدعى 
لذا أطلب فسخ  منه؛ وحيث إين ترضرت من ذلك؛  أوالدي  ، وال عىل  ينفق عيلَّ عليه ال 
املدعية  قائاًل: ما ذكرته  املدعى عليه أجاب  نكاحي منه، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل 
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يف دعواها من عقد النكاح والدخول وقدر املهر واألوالد كله صحيح مجلًة وتفصياًل، كام 
أهنا هي من خرجت من بيتها قبل سبع سنوات، ومل أتركها يف بيت أهلها، وما ذكرته من 
عدم النفقة عليها وعىل أوالدها مني فصحيح، فهي من خرجت، وال تستحق من النفقة؛ 
ألهنا ناشز، كام أهنم قد منعوا أوالدي من زياريت، ومل أر ابني)...( من والدته حتى اآلن، 
املدعية  عىل  ذلك  وبعرض  أجاب.  هكذا  املهر،  يل  أعادت  إذا  طالقها  من  لدي  مانع  وال 
أنا من خرج من بيت أهيل فغري صحيح، والصحيح أنه  أجابت بقوهلا: ما ذكره من كوين 
قال يل إثر مشاكل: )إذا رجعت ولقيتك بالبيت أكرسك(؛ وعليه خرجت خوفًا عىل نفيس 
املدعى عليه أجاب: ما ذكرته من قويل هلا: )إذا  البيت، هكذا أجابت. وبعرضها عىل  من 
كنُت  أهلها فصحيح، لكن  لبيت  إثرها  بالبيت أكرسك(، وخروجها عىل  رجعت ولقيتك 
يف حالة غضب، واملفرتض أال خترج بعدها، بل تصرب عىل ذلك، هكذا أجاب، فجرى مني 
سؤال املدعى عليه: هل سبق وأن طالب زوجته خالل هذه املدة السبع سنوات باالنقياد 
لبيت الزوجية ؟ فأجاب: إين مل أطالبها باالنقياد؛ ألهنا هي من خرجت من بيت الزوجية، 
هكذا أجاب فسألت الطرفني: هل لدهيام حمكمني من قبلها؟ فأجابا: إنه ليس لدينا، ونطلب 
إقامة حمكمني من قبل املحكمة؛ وحيث األمر ما ذكر، ولقوله تعاىل: [Z321 فقد 
اإلصالح  وحماولة  الدعوى،  بطريف  لالجتامع  الصلح  للجنة  والكتابة  اجللسة،  رفع  قررت 
بينهام ما أمكن، فإن تعذر فإقامة عضوين من جلنة الصلح، وتقرير ما يرانه بشأهنام من وفاق 
أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  التقرير  ورود  وحتى  عوض،  بغري  أو  بعوض  فراق  أو 
عادت املعاملة من قسم الصلح هبذه املحكمة برقم ٣٥/١٤٠٥٨٥ يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، 
وهبا حمرض الصلح، وهذا نص احلاجة منه: )حرض لدينا الطرفان أصالة هذا اليوم الثالثاء 
املدعية  طلب  وهو  بينهام،  القائم  اخلالف  أمر  مناقشة  ومتت  ١٤٣٥/٠٤/١١هـ،  املوافق 
وشتم  وإهانتها  ورضهبا  سنوات،  سبع  ملدة  هلا  زوجها  هجر  بسبب  وذلك  النكاح؛  فسخ 
أهلها. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: لن أتكلم حتى تسكت املدعية، أو تطلع خارج 
جملس الصلح، وقد حدث بينهام مالسنة كالمية يف اجللسة، فخرج املدعى عليه من اجللسة، 
وقرر عدم جلوسه مرة أخرى، وأنه لن يراجع املحكمة، وعليه تعذر النظر يف الدعوى، هذا 
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ما جرى، وباهلل التوفيق(. اهـ. ويف هذه اجللسة حرضت املدعية )...( املثبت هويتها بعاليه، 
واملعرف عليها من قبل قسم التفتيش النسائي هبذه املحكمة بموجب اخلطاب املرفق باملعاملة، 
ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من ينوب عنه، وقد وردتنا إفادة حمرض اخلصوم )...( رشحًا 
عىل ورقة التبليغ املقيدة يف هذه املحكمة برقم ٣٥١١١٠٤١٩ يف ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ، وهذا 
نصها: )نفيدكمً بأن املذكور رفض استالم الطلب هنائيًا ورفض احلضور إىل املحكمة هنائيا، 
وطالب بدفع الزوجة املهر كاماًل(. اهـ؛ وحيث إن املدعى عليه رفض استالم طلب احلضور 
بموجب رشح حمرض اخلصوم املشار إليه بعاليه فقد قررت السري يف الدعوى واحلكم فيها 
حضوريًا؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة، وبام 
أن املرأة املدعية قد طلبت فسخ نكاحها من املدعى عليه للرضر الواقع عليها منه؛ وحيث 
أقر املدعى عليه يف اجللسة املنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ بأنه ال مانع لديه من طالقها 
إذا أعادت له املهر؛ وحيث إن اشرتاط هذا الرشط فيه شطط وظلم ظاهر وبني، مع إقراره 
الرشيعة  مقصد  وألن  سنوات؛  سبع  مدة  باالنقياد  مطالبتها  وعدم  أهلها،  بيت  يف  برتكها 
هو رفع الظلم؛ وحيث إن ذلك من قبيل املضارة، كام يف اجللسة املنعقدة لنظر هذه القضية 
بالبيت أكرسك(، وبام أن مثل  بقوله هلا: )إذا رجعت ولقيتك  بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ 
هذا اإلقرار إقرار يعتمد عليه؛ إذ إنه صدر من ذي أهلية يف نفس املوضوع، أثناء السري يف 
الدعوى، وأمام ناظرها، استنادًا للامدة ذات الرقم )١٠٨( من نظام املرافعات الرشعية، وبام 
أن العضل واملضارة من الزوج إذا مل يقصد استبقاء عرى الزوجية التي هي امليثاق الغليظ، 
حمرمة لقوله تعاىل: [¦§¨©Z»ª. }النساء آية ١٩{، وينظر يف 
هذا املعنى: )الكايف البن قدامة: اجللد ٣ والصحيفة ١٤٣، وكشاف القناع للبهويت: اجللد 
٥ الصحيفة ٢١٣، واإلنصاف للمرداوي: اجللد ٨ الصحيفة ٣٨٣(،والواجب إما اإلمساك 
بمعروف أو الترسيح بإحسان، واملدعى عليه الزوج مل يرغب يف ذلك، ويف بقاء املرأة واحلالة 
هذه رضر، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام: ) ال رضر 
أن  كله  ذلك  ويؤكد  األربعني[،  يف  النووي  وحسنه  ماجه،  وابن  أمحد  ]رواه  رضار(.  وال 
املدعى عليه مل يتجاوب مع أعضاء جلنة الصلح كام هو مبني يف حمرضهم املرصود يف هذه 
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اجللسة؛ ونظرًا إىل أن استمرار احلياة الزوجية عىل هذا الوضع املضطرب أمر ال تتحقق منه 
غايات النكاح من املودة والرمحة والسكن وتربية األوالد وقضاء الوطر مع ما يف ذلك من 
األرضار النفسية واالجتامعية واجلسدية عىل الزوجني واألوالد واألقارب. قال ابن العريب 
يف أحكام القرآن: اجللد ١ الصحيفة ٤٢٥: )فأما عقود األبدان فال تتم إال باالتفاق والتآلف 
وحسن التعارش، فإذا فقد ذلك مل يكن لبقاء العقد وجه، وكانت املصلحة يف الفرقة بأي وجه 
رأياها(؛ وحيث امتنع املدعى عليه عن طالق املدعية إال إذا أعادت له املهر؛ وحيث ظهرت 
املصلحة يف فراقهام، ولتغيب املدعى عليه عن هذه اجللسة؛ وحيث إن تبلغه مع علمه باملوعد 
 )٥٧( الرقم  ذات  للامدة  واستنادًا  بالنكول،  عليه  يقىض  والناكل  اجلواب،  عن  نكواًل  يعد 
من   )...( املدعية  الزوجة  نكاح  فسخت  فقد  كله  سبق  فلام  الرشعية؛  املرافعات  نظام  من 
زوجها املدعى عليه )...( دون عوض، وجرى إفهامها أن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا 
أو تصديقه من حمكمة  باحلكم  الزوج  بقناعة  القطعية  اكتساب احلكم  بعد  إال  تتزوج  وأال 
القناعة، وقررُت بعث نسخة من صك احلكم  االستئناف. وبإعالن احلكم قررت املدعية 
غ،  للمدعى عليه ليقدم اعرتاضه خالل املدة املقررة نظامًا، وهي ثالثون يومًا من تاريخ التبلُّ
وأنه إذا مضت مدة االعرتاض ومل يقدم اعرتاضه فإن احلكم يكتسب الصفة القطعية، ويعد 
حضوريًا يف حق املدعى عليه حسب املادة ذات الرقم ٢/٥٧من نظام املرافعات الرشعية، 
ولوائح املواد ١٧٦ و١٧٨من نظام املرافعات الرشعية السابقة املستمر العمل هبا باملادة ذات 
الرقم )٢٤٠( من نظام املرافعات الرشعية الساري، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

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 ٣٥١٤٠٥٨٥ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، املشتملة 
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فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٤١٩٧٤ الرقم  ذي  الصك  عىل 
الشيخ/)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( يف 
فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، 

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

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٦٩٨٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٤١٢٢٢  

فقخانكاحا-اسوءاعرشةا-ارضباوهتديدابالقالا-اعدماتلبينةا-ابعثاحكمنيا-اتقليلا
تلنكاحاعىلا ردها-افقخا يقاوجبا ماا ممزما-اوجودا تخلبرياغريا رأيا بالاعوضا-ا تلفقخا

عوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلرشعية.

.Z.-,]لا-سولهاتعاىللا
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اخذاتحلديقةاوطمقهااتطميقةا(.

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
يرضهبا، وييسء معاملتها، وهيددها بالقتل، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر سوء 
اخلرباء  قسم  من  حكمني  بعث  جرى  ثم  املدعية،  طالق  عىل  موافقته  عدم  وقرر  العرشة، 
باملحكمة فرأيا التفريق بني الزوجني دون عوض، وبطلب البينة من املدعية عىل ما جاء يف 
دعواها قررت أنه ال بينة لدهيا؛ ونظرًا ألن املدعية مل تقدم ما يثبت دعواها، وألنه ظهر وجود 
نصف  عىل  يكون  هذه  واحلال  بينهام  التفريق  وألن  الزوجني،  كال  من  واإلرضار  الشقاق 
استوجب  إذا  يؤخذ بكالمهم  أهل خربة فال  ملزم؛ ألهنام  رآه احلكامن غري  ما  املهر، وألن 
الرد؛ لذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه عىل عوض وهو نصف 
املهر املقبوض، وأفهم القايض الطرفني أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عىل 
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املدعية العدة الرشعية، وأال تستقبل اخلطاب حتى تنتهي عدهتا، ويكتسب احلكم القطعية، 
فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٨٦٩٨٣ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤٤٤١٧٣٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، 
ف هبا من قبل  حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرَّ
ابن عمها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى 
الرقم ٣٤٤٦٧٦٤٥ يف  ذات  التبليغ  ورقة  بموجب  اجللسة  بموعد  تبلغ  وقد   ،)...( عليه 
١٤٣٤/٢/٢٤هـ، وقدم ورقة موقعة منه يعتذر فيها عن احلضور لظروف لديه. وبسؤال 
عام  يف   )...( عمي  بوالية  تزوجني  زوجي  عليه  املدعى  إن  قالت:  دعواها  عن  املدعية 
١٤١٠هـ عىل مهر قدره سبعون ألف ريال، وقد دخل يب، ويل منه ثامنية أوالد، وهم: )...( 
ويرضبني،  سيئة،  معي  وأخالقه  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
وحيبسني يف غرفة، وهيددين بالقتل، ويأخذ من أموايل باإلجبار، وهو ال يرصف عيل، وال 
عىل أوالدي، ويسبني عند أوالدي، ويقول عني جمنونة، وغري ذلك من األلفاظ السيئة؛ وأنا 
أخرى  جلسة  ويف  دعواي.  هذه  منه،  نكاحي  فسخ  أطلب  وخلقه،  تعامله  وأكره  أكرهه، 
حرضت املدعية )...( وحرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته املدعية من أنني 
تزوجتها بوالية عمها عام ١٤١٠هـ، وأنني دخلت هبا، ويل منها األوالد الذين ذكرهتم فهو 
صحيح؛ وأما ما ذكرته من أنني رضبتها وحبستها، وأنني ال أرصف عليها وال عىل أوالدي 
منها فهو غري صحيح مجلة وتفصيال، ولست مستعدا بطالقها؛ ألنني أحبها، وأريدها أن 
العقد  فقدم  النكاح  عقد  منه  ثم طلبت  أجاب،  هكذا  عليها،  بالنفقة  ومستعد  معي،  تبقى 
إجابة  برقم ٨٥ يف ١٤١٠/٧/١١هـ، وهو كام ذكرا. وبعرض  املحكمة  الصادر من هذه 
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املدعى عليه عىل املدعية قالت: الصحيح ما ذكرته، وهو ال حيسن عرشيت، وأطلب فسخ 
نكاحي منه، فجرى سؤاهلا: هل لدهيا بينة عىل رضب املدعى عليه هلا؟ قالت: ليس لدي 
سوى أوالدي، هكذا أجابت، ثم جرى وعظ املرأة وتذكريها بحرمة طلب الطالق من غري 
عىل  الطالق  عرض  جرى  ثم  اخللع،  طلب  عىل  فأرصت  بينهام  الصلح  وحماولة  بأس،  ما 
الزوج فامتنع وأرص عىل بقاء زوجته يف عصمته، ثم طلبت منهام اختيار حكمني فلم يتفقا 
عىل حكمني، وطلبا أن يتم حتكيم هيئة النظر يف املحكمة بينهام فأمرت بإحالتها هليئة النظر 
املعاملة من  املدعية واملدعى عليه وقد عادت  بينهام. ويف جلسة أخرى حرضت  للتحكيم 
هيئة النظر وبرفقها قرار هيئة النظر ذو الرقم ١٧٦/هـ يف ١٤٣٤/٥/٢٥هـ، املتضمن ما 
بينهام ومل نتمكن من الصلح؛  بالطرفني يف موعدين ملحاولة الصلح  أنه تم االجتامع  نصه: 
وحيث إن املدعية تفيد أن املدعى عليه يسء العرشة، وال يلتزم بمصاريف البيت واألبناء؛ 
لذا نرى أن األصلح هلام أن يتفرقا دون عوض؛ حيث إن املدعية أبدت كراهيتها لزوجها 
بسبب سوء عرشهتا الزوجية، وترفض البقاء معه، ونرى عدم إكراهها عىل ذلك، هذا ما تم. 

 انتهى. 
] عضو خربة )...( توقيعه، وعضو خربة )...( توقيعه، وعضو خربة )...( توقيعه، رئيس 
هيئة النظر )...( توقيعه[. وبعرض قرار هيئة النظر عىل املدعى عليه قال: إنني ال أوافق عىل 
ما جاء فيه، وال أرىض بفراق زوجتي املدعية، هكذا أجاب. وقد سألت املدعية: هل لدهيا 
بينة عىل أن املدعى عليه يرضهبا وحيبسها وهيددها بالقتل؟ قالت: ليس لدي بينة. ويف جلسة 
الطرفني عن  )...(، وقد سألت  املدعى  )...(، وحرض حلضورها  املدعية  أخرى حرضت 
املهر املسمى بينهام، فقاال: إن املهر املسمى مئة ألف ريال،  وذهب عبارة عن كريس الشباب 
املعرا، وطقم ديب، وأربع  أبو ست دلعات، وطقم  أبو مخس دلعات، وكف ودرع اجلزيرة 
اجلميع عيار  تنورة، وهامة ودرم، وثالث سباح، وعرشين خامًتا؛  وعرشين جمول، وحمزم 
واحد وعرشين، هذا هو املهر املسمى، هكذا قرر الطرفان، وقد سألت الطرفني عن الواصل 
من هذا املهر املسمى، فقالت املدعية: إن الواصل سبعون ألف ريال، ومل يصل من الذهب 
الذهب  من  تقدرون  ما  اشرتوا  وقال:  ريال،  ألف  أربعني  عليه  املدعى  سلمنا  وإنام  يشء، 
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املتفق عليه فدفعنا ثامنية آالف منها يف حفل الزواج، وأغراض البيت، والباقي وقدره ثامنية 
وأربعة  جماول  حبات  وست  وحمزم  قالدة  عن  عبارة  ذهبا  به  اشرتينا  ريال  ألف  وثالثون 
خواتم وحجل، وقد أخذ هذا الذهب كله ماعدا اخلواتم، وخلص به دينا عليه؛ هكذا قررت 
واتفقت  نقدا،  ريال  ألف  سبعني  املهر  من  سلمت  إنني  بقوله:  عليه  املدعى  وقرر  املدعية 
معهم عىل أن أسلمهم أربعني ألف ريال عن الذهب املسمى، وسلمتهم األربعني فلم يبق 
من املهر إال ثالثون ألف ريال، وقد تنازلت عنها املدعية بعد دخويل بشهرين، ومل آخذ شيئا 
ما  الصحيح  قالت:  املدعية  عىل  وبعرضه  عليه.  املدعى  أجاب  هكذا  املدعية،  ذهب  من 
ذكرت، ولن أتنازل عن يشء من املهر، هكذا أجابت، ثم قررت املدعية بقوهلا: إنني مستعدة 
بدفع سبعني ألف ريال مقابل أن خيالعني املدعى عليه، ولست مستعدة بدفع غريها، هكذا 
قررت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: لن أطلق مهام دفعت يل، هكذا قرر. ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية واملدعى عليه وقد جرت حماولة الصلح بني الطرفني، وجرى نقاش 
بني الزوجني، وكانت املدعية تطلب الطالق، وتتحدث عن سوء عرشة املدعي هلا، وتقول 
للمدعى عليه: ال أريدك؛ ألنك ترضبني، وتيسء معاملتي، وإين أدعو عليك، وكان املدعى 
عليه يرد عليها، ويقول هلا: لن أطلقك؛ ألين مل أيسء عرشتك، فردت عليه زوجته املدعية 
قائلة: إنك يسء العرشة، فأجاهبا الزوج املدعى عليه قائال: ما ختافني اهلل )انلطيس(، هكذا 
تلفظ،  هكذا  منها،  وأمجل  منها،  أزين  بنت  اهلل  رزقني  عليه:  املدعى  قال  ثم  عليها،  تلفظ 
وكانت املدعية تلح عىل املدعى عليه بالطالق، وتقول: ال أريدك؛ ألنك يسء العرشة، وأنت 
ال هتمك سوى الفلوس، هكذا تلفظت، فرد عيها املدعى عليه قائال: ما اتقيتي اهلل يف نفسك، 
وظفتك،  ألين  اهلل؛  خفت  ما  نعم،  عليه:  املدعى  فقال  اهلل،  ختاف  ما  املدعية:  له  وقالت 
أنِت ألطلقك، ولكني أخاف يضيعون عيايل،  الدعوى  لو  وعزيتك، وأغنيتك، وقال هلا: 
هيددها  عليه  املدعى  إن  تقول:  املدعية  وكانت  الطرفني،  بني  النقاش  فارتفع  تلفظ،  هكذا 
لو  عليه:  املدعى  فقال  للطالق،  طلبها  سبب  هذا  وأن  عرشهتا،  وييسء  ويرضهبا،  بالقتل، 
الدعوى هي )ألحلتها حلتة خيشة(، ولكني خائف عىل عيايل، هكذا قال، وقال هلا أيضا: 
لو الدعوى أنِت ألطلقك، ولكن أخاف يضيعون عيايل، هكذا قال، علام بأن املدعية تلفظت 
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عىل املدعى عليه بقوهلا: يا كذاب عندما قال هلا: إنني أذهب بك للعمل جمانا، فقالت: كذاب 
)ما توديني( إال أنك مستفيد مني، وتأخذ مني ألفني شهريا، هكذا قالت، وجرت حماولة 
الصلح بني الطرفني، فقال املدعى عليه: أصلحنا، وأنا مستعد بأال أدخل عليها، هكذا قال، 
فقد قررت املدعية أن لدهيا بينة عىل إساءة املدعى عليه لعرشهتا، وطلبت املهلة. ويف جلسة 
ف هبا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي  أخرى حرضت املدعية برفقة املعرِّ
عىل  بينة  يل  أعلم  ال  إنني  بقوهلا:  املدعية  قررت  وقد  عليه،  املدعى  وحرض   ،)...( الرقم 
ألف  ومخسني  مخسة   )٥٥٠٠٠( له  أدفع  بأن  مستعدة  وإنني  ذكرهتا،  التي  الفسخ  مربرات 
ريال، وهو نصف ما دفعه يل من املهر، وأنا أبرئه من باقي املهر الذي مل يدفعه يل من ذهب 
الزوجني  بني  قررت، وقد جرت حماولة اإلصالح  منه، هكذا  نكاحي  مقابل فسخ  وغريه 
فأرصت املدعية عىل طلب الفسخ، وأرص املدعى عليه عىل طلب انقيادها فعرضت عليه أن 
يطلقها، ولعل اهلل أن يبدله خريا منها، فقال: بالنسبة هلا فإين قد حسيت بأهنا عدوة يل؛ وذلك 
ألهنا تلفق عيل اهتامات، وتدبلج عيل تسجيالت كاذبة من أجل الطالق، ولكني أخاف أن 
تقدم من دعوى  ما  فبناء عىل  اطلقها، هكذا قرر؛  فلن  إذا طلقتها؛ ولذلك  يضيع أوالدي 
سوء  من  ادعته  ما  بسبب  عليه  املدعى  زوجها  من  نكاحها  فسخ  طلبها  املتضمنة  املدعية 
طالقها؛  ورفضه  ذلك،  عليه  املدعى  وإلنكار  ذلك؛  وغري  هلا،  ورضبه  وألفاظه،  أخالقه، 
ونظرا إىل أن املدعية مل حترض بينة عىل ما ذكرته من مربرات الفسخ، ونظرا إىل أنه قد جرت 
حماولة اإلصالح بني الزوجني باستمرارمها مع بعض، أو بالطالق فلم حتصل نتيجة؛ ونظرا 
حكمني،  عىل  اتفاقهام  لعدم  بينهام  للتحكيم  النظر  هيئة  إىل  الطرفني  إحالة  جرت  أنه  إىل 
وطلبهام حتكيم هيئة النظر؛ وألن هيئة النظر باملحكمة قررت أن األصلح هو التفريق بينهام 
دون عوض، ونظرا إىل أنه يتوجه التفريق بينهام، ولكن ال يتوجه كونه دون عوض؛ ألنه مل 
يثبت كون الشقاق واإلرضار من الزوج وحده، وإنام ظهر أن اإلساءة والشقاق من الزوجني 
معا، وذلك من خالل النقاش الذي جرى بينهام يف اجللسة السابقة، وتلفظ كل واحد منهام 
عىل اآلخر؛ حيث كانت الزوجة تدعو عىل زوجها، وتتهمه بسوء العرشة فريد عليها الزوج 
الطالق،  وطلبت  الرفض،  منها  حصل  الزوجة  أن  كام  وبإسكاهتا،  أيضا،  عليها  بالدعاء 
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والزوج حصل منه ما يدل عىل عدم رغبته التامة فيها، وأنه إنام يمسكها من أجل أوالدها، 
وأنه رزقه اهلل غريها، وقد ذكر أهنا أصبحت عدوة له، ومن ذلك يظهر أن اإلساءة والشقاق 
والظلم حصل من الزوجني معا، وإذا كان األمر كذلك فتكون الفرقة بنصف املهر. ينظر 
التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية البن خنني: ص ٢٦٩، وقرار هيئة النظر بكون التفريق بدون 
عوض ال وجه له وليس بملزم ألهنم أهل خربة وال يؤخذ بكالمهم إذا استوجب الرد. ينظر 
التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية البن خنني ص ١٩٩؛ ونظرا إىل أن الزوجة وافقت عىل دفع 
نصف ما دفعه له زوجها، وإبرائه من باقي املهر مقابل الفسخ؛ ونظرا إىل أنه ظهر أن الزوجة 
ال تريد زوجها، وطال أمد النزاع بينهام وبقاء الزوجة هذه املدة دون فسخ نكاحها، وجعلها 
ناشزا فيه رضر عليها، والرضر مرفوع يف الرشيعة، وقد هنى اهلل عز وجل عن إمساك النساء 
الرضر  هذا  رفع  مرشوعية  عىل  السنة  دلت  وقد  رضارا(،  متسكوهن  )وال  فقال:  رضارا، 
بالفرقة لقوله صىل اهلل عليه وسلم يف قصة ثابت بن قيس بن شامس مع امرأته: خذ احلديقة 
عن  عليه  املدعى  امتنع  وقد  الوجوب  األمر  يف  واألصل  البخاري.  رواه  تطليقة.  وطلقها 
احلاكم؛  عنه  استوفاه  أدائه  من  وامتنع  يشء  عليه  وجب  ومن  عليه  واجب  وهو  الطالق، 
لذلك كله فقد فسخت نكاح املدعية )...( من زوجها املدعى عليه )...( عىل عوض، وهو 
مخسة ومخسون ألف ريال تدفعها له مع إبرائه من باقي مهرها عليه الذي مل يدفعه هلا، وبذلك 
قضيت، وقد سلمت الزوجة املبلغ وقدره مخسة ومخسون ألف ريال بموجب الشيك املرصيف 
ذي الرقم ١٦١٦٧٠٣٦ يف ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، املسحوب عىل مرصف )...( ألمر املدعى 
عليه، وأبرأت املدعية املدعى عليه من باقي مهرها قائلة: أبرأُت املدعى عليه من باقي مهري 
الذي مل أستلمه من ذهب وخالفه؛ وذلك  مقابل هذا الفسخ، هكذا قررت، وقد أفهمت 
الطرفني بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى فال حيل له الرجوع إليها إال بعقد جديد 
مستوف أركانه ورشوطه الرشعية، وأن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا ابتداء من تاريخ 
هذا  بعد  بعض  يقربا  أال  الطرفني  وأفهمت  حيض،  ثالث  احليض  ذوات  يف  وهي  اليوم، 
الفسخ، وأال تستقبل املدعية اخلطاب حتى تنتهي عدهتا، ويكتسب احلكم القطعية، وأفهمت 
املدعى عليه أن بإمكانه استالم املبلغ إذا اكتسب احلكم القطعية، وإذا مل يستلمه فسوف يودع 
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يف بيت مال املحكمة حلني حضوره واستالمه. وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت املدعية 
القناعة به، وقرر املدعى عليه عدم القناعة، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف، واستعد 
بتقديم الئحة اعرتاضية فجرى تسليمه صورة من الصك هذا اليوم، وأفهم بأن عليه تقديم 
الالئحة االعرتاضية خالل ثالثني يوما من تاريخ اليوم، فإن مل يقدم الالئحة خالهلا سقط 
حقه يف االستئناف، واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ.

عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٨٦٩٨٣ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٤٤١٧٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ ويف 
يوم االثنني املوافق١٤٣٤/١٢/١٦هـ افتتحت اجللسة وقد عادت إلينا املعاملة من حمكمة 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ،  يف   ٣٤٣٤٤٩٩٢ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  بالقصيم،  االستئناف 
املتضمن ما نصه بعد املقدمة: وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة لوحظ باألكثرية اآليت: أوال/ مل يرفق فضيلته صورة موثقة من عقد النكاح، ويفهم 
الطرفني بأنه سيجري التهميش عىل الوثيقة بام تضمنه احلكم بعد اكتسابه القطعية. ثانيا/ 
مل نجد أن فضيلته عرض عىل املدعى عليه أن يفارق زوجته عىل العوض الذي أحرضته، 
وعرض العوض عليه الستالمه فإن رفض فيصار إىل إيداعه يف بيت املال. ثالثا/ أفهم فضيلته 
املدعية بأن عليها العدة بقوله: )إن عليها العدة حسب حاهلا ابتداًء من تاريخ اليوم، وهي 
من ذوات احليض ثالث حيض(، وهو مل يسأهلا عن حاهلا: هل هي حائل وحتيض أم ماذا ؟ 
فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر، وإحلاق ما جيريه يف الضبط والصك وسجله، ثم اعادة املعاملة 
املالحظة  عن  االستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  انتهى،  الزمها.  إلكامل 
اكتسابه  بعد  بام تضمنه احلكم  الوثيقة  الالزم، وسوف هيمش عىل  إكامل  بأنه جرى  األوىل 
القطعية، وعن املالحظة الثانية أجيب بأنه جرى عرض الفراق عىل املدعى عليه بعوض أو 
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دون عوض فرفض مرارا، وأرص عىل طلب احلكم عليها باالنقياد، وأرصت هي عىل طلب 
الفسخ، وتم إفهام املدعى عليه أنه بإمكانه استالم العوض، وأنه إذا مل يستلمه فسوف يودع 
الثالثة  املالحظة  باملقصود؛ وعن  املال حتى حضوره واستالمه وهذا كاف وواف  بيت  يف 
أجيب بأنه تم إفهامها بأن العدة عىل حسب حاهلا والعمل عىل ذلك يف غالب صكوك إثبات 
الطالق؛ ألن املرأة هي املخاطبة بالعدة، وجرى إفهامها بعدة غالب النساء وهي احليض، 
هذا ما أجيب به، ومل يظهر يل خالف ما أجريته، وأمرت بإعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف 
إلكامل الزمها، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٤/١٢/١٦هـ.
عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٨٦٩٨٣ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٤١٧٣٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، 
أجاب  ما  عىل  وباالطالع  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  األربعاء  يوم  ويف 
الضبط  أن فضيلته أحلق يف  نجد  مل  أواًل:  ييل،  ما  الذكر لوحظ  آنف  القرار  به فضيلته عىل 
والصك قرار الدائرة ذا الرقم ٣٤٣٦٨٢٧٩ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، كام أن فضيلته 
ذكر يف الضبط والصك رقم قيد وتاريخ املعاملة، وهو للمعاملة وقت إحالتها إليه وليس 
الثالثة وهو  ثانيًا: جواب فضيلته عىل املالحظة  لقيدها بعد عودهتا من حمكمة االستئناف. 
له،  وجه  وال  مستقيم،  فغري  احليض(،  وهي  النساء  غالب  بعدة  إفهامها  جرى  )أنه  قوله: 
فكيف لو كانت حاماًل أو ال حتيض؟ فهل ستعتد باحليض حسب إفهام فضيلته؟ واملتعني 
ما  ما ذكر، وإحلاق  بعد معرفة حاهلا. فعىل فضيلته مالحظة  بنوع عدهتا  إفهامها  أن يكون 
جيريه بالضبط والصك وسجله، ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها، واهلل املوفق. انتهى. وقد 
املشار  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  يف   ٣٤٣٦٨٢٧٩ الرقم  ذي  الدائرة  قرار  عىل  االطالع  جرى 
إليه، فإذا هو يتضمن أن املعاملة أعيدت من فضيلة رئيس حمكمة عنيزة لكوين يف إجازة حني 
ورودها وقرار الدائرة باألكثرية أن عىل حاكم القضية اإلجابة عن قرار الدائرة بعد عودته 
من اإلجازة. انتهى، كام أن املعاملة قيدت لدينا بعد ورودها أول مرة من حمكمة االستئناف 
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للمرة  برقم ٣٤٢٤٢٥٧٦٠ يف ١٤٣٤/١١/٩هـ، ثم قيدت بعد ورودها من االستئناف 
الثانية برقم ٣٤٢٦٤٤٢٨٤ يف ١٤٣٤/١٢/٤هـ، ثم قيدت بعد ورودها من االستئناف 
األوىل،  باملالحظة  يتعلق  ما  هذا  ١٤٣٥/١/٧هـ،  يف   ٣٤٢٦٤٤٢٨٤ برقم  الثالثة  للمرة 
وأما ما يتعلق باملالحظة الثانية فقد حرضت املدعية يف هذه اجللسة وأفادت بقوهلا: إنني من 
ذوات احليض، ولست حامال، وقد فهمت عدة ذوات احليض التي جرى إفهامي هبا، هكذا 
قررُت، وجرى إحلاقه حتى ال خيفى، وما زلت عىل ما حكمت به، وأمرت بإعادة املعاملة 
ملحكمة االستئناف بالقصيم إلكامل الزمها، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس املحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٤٢٦٤٤٢٨٤( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٤٢٦٤٤٢٨٤( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، اخلاصة بدعوى/

املنتهية  عليه،  املدعى  زوجها  من  نكاحها  فسخ  املدعية  طلب  بشأن  ؛  ضد/)...(   )...(
بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة؛ املسجل برقم )٣٤٣١١٣٤٦( 
عليه  املدعى  من  املدعية  نكاح  بفسخ  فضيلته  حكم  واملتضمن  ١٤٣٤/٩/٢هـ،  وتاريخ 
عىل عوض، عىل النحو املفصل فيه، وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة. وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك 
بناًء عىل قرارنا ذي الرقم )٣٤٣٨٧٧٧٣( والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ قررنا املصادقة عىل 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  األخري،  اإلجراء  بعد  فضيلته  به  ماحكم 

وصحبه وسلم.
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 4راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٥١٠٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٠٥٢١ 

فقخانكاحا-اسوءاعرشةا-ارضباتلزوجةاوحبقهاا-اإنكاراتلدعوىا-اعدماتلبينةا-ايمنيا
تلزوجةا-ابعثاحكمنيا-ا بها-انشوزا تإللزتما إهباما-اعدماصحةا فيها تلنفيا-اصمحاسابقا

تقديلاسيمةاتلعوضا-افقخاتلنكاحاعىلاعوضا-اتلعدةاتلرشعية.

.Z{|}zy]لا-سولهاتعاىلل
.Z0/.-,]٢ا-سولهاتعاىللا

 YXWVUTSRQPON] تعاىللا را-سولها
.Z_^[\]Z

4ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضتر(.
را-مااورداعناتبناعباساريضاتهللاعنهاماساللا)جاءتاتملأةاثابتابناسيسابناشامسا
إىلاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملافقالتلاياارسولاتهللامااأنقلاعىلاثابتايفاديناوالاخمقا
إالاأيناأخافاتلكفلايفاتإلسالم،افقالارسولاتهللاصىلاتهللاعميهاوسمللاأتلديناعميها

حديقاهاسالتلانعل،افلدتاعميه،افأمله،اففارسها(.
اا-مااورداعناتبناعباساريضاتهللاعنهاماساللا)بعثتاأنااومعاويةاحكمنياسالامعمللا
بمغنياأناعثامنابعثهام،اوساللاإنارأيااماأناجتمعاامجعاام،اوأنارأيااماأناتفلسااففلسا(.

٧ا-مااروياعناعبيدةاتلقماميناأنهاساللا)جاءارجلاوتملأةاإىلاعرامعاكلاوتحدامنهامافئاما
مناتلناس،افأملهل،افبعثوتاحكامامناأهمهاوحكامامناأهمها...اإلخا(.
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٨ا-مااأخلجهاتلطربيايفاتفقريهاعناتبناعباساريضاتهللاعنهامايفاتحلكمنياأنهاساللا)افإنا
تجامعاأملمهااعىلاأنايفلسااأواجيمعاافأملمهااجائزا(.

٨ا-مااجاءايفافاوىادتراتإلفااءاتملرصيهَّةاذتتاتللسِلا)ر٨٨ر(ايفا9ر/٢ل/رلر٢م،امنا
وجِةا اتلزهَّ اايفاظاهلهااتسايثاٌقاحلقِّ أنل” تملاعارفاعميهايفاصياغِةاتلقائمِةابنياتلنهَّاِس،اأهنهَّ

وِج..اإلخ”. حتتايِداتلزهَّ

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
حيبسها بال طعام ورشاب، ويرضهبا باستمرار ما أدى إىل موت جنينها، وبعرض الدعوى 
بينهام  تم  صلح  بمحرض  إلزامه  املدعية  فطلبت  واحلبس،  الرضب  أنكر  عليه  املدعى  عىل 
إال أن القايض قرر أن فيه إهباما، فال يصح اإللزام به، فأرصت املدعية عىل دعواها بطلب 
الفسخ، ومل تقم بينة عىل دعواها، وطلبت يمني املدعى عليه عىل نفي الدعوى، فأداها طبق 
ما طلب منه؛ ونظرًا لنشوز الزوجة فقد قرر القايض بعث حكمني بني الزوجني فرأيا التفريق 
بينهام عىل عوض، فجرى تقدير العوض بالنظر إىل املهر املعجل مضافًا له نصف تكلفة قائمة 
الزواج التي اشرتاها الزوجان مناصفة بينهام إضافة إىل تنازل املدعية عن مؤخر الصداق، ثم 
حكم القايض بفسخ نكاح املدعية من املدعى عليه عىل العوض املذكور، وأفهمها بأن عليها 

العدة الرشعية، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة باملدينة املنورة، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ فتحت اجللسة 
ف هبا من  وفيها حرضت /)...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، واملعرَّ
قبل )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وادعت عىل احلارض معها )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( )... اجلنسية( حيمل 
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املنورة  باملدينة  العدل األوىل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  اإلقامة ذات 
وإقامة  باملحاكم  املطالبة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  يف   ٣٥١٠٣٩١١ برقم 
مجيع  يف  اجللسات  وحضور  عليها،  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى 
الدعاوى لدى مجيع املحاكم، قائلة يف حترير دعواها عليه: لقد تزوجت موكل هذا احلارض 
بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٤م بوالية والدي عىل مهر مؤخر قدره مخسة عرش ألف جنيه، وهو 
أن  اهلل  منه، وقدر  وأنا حامل  باستمرار  املنزل بال طعام وال رشاب، ويرضبني  حيبسني يف 
يموت اجلنني، أطلب إلزامه بفراقي، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب 
قائاًل: ما ذكرته املدعية يف دعواها من الزواج واحلمل صحيح، وما عداه غري صحيح، هذه 
إجابتي، ثم قررت املدعية قائلة: إنني اصطلحت مع املدعى عليه أصالة يف قسم الصلح هبذه 
الرقم  الصلح ذي  قسم  رئيس  كتاب  اطالعي عىل  جرى  ثم  به،  إلزامه  وأطلب  املحكمة، 
٣٥١٧٣٣٢١ يف ١٤٣٥/١/٢١هـ، وبرفقه حمرض الصلح، ونصه كاآليت: )فقد حرض لدينا 
يف قسم الصلح: )...( ضد )...( وبعد االستامع ألصل املشكلة بينهام، وبعد عدة مداوالت 
لزوجته  ويعطي  املؤخر،  عن  تنازهلا  مقابل  زوجته  الزوج  يطلق  أن  عىل  اصطلحا  للصلح 
قائمة املنقوالت املوجودة يف سكن الزوجية مع عدم تبديلها، ويسلم الزوج لزوجته ذهبها، 
وهي حمبس ودبلة والبطاقة الشخصية املرصية، ورشحية اجلوال اخلاص هبا، كام تعهد الزوج 
بمسح مجيع الصور اخلاصة بزوجته املوجودة بجهاز الكامريا والكمبيوتر وتتنازل هي عن 
يف  مستقبلية  دعوى  أي  عليه  تقيم  وأال  والتحقيق،  االدعاء  يف  عليه  أقامتها  التي  القضايا 
بينهام، وعىل ذلك تم  املوضوع نفسه يف مرص، ويكون هذا الصلح منهيًا جلميع اخلالفات 
الصلح واالتفاق، واهلل أعلم؛ لذا حرر يف ١٤٣٥/١/٢١هـ. الزوجة )...( توقيعها. الزوج 
)...( توقيعه. الكاتب )...( توقيعه. عضو )...( توقيعه. رئيس قسم الصلح )...( توقيعه(. 
اهـ نصه. وبعرضه عىل املتداعيني وافقت عليه املدعية. أما املدعى عليه فأجاب قائاًل: إن 
موكيل قد وقع عىل هذا الصلح، لكنه كان مكرهًا، وصيغة اإلكراه هو أنه أثناء جلوسه يف 
قسم الصلح كان شخص من السفارة املرصية يتصل عىل موكيل، ويقول له: خلص املوضوع 
بنفس  وأكرهه  آخر  شخص  عليه  يتصل  ثم  لك،  ونسوي  بمرص،  لك  نصنع  سوف  وإال 
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الزوجية  بيت  إىل  بالرجوع  إلزامها  ويطلب  زوجته،  يف  يرغب  وموكيل  تقريبًا،  الصيغة 
والطاعة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: ال صحة ملا ذكره املدعى 
إفهامه  جرى  فقد  والصلح  اإلقرار  حق  وكالته  له  ختول  ال  عليه  املدعى  وألن  ألبته؛  عليه 
بإحضار موكله، أو تعديل وكالته، ففهم ذلك واستعد به. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية 
ف هبا من قبل والدها )...( )... اجلنسية( بموجب اجلواز ذي الرقم )...(، وحرض  واملعرَّ
حلضورمها املدعى عليه أصالة )...( )... اجلنسية( حيمل اإلقامة ذات الرقم )...(. وبتالوة 
بتاريخ  هبا  زواجي  من  املدعية  ذكرته  ما  قائال:  أجاب  أصالة  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
٢٠١٣/٨/١٤م بوالية والدها عىل مهر مؤخر قدره مخسة عرش ألف جنيه صحيح. أما ما 
ذكرته من حبيس هلا يف املنزل بال طعام وال رشاب، ورضيب هلا باستمرار فغري صحيح. أما ما 
جاء يف حمرض الصلح فقد وقعت عليه يف قسم الصلح مكرهًا؛ وذلك بأن مندوب السفارة 
رضبت  بأنني  اهتموين  اسمه  باقي  أعرف  وال   ،)...( واسمه  أختها  زوج  وقريب   ،)...(
السجن،  من  أخرجوين  ثم  أيام،  مخسة  وسجنوين  اهليئة،  يف  معي  التحقيق  تم  ثم  زوجتي، 
بسجنك،  نقوم  فسوف  رفضت  وإن  نسجنك،  لن  الطالق  عىل  وقعت  إذا  يل:  وقالوا 
وترحيلك، وهم قادرون عىل فعل ما هددوين به، هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعية 
أجابت قائلة: لقد اشتكيت املدعى عليه يف الرشطة بسبب رضبه يل، ثم أحيلت القضية هليئة 
التحقيق واالدعاء العام، ثم أمر املحقق بسجنه مخسة أيام، ثم أطلق رساحه وال أعلم هل تم 
هتديده بالسجن من قبل )...( أم ال؟ هذه إجابتي؛ وألن الصلح املدون يف اجللسة األوىل يف 
بعض بنوده إهبام، وال يصح اإللزام بيشء مبهم، فجرى عرض ذلك عىل املدعية فأرصت 
عىل مطالبتها، ثم قررت قائلة: إنني ال أرغب يف إثبات الصلح، وأطلب إلزام املدعى عليه 
بفسخ نكاحي، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: إنني ال زلت عىل 
فأجابت  دعواك؟  عىل  بينة  ألك  املدعية:  سؤال  جرى  ثم  أجاب،  هكذا  الصلح،  إنكاري 
قائلة: ليس لدي بينة، وأطلب يمينه عىل عدم حبسه يل، ورضبه. وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه بعد ختويفه من اهلل ومن مغبة اليمني الكاذبة استعد بأدائها، وحلف قائال: واهلل العظيم 
الذي ال إله إال هو وال رب سواه بأنني مل أحبس املدعية )...( هذه احلارضة يف منزهلا بال 
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طعام وال رشاب، ومل أرضهبا مطلقًا، واهلل العظيم، هكذا حلف، ثم جرى تذكري الزوجة 
بعظم حق الزوج، وأن عليها الصرب والطاعة فيام أوجبه اهلل عليها جتاه زوجها، وأن تقابل 
إساءته بإحساهنا إليه، وخدمتها له، وأن رابطة الزواج بينهام تقتيض الديمومة واالستمرار، 
ومن مصلحتها البقاء زوجة له ولو غمطها بعض حقوقها، وتذكريها بام رشع اهلل من حقوق 
الزوج، ووجوب طاعته، وما يرتتب عىل الطالق من تفريق األرسة، وبوار املرأة بسبب تقدم 
يرتفع عن  بأن  الزوج ووعظه  تذكري  ثم جرى  الفسخ،  رأهيا، وطلبها  سنها، فأرصت عىل 
مما  زوجته  ظلم  الشجاعة  وال  الشهامة،  وال  املروءة،  من  ليس  وأنه  حقوقها،  املرأة  غمط 
أن عليها  باحلسنى، فكام  يعامل زوجته  أن  منه  املرجو  حيملها عىل اخلالف والشقاق، وأن 
واجبات نحوه فلها حقوق عليه، وما وصلت إليه حال احلياة األرسية مع زوجته يستوجب 
النظر يف ترسحيها رعاية حلاهلا، وأن هذا من مقتىض ما أمر اهلل به بقوله: “ فإمساك بمعروف 
أو ترسيح بإحسان”، وأن من اإلحسان إجابة الزوجة إىل طلبها إذا تعذرت العرشة، وأن 
املرء ال يرىض لقريبته أن يصل حاهلا إىل هذا الوضع، ثم ال يرسحها زوجها، فأرص عىل رأيه، 
وقال: إنني ال يمكن أن أطلقها مهام كانت الظروف، وأنا مستعد بالقيام بحقوقها، ولست 
عرض  جرى  ثم  يصطلحا،  فلم  الطرفني  عىل  الصلح  عرض  جرى  ثم  بطالقها،  مستعدًا 
احلكمني عليهام فاختارا جلنة اإلصالح هبذه املحكمة، وعليه فقد قررت بعث املتخاصمني 
إىل جلنة اإلصالح يف هذه املحكمة ملحاولة الصلح بينهام فإن تعذر الصلح بينهام فالتحكيم، 
ف  الطرفان واملعرِّ املوافق ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ فتحت اجللسة وفيها حرض  ويف يوم األحد 
والتاريخ   ٣٥١٧٣٣٢١ الرقم  ذو  الصلح  قسم  رئيس  خطاب  وردنا  وقد  أعاله،  باملرأة 
ألصل  االستامع  وبعد  بالزوجني،  االجتامع  جرى  )إنه  املتضمن:  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، 
املشكلة بينهام، وبسامع دعوى املرأة قالت: إهنا تدعي عىل زوجها بأنه حيبسها يف املنزل بال 
طعام وال رشاب، ويرضهبا باستمرار وهي حامل منه، وقدر اهلل أن يموت اجلنني، وتطلب 
إلزامه بفراقها. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكرته املدعية يف دعواها غري 
فأنا مل أرضهبا، ومل أحبسها، وأنا متمسك هبا، وقد خرست كثريًا ألجل زواجي  صحيح، 
للصلح،  حلول  عدة  عليهام  وعرضنا  للصلح،  جلسات  عدة  معهام  جلسنا  وحيث  منها؛ 
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طلب  عىل  أرصت  لكنها  الطالق،  عواقب  هلا  وبينا  زوجها،  إىل  بالرجوع  املرأة  ونصحنا 
الطالق، وفسخ نكاحها منه. وبعرض ذلك عىل الزوج قال: أنا متمسك هبا، وحريص عىل 
أو  بمعروف  )فإمساك  تعاىل:  اهلل  بقول  وذكرناه  نصحناه،  وقد  الزوجية،  لبيت  إرجاعها 
ترسيح بإحسان(، وطلبنا منه أن يرسحها بإحسان، ولعل اخلري يف غريها، ولكنه أرص عىل 
وحيث  وحقوقها؛  بواجباهتا  بالقيام  مستعد  بأنه  وأفاد  الظروف،  كانت  مهام  طالقها  عدم 
الصلح  مداوالت  وبعد  الزوجني،  بني  التحكيم  األمر  واقتىض  الصلح،  الطرفان  رفض 
واجللوس معهام جمتمعني ومتفرقني نرى أن يفرق بينهام عىل أن تتنازل الزوجة عن مؤخر 
الصداق وقدره مخسة عرش ألف جنية مرصي، وأن تعيد له مبلغ عرشة آالف جنية مرصي 
مقابل فسخ نكاحها(. اهـ نصه. وبعرضه عىل الطرفني وافقت عليه املدعية ومل يوافق املدعى 
يلزمه  بأنه  إفهامه  ثم جرى  أقبل فسخها،  زوجتي، وال  أرغب يف  إنني  قائاًل:  وقرر  عليه، 
خمالعة زوجته رشعًا فرفض، ثم كررت عليه ثالثًا فرفض، ثم سلمت املدعية لنا مبلغ عرشة 
آالف جنيه، وقررت أهنا من ذوات األقراء؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا 
قرره احلكامن اللذان تم اختيارمها من قبل الزوجني من التفريق بينهام، والذي تراه اللجنة أن 
كل  وإلرصار  وتوجيههام،  وعظهام  من  تم  وملا  مرصي،  جنيه  آالف  عرشة  الِعوض  يكون 
تعاىل:  قوله  ولعموم   ،Z0/.-,] تعاىل:  ولقوله  رأيه  عىل   منهام 

\]  Z  YXWVUTSRQPON]
]^_Z؛ وملا رواه البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: جاءت امرأة ثابت بن 
قيس بن شامس إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالت: يا رسول اهلل، ما أنقم عىل ثابت يف دين 
وال خلق إال أين أخاف الكفر يف اإلسالم، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أتردين عليه 
حديقته، قالت: نعم، فردت عليه، فأمره، ففارقها(؛ ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )ال رضر 
وال رضار(؛ وملا رواه النسائي وعبدالرزاق عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: )بعثت أنا 
ومعاوية حكمني، قال معمر: بلغني أن عثامن بعثهام، وقال: إن رأيتام أن جتمعا مجعتام، وإن 
حممد بن  عن  والبيهقي  والشافعي  والنسائي  قطني  الدار  رواه  وملا  ففرقا(؛  تفرقا  أن  رأيتام 
سريين عن عبيدة قال: )جاء رجل وامرأة إىل عيل مع كل واحد منهام فئام من الناس فأمرهم 
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فبعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها، وقال للحكمني: هل تدريان ما عليكام ؟ عليكام إن 
رأيتام أن جتمعا فامجعا وإن رأيتام أن تفرقا فرقتام، فقالت املرأة: رضيت بكتاب اهلل بام عيل فيه 
ويل، وقال الزوج: أما الفرقة فال، فقال عيل: كذبت واهلل ال تربح حتى تقر مثل الذي أقرت 
به(. قال ابن حجر: إسناده صحيح؛ وملا أخرجه الطربي يف تفسريه: عن ابن عباس ريض اهلل 
عنهام يف احلكمني أنه قال: فإن اجتمع أمرمها عىل أن يفرقا أو جيمعا فأمرمها جائز؛ ونظرًا إىل 
أن استمرار احلياة الزوجية عىل هذا الوضع أمر ال تتحقق منه مقاصد النكاح يف الرشيعة من 
املودة والرمحة والسكن وتربية األوالد والعفة مع ما يف ذلك من املضار النفسية واالجتامعية 
واجلسدية عىل الزوجني؛ ونظرًا ألن بقاء املدعية ناشًزا أمر غري حممود رشعًا مع ما ينشأ عنه 
من الظلم واإلثم والقطيعة بني األرس، وتوليد العداوة والبغضاء؛ لذا فقد أفهمت املدعى 
عليه بأنه جيب عليه طالق املدعية، أو خمالعتها عىل ِعوض عرشة آالف جنيه مرصي، وتنازهلا 
عن مؤخر الصداق، وقدره مخسة عرش ألف جنيه فأرص عىل امتناعه؛ لذا فقد حكمت بفسخ 
مؤخر  عن  وتنازهلا  مرصي،  جنيه  آالف  عرشة  ِعوض  عىل   )...( زوجته  من   )...( نكاح 
وهي  الرشعية،  العدة  عليها  بأن  املدعية  وأفهمت  جنيه،  ألف  عرش  مخسة  وقدره  الصداق 
الطرفني  عىل  ذلك  وبعرض  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.  املوافق  اليوم  من  اعتبارًا  حيض  ثالث 
قررت املدعية القناعة، وقرر املدعى عليه عدم القناعة، وطلب رفعه ملحكمة االستئناف مع 
الئحة اعرتاضية، فأجبته لطلبه وأفهمته بأن له استالم نسخة من احلكم هذا اليوم، وأنه إذا 
يسقط،  االعرتاض  يف  حقه  فإن  االعرتاضية  الئحته  يسلم  ومل  غد  من  يومًا  ثالثون  مىض 
حتى  تتزوج  بأال  املدعية  إفهام  وجرى  به،  وأستعد  ذلك،  ففهم  القطعية  احلكم  ويكتسب 
يكتسب احلكم القطعية، وقررت إيداع الِعوض يف بيت مال هذه املحكمة إىل حني طلبه من 
املدعى عليه، والتهميش عىل عقد النكاح. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

ا بعد، فقد عادت إلينا املعاملة  الم عىل من ال نبيَّ بعده، أمَّ الة والسَّ احلمد هلل وحده، والصَّ
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يف   )٣٥١٧٣٣٢١( الرقم  ذي  باخلطاِب  رِة  املنوَّ املدينِة  يف  االستئناِف  حمكمِة  من 
ِد بأساِس املحكمِة برقم )٣٥١٧٣٣٢١( يف ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ،  ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ، املقيَّ
ادر من دائرِة  وقيِّد لدينا برقِم )٣٥١٧٣٣٢١( يف ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ، وبرفقها القرار الصَّ
رِة برقم )٣٥٢٦٤١٤٤(  ِة األوىل يف حمكمِة االستئناِف بمنطقِة املدينِة املنوَّ خصيَّ األحواِل الشَّ
واحُلكِم،  املعاملِة،  أوراِق  كامِل  وبدراسِة  منه:”  احلاجِة  ونصُّ  ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ،  يف 
باإلجابِة عن  ِة  القضيَّ ناظِر  تكليِف  ِة  باألكثريَّ ر  تقرَّ ِة،  وصورِة ضبطِه، والالئحِة االعرتاضيَّ
وهم:  رِة  املنوَّ املدينِة  يف  االستئناِف  قضاِة  الفضيلِة  أصحاِب  من  ع  املوقَّ اهـ.  املالحظاِت”. 
“ختٌم  قايض استئناف/ )...( ــ يل وجهة نظر ــ”ختٌم وتوقيٌع”. قايض استئناف/ )...( 
وتوقيٌع”. قايض استئناف/ )...( “موقع عىل األصِل وجماٍز”، كام وردين سابًقا قرار صادر 
منه:”  احلاجِة  ونصُّ  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ،  يف   )٣٥٢٣١٢٨٥( برقِم  نفِسها  ائرِة  الدَّ من 
ِة إعادهتا لفضيلِة  رت باألكثريَّ ِة، تقرَّ ِك، وصورِة ضبطِه، والالئحِة االعرتاضيَّ وبدراسِة الصَّ
ِك. ثانًيا/ وجود نقص يف  حاكمها؛ ملالحظِة ما ييل: أوال/ أنَّ رقم اإلحالِة مل ُيذكر يف الصَّ
م يف العرف لدهيم بمرص، هو  عى عليه ذكر يف الالئحِة أنَّ املقدَّ بِط. ثالًثا/ أنَّ املدَّ صورِة الضَّ
قة، وأنَّه أثثها حسب البياِن املرفِق، وأنَّ قيمة التأثيث أكثر من مبلِغ التَّعويِض، كام  تأثيث الشِّ
العرف يف عقوِد  رابًعا/  ذلك.  مناقشِة  استقدمها، والبد من  وأنَّه  هلا شبكة،  م  أنَّه سلَّ ذكر 
من  واحد  كل  خيص  ما  ويوضح  املهِر،  من  باألثاِث  والبيان  الوثيقة  أنَّ  ِة  املرصيَّ واِج  الزَّ
املدينِة  ع من أصحاِب الفضيلِة قضاِة االستئناِف يف  نٍة”. اهـ. املوقَّ البيِّ وجنِي، فالبد من  الزَّ
رِة وهم: قايض استئناف/ )...( ــ يل وجهة نظر ــ”موقع عىل األصِل وجماٍز”. قايض  املنوَّ
أجيب  وعليِه  وتوقيع”؛  “ختم   )...( ائرة/  الدَّ رئيس  وتوقيع”.  “ختم   )...( استئناف/ 
أصحاب الفضيلِة قضاِة االستئناِف ــ وفقهم اهلل ــ بام ييل: أوال/ مل أذكر رقم اإلحالِة يف 
ِة.  ِة، ولوائحِه التَّنفيذيَّ عيَّ ِة ذات الرقم )١٦٤( من نظاِم املرافعاِت الرشَّ ِك متشًيا مع املادَّ الصَّ
تأثيث  أنَّ  ثالًثا/  عوى.  الدَّ بإرفاِق نسخة كاملة من ضبِط  الكاتب املختصِّ  تنبيه  تمَّ  ثانًيا/ 
بكِة  الشَّ عىل  موقعها  يف  املرصيَّة  اإلفتاء  دار  أصدرت  فقد  املرفِق،  البياِن  حسب  قِة  الشِّ
ن:” أنَّ املتعارِف عليِه  لة برقِم )٣٨٨٥( يف ٢٠١٠/١٢/٠٩م، تتضمَّ ِة فتوى مطوَّ العنكبوتيَّ
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عى  وِج، فإن ادَّ وجِة حتت يِد الزَّ ا يف ظاهرها استيثاٌق حلقِّ الزَّ يف صياغِة القائمِة بني النَّاِس، أهنَّ
هوِد،  وج كون القائمِة أو بعضها مهًرا، وثبت ذلك بام يثب به احلقَّ قضاًء بالبيِّناِت، أو الشُّ الزَّ
ه عند  وجِة حينئٍذ ردَّ أو القرائِن التي يطمئن القايض إىل صحتها، ُحكم له به، وجيب عىل الزَّ
عوًضا  كونِه  إىل  ديًنا  كونِه  عن  حينئٍذ  خلروجِه  وقضاًء؛  إفتاًء  بِه  املعموِل  بموجِب  اخُللِع؛ 
د. وأما إن مل يثبت ذلك عند القايض،  للبضِع، ومقابال للتَّسليِم، فكان بذلك مهًرا واجب الرَّ
عى عليِه، ألَك بيِّنة عىل أنَّ  وجِة”. اهـ. رابًعا/ جرى سؤال املدَّ ا تكون حًقا خالًصا للزَّ فإهنَّ
عيِة، أو سلَّمت قيمته هلا مما جيعله مهًرا؟ فأجاب قائال: إنَّ األثاث  قة اشرتيته للمدَّ أثاث الشِّ
عية ووالدها وثالثة من إخوهتا إىل  ن يف قائمِة املنقوالِت كنت أنزل قبل العقِد مع املدَّ املدوَّ
وِق، ونشرتي األثاث سوًيا، ثمَّ دفعُت نصفه، ودفعت هي النِّصف اآلخر، هكذا أجاب.  السُّ
عى عليه بعضه صحيح، وبعضه غري  عية، أجابت قائلًة: ما ذكره املدَّ وبعرض ذلك عىل املدَّ
املنقوالت اشرتكنا يف جزٍء منها مناصفًة، وبعضها اشرتيتها  قائمة  أنَّ  حيح  صحيٍح، والصَّ
بنفيس، ومل يشاركني فيها، وهي رقم )١٠( عبارة عن حلاٍف واحٍد بثمٍن قدره مئة )١٠٠( 
بثمٍن قدره مخسمئة )٥٠٠( جنيه، ورقم  جنيه، ورقم )١٢( وهو عبارة عن مفرِش رسيٍر 
)٢٦( وهو عبارة عن أطقِم أدواِت مطبٍخ شاملٍة بثمٍن قدره ألفان ومخسمئة )٢٥٠٠( جنيه، 
عى  عى عليه مناصفًة، هكذا أجابت. وبعرِض ذلك عىل املدَّ والباقي مشرتٌك بيني وبني املدَّ
بكة؟ ومتى  عى عليه، عن ماهيَّة الشَّ عليه، صادق عليه مجلًة وتفصيال، ثمَّ جرى سؤال املدَّ
متها هلا قبل العقِد بعرشِة )١٠( أياٍم، وهي عىل النحو التايل:  مها؟ فأجاب قائال: إنَّني سلَّ سلَّ
أوال/ دبلة لوكس عيار )١٨( بوزِن ثالث )٣( جرام ومخسمئة )٥٠٠( ملجرام، فئة )٢٥٦ ، 
٥( بثمٍن قدره تسعمئة وستني )٩٦٠( جنيًها، من حمِل مصوغاِت وجموهراِت )...(. ثانًيا/ 
خاتم عيار )٢١( بوزن مخسة )٥( جرام و)٨٠٠( ملجرام، وحمبس، ودبلة، وجمموع قيمتهم 
مبلغ قدره ألفان ومخسمئة ومخسٌة وثامنون )٢٥٨٥( جنيًها من نفِس املحِل املذكوِر، هكذا 
مجلًة  صحيٌح  عليه  عى  املدَّ ذكره  ما  قائلًة:  أجابت  عية،  املدَّ عىل  ذلك  وبعرِض  أجاب. 
نِة، والذي بحوزيت  وتفصيال، إال أنَّه استلم مني املحبس، والدبلة، يف شهِر حمرٍم من هذه السَّ
عى عليه، صادق  هو اخلاتم فقط، وهو يف مرص حالًيا، هكذا أجابت. وبعرِض ذلك عىل املدَّ
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عية متى حصل؟ فأجاب  عى عليه، عن استقداِم املدَّ عليه، هكذا أجاب. ثمَّ جرى سؤال املدَّ
قائال: إنَّه حصل بعد العقِد، وقبل الدخوِل واخللوِة هبا؛ حيث قد اشرتطت عيلَّ يف العقِد أن 
ِة، وكلفني استقدامها مخسة آالف رياٍل، وأطلب  عوديَّ ِة السُّ التزم باستقدامها للمملكِة العربيَّ
عيِة، أنكرته مجلًة وتفصيال. ويف جلسٍة  إلزامها برده، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدَّ
لِح هبذِه املحكمِة  ف هبا، وكان قد جرى منا الكتابة لقسِم الصُّ عية، واملعرِّ أخرى حرضت املدَّ
قِة  بخطابنا ذي الرقم )٣٥١٧٠٨٥٤٩( يف ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ؛ بشأِن تقديِر قيمِة أثاِث الشِّ
ن أنَّ التَّقدير من اختصاِص  ـ يتضمَّ قِم والتَّاريِخـ  ـ بنفِس الرَّ عوديِِّة، فوردنا جواهبمـ  التي بالسُّ
الرقم  ذي  بخطابنا  اخلرباِء  لقسِم  الكتابة  منا  جرى  عليه  فبناًء  املحكمِة؛  هبذِه  اخلرباِء  قسِم 
فوردنا  ِة،  عوديَّ بالسُّ التي  قِة  الشِّ تقديِر  بشأِن  ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ؛  يف   )٣٥١٧٥٠٩٤٥(
ن نصُّ احلاجِة منه: “أنَّه تمَّ الوقوف  خطاهبم ــ دون رقٍم ــ يف ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ، املتضمِّ
قِة، ومن املعلوِم أنَّ شخوص  عية للشِّ عى عليه رفض دخول املدَّ حسب توجيهنا، ولكن املدَّ
مة، وقد  الذِّ به  تربأ  املتبع، وما  تقديره رضوري، وذلك حسب  املراِد  األثاِث  رفني عىل  الطَّ
عى عليه،  املدَّ أنَّ معه وكالًة عن  إنَّه أخوه، ويدعي  يقول:  عى عليه شخص  املدَّ حرض مع 
سمي أنَّكم  وعندما طلبنا منه الوكالة قال: ليست موجودة معي، ونطلب منكم اإلثبات الرَّ
خص، وعدم احرتامه  من املحكمة، وعىل ذلك مل نستطع إكامل الالزم؛ بسبب تدخل هذا الشَّ
ِة  عوديَّ قِة التي بالسُّ عية قائلًة: إنَّني متنازلة عن أثاث الشِّ رت املدَّ ِة”. اهـ، ثمَّ قرَّ سميَّ للجهِة الرَّ
رُت إعادة خطابنا  رت. وعليه قرَّ عى عليِه، وال أطلب إضافته إىل املهِر، هكذا قرَّ لصالِح املدَّ
لتحديِد  املحكمِة  لِح هبذِه  الصُّ لقسِم  الرقم )٣٥١٧٠٨٥٤٩( يف ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  ذي 
قِة التي يف  عى عليه من جمموِع املهِر بعد إخراِج أثاِث الشِّ قيمِة العوِض الذي يستحقه املدَّ
ــ  عيِة  باملدَّ ف  واملعرِّ املتداعيان،  حرض  أخرى،  جلسٍة  ويف  ثالًثا.  البنِد  يف  املبنيَّ  ِة  عوديَّ السُّ
لِح هبذِه املحكمِة  ن هوياهتم سابًقا ــ، وقد وردتنا املعاملة كاملة من رئيِس قسِم الصُّ املدوَّ
لح ــ دون رقٍم وتاريٍخ  برقِم )٣٥١٨٥٨٩٦٢( يف ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، وبرفقها حمرض الصُّ
ِم من  وِج املقدَّ وجة للزَّ ــ، ونصُّ احلاجِة منه:” نرى التَّفريق بينهام بعوٍض مقابل أن تعيد الزَّ
املهِر، وقدره جنيه واحد، وما دفعه من قيمِة املنقوالِت واألثاث، وقدره أربعة وعرشون ألًفا 
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ألًفا  وعرشون  أربعة  وجِة  للزَّ يدفع  هو  أو  كامال  األثاث  وتأخذ  اجلنيه،  ونصف  وجنيهان 
ا  وج، وأمَّ الزَّ أنَّ األثاث موجود لدى  األثاث كامال، مع  اجلنيه، ويأخذ  وجنيهان ونصف 
عيِة وافقت عىل  م منه شيًئا”. اهـ. وبعرضِه عىل املدَّ املؤخر فال يستحق منه شيئًا؛ ألنَّه مل يسلِّ
األثاث  أخذ  مقابل  القيمِة،  بدفِع  ة  مستعدَّ إنَّني  قائلًة:  رت  وقرَّ لِح،  الصُّ حمرِض  يف  جاء  ما 
عي عليه، أجاب قائال: إنَّني غري موافٍق عىل ذلك،  رت. وبعرضِه عىل املدَّ كامال، هكذا قرَّ
عيِة إحضار املتبقي من املهِر فأجابت قائلًة: إنَّني ال أستطيع  هكذا أجاب، ثمَّ طلبُت من املدَّ
ِة، وجعل املهِر يف ذمتي مؤخًرا،  إحضاره إال بعد ستَّة )٦( أشهٍر، وأطلب البتَّ يف القضيَّ
عي عليه، أجاب قائال: إنَّني غري موافٍق عىل ذلك، وال أعلم  هكذا أجابت. وبعرضِه عىل املدَّ
عية: كيف تكونني معرسة وأنت متلكني  عن حاهلا شيًئا، هكذا أجاب، ثمَّ جرى سؤال املدَّ
ِة سنة وأربعة  نصف أثاث املنقوالت؟ فأجابت قائلًة: إنَّ املنقوالت املوجودة مستعملة ملدَّ
ببيعِه،  إفهامها  فجرى  أجابت،  هكذا  أقل،  أو  جنيه  آالف  مخسة  إال  تساوي  وال  أشهر، 
بيعه.  أستطيع  وال  عليه،  عى  املدَّ يد  حتت  األثاث  إنَّ  قائلًة:  فأجابت  لنا،  ثمنِه  وإحضاِر 
مني قيمته،  عي عليه، أجاب قائال: إنَّني لن أسلمها األثاث حتى تسلِّ وبعرِض ذلك عىل املدَّ
عوى واإلجابِة؛ وملا جاء يف قراِر املحكمنِي األخرِي؛  م من الدَّ هكذا أجاب؛ فبناًء عىل ما تقدَّ
، فيكون املتبقي من املهِر مبلًغا  عية سلَّمت من املهِر سابًقا عرشة آالف جنيٍه مرصيٍّ وألنَّ املدَّ
عية أن  قدره أربعة عرش ألف جنيه وثالث جنيهات ونصف اجلنيه؛ لذا فقد حكمت عىل املدَّ
عى عليه باقي املهِر وقدره أربعة عرش ألف جنيه وثالث جنيهات ونصف اجلنيه  م املدَّ تسلِّ
عى عليه فلم يقنع، وطلب  ا املدَّ عية القناعة. أمَّ رت املدَّ رفنِي قرَّ حاال. وبعرِض احلكِم عىل الطَّ
١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ؛  اخلميِس  غٍد  يوم  باحلضوِر  فأفهمته  ٍة،  اعرتاضيَّ بالئحٍة  االستئناف 
الستالِم نسخة من صِك احلكِم، وله تقديم الالئحِة االعرتاضيَِّة خالل ثالثني )٣٠( يوًما 
ِة،  م بالئحتِه االعرتاضيَّ ة النظاميَّة ومل يتقدَّ من استالمِه لنسخِة صِك احلكِم، وإذا مضت املدَّ
التَّوفيِق،  وباهللِ  َر يف ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ،  ُحرِّ ففهم ذلك.  يسقط،  االعرتاِض  ه يف  فإن حقَّ

ٍد وعىل آلِه وصحبِه أمجعني. م عىل نبيِّنا حممَّ وصىلَّ اهلل وسلَّ
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
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العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥١٨٥٨٩٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٢هـ، املحالة لنا من فضيلة 
رئيس حمكمة االستئناف باملدينة برقم ٣٥٥٠٣٦٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ فقـد جرى 
مّنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالُع 
املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى 
ضد/  ،)...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٢١٦٨ بعدد  واملسجل 

)...(، يف فسخ نكاح، املحكوم فيـه بام دون باطنه. وبدراسة أوراق املعاملة كاملة واحلكم 
وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل 

املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٣٦٣  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار:٣٥٢٢٩١٤٦  

بعثا تلزوجنيا-ا وعظا تالنقيادا-ا طمبا تإلنفاقا-ا تلكا عرشةا-ا سوءا نكاحا-ا فقخا
حكمنيا-اسلتراسقلاتخلربتءا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-اتلعدةاتلرشعية.

.Z~{|}zy]لا-سولهاتعاىللا
 YXWVUTSRQPON]ـــاىلل ـــع ٢ا-ســولــهات

.Z_^[\]Z
را-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك ألنه ييسء 
عرشهتا ويسبها ويشتمها وال ينفق عليها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها 
وطلب إلزام املدعية بطاعته، وبطلب البينة من املدعية عىل دعواها قررت أنه ال بينة لدهيا، ثم 
جرى بعث حكمني من أهلهام فرأيا التفريق بينهام، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا تعذر 
الصلح بني الزوجني، ورأوا التفريق بينهام دون عوض؛ ولذا فقد حكم القايض بفسخ نكاح 
املدعية من املدعى عليه دون عوض، وأفهم الزوجة أن عليها العدة الرشعية، وأال تتزوج 
حتى يكتسب احلكم القطعية، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة )...(، وبناء عىل املعاملة 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٣٦٣ برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
الثالثاء  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٣١٦٧ برقم  باملحكمة  املقيدة 
وفيها  عرشة  احلادية  الساعة  متام  يف  األوىل  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٣٠هـ 
ف  املعرَّ  ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت 
وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  سعودي   )...( والدها  قبل  من  هبا 
بتاريخ  احلارض  هذا  تزوجت  إنني  عليه:  دعواها  يف  قائلة  عليه  فادعت   ،)...( حلضورها 
١٤٢٢/٩/٢٤هـ بموجب عقد النكاح ذي الرقم ١٦٣ يف ١٤٢٤/١٠/٢٩هـ، الصادر 
وذلك  أهيل؛  بيت  إىل  ذهبت  عام  من  أكثر  ومنذ  أوالد،  سبعة  منه  وأنجبت  الرياض،  من 
احلسنة،  املعاملة  يعاملني  وال  الواجبة،  النفقة  عيّل  ينفق  ال  فهو  يل،  عرشته  سوء  بسبب 
فيسبني، ويشتمني، أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عن دعوى 
ملا  صحة  وال  صحيح،  كله  واإلنجاب  الزواج  من  املدعية  ذكرته  ما  قائاًل:  أجاب  املدعية 
فال  التاريخ  وأما  ١٤٢٥هـ،  عام  يف  كان  الزواج  أن  فالصحيح  الزواج،  تاريخ  من  ذكرته 
أذكره بالضبط، وال صحة ملا ذكرته من سوء العرشة، فأنا أحسن عرشهتا؛ لذا لست مستعدًا 
بيتي، ولزوم طاعتي، هذه إجابتي، ثم جرى  بالرجوع إىل  بطالقها، وأطلب احلكم عليها 
سؤال املدعية: هل لدهيا بينة عىل دعواها؟ فقالت: ال بينة يل، هكذا أجابت، وعليه جرى 
تذكري الزوجة بعظم حق الزوج، وأن عليها الصرب والطاعة فيام أوجبه اهلل عليها جتاه زوجها، 
الديمومة  تقتيض  بينهام  الزواج  رابطة  وأن  له،  وخدمتها  إليه،  بإحساهنا  إساءته  تقابل  وأن 
واالستمرار، ومن مصلحتها البقاء زوجة له، ولو غمطها بعض حقوقها، وتذكريها بام رشع 
اهلل من حقوق الزوج ووجوب طاعته، وما يرتتب عىل الطالق من تفريق األرسة وتشتيت 
األوالد وبوار املرأة بسبب تقدم سنها ووجود أوالدها، فأرصت عىل رأهيا، وطلبها الفسخ، 
ولست  يشء،  كل  ألجله  هيون  وجفائه  عرشته  سوء  من  الزوج  من  عانيته  ما  إن  وقالت: 
مستعدة بالرجوع إليه، ولو بقيت الدهر معلقة، ثم جرى تذكري الزوج ووعظه بأن يرتفع 
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عن غمط املرأة حقوقها، وأنه ليس من املروءة، وال الشهامة، وال الشجاعة ظلم زوجته، 
مما حيملها عىل اخلالف والشقاق، وأن املرجو منه أن يعامل زوجته باحلسنى، فكام أن عليها 
واجبات نحوه فلها حقوق عليه، وما وصلت إليه حال احلياة األرسية مع زوجته يستوجب 
النظر يف ترسحيها رعاية حلاهلا، وأن هذا من مقتىض ما أمر اهلل به بقوله: “فإمساك بمعروف 
أو ترسيح بإحسان”، وإن من اإلحسان إجابة الزوجة إىل طلبها إذا تعذرت العرشة، وأن 
فأرص عىل  ثم ال يرسحها زوجها،  الوضع،  هذا  إىل  أن يصل حاهلا  لقريبته  املرء ال يرىض 
بالقيام بحقوقها،  الظروف، وأنا مستعد  إنني ال يمكن أن أطلقها مهام كانت  رأيه، وقال: 
ولست مستعدًا بطالقها ألجل أوالدي، ثم جرى عرض الصلح عىل الطرفني عىل الرجوع 
أو الفراق بعوض أو دون عوض فلم يصطلحا، وأرص كل واحد منهام عىل رأيه؛ ولقوله 

\]Z YXWVUTSRQPON] تعاىل: 
املدعية  فاختارت  أهلهام  من  حكمني  اختيار  الطرفني  عىل  عرضت  فقد  لذا  ]^_Z؛ 
ورفعت  أهله،  من  حكاًم   )...( أخاه  عليه  املدعى  واختار  أهلها،  من  حكاًم   )...( والدها 
 )...( )...( ومعرفها  املدعية  أخرى حرضت  قرار احلكمني. ويف جلسة  أجل  اجللسة من 
ومل حيرض املدعى عليه )...( عىل الرغم من تبلغه بموعد هذه اجللسة، وتوقيعه عىل ضبط 
اجتمعنا،  بأننا  احلكامن  نحن  نقرر  املتضمنة:  احلكمني  إفادة  وردتنا  وقد  السابقة،  اجللسة 
بينهم بحضورهم. اهـ؛ عليه رفعت  إليه بعد االجتامع  ونرى أهنام يتفرقان، هذا ما وصلنا 
اجللسة للكتابة لقسم هيئة النظر باملحكمة لالجتامع بني الزوجني، وحماولة اإلصالح بينهام، 
أو التفريق بعوض أو دون عوض مع ذكر األسباب واملربرات لذلك؛ عليه رفعت اجللسة 
ومعرفها   )...( املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  تدوينه.  جرى  خيفى  ال  وحتى  لذلك. 
)...(، وحرض حلضورمها املدعى عليه )...( املثبت يف جلسة سابقة ما يدل عىل هويتهم، 
الرقم ٣٥٧٣١٦٧  الكتابة لرئيس قسم اخلرباء باملحكمة بموجب خطابنا ذي  وقد جرت 
والتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ لالجتامع بأطراف النزاع، وحماولة الصلح بينهام، ويف حال عدم 
بذلك،  قرار  وإصدار  عوض،  دون  أو  عوض  عىل  النكاح  فسخ  إيضاح  للصلح  التوصل 
فورد اجلواب منهم برقم ٣٥٧٣١٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، املتضمن: عليه فقد جرى 
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االجتامع بالزوجني، وجرى نصحهام أن يتعارشا باملعروف، كام جرى نصح الزوجة باالنقياد 
مع زوجها، ولكن الزوجة أرصت عىل فسخ النكاح لسوء العرشة بينهام، وقد قرر الزوجان 
من  الصادرة  النكاح  عقد  وثيقة  االطالع عىل  وبعد  زواجهام عرش سنوات،  أنه مىض عىل 
املأذون الرشعي برقم )...( وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٨هـ، املوضح الصداق فيها أربعون ألف 
ريال فقد ظهر لنا أن االجتامع بينهام متعذر، والفرقة أصلح ملثلهام دون عوض لسوء العرشة 
من قبل الزوج بسبب الوسواس واالهتامات بأمور ال تليق بني الزوجني، هذا ما ظهر لنا، 
وباهلل التوفيق. عضو هيئة اخلرباء باملحكمة )...( توقيعه. رئيس هيئة اخلرباء باملحكمة )...( 
توقيعه. اهـ؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعية طالبت بفسخ نكاحها 
من املدعى عليه، وأهنا عند أهلها منذ عام؛ وذلك لسبب سوء عرشته هلا، وهو ال ينفق عليها، 
وال يعاملها املعاملة احلسنة، وهو يسبها، ويشتمها، وبام أنه جرى وعض الزوجني، وأرص 
كل واحد منهام عىل رأيه، وبام أنه جرت خماطبة هيئة اخلرباء باملحكمة فورد اجلواب منهم بأن 
جرى االجتامع بني الطرفني، ورأت اللجنة أن الفرقة بينهام أصلح دون عوض؛ وذلك لسوء 
العرشة من قبل الزوج بسبب الوسواس واالهتامات بأمور ال تليق بني الزوجني، وبام أنه 
ظهر عىل املدعى عليه الشك يف نفس جلسة احلكم، فهو يقول أن تاريخ الزواج خطأ، وعقد 
النكاح غري صحيح والزوجة قد قامت بتزويره، ولطول مدة انفصال الزوجني عن بعضهام، 
فهذا فيه رضر عىل الزوجة؛ ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: )ال رضر وال رضار(؛ لذلك 
كله فقد حكمت بفسخ نكاح )...( لزوجته )...( دون عوض. وبعرض احلكم عىل املدعية 
تسليمه  وتم  اعرتاضية،  بالئحة  احلكم  االعرتاض عىل  عليه  املدعى  وقرر  القناعة،  قررت 
نسخة من الصك يف اجللسة نفسها، وتم إفهامه بأن له ثالثني يوًما لالعرتاض تبدأ من تاريخ 
هذا اليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٣/٦هـ، وجرى إفهام الزوجة بأن عليها العدة الرشعية، 
أال  عليها  بأن  املدعية  وأفهمت  األقراء،  ذوات  من  أهنا  ذكرت  ألهنا  حيض؛  ثالث  وهي 
تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية من حمكمة االستئناف ففهمت ذلك، وحتى ال خيفى 
الثامنة والنصف، وصىل اهلل  الساعة  التوفيق، وأقفلت اجللسة يف متام  جرى تدوينه، وباهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٣/٦هـ.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقــاف  الشخصية 
عريش  بـأيب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل  عسري 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ،  وتاريخ  برقم/٣٥٧٣١٦٧ 
الشيخ/)...( برقم/٣٥١٦٩١٩٢ يف ١٤٣٥/٣/٦هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد )...( 
بشأن فسخ نكاح عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه؛ 
وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت 

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



140

ف�سخ النكاح

 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩١٢٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٥١٩١ 

نشوزا تلبينةا-ا عدما تلدعوىا-ا إنكارا تلزوجةا-ا رضبا عرشةا-ا سوءا نكاحا-ا فقخا
تلزوجةا-ابعثاحكمنيا-افقخانكاحاتملدعيةابالاعوضا-اتلعدةاتلرشعية.

.Zba`_^[\]]لا-سولهاتعايللا
 YXWVUTSRQPON] تعاىللا ٢ا-سولها

 .Z_^[\]Z

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
يسيئ عرشهتا، ويشتمها، ويرضهبا رضبا مربحا أحلق هبا إصابات مما دفعها إىل اخلروج من 
بيت الزوجية، واالمتناع عن العودة إليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالزوجية، 
وأنكر سوء العرشة والشتم، ودفع بأن رضبه هلا غري مربح، وبقصد التأديب، وطلب إلزامها 
ثم  نتيجة،  إىل  يتوصل  فلم  بينهام  الزوجني، وحاول اإلصالح  القايض  بطاعته، وقد نصح 
جرى بعث حكمني من هيئة النظر باملحكمة إلبداء الرأي يف اجلمع بني الزوجني أو التفريق 
بينهام بعوض أو بدونه، وبعد اجتامعهام بالزوجني قررا أهنام يريان التفريق بني الزوجني بغري 
عوض؛ ولذا فقد حكم القايض بفسخ نكاح املدعية من زوجها املدعى عليه دون عوض، 
وأفهمها أن عليها العدة الرشعية، وأال تتزوج بعد انقضائها حتى اكتساب احلكم القطعية، 
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فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بالدمام، وبناًء عىل 
وتاريخ   ٣٥٣٩١٢٢ برقم  بالدمام  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  األوراق 
١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٩٥٠٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، 
املتعلقة بدعوى )...( ضد )...( بشأن فسخ نكاح فقد حرضت )...( )....اجلنسية( بموجب 
رخصة اإلقامة الصادرة من الرياض برقم )...(، وسارية املفعول حتى ١٤٣٦/٠٢/١٧هـ، 
الدمام، هكذا قررت،  بمدينة  ف  املدعية: ال يوجد يل معرِّ ف، وقالت  ومل حيرض معها معرِّ
فجرت الكتابة مني ملفتشة النساء باملحكمة لتطبيق الصورة املوجودة يف بطاقة األحوال املشار 
إليها بعاليه عىل املدعية بموجب خطايب ذي الرقم ٣٥/١٢٦٤٠ يف ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، 
فوردين اجلواب برشح مفتشة النساء باملحكمة )...( املتضمن بأن املراجعة )...( مطابقة مع 
أصل إثباهتا، هكذا تضمن، وحرض حلضورها )...( )... اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة 
الصادرة من الدمام برقم )...( وسارية املفعول حتى ١٤٣٥/١٠/٢٤هـ، وادعت )...( 
١٤٢١/٠٨/١٣هـ،  بتاريخ  تزوجني  زوجي  احلارض  هذا   )...( عليه  املدعى  إن  بقوهلا: 
ودخل يب الدخول الرشعي، وأسكنني يف بيت مستقل، وأنجبت منه ابنا اسمه )...( يبلغ من 
العمر اآلن اثني عرش عاما وبنتًا اسمها )...( تبلغ من العمر اآلن عرش سنوات، وقد كانت 
أمورنا تسري عىل ما يرام يف بداية الزواج، وبعدها بفرتة أصبح يسيئ عرشيت، ويشتمني، ويف 
السنوات الثالث األخرية أصبح يرضبني رضبًا مربحًا علاًم بأنه ال يصيل، وال بينة لدي عىل 
ذلك، ومنذ ثامنية أشهر حصل خالف بيننا بسبب رسوب ابني يف االختبار، فقام املدعى عليه 
برضيب رضبًا مربحًا أحلق يب إصابات، وقد خرجت عىل إثر ذلك من بيته إىل فندق قريب 
من عميل بكليات )...(، ورفضت العودة للمدعى عليه؛ حيث أصبحت أكرهه، وال أطيق 
العيش معه؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه أجاب بقوله: 
ما ذكرته املدعية يف دعواها من الزوجية والدخول والسكنى واإلنجاب فهو صحيح. وأما ما 
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ذكرته املدعية من أنني ال أصيل فهو غري صحيح، فأنا مواظب عىل الصالة مجاعة. وأما سوء 
العرشة والشتم فهو غري صحيح؛ وأما الرضب فسبق أن رضبتها مرتني فقط بقصد التأديب؛ 
ابني  رسب  أن  بعد  الثانية  واملرة  بمرص،  بلدي  يف  بيننا  خالف  إثر  عىل  مرة  رضبتها  حيث 
)...(، وبعد أن منعتني من نفسها، ومل يكن رضيب هلا مربحًا، وما طلبته املدعية فأنا متمسك 
هبا، وأطلب إلزامها باالنقياد معي، والتزام طاعتي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية 
قالت: الصحيح ما ذكرته يف دعواي، علاًم بأن املدعى عليه كان يطلب أن يعارشين بطرق غري 
رشعية، فكنت أمتنع من ذلك، وال بينة لدي عىل ذلك، هكذا قررت. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه قال: ما ذكرته املدعية من أنني طلبت منها معارشهتا بطرق غري رشعية فهو غري 
صحيح، هكذا قرر، ثم أبرزت املدعية وثيقة عقد الزواج الصادرة من مأذون )...( التابع 
١٤٢١/٠٨/١٣هـ،  يف   ١٨٤٢٩/١ الرقم  ذات  العربية  مرص  بجمهورية   )...( ملحكمة 
وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن زواج املدعى عليه من املدعية بصداق قدره عرشة آالف 
وبعرض  تضمنت.  هكذا  مؤجل،  مرصي  جنيه  ألف  عرش  ومخسة  معجل،  مرصي  جنيه 
ذلك عىل الطرفني قاال: إنه الصداق الفعيل، وأضافت املدعية قائلة: لقد استلمت الصداق 
املعجل كاماًل، هكذا قررت، ثم نصحت املدعية بالرجوع إىل زوجها، وأهنا بذلك حتافظ 
عىل بيتها وأوالدها، وهلا من اهلل األجر والثواب، وأهنا إن أرصت عىل طلبها فهي ناشز ال 
أهنا أرصت عىل  إال  النشوز هلا وأرضاره وخماطره  بيان معنى  نفقة هلا وال سكنى، وجرى 
طلبها، ثم حاولت اإلصالح بني الطرفني فلم يتيرس ذلك، ثم نصحت املدعى عليه بمفارقة 

 Zba` _^[\]] :زوجته املدعية، ولعل اخلري يف ذلك فقد قال تعاىل
إال أنه رفض مفارقتها؛ وحيث األمر ما ذكر فقد اقتىض احلال بعث حكمني امتثاال لقوله 

\]Z YXWVUTSRQPON] تعاىل: 
]^_Z، وجرى إفهام الطرفني بذلك فقاال: إننا لن نختار حكمني من قبلنا، ونطلب 
الكتابة لعضوي هيئة النظر، وما يقررانه فنحن موافقان عليه، هكذا قررا، فرأيت الكتابة لقسم 
بالطرفني، ومناقشة أسباب اخلالف، وحماولة  النظر لالجتامع  اخلرباء لتعميد عضوي هيئة 
اإلصالح بينهام، واإلفـادة:هـل يـرون اجلـمـع بـني الزوجـني أو التـفـريـق بـيـنهام؟ وهل 
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التفريق دون عوض أم بعوض؟ وما مقداره؟ ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة ثانية حرض 
باملحكمة  لقسم اخلرباء  كتبنا  قد  املدعية )...( واملدعى عليه )...(، وكنا  الطرفان كل من 
لتعميد عضوي هيئة النظر لإلفادة باملطلوب بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٥٤١٠٣٧١ يف 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ، فوردنا اجلواب بخطاب رئيس قسم اخلرباء ذي الرقم ٣٥٤١٠٣٧١ 
يف ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، مشفوًعا بقرار هيئة النظر ذي الرقم ١١٦ يف ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ، 
املناقشة  وبعد  النظر،  هيئة  مكتب  لدى  الزوجني  حضور  جرى  اآليت:  منه  املقصود  ونص 
بينهام أفادت الزوجة أهنا ال ترغب يف زوجها أبدا؛ لكونه غري سوي باملعاملة معها برضهبا 
رضبًا قويًا، وعىل إثر ذلك قدمت الزوجة صورة - مرفقة باملعاملة - تدعي أن هذا من وقع 
تأديب،  رضب  ولكن  رضهبا،  أنه  فعاًل  يذكر  إنام  أبدا،  بذلك  يقر  ال  الزوج  بينام  الرضب، 
وكذلك يذكر أنه حيب زوجته، وال يرغب يف طالقها مهام كانت األسباب، ويذكر كذلك 
أنه حصل بينهم سحر؛ لذا ترى هيئة النظر لكوهنام حكام عن الزوجني أن الفراق هو األوىل 
طاملا األمر كام ذكر من قبل الزوج ودون عوض، علاًم بأن عمر الزواج ما يقارب ١٣ سنة، 
وبينهام أوالد، هذا ما تم دراسته، وبموجبه نظم هذا املحرض، وباهلل التوفيق. اهـ. ومذيل 
هذا القرار بتوقيع كل من عضوي هيئة النظر )...( و)...(، ثم قال املدعى عليه: سبق أن 
الدعوى  نكاحها، وهذه  فيها فسخ  بلدي بمرص تطلب  املدعية بدعوى ضدي يف  تقدمت 
مازالت قائمة مل يصدر هبا حكم حتى اآلن، هكذا قرر. وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: 
صحيح أنني تقدمت بدعوى يف مرص أطلب فيها فسخ نكاحي من املدعى عليه؛ وذلك منذ 
عرشة أشهر إال أننا مل نحرض أي جلسات؛ لكوننا متواجدين يف اململكة، وأقرر اآلن أنني 
متنازلة عن دعواي يف مرص اكتفاًء بدعواي يف هذه املحكمة، هكذا قررت، ثم قال املدعى 
عليه: ما ذكرته املدعية من أننا مل نجلس يف حماكم مرص أبدًا وذلك لتواجدنا يف اململكة فهو 
الزوجية  عىل  عليه  املدعى  صادق  وحيث  واإلجابة؛  الدعوى  من  تقدم  ملا  فنظرًا  صحيح؛ 
والدخول والسكنى واإلنجاب، كام صادق عىل الرضب هلا، وأنكر ما سوى ذلك؛ وحيث 
جرى نصح املدعية بالرجوع إىل زوجها املدعى عليه فلم تستجب، ثم حاولنا اإلصالح بني 
ذلك؛  فرفض  املدعية  زوجته  بمفارقة  عليه  املدعى  نصحت  ثم  ذلك،  يتيرس  فلم  الطرفني 
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وملا تضمنه قرار عضوي هيئة النظر املشار إليه بعاليه؛ لذا فقد حكمت بفسخ نكاح املدعية 
من زوجها املدعى عليه دون عوض، وأفهمت املدعية بأن عليها العدة الرشعية ثالثة قروء 
القطعية،  للصفة  اكتساب احلكم  انقضائها حتى  بعد  تتزوج  اليوم، وأال  تاريخ  اعتبارا من 
وبعدها سيتم التهميش عىل وثيقة عقد النكاح بمضمون الفسخ الذي حكمت به. وبعرض 
احلكم عىل الطرفني قررت املدعية القناعة به؛ وأما املدعى عليه فقرر عدم القناعة به، وطلب 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  لطلبه،  وأجيب  االستئناف، 

١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

يف  األوىل  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
باملحكمة برقم ٣٥/١٥٢٥٢١٩/ املقيدة  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  حمكمة االستئناف 

برقم  بالدمام  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٥/٢٥هـ،  وتاريخ  ش١ 
مساعد  فضيلـة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/١٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٩٥٠٤
رئيسها سابقًا الشيخ )...( وفقه اهلل املسجل برقم ٣٥٢٠٢٠٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، 
اخلاص بدعوى/)...( ضد/)...( يف قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ٢٧ /١٤٣٥/٦هـ.
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 ٧راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦١٥٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٣٨٨٦ 

فقخانكاحا-اسوءاعرشةا-ارضباتلزوجةا-اإسلتراتلزوجابرضباتلوجها-اعدماموجبا
بينونةا تلنكاحابالاعوضا-ا بعثاحكمنيا-اإسامةاوكيلايفاتجلمقةا-اثبوتاتلرضرا-فقخا

صغلىا-اتلعدةاحيضةاوتحدة.

لا-حديثامعاويةابناحيدةاريضاتهللاتعاىلاعنهاساللاسمتاياارسولاتهلللامااحقاأحدنااعىلا
زوجاه،اومااحقازوجاهاعميه؟اساللا)أناتطعمهااإذتاطعمت،اوتكقوهااإذتاتكاقيت،ا

والاترضباتلوجه،اوالاتقبح،اوالاهتجلاإالايفاتلبيت(.
حيضةا ترتبصا أنا سيسا ثابتابنا تملأةا أملا وسملا عميها تهللا تلنبياصىلا أنا رويا ٢ا-ماا

وتحدةاوتمحقابأهمها.ا
بحيضةا تالعادتدا يكفيهاا تملخامعةا  “  :)٢٨٢ )صا تالخايارتتا يفا تيميةا تبنا سولا را-ا
وتحدةاوهياروتيةاعناأمحداومذهباعثامنابناعفاناوغريهاوتملفقوخانكاحهااكذلكا

أومأاإليهاأمحدايفاروتيةاصالح”.
4ا-اسولاتبناتلقيلايفازتداتملعادا)ر/99ل(: “ تلعدةاإناماجعمتاثالثاحيضاليطولازمنا
رجعةا عميهاا تكنا ملا فإذتا تلعدةا مدةا يفا تللجعةا منا ويامكنا تلزوجا فيرتوىا تللجعةا

فاملقصوداجملدابلتءةارمحهاامناتحلملاوذلكايكفيافيهاحيضةالالساربتء”.
ورشحها لمرضر،ا تلاطميقا وهلاا خميللا “سالا )٧/4ل(:  تجلميلا موتهبا يفا جاءا را-ماا
تحلّطابابقولهلاسالاتبنافلحونايفارشحاتبناتحلاجبلامناتلرضراسطعاكالمهاعنها،ا
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وحتويلاوجههايفاتلفلتشاعنها،اوإيثاراتملأةاعميها،اورضهباارضبًاامؤملا”.
اا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ مناوجباعميهايشءاوتمانعاعناأدتئهاأدتهاعنهاتحلاكلاتلرشعي”.

ألنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
يرضهبا رضبا مربحا، ويتهمها يف عرضها بعد أن تزوج هبا ودخل هبا الدخول الرشعي مما 
دفعها إىل اخلروج من بيت الزوجية، واالمتناع عن العودة إليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر برضبه هلا عىل وجهها، وأنكر اهتامه هلا يف عرضها، وطلب إلزامها بالعودة إىل بيت 
الزوجية؛ وألن املدعى عليه أقر برضب املدعية عىل وجهها وهو رضر منهي عنه؛ وألنه ال 
حاجة لبعث حكمني مع ثبوت الرضر؛ لذا فقد فسخ القايض نكاح املدعية من املدعى عليه 
دون عوض، وأفهمهام أهنا بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الرشعية، وهي 

حيضة واحدة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٦٦١٥٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٢٣٦٤٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، 
بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف 
ف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية بموجب  السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرَّ
السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من ينوب عنه، وقد وردنا 
كتاب مدير مركز رشطة )...( ذو الرقم ٤١/٧٤١ يف ١٤٣٥/٢/٧هـ، ونص احلاجة من: 
)نفيدكم بأنه تم إبالغ املذكور باملوعد حسب اإلجراء املرفق(. اهـ، ثم جرى االطالع عىل 
املرفقات فوجدنا إجراء عمدة حي )...( رشحا عىل كتاب مدير رشطة )...( هذا نصه: )تم 
الرتدد عىل املذكور، وتم طرق الباب ألكثر من أربع مرات، ومل يتم التجاوب(. اهـ، كام جرى 
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االطالع عىل حمرض االتصال املؤرخ يف ١٤٣٥/٢/٧هـ، الصادر من رشطة مركز )...(، 
الشخص  إلبالغ  وذلك  أعاله؛  املوضح  اهلاتف  عىل  االتصال  )جرى  منه:  احلاجة  ونص 
وكانت  حضوره،  عليها  اإلجراء  يتطلب  أوراق  لوجود  وذلك  باملراجعة؛  بعاليه  املوضح 
نتيجة االتصال إبالغ املذكور شخصيا(. اهـ، ثم ادعت املدعية قائلة: إن املدعى عليه زوج 
يل فقد عقد عيل يف عام ١٤٢٦هـ عىل مهر قدره مخسون ألف ريال مستلم بالكامل، ودخل يب 
الدخول الرشعي بتاريخ ١٤٢٦/٦/١٨هـ، ومل حيصل بيننا ولد، وقد ساءت عرشته يل، فهو 
يرضبني رضبا مربحا، ويتهمني يف عريض وأنا يف بيت أهيل منذ تاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
وأصبحت احلياة معه جحيم ال يطاق، أطلب فسخ نكاحي منه، هكذا ادعت. وبسؤاهلا عن 
بينتها يف ذلك أجابت قائلة: ليس لدي بينة، واطلب يمينه عىل نفي دعواي، هكذا أجابت؛ 
ونظرا لوصول القضية هلذا احلد فقد أمرت بإبالغ املدعى عليه بموعد اجللسة القادمة، وأن 
اليمني هبذه الصيغة: )أقسم باهلل العظيم الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور أنني 
ألدائها  حيرض  مل  وإذا  عليه،  توجه  عرضها(  يف  أهتمها  ومل  مربحا،  رضبا  املدعية  أرضب  مل 
قيض عليه بنكوله، ثم قررت املدعية قائلة: إنني أقمت والدي املعرف يب وكيال ينوب عني 
يف هذه القضية، وله حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار 
النكاح وتعيني اخلرباء واملحكمني والقناعة  والصلح والتنازل وطلب اخللع وطلب فسخ 
باألحكام واالعرتاض عليها، هكذا قررت. ويف جلسة أخرى حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل عن: )...( بموجب الوكالة املثبتة لدينا يف 
ضبط اجللسة السابقة، واملخول له فيها حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعوى والرد عليها 
اخلرباء  وتعيني  النكاح  فسخ  وطلب  اخللع  وطلب  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار 
واملحكمني والقناعة باألحكام واالعرتاض عليها، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية 
املدعية عىل املدعى عليه أجاب  الرقم )...(. وبعرض دعوى  بموجب السجل املدين ذي 
قائال: ما ذكرته املدعية من أنني عقدت عليها يف عام ١٤٢٦هـ عىل مهر قدره مخسون ألف 
ريال مسلم بالكامل، وأنني دخلت هبا الدخول الرشعي ١٤٢٦/٦/١٨هـ، وأنه مل حيصل 
بيننا ولد فكل ذلك صحيح. أما ما ذكرته أنني أرضهبا رضبا مربحا فغري صحيح، والصحيح 
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الزوجية  منزل  من  فيه  خرجت  الذي  اليوم  آخرها  مرات؛  أربع  وجهها  عىل  رضبتها  أنني 
لبيت أهلها بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، وكان رضيب هلا بسبب أهنا قالت يل: )لعن اهلل هذا 
تتهمني يف  التي  بل هي  أهتمها يف عرضها فغري صحيح،  أنني  ما ذكرته من  وأما  الوجه(. 
عريض، وأطلب رد دعوى املدعية، وإلزامها بالرجوع لبيت الزوجية، هكذا أجاب، ثم قرر 
املدعي وكالة قائال: موكلتي لن ترجع ما دامت الساموات واألرض، ومترضرة من رضبه، 
وسوء عرشته، هكذا قرر، ثم قرر املدعى عليه قائال: أنا أحب املدعية، وبيننا عرشة دامت 
أنه  عرش سنوات، ولن أطلقها، هكذا قرر؛ فبناء عىل ما سلف، وألن املدعى عليه قد أقر 
رضب املدعية عىل وجهها، وهذا رضر منهي عنه حلديث معاوية بن حيدة ريض اهلل تعاىل 
يا رسول اهلل ما حق أحدنا عىل زوجته، وما حق زوجته عليه؟ قال: )أن  عنه قال: قلت: 
تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال ترضب الوجه، وال تقبح، وال هتجر إال يف 
البيت(. رواه أبو داود؛ وألن من وجب عليه يشء وامتنع عن أدائه أداه عنه احلاكم الرشعي؛ 
املدعى عليه )...( دون عوض، وبذلك قضيت،  لذلك كله فقد فسخت نكاح )...( من 
وأفهمت وكيل املدعية أن عىل موكلته العدة الرشعية هلذا الفسخ، وهي حيضة واحدة يف 
أصح قويل العلامء؛ ملا رواه النسائي أن النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ أمر امرأة ثابت ابن قيس 
أن ترتبص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها، وهو مذهب مجع من الصحابة، كأمري املؤمنني 
عثامن وابن عباس ريض اهلل عنهم، قال ابن تيمية: )املختلعة يكفيها االعتداد بحيضة واحدة، 
وهي رواية عن أمحد ومذهب عثامن بن عفان وغريه، واملفسوخ نكاحها، كذلك أومأ إليه 
قواعد  مقتىض  )وهي  القيم:  ابن  وقال   ،]٢٨٢ ]االختيارات:  اهـ  رواية صالح(.  يف  أمحد 
الرشيعة، فإن العدة إنام جعلت ثالث حيض ليطول زمن الرجعة، فيرتوى الزوج، ويتمكن 
من الرجعة يف مدة العدة، فإذا مل تكن عليها رجعة، فاملقصود جمرد براءة رمحها من احلمل، 
وذلك يكفي فيه حيضة لالسترباء(. اهـ ]زاد املعاد: ١٩٩/٥[، وأفهمت املدعى عليه بأن 
املدعية قد بانت منه بينونة صغرى فال حتل له إال بعقد جديد مستوف الرشوط واألركان، 
كام أفهمت وكيل املدعية أال تستقبل اخلطاب إال بعد اكتساب هذا احلكم القطعية، وسوف 
هيمش عىل عقد النكاح بام طرأ عليه بعد اكتسابه القطعية. وبإعالن احلكم عليهام قرر املدعي 
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وكالة قناعته به، وقرر املدعى عليه اعرتاضه دون الئحة، عند ذلك أمرت برفع كافة أوراق 
املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب التعليامت، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، وقد عادت املعاملة 
من حمكمة االستئناف بمكة املكرمة وبرفقها قرار دائرة األحوال الشخصية األوىل ذو الرقم 
٣٥١٧٤٥٧٥ يف ١٤٣٥/٣/١٢هـ، ونص احلاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
باختيار  الزوجني  يفهم  مل  فضيلته  أن  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقررت 
حكمني من أهلهام، ومل يتم إحالتهام إىل جلنة اإلصالح، ومل يعرض عىل الزوجة إعادة املهر 
أو بعضه، ومل يظهر ما يمنع من ذلك كله(. اهـ؛ عليه أجيب صاحبي الفضيلة ـ وفقهم اهلل ـ 
فأقول: جاء يف مواهب اجلليل: ١٧/٤ )قال خليل: وهلا التطليق للرضر، ورشحه احلّطاب 
بقوله: قال ابن فرحون يف رشح ابن احلاجب: من الرضر قطع كالمه عنها، وحتويل وجهه 
اهـ، ويدخل يف رضهبا رضبًا  امرأة عليها، ورضهبا رضبًا مؤملا(.  وإيثار  الفراش عنها،  يف 
مؤملا ما قام املدعى عليه من رضب املدعية يف وجهها أربع مرات، وقد هنى النبي ـ صىل اهلل 
عليه وسّلم ـ من الرضب يف الوجه، وما دامت الفرقة سببها من الزوج فال يستّحق مهرا، 
وال حيتاجـ  واحلال ما ذكرـ  إىل بعث حكمني لثبوت الرضر املوجب للتفريق؛ وحيث أجبت 
بإحلاقه  وأمرت  إثباته،  جرى  وللبيان  أجريته.  ما  سوى  يل  يظهر  مل  فإنه  الفضيلة  صاحبي 
بالصك والسجل، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ.
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 
١٤٣٥/٤/١٧هـ،  والتاريخ   ٣٥/٣٢٣٦٤٦ الرقم  ذي  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
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بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  املشتملة 
ضد/)...(  دعوى/)...(  املتضمن  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٨٨٢٥ برقم  جدة 
يف فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم بعد 

اإلجابة، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٨راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٢٣٠٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٧٦٤٩٦  

طمبا ذلكا-ا منا تماناعهاا أهمهاا-ا معا تلزوجةا سكنا تلعقدا-ا يفا نكاحا-ارشطا فقخا
تلزوجافقخاتلنكاحا-ارشطاباطلا-ارداتلدعوىا-اإلزتمابإجيادامقكن.

لا-مااجاءايفاتلرشحاتلكبريا)ر٢/ل4٢(: “ تلنوعاتلثاينامناتلرشوطاتلفاسدةاأنايرشطا
باطمةا تلنكاح..افهذهاتلرشوطاكمهاا نفقة..افالرشطاباطلاويصحا أنهاالامهلاهلااوالا
تنعقادهافملا بالعقداسبلا تنايفامقاضاه،اوتاضمناإسقاطاحقوقاجتبا يفانفقهااألهناا
يصح،اكامالواأسقطاتلشفيعاشفعاهاسبلاتلبيع.افأمااتلعقدايفانفقهافهواصحيح؛األنا
هذهاتلرشوطاتعوداإىلامعنىازتئدايفاتلعقداالايشرتطاذكله،اوالايرضاتجلهلابهافملا

يبطمه”.
 ٢ا-مااجاءايفاتإلسناعا)رل/٢لل(ايفامعنىاتلنفقةلا“ وهيلاكفايةامنايمونهاخبزًت،اوأدمًا،ا

وكقوًة،اومقكنًا،اوتوتبعها”.

أقام املدعي دعواه ضد زوجته املدعى عليها طالبا احلكم بفسخ نكاحها منه مقابل تنازهلا 
أن  وهو  العقد،  يف  عليها  اشرتطه  الذي  بالرشط  الوفاء  رفضت  ألهنا  املؤخر؛  مهرها  عن 
تسكن مع أهلها، وأرصت عىل طلب سكن مستقل، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها 
أهلها؛  عند  السكن  يف  ترغب  ال  لكوهنا  مستقل؛  بسكن  إلزامه  وطلبت  بصحتها،  أقرت 
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ونظرًا ألن اشرتاط املدعي عىل املدعى عليها أن تسكن عند أهلها فيه إسقاط لبعض النفقة 
عن  التنازل  مقابل  الفسخ  طلب  املدعي  دعوى  القايض  رد  فقد  لذا  باطال؛  رشطا  فيكون 
املؤخر، وألزمه بإجياد سكن للزوجة صالح ملثيالهتا، وبه حكم، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٨٢٣٠٠ 
حامل   )...( حرض   ٣٤١٩٢٨٦٧٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٨/١٥هـ،  وتاريخ 
...(  )...( قبله  من  هبا  ف  املعرَّ معه  احلارضة  عىل  وادعى   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل 

احلارضة  هذه  إن  دعواه:  يف  قائال   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية( 
يف   ١١/١٧٧/٩٦ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصحيح  بالعقد  تزوجتها  زوجتي 
١٤٢٩/٦/١٤هـ عىل مهر قدره مخسة آالف ريال مسلمة، وعرشون ألف ريال مؤخرة، 
واشرتطت عليها )أن تسكن مع أهلها يف مكة، ويف حال رغبتي إسكاهنا يف سكن مستقل 
فيل ذلك، واشرتطت هي عيل أال أخرجها من مكة سواًء عند أهلها أو يف سكن مستقل، 
الزوجية  فراش  منها عىل  اهـ، وأنجبت  نفقة شهرية مقدارها سبعمئة ريال(.  أعطيها  وأن 
بنتا اسمها )..( مولودة يف ١٤٣٠/٣/٢هـ، وقد أسكنت املدعى عليها مع أهلها من حني 
املدعى  فيها، وقد طلبت مني  إليها  دخويل هبا، وأنشأت غرفة ودورة مياه يف حوشهم آيت 
عليها سكنا مستقال، وبام أين رشطت عليها يف العقد أن تسكن مع أهلها فقد أفهمتها بذلك، 
املؤخر؛  مهرها  تنازهلا عن  مقابل  منها  نكاحي  فسخ  أطلب  لذا  لكنها أرصت عىل طلبها؛ 
وبعرض  ادعى،  هكذا  املسلم،  املهر  من  بيشء  أطالبها  وال  املذكور،  الرشط  خالفت  ألهنا 
ذلك عىل املدعى عليها قالت: ما ذكره املدعي من الزواج واملهر والبنت والرشط املذكور 
بزواجه مني؛  تعلم  العقد؛ ألن زوجته األوىل مل تكن  أنني وافقت عليه حني  إال  فصحيح 
أما وقد علمت فإنني أطلب سكنا مستقال، وال أريد السكن مع أهيل، والغرفة التي بناها 
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يف حوشنا غرفة واحدة ال تصلح أن تكون سكنًا، وال أوافق عىل طلبه الفسخ، فأنا أريده، 
وأطلب إلزامه بسكن مستقل صالح ملثيل، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: 
املسلمون عىل رشوطهم، وما دام أنني رشطت عليها أن تسكن عند أهلها فعليها أن تلتزم 
هبذا الرشط، وليس هلا أن تطالبني بسكن مستقل، هكذا أجاب، ثم جرى االطالع عىل عقد 
النكاح وما ذكر فيه من املهر والرشط فوجدته طبق ما ذكر، كام جرى االطالع عىل حمرض 
الصلح املرفق بخطاهبم ذي الرقم ٣٤١٩٢٨٦٧٧ يف ١٤٣٤/٨/١٤هـ، واملتضمن تعذر 
الصلح بني الطرفني؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي قرر دخوله 
باملدعى عليها، وأنه مل يوجد هلا السكن الصالح ملثلها، ومتسك بام رشطه عليها يف العقد، 
وطلبت املدعى عليها إلزام املدعي بإجياد السكن الصالح ملثلها، وبام أن ما رشطه املدعي 
باطل.  النفقة، وهو رشط  بإسقاط بعض  أهلها( رشط  )أن تسكن عند  املدعى عليها  عىل 
قال يف الرشح الكبري )٤٢١/٢٠(: ) النوع الثاين )من الرشوط الفاسدة( أن يرشط أنه ال 
مهر هلا وال نفقة ... فالرشط باطل ويصح النكاح( إىل أن قال:)فهذه الرشوط كلها باطلة يف 
نفسها؛ ألهنا تنايف مقتضاه، وتتضمن إسقاط حقوق جتب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كام 
لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. فأما العقد يف نفسه فهو صحيح؛ ألن هذه الرشوط تعود 
إىل معنى زائد يف العقد ال يشرتط ذكره، وال يرض اجلهل به فلم يبطله(. اهـ؛ وألن ما طلبته 
كشاف  ينظر:  يوم.  كل  وجوهبا  يتجدد  النفقة  ألن  هلا؛  حق  مثلها  سكن  من  عليها  املدعى 
الكبري )٥١٦/٢٠(؛ لذا  بالدخول. ينظر: الرشح  املهر يستقر  القناع )١٤٦/١٣(، كام أن 
كله فقد رددت دعوى املدعي طلب الفسخ مقابل التنازل عن املؤخر، وألزمته بإجياد سكن 
للزوجة صالح ملثيالهتا، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم القناعة، فقررت 
تسليمه نسخة من صك احلكم حااًل لالعرتاض عليه يف مدة ال تتجاوز ثالثني يومًا، فإذا 
انقضت املدة ومل يقدم اعرتاضه يسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١١هـ.
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أعيدت  االستئناف  ملحكمة  والصك  املعاملة  أوراق  كامل  رفع  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
رئيس  برشح  إلينا  املحال  ١٤٣٥/٣/١٢هـ،  يف   ٣٤١٩٢٨٦٧٧ الرقم  ذي  بخطاهبم 
املحكمة ذي الرقم ٣٤/١٩٢٨٦٧٧ يف ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، املرفق به قرار املالحظة الصادر 
برقم  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة  من 
٣٥١٧٢٠٥٦ يف ١٤٣٥/٣/٨هـ، املتضمن بعد املقدمة ما نصه: )وبدراسة الصك وصورة 
ما ذكره فضيلته  أن  لفضيلة حاكمها ملالحظة  إعادهتا  تقررت  ضبطه والئحته االعرتاضية 
بقوله: وبام أن ما رشطه املدعي عىل املدعى عليها أن تسكن عند أهلها رشط بإسقاط بعض 
الفقهاء رمحهم اهلل عبارة  النفقة؛ وهلذا يذكر  النفقة. اهـ يف غري حمله، فليست السكنى من 
والعطف  األخرى،  عىل  الكلمتني  إحدى  فيعطفون  املواضع  عرشات  يف  والنفقة  السكنى 
كام هو معلوم يقتيض املغايرة، والظاهر صحة رشط سكن املرأة عند أهلها، وعىل هذا فعىل 
فضيلته وفقه اهلل إعادة النظر يف حكمه، وحماولة إقناع املرأة بالصرب عىل ذلك، أو التنازل عن 
املؤخر مقابل الفراق، واهلل املوفق(. اهـ؛ وإجابة عام ذكره أصحاب الفضيلة سددنا اهلل وإياهم 
النفقَة عىل  الفقهاء  وأن عطف  النفقة،  من  ليست  السكنى  بأن  التسليم  أواًل/ عدم  أقول: 
السكنى أو العكس، يقتيض املغايرة، بل السكنى من النفقة، وأما عطف الفقهاء فهو من باب 
عطف البعض عىل الكل، وإال فالنفقة تشمل الطعام، والكسوة، واملسكن. قال يف اإلقناع 
يف معنى النفقة: “وهي: كفاية من يمونه خبزًا، وأدمًا، وكسوًة، ومسكنًا، وتوابعها”. ينظر: 
العدل، ومثله يف منتهى اإلرادات مع رشحه:  اإلقناع مع رشحه: )١١٢/١٣( ط/وزارة 
)٦٤٩/٥( ط/ مؤسسة الرسالة، وال أعلم من كالم أهل العلم تفريقًا بني النفقة والسكنى 
إال يف مسألة املبتوتة إذا كانت حائاًل، فقال بعضهم: ال نفقة هلا، وهلا السكنى، روي ذلك عن 
ابن عمر وعائشة ريض اهلل عنهام، وقال به الفقهاء السبعة، ومالك، والشافعي، وهو رواية 
عن أمحد. ينظر: التمهيد: )٢٨٣/١١( ط/ الفاروق، واحلاوي الكبري: )٤٦٥/١١( ط/ 
دار الكتب العلمية، واإلنصاف مع الرشح الكبري: )٣١٢/٢٤( ط/دار عامل الكتب. وسبب 
اختالفهم يف هذه املسألة: اختالف الرواية يف حديث فاطمة بنت قيس ريض اهلل عنها. ينظر: 
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التمهيد: )٢٨٠/١١(، وبداية املجتهد: )٩١/٢( ط/املكتبة العرصية؛ وعليه فلم يظهر يل 
أن ما تم نقله عن أهل العلم يف تسبيب احلكم يف غري حمله. ثانيًا/ عىل فرض التسليم بأّن 
السكنى مغايرة للنفقة، فأيُّ فرٍق بني اشرتاط إسقاط النفقة أو رشط إسقاط السكنى؟ لذا 
كله مل يظهر يل ما يوجب الرجوع عام حكمت به، وقررت إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف، 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
الطرفان، وقد وردتنا  )...( حرض  الشيخ  لفضيلة  املكرمة واخللف  بمكة  العامة  باملحكمة 
قرار  املتضمن  برقم ٣٤١٩٢٨٦٧٧ يف ١٤٣٥/٦/١٣هـ،  املعاملة من حمكمة االستئناف 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  يف   ٣٥٢٦٩٩٧٥ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف 
لفضيلة  إعادهتا  تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ( نصه:  ما 
املدعية،  عىل  السابق  قرارنا  يف  جاء  ما  عرض  خلفه  أو  فضيلته  عىل  أن  ملالحظة:  حاكمها 
فقد  عليه  اهـ؛  املوفق(.  واهلل  املشكلة،  وتنتهي  املذكورين،  احللني  أحد  عىل  توافق  فلعلها 
جرى عرض ما جاء يف القرار السابق ألصحاب الفضيلة عىل املدعى عليها، وبسؤاهلا: هل 
تقبل بالتنازل عن املؤخر مقابل الفراق؟ قالت: ال، ال أقبل، وأطلب حقي كاماًل، فجرى 
إقناعها بالصرب عىل ذلك، فقالت: ال،  ليس لدي االستعداد، وأطلب حقي الرشعي كاماًل؛ 
عليه فقد قررت رفع اجللسة، وإعادة املعاملة ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد. 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 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤/١٩٢٨٦٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ، املرفق هبا الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( برقم ٣٥١١٣٣٠٦ وتاريخ ١/١١ /١٤٣٥هـ، وما أحلقه 
املتضمن دعوى )...(  املكرمة،  العامة بمكة  باملحكمة  القايض  الشيخ )...(  خلفه فضيلته 
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الصك وصورة ضبطه والئحة  املرأة )...( )... اجلنسية( يف قضية زوجية. وبدراسة  ضد 
االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 9راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٥٧٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٢٥٠٩ 

فقخانكاحا-اعيبايفاتلزوجةا-اتشرتطهاابكلتافبانتاثيباا-اإنكاراتلدعوىا-اعدماتلبينةا-ا
معارشةاتلزوجةابعداتلعملابالعيبا-اداللةاعىلاتللضاابها-ارصفاتلنظل.

.Z~{|}zyxwv]لا-سولهاتعاىللا
.Z76543210/.-,]٢ا-سولهاتعاىلل

را-سولاتلبهويتايفارشحاتملناهىا)ر/٢ر(: “ ويققطاخيارايفاغرياعنةابامايدلاعىلارضاا
مناوطءاأوامتكنيامعاعملابهاأياتلعيب”.

أقام املدعي دعواه ضد زوجته املدعى عليها طالبًا فسخ نكاحها منه لكونه اشرتطها بكرا 
فبانت بعد الدخول ثيبا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أنكرت صحتها، ودفعت بأن 
زوجها املدعي هو من فض بكارهتا بعد عقد النكاح؛ ونظرًا ألن املدعي مل يقم بينة عىل صحة 
بعد علمه  أشهر  أربعة  ملدة  هلا  عليها ومعارشته  املدعى  بزوجته  بدخوله  أقر  دعواه؛ وألنه 
املدعي ضد زوجته  النظر عن دعوى  القايض برصف  فقد حكم  لذا  ادعاه؛  الذي  بالعيب 
املدعى عليها، وأخىل سبيل املدعى عليها من 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 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٦٥٧٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٦٩٨٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حرض 
املدعي وكالة )...( )...اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( الوكيل عن )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٥٣٦٠١١ يف ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، التي 
املدعى  إلخ، ومل حترض  الدعاوى )...(  املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وإقامة  ختوله 
وإلبالغ  لذا  اجللسة؛  بموعد  إبالغها  يفيد  ما  يردين  ومل  رشعا  يمثلها  من  وال   )...( عليها 
املدعى عليها فقد جرى رفع اجللسة. ويف املوعد املحدد افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي 
وكالة املثبتة هويته ووكالته مسبقًا واملدعي أصالة )...( )...اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات 
الرقم )...(، كام حرضت حلضوره املدعى عليها )...( )...اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات 
الرقم  ف هبا من قبل والدها )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات  املعرَّ الرقم )...(، 
حترير  يف  قائاًل  القضاء  جملس  يف  احلارضة  عليها  املدعى  عىل  أصالة  املدعي  وادعى   ،)...(
ذا  الرشعي  العقد  القضاء  بمجلس  احلارضة  عليها  املدعى  عىل  عقدت  لقد  عليها:  دعواه 
بجدة،  الشخصية  األحوال  حمكمة  من  الصادر  ١٤٣٤/٠٩/١٧هـ،  بتاريخ   ٢١٤ الرقم 
ودخلت هبا بعد العقد ومل تنجب يل أوالًدا، وقد تزوجتها عىل أهنا امرأة بكر، فظهر يل بعد 
الدخول أهنا ثّيب، وسألتها عن ذلك، فأخربتني بأهنا كانت عىل عالقة مع أحد األشخاص، 
وطلبت مني السرت عليها؛ لذا فإين أطلب من فضيلتكم فسخ نكاحي منها، هكذا ادعى. 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أجابت بأن ما ذكره املدعي من العقد والدخول وعدم 
بأين عىل عالقة  ثّيب، وأين قد أخربته  امرأة  إنجاب األوالد فصحيح، وما ذكره من كوين 
مع أحد األشخاص فغري صحيح، والصحيح أن املدعي هو من قام بفّض بكاريت بعد عقد 
بأهنا  أخربته  أن  بعد  املدعي: هل عارش زوجته وجامعها  أجابت. وبسؤال  النكاح، هكذا 
كانت عىل عالقة مع شخٍص آخر قبل نكاحه هلا؟ أجاب بأنه قد عارشها ملدة أربعة أشهر 
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بعد العقد، والنتهاء الوقت املحدد للجلسة فقد جرى رفعها. ويف املوعد املحدد افتتحت 
اجللسة، وفيها حرض املدعي أصالة وحرضت املدعى عليها أصالة املذكورة هويتامها مسبقا. 
بإحضاره  مستعد  وأنا  اجللسة،  هذه  يف  أحرضه  مل  قال:  النكاح  عقد  عن  املدعي  وبسؤال 
ما علمته  بينة لدي سوى  البينة عىل دعواه أجاب: ال  املدعي  القادمة. وبسؤال  يف اجللسة 
من حاهلا حال دخويل هبا، وما أخربتني به املدعى عليها، وطلبها مني السرت عليها، هكذا 
أجاب. وبسؤال الطرفني: هل لدهيام مزيد مرافعة؟ فأجابا: ليس لدينا سوى ما تم ضبطه، 
ونطلب من فضيلتكم رسعة احلكم يف القضية، هكذا قررا؛ فبناء عىل ما سبق من الدعوى 
واإلجابة وما أدىل به الطرفان، وملا أن املدعي قد طلب احلكم بفسخ نكاح زوجته املدعى 
عليها لكونه اشرتطها بكرا فبانت ثيبا، وملا أن املدعى عليها قد دفعت بأن زوجها املدعي 
أن  وملا  املدعي،  ما جاء يف دعوى  وأنكرت مجيع  ليلة دخوله هبا،  بكارهتا يف  هو من فض 
املدعى عليه مل يقم البينة عىل صحة ما جاء يف دعواه، ولكون املدعي قد أقر بدخوله بزوجته 
املدعى عليها، ومعارشته هلا ملدة أربعة أشهر بعد علمه بالعيب الذي ادعاه يف دعواه، ونظرا 
ملا قرره اإلمام البهويت رمحه اهلل يف كتابه رشح املنتهى: )٥٢/٣( يف قوله: “ ويسقط خيار يف 
غري عنة بام يدل عىل رضا من وطء أو متكني مع علم به، أي: العيب”. اهـ؛ لذا فقد رصفت 
النظر عن دعوى املدعي )...( ضد زوجته املدعى عليها )...(، وأخليت سبيل املدعى عليها 
عليها  املدعى  بزوجته  راغبا  يكن  مل  إن  املدعي  وأفهمت  حكمت،  وبه  الدعوى،  هذه  من 
حيرم  وأنه   ،Z~{|}zyxwv]:تعاىل لقوله  بيده؛  الطالق  فإن 

عليه اإلمساك بزوجته املدعى عليها لإلرضار هبا؛ لقوله تعاىل: [,-./0 
Z7654321. وبإعالم احلكم قرر املدعي عدم قناعته باحلكم واالعرتاض 
عليه بالئحة فأفهمته باملراجعة يوم االثنني بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ الستالم نسخة من 
استالمه  تاريخ  يومًا من  النظامية، وهي ثالثون  املدة  صك احلكم لالعرتاض عليه خالل 
احلكم  واكتسب  االستئناف،  يف  حقه  سقط  خالهلا  يعرتض  مل  فإن  احلكم،  صك  لنسخة 
القطعية. جرى النطق باحلكم يف متام الساعة ٣٠: ١١،  وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ.
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ف�سخ النكاح

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 
ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨١٧٥١ برقم  بجدة  العامة 
)...( يف قضية فسخ نكاح. 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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انقياد زوجة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتبوك

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٦١٤٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ رقم القرار:٣٥١٦٤١٩٩  

تلزوجا رفضا تإلنجابا-ا عىلا سدرتها عدما تلزوجا-ا عرشةا بقوءا دفعا زوجةا-ا تنقيادا
لمكشفاتلطبيا-ابعثاحكمنيا-افقخاتلنكاحابعوض.

.ZXWVUTSRQPON]1ا-سولهاتعاىللا
٢ا-اسلتراهيئةاكباراتلعمامءارسلا)ا٢(ايفا٨/٢1/ل1٣٩هـ.

أقام املدعي دعواه ضد زوجته املدعى عليها طالبًا إلزامها بالرجوع إىل بيت الزوجية بعد 
خروجها منه بدون إذنه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها ودفعت بسوء 
عرشة املدعي هلا وأنه غري قادر عىل اإلنجاب، فطلب القايض من الطرفني بعث حكم لكل 
واحد منهام فاختارا مركز التنمية األرسية، وقد وردت إفادة املركز متضمنة أن رأي احلكمني 
هو فسخ النكاح بعوض، فاستعدت املدعى عليها ببذل العوض؛ ولذا فقد حكم القايض 
فاعرتض  العوض،  لذلك  املرأة  دفع  مقابل  املدعي  من زوجها  عليها  املدعى  نكاح  بفسخ 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بتبوك وبناء عىل املعاملة 



163

وتاريخ   ٣٤١١٦١٤٧ برقم  املكلف  بتبوك  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٣/١٠هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٥٥٩٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ ففي 
يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرضت )...( بدون جنسية بموجب 
)...( يف ١٤٣٢/٧/١٢هـ، وادعى األول  برقم  الوجه  املدنية يف حمافظة  خطاب األحوال 
قائال: لقد تزوجت هذه احلارضة يف ١٤٣١/١٢/٢٢هـ عىل مهر وقدره مخسون ألف جنيه 
مرصي ومخسة وتسعون ألف ريال سعودي، ومل تنجب يل عىل فراش الزوجية، وقد خرجت 
لبيت  بالرجوع  إلزامها  أطلب  علمي،  أو  إذين  دون  ١٤٣٤/١/٧هـ  يف  الزوجية  بيت  من 
املدعي  ذكره  ما  بقوهلا  أجابت  عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  الزوجية 
يف دعواه من الزواج وعدم اإلنجاب وخروجي من املنزل فصحيح، وأما ما ذكره من املهر 
فغري صحيح، والصحيح أنه تسعون ألف ريال. وأما سبب خروجي من املنزل فألنه ييسء 
معاملتي ويرضبني وال ينفق عيل وليس له قدرة عىل اإلنجاب هذه إجابتي. وبعرضها عىل 
املدعي قال: أما املهر فالصحيح ما ذكرت وأما ما ذكرته من أين يسء العرشة وأرضهبا وأين ال 
أستطيع اإلنجاب فغري صحيح؛ فلم أرضهبا إطالقا، ولدي القدرة عىل اإلنجاب وقد رزقني 
املدعى عليها  أفاد. وبعرضه عىل  ابن و)١٩( بنت هكذا  اهلل من زوجايت األخريات )٢٣( 
أجابت بقوهلا صحيح أن لديه أوالدًا لكن من زوجات أخريات، وملا تزوجني تبني يل عدم 
قدرته عىل اإلنجاب، وقد أمضيت معه سنتني ونصف ومل نرزق بذرية، وراجعنا املستشفى 
فتبني عدم قدرته عىل اإلنجاب هكذا أجابت. عليه فقد قررت الكتابة للمستشفى للكشف 
عىل املدعي وإفادتنا بالنتيجة ثم قال املدعي: إنني أرفض هنائيا الذهاب للمستشفى. فجرى 
حماولة اإلصالح بني الزوجني، وترغيب كل منهم باآلخر، وبيان عاقبة الفرقة بينهام، إال أن 
الزوجة مرصة عىل عدم الرجوع لبيت الزوجية. فطلبت منهام بعث حكمني: حكام من أهله 
وحكام من أهلها عماًل بقول اهلل تعاىل: }وإن خفتم شقاق بينهام فابعثوا حكاًم من أهله وحكاًم 
من أهلها { إال أهنام طلبا حتكيم مركز التنمية األرسية التابع جلمعية )...( يف تبوك ورضامها 
عام يصدر عن املركز. عليه فقد قررت الكتابة ملركز التنمية األرسية التابع جلمعية )...( .. يف 
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انقياد زوجة

تبوك لالجتامع بالطرفني وتقرير ما يرونه، ورفعت اجللسة وأجلت. ويف جلسة أخرى حرض 
جلمعية  التابع  األرسية  التنمية  ملركز  الكتابة  جرت  وقد  عليها  املدعى  حرضت  كام  املدعي 
)...( يف تبوك بخطابنا رقم ٣٤١١٤٢٥١٢ يف ١٤٣٤/٥/١٥هـ فوردنا جواهبم رقم ٣٤ يف 
١٤٣٤/٧/١٧هـ وبرفقه حمرض التحكيم ونص احلاجة منه: )بدا لنا واهلل أعلم أن الزوجني 
الزوجة  فإنا نرى فراق  الزوجية معه؛ لذا  الشقاق والكره ما ال تستقيم احلياة  بينهام  بلغ  قد 
)...( .عن زوجها )...( .عىل عوض قدره مخسون ألف ريال( ا.هـ. وبعرض املحرض وما 
تضمنه عىل املدعي واملدعى عليها أجاب املدعي بقوله: لن أطلق املدعى عليها حتى تعيد 
يل كامل ما استلمته مني وقدره مائة وستون ألف ريال. وبعرض املحرض عىل املدعى عليها 
وافقت عىل ما تضمنه واستعدت بدفع العوض. ولتأمل ما سبق والنطق باحلكم جرى رفع 
اجللسة وتأجيلها. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليها، وبعد تأمل ما تم رصده 
بعاليه صدر منا احلكم التايل: بناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث ادعى املدعي 
أن املدعى عليها قد خرجت من بيت الزوجية بدون إذنه أو علمه، ودفعت املدعى عليها بأن 
املدعي ييسء معاملتها، ويرضهبا، وال ينفق عليها، وليس له قدرة عىل اإلنجاب. وقد طلبت 
من املدعي الذهاب للمستشفى إلجراء الكشف فرفض ذلك رفضا قاطعا، ثم طلبت بعث 
يصدر  عام  رضامها  وقررا  األرسية  التنمية  مركز  حتكيم  فاختارا  الزوجني  قبل  من  حكمني 
من قبل املركز. وحيث رأى احلكامن الفسخ بني الطرفني مقابل عوض تدفعه املرأة وقدره 
رقم  العلامء  كبار  هيئة  قرار  يف  جاء  وملا  بذلك؛  املرأة  استعدت  وحيث  ريال؛  ألف  مخسون 
املدعي  زوجها  من   )...( املرأة  نكاح  بفسخ  حكمت  فقد  لذا  ١٣٩٤/٨/٢١هـ؛  يف   ٢٦
أن  املرأة  وأفهمت  قضيت،  وبه  ريال  ألف  مخسون  وقدره  املرأة  تدفعه  عوض  مقابل   )...(
عليها العدة الرشعية وهي ثالث حيض من تاريخ الفسخ، وأال تتزوج حتى تنتهي عدهتا، 
ويكتسب احلكم الصفة القطعية. وأفهمت املدعي أن املرأة قد بانت منه بينونة صغرى ال حتل 
له إال بعقد جديد مستكمل ألركانه ورشوطه، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي عدم 
القناعة وطلب االستئناف مكتفيا بصك احلكم عن تقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لذلك، 
وقررت املدعى عليها القناعة وسيتم رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف يف تبوك 
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وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/١٠هـ .

حمكمة  يف  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد:  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة تبوك عىل املعاملة الواردة من املحكمة العامة بتبوك برقم ٣٤٥٥٩٠٨٩ 
الشيخ/ )...( وفقه اهلل  الصادر من فضيلة  املرفق هبا الصك  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ 
بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٤/٨/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٤٠٤٩ برقم 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  الزوجية،  بيت  إىل  الزوجة  عودة  طلب  دعوى 
املعاملة والالئحة االعرتاضية جرت املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلته عىل إيداع العوض 

يف بيت املال قطعَا للنزاع وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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انقياد زوجة

 1لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة البدائع العامة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢١٦٥٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٢٨٥٦ 

تساعدتدا لمزوجةا-ا رشوطا حكمنيا-ا بعثا تلزوجا-ا عرشةا بقوءا زوجةا-دفعا تنقيادا
تلزوجابانفيذهاا-اإلزتماتلزوجةاباالنقياد.

حتققارشوطاتالنقياد.

أقام املدعي دعواه ضد زوجته املدعى عليها طالبًا إلزامها باالنقياد له والرجوع إىل بيت 
الزوجية بعد خروجها منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت 
بأن سبب خروجها هو سوء عرشة املدعي هلا، وطلبت إلزامه بحسن عرشهتا، وببيت جديد، 
ورضاوة، ونفقة شهرية، وقد أنكر املدعي سوء العرشة، ووافق عىل طلبات املدعى عليها 
من  ظهر  وملا  نتيجة،  إىل  يتوصال  ومل  بينهام،  حكمني  بعث  فتم  والنفقة،  الرضاوة  باستثناء 
املطالبة  بعدم  عليها  املدعى  وترصيح  هبا،  املضارة  وعدم  الزوجة  إرجاع  يف  املدعي  صدق 
بالفسخ والتفريق؛ لذا فقد حكم القايض بلزوم رجوع املدعى عليها لبيت الزوجية واالنقياد 
والطاعة، وإال فإهنا تعد ناشزا ساقطة احلقوق، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف. 



167

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس 
املحكمة العامة بمحافظة البدائع، وبناء عىل املعاملة املقيدة لدينا برقم ٣٤٦٣٩٩١٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٣/١٤هـ، ويف يوم السبت ١٤٣٤/٥/١١هـ يف متام الساعة احلادية عرشة افتتحت 
اجللسة األوىل للنظر يف قضية )...( ضد )...(، وفيها حرض املدعي )...( سعودي بالسجل 
املدين ذي الرقم ١٠١٢٣٥٨٠٤٨،  وادعى عىل احلارضة معه )...( سعودية بالسجل املدين 
بالسجل املدين ذي  املعرف هلا أخيها )...( سعودي  الرقم ١٠٢٩٣٩٥٣٢٢ بحضور  ذي 
الرقم ١٠٣٩٥٢٩٦٧٠ قائال يف حترير دعواه: لقد تزوجت هذه احلارضة معي بموجب عقد 
نكاح رشعي صادر من هذه املحكمة برقم ١٩ وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٧هـ، وأنجبت يل عىل 
فراش الزوجية بنتا واحدة اسمها )...(، املولودة بتاريخ ١٤٢٦/٧/١٢هـ، وبقيت معي يف 
الثاين من عام ١٤٣١هـ؛ حيث طلبت مني الذهاب هبا إىل  الزوجية حتى شهر ربيع  بيت 
بيت أهلها بسبب بعض اخلالفات والنزاعات، ومنذ ذلك الوقت مل ترجع زوجتي إىل بيت 
دعواي.  هذه  والطاعة،  واالنقياد  الزوجية،  بيت  إىل  بالرجوع  إلزامها  أطلب  الزوجية، 
كله  دعواه  يف  املدعي  ذكره  ما  بقوهلا:  أجابت  املدعي  دعوى  عن  عليها  املدعى  وبسؤال 
منه  طلبي  وسبب  حقوقي؛  ويأخذ  مايل،  يف  يطمع  واملدعي  موظفة،  بأين  علام  صحيح، 
الذهاب يب إىل بيت أهيل هو تعديه عيل بالرضب، باإلضافة إىل السب والشتم يل وألهيل 
واهتامي برسقته، والكذب عيل يف أحيان كثرية، كام أنه ال ينفق عيل لضعف دخله ووظيفته، 
كام أنه مل يرسل نفقة ابنته وال نفقتي منذ أن تركني يف بيت أهيل، ويف أكثر من مرة يطلب مني 
إلزامه  فضيلتكم  من  أطلب  لذا  طالقي؛  مقابل  عنده  املالية  مستحقايت  بعض  عن  التنازل 
باآليت: أوال:  بيت جديد غري البيت الذي أسكن فيه مؤثث بالكامل. ثانيا: رضاوة بمبلغ 
حمرتم ملقامي. ثالثا: احرتامي وحسن معارشيت، وأن يقوم بإيصايل من مقر عميل وإليه. رابعا:  
ألحد  يسمح  وأال  بيننا،  التي  األرسار  حفظ   : خامسا  ولبنتي.  يل  كافية  شهرية  نفقة  دفع 
بالتدخل يف شؤوننا اخلاصة؛ والنتهاء وقت اجللسة املحدد رفعت اجللسة الستكامل رشوط 
املدعى عليها، مع حث الطرفني عىل الصلح، وحماولة التوفيق بني وجهات النظر، وأال ينظر 
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لآلخر نظرة احتقار وتعال، وأن احلياة الزوجية مبنية عىل املودة والرمحة واملعارشة واإلمساك 
باملعروف أو الترسيح بإحسان. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وبسؤال املدعية عن باقي 
رشوطها أجابت بقوهلا: ليس لدي مزيد رشوط عام تم تدوينه يف اجللسة األوىل سوى إلزام 
املدعي أجاب  املدعى عليها عىل  املدعى عليه بإحضار خادمة يل وللبيت، وبعرض إجابة 
عليها  أتعدى  أو  ماهلا،  يف  أطمع  فلم  صحيح،  غـري  إجـابتها  يف  املدعية  ذكرته  ما  بقوله: 
بالرضب، أو أسبها، أو أهلها بسوء، وعندما كانت يف بيت الزوجية كنت أنفق عليها وعىل 
بيت ملك  لدي  أن  مالية، كام  أي مستحقات  للمدعية  ذمتي  البيت بشكل عام، وليس يف 
لدي من ختصيص  مانع  منه، وال  األول  الدور  تقيم يف  الثانية  مكون من دورين؛ زوجتي 
الدور الثاين للمدعية إن كانت فعال ترغب يف الرجوع لبيت الزوجية، كام أفيد فضيلتكم بأين 
احلارضة  زوجتي  ألن  الزوجية؛  بيت  من  عليها  املدعى  خروج  منذ  ابنتي...  نفقة  أدفع  مل 
الزيارة  بشأن  أهلها  من  معه  أتفاهم  من  أجد  ومل  البنت،  زيارة  من  متكيني  رفضوا  وأهلها 
والنفقة اخلاصة بالبنت؛ أما ما يتعلق برشوط املدعى عليها كاملة باستثناء الرضاوة والنفقة 
هلا وللبنت بمبلغ نقدي أضعه يف يدها فأنا كام ذكرت أنفق عىل البيت بشكل عام، وأوفر 
ن سعى يف اإلصالح  احتياجات املدعى عليها وابنتي )...( . فجرى مني مناقشة الطرفني عمَّ
والتوفيق يف وجهات النظر فأجاب كل منهام بأنه تم حتكيم )...( أخ املدعية من الرضاع، 
فسخ  فضيلتكم  من  أطلب  ال  بقوهلا:  املدعية  أضافت  كام  يشء،  إىل  معه  نتوصل  مل  ولكن 
النكاح والتفريق، وإنام أطلب إلزامه بالرشوط، وما ذكره املدعي من البيت فهو ليس بيتا 
خاصا به، وإنام هو بيت لوالده، والدور الذي أسكن فيه الزوجة الثانية التي تزوجها بعد 
خروجي من بيت الزوجية إنام هو بيتي الذي كنت أسكنه، فاملدعي فيام يظهر يل ولكم ال 
يرغب حقيقة يف رجوعي، وإنام يقصد املضارة يب، فجرى مني االطالع عىل عقد النكاح، 
فلم أجد فيه مؤخر صداق، وبمناقشة املدعية عن سبب ما ذكرته من قصد إرضار الزوج هبا 
أجابت بقوهلا: سبب ذلك واهلل أعلم من باب فرض الرأي ومزيد من االحتقار، فجرى مني 
حماولة الصلح بني الطرفني فلم أتوصل إىل حل للجمع بينهام؛ وحيث إن األمر ما ذكر سألت 
بأننا  منهام  فأجاب كل  واحلكمة،  العقل  ذوي  من  أهلهام  من  بعث حكمني  املتداعيني عن 
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نرغب يف حتكيم جلنة اإلصالح التابعة جلمعية الرب، وال مانع لدينا من االنتهاء عىل ما تقرره 
املختص بمخاطبة رئيس جلنة اإلصالح  املوظف  التأكيد عىل  اللجنة، ورفعت اجللسة مع 
بجمعية الرب الختاذ ما يلزم. ويف جلسة أخرى فتحت اجللسة الثالثة وفيها حرض الطرفان، 
وقد جرى مني مسبقا خماطبة رئيس جلنة اإلصالح بجمعة الرب اخلريية بالبدائع للتحكيم بني 
والتاريخ   ٣٤٢٤٦٨٤٨٤ الرقم  ذي  خطابنا  بموجب  يلزم  بام  ــادة  واإلف الزوجني، 
١٤٣٤/١١/٢هـ، ومل يرد جواب من اللجنة بشأنه؛ وبمناقشة الطرفني عام تم اختاذه من 
بشأن  معي  بالتواصل  قام   )...( األستاذ  إن  قائال:  بمفرده  منهام  كل  فأجاب  اللجنة،  قبل 
القضية، ومل يتوصل حلل، كام أضاف املدعي بأن املدعى عليها أرصت عىل نفس رشوطها 
املدونة بعاليه، ومل أوافق عىل رشط البيت الواقع يف البدائع والنفقة النقدية بيدها، فتداخلت 
املدعى عليها قائلة: هل من املروءة أن يقوم الزوج بإسكان زوجته اجلديدة يف بيتي الذي 
املدعية  رجوع  من  لدي  مانع  ال  بقوله:  أجاب  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  ؟  أسكنه  كنت 
لنفس الدور والبيت الذي كانت تسكن فيه إن كانت فعال حريصة عىل الرجوع، علام بأن 
بعنيزة، فعلقت  إقامتي  بيتا آخر خارج مقر  أستأجر  أن  الشهري حمدود، ويشق عيل  دخيل 
املدعى عليها بقوهلا: البيت الذي يذكر ليس ملكا له، وإنام هو ملك لوالده، وأخشى أن يقوم 
بإخراجنا يف أي وقت، فرد الزوج بقوله: مل ولن خيرجني والدي من بيته لعدم حاجته إليه، 
ولو أخرجني منه فيحق هلا أن تطالب ببيت جديد. وبسؤال املتداعيني: هل لديكام ما تريدان 
إضافته؟ فأجاب كل منهام بالنفي، كام قرر املدعي بقوله: ما زلت أرغب يف رجوع زوجتي 
لبيت الزوجية والطاعة؛ وحيث إن األمر ما ذكر، وللتعقيب عىل خطاب التحكيم رفعت 
البدائع  مجعية  جملس  رئيس  جواب  وردنا  وقد  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة، 
)وصلنا  نصه:  ما  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  والتاريخ  ١٨٤/خ  الرقم  ذو  اخلريية 
بتاريخ   ٣٤٢٤٦٨٣٢٠ الرقم  ذو  وخطابكم   ٣٤٢٤٦٨٤٨٤ الرقم  ذو  خطابكم 
حاليا  اعتذر  بذلك  املختص  املسؤول  بأن  نفيدكم  وعليه  املرفقان،  ١٤٣٤/١١/٢هـ 
التواصل  مني  فجرى   ،) املذكورين  اخلطابني  لفضيلتكم  نعيد  لذا  أبداها؛  التي  للظروف 
املقيد  القضية، فوردنا جوابه  يلزم بشأن هذه  مبارشة مع املصلح واملحكم )...( الختاذ ما 
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لدينا برقم ٣٥٢٢٩١٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، املتضمن ما نصه: )إشارة إىل خطابكم 
حول السعي يف الصلح يف القضية الزوجية بني )...( وزوجته نفيد فضيلتكم بأنه تم إحضار 
الزوج، وأبدى رغبته يف رجوع زوجته مع ابنته إىل بيت الزوجية، وقد التزم يف وضع الزوجة 
أو يف  الثانية،  الزوجة  يف منزل مستقل يف مدينة عنيزة ويف دور كامل، وليس هلا عالقة يف 
أهله، وكذلك وافق عىل جلب هدية )رضاوة هلا(، واستعد بدفع كل ما تم الرصف عىل ابنته 
كنفقة يف الفرتة املاضية، ودفع تكلفة النقل من وإىل العمل لسنة كاملة، والسامح هلا يف زيارة 
وافقت  الزوجة  عىل  العرض  وبعد  املايض،  ونسيان  العرشة،  حسن  برشط  وذلك  األهل؛ 
برشط احلصول عىل سكن يف دور كامل بالبدائع، ودفع النفقة عليها وعىل ابنتها يف السنوات 
املاضية، ودفعها يف احلساب اخلاص هبا مع دفع هدية ال تقل عن عرشة آالف ريال، وأن 
يقوم بنقلها إىل العمل بنفسه، وقد حاولنا إقناع الزوجة وحثها عىل الصلح مع الزوج، وأن 
حق  يف  تذكريها  وكذلك  والدهيا،  مع  كوهنا  حالة  للبنت  وكذلك  مجيعًا،  هلم  خري  فيه  هذا 
مهلة  الطرفني  إعطاء  الشيخ  فضيلة  يا  ونرى  اجلنة،  دخول  أسباب  من  رضاه  وأن  الزوج 
إىل  األمور  وتعود  بينهم،  الشمل  جيمع  اهلل  لعل  االنفصال  قبل  وعواقبها  األمور  ملراجعة 
أحسن مما كانت عليه (. وبعرضه عىل الطرفني قرر كل منهام املصادقة عىل ما تضمنه التقرير، 
ورفض كل منهام مزيدًا من اإلمهال، كام ذكرت املدعى عليها بأهنا ترضرت من بقائها معلقة 
يف ذمة املدعي مع تأكيدها عىل طلباهتا بام فيها البيت اجلديد يف حمافظة البدائع، فجرى مني 
مرة أخرى حماولة اإلصالح بني الطرفني والتوفيق بني وجهات النظر، وإفهامهام بمآالت 
األمور، فأرص كل منهام عىل طلبه؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملصادقة املدعى 
عليها عىل طلب اخلروج من بيت الزوجية ورفض الرجوع إليه إال بعد حتقق الرشوط التي 
ذكرهتا، وبام أن املدعي وافق عىل تلبية هذه الرشوط باستثناء رشط تسليم نفقة نقدية للمدعى 
عليها وابنتها وبيت جديد يف حمافظة البدائع مع تعهده ببذل النفقة من مرصوفات املدعى 
تسكنه  كانت  الذي  البيت  وجتهيز  بتوفري  تعهده  إىل  باإلضافة  واحتياجاهتام،  وابنتها  عليها 
املدعى عليها، وباإلضافة إىل تعهده بتوفري ما تضمنه حمرض الصلح والتحكيم بني الطرفني، 
املطالبة  عىل  أكدت  وإنام  والتفريق،  بالفسخ  املطالبة  بعدم  رصحت  عليها  املدعى  أن  وبام 
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بالرشوط، وملا تبني يل من صدق املدعي يف إرجاع الزوجة، وعدم املضارة هبا الذي أكده 
والتحكيم؛  الصلح  وملا جاء يف حمرض  املتداعيني،  قران  عدم وجود مؤخر صداق يف عقد 
وحيث رفض الطرفان مزيدًا من اإلمهال، وطال أمد نظر القضية؛ لذلك كله فقد قررت 
لزوم رجوع املدعى عليها لبيت الزوجية واالنقياد والطاعة، وإال فإهنا ناشز ساقطة احلقوق، 
وبذلك حكمت، كام أفهمت املدعى عليها بأن هلا مطالبة املدعي بأي مستحقات مالية، أو 
القناعة  املدعي  قرر  الطرفني  عىل  وبعرضه  حكمت.  وبذلك  مستقلة،  بدعوى  بالفسخ 
بأهنا سوف  إفهامها  اعرتاضية، فجرى  تقديم الئحة  استعدادها  املدعى عليها مع  بخالف 
يوًما وإال  تتجاوز ثالثني  لتقديم االعرتاض عليه يف مدة ال  تسلم نسخة من احلكم حااًل 
اكتسب احلكم القطعية، وعليه حصل التوقيع من اجلميع يف متام الساعة التاسعة والنصف، 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   )٣٤٦٣٩٩١٨( برقم   )...( الشيخ/  البدائع  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
١٤٣٥/٤/٦هـ،  وتاريخ   )٣٤٦٣٩٩١٨( برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٤/٤هـ، 
إىل  بالرجوع  عليها  املدعى  بإلزام  مطالبته  بشأن  )...(؛  ضد/   )...( بدعوى/  اخلاصة 
برقم  املسجل  فضيلته،  من  الصادر  بالصك  املنتهية  والطاعة،  واالنقياد  الزوجية  بيت 
)٣٥١٤٧٥٢١( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، املتضمن حكم فضيلته بلزوم رجوع املدعى 
الصك وصورة  فيه. وبدراسة  املفصل  النحو  والطاعة عىل  الزوجية واالنقياد  لبيت  عليها 
ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ماحكم به فضيلته. واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتبوك

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٤٢٠٦ 
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٤٥٧٩ 

تنقيادازوجةا-دفعابقوءاعرشةاتلزوجا-اطمبافقخاتلنكاحا-اتساعدتدابلداتملهلا-ارفضا
تلزوجا-ابعثاحكمنيا-افقخاتلنكاحابعوض.

1ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأتلديناعميهاحديقاها؟افقالتلانعلاوزيادة،افقالارسولا
تهللاصىلاتهللاعميهاوسملالثابتلاتسبلاتحلديقةاوطمقهاا(.ا

٢ا-سولاتبناتلعليبايفاأحكاماتلقلآنا)٢٥/1ل(لا“ فأمااعقوداتألبدتنافالاتالاإالاباالتفاقا
وتلاآلفاوحقناتلاعارش،افإذتافقداذلكاملايكنالبقاءاتلعقداوجهاوكانتاتملصمحةايفا

تلفلسة”.
٣ا-مااروياأنارجاًلاوتملأةاأتيااعميًااريضاتهللاعنهامعاكلاوتحدامنهامافئامامناتلناس،افقالا
عرلاتبعثوتاحكاًمامناأهمهاوحكاًمامناأهمها،افبعثوتاحكمني،اثلاسالاعرالمحكمنيلا
هلاتدريانامااعميكامامناتحلق؟اإنارأيااماأناجتمعاامجعاام،اوإنارأيااماأناتفلساافلساام،ا
تلفلسةافال،افقالاعٌرلا أماا تللجللا ،اوسالا تمللأةلارضيتابكااباتهللايلاوعرَّ فقالتا

كذبتاحاىاتلىضابامارضيتابه.ا

أقام املدعي دعواه ضد زوجته املدعى عليها طالبًا إلزامها باالنقياد له، والرجوع إىل بيت 
الزوجية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن زوجها املدعي 
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ييسء عرشهتا، وال يصيل وال يصوم، وقررت أهنا ال ترغب يف العودة إليه، وطلبت فسخ 
نكاحها منه، وقد طلب القايض من الزوجني اختيار كل واحد منهام حلكم من أهله، فلم 
يتمكنا من ذلك، وطلبا بعث حكمني من قسم الصلح باملحكمة، وقد ورد قرار احلكمني 
متضمًنا: أنه بعد اجللوس مع الزوجني رأوا التفريق بينهام بعوض لتعذر الصلح؛ ونظرًا ألن 
بقاء املدعى عليها ناشزا ينايف مقصود النكاح؛ لذا فقد حكم القايض بفسخ نكاح املدعى 

عليها من املدعي عىل عوض، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بتبوك، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٣٤٢٠٦ برقم  املكلف  بتبوك  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٧١١٥١٣ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٢هـ، ويف 
يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٦/١١هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى عىل احلارضة معه )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها حامل السجل 
املدين ذي الرقم )...(؛ قائال يف دعواه: إن هذه احلارضة معي وزوجتي عقد يل عليها يف شهر 
حمرم من عام ١٤٣٣هـ، ودخلت هبا الدخول الرشعي بعد العقد بأربعة أشهر وليس بيننا 
أوالد، واحلاصل أين ذهبت باملدعى عليها ألهلها من أجل زيارهتم يف شهر شوال من العام 
املايض، ثم ملا عـدت إلـيها مـن الـغـد طـلـب مـنـي والـدها أن أتـركها يومني أو ثالثة، 
فقلت: تبقى هذا األسبوع كله عندكم، ثم بعدها عدت إليها، فقال يل والدها: إهنا مريضة، 
وذهبت هبا إىل من يقرأ عليها، وقال يل: ليس فيها أي بأس، وذهبت هبا إىل املستشفى وبعد 
الكشف عليها مل يتبني أهنا تعاين من يشء؛ لذا اطلب احلكم عىل املدعى عليها باالنقياد يل 
ولبيت الزوجية، هذه دعواي. وبعرضها عىل املدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره املدعي من 
العقد والدخول وتارخيهام وأنه ليس بيننا أوالد فهذا صحيح، وما ذكره يف بقية دعواه غري 
صحيح، واحلاصل أين كنت متعبة لكوين حامال، فذهب يب ألهيل، وملا نزلت عندهم قال يل: 
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ال تتصيل يب، وال يتصل يب والدك، ثم ذهب وتركني، ومل يسأل عني، ثم بعدها بفرتة طلب 
العيش معه؛ لكونه ال يصيل  فأنا ال أريده، وال أرغب  إليه  الرجوع. وبالنسبة للعودة  مني 
وال يصوم، ورضبني يف شهر رمضان العام املايض، وتعامله معي مل يكن بالشكل املناسب 
وكثري التأفف؛ لذا أنا مرصة عىل عدم العودة إليه، هذه إجابتي. وبعرضها عىل املدعي قال: 
الصحيح ما ذكرت، وبالنسبة ملا ذكرته املدعى عليها بام يتعلق بالصالة والصيام فهذا غري 
صحيح، بل أنا أصيل، ويشهد بذلك إمام مسجد احلي، وأنا أصوم وأمحد اهلل ولست مفرطا، 
وبالنسبة ملا ذكرته من أين تركتها عند أهلها ومل أسأل عنها، فهذا غري صحيح، بل كنت أسأل 
عنها، وأتردد عليها، وأحرضت معي بعض املصلحني، ودخلوا عىل والدها، وملا كلموه قال 
هلم: إنه مل يأت من زوج ابنتي قصور، ولكن ابنتي مريضة، وحتتاج إىل بعض الوقت للراحة، 
وبالنسبة لرضهبا  بأس،  أي  فيها  يكن  إىل األطباء، ومل  أنا وذهبت هبا  بعد ذلك أخذهتا  ثم 
فنعم رضبتها مرة واحدة بسبب عنادها وعدم انقيادها ملا أمرهتا به، ومل أرضهبا غريها. هكذا 
قرر، فسألت املدعى عليها البينة عىل ما ذكرته، فقالت: ليس عندي بينة، هكذا قررت. ويف 
جلسة أخرى حرض املدعي وحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( بصفته وكيال عن ابنته املدعى عليها )...( حسب الوكالة ذات الرقم ٣٤٧٩١٣٨٧ 
املرافعة  بتبوك، ووكالته ختوله حق  الثانية  العدل  يف ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، الصادرة من كتابة 
والرد عليها والصلح واإلقرار  الدعاوى  واملدافعة واملخاصمة وحضور اجللسات وسامع 
واإلنكار واإلبراء وقبول احلكم واالعرتاض عليه، وعرضت عليهام الصلح، ورغبتهام فيه، 
فقال وكيل املدعى عليها: ابنتي ال تريده، وهي كارهة له، وال تريد العيش معه، وموكلتي 
مستعدة بأن تسلمه املهر الذي استلمته منه، وأن تتنازل عن مؤخر الصداق املثبت يف عقد 
النكاح مقابل املفارقة، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: ال أوافق عىل ما ذكره املدعى عليه 
وبينها أي يشء، وأنا مرص  بيني  بيتي وليس  أريد زوجتي، وهي خرجت من  وأنا  وكالة، 
عىل طلبها لالنقياد، وال أوافق عىل مفارقتها، هكذا قرر. وعليه أمرت كل واحد منهام أن 
حيكم حكام من قبله، فاستعدا كل واحد منهام بذلك، ووعدا هبام اخلميس القادم. ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعى عليها، واملعرف هبا واملدونة هويتامها سابقا، وحرض )...( سعودي 
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اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الرشعي عن املدعي )...(، 
وبسؤال كل واحد منهام عن حكمه الذي وعد به قاال: إننا مل نتمكن من إحضاره يف هذا 
اليوم، وقررت املدعى عليها قائلة: إين مرصة عىل عدم العودة إليه ألمور كثرية، منها ما سبق 
أن ذكرته من أمر الصالة والصيام والرضب، وليس عندي بينة عىل ما سبق، إضافة إىل أنه 
كثريا ما هيددين بالطالق، ومل أجد الراحة النفسية عنده يف بيته، وكثري التأفف من كل يشء، 
وتعامله معي ليس باجليد عىل الرغم من أنني مل أقرص معه يف أي يشء، وأنا مستعدة بالتنازل 
عن مؤخر الصداق الذي يف العقد، وقدره مخسون ألف ريال، ويسلمه والدي املبلغ الذي 
قائال:  املدعى عليها  ثم قرر والد  استلمناه منه، وقدره عرشون ألف ريال، هكذا قررت، 
إين مستعد بأن أدفع املهر الذي استلمته ابنتي من املدعي وقدره عرشون ألف ريال، ولكن 
املدعي وكالة، فقال: موكيل  أطلب مهلة يومني ألحرضه، هكذا قرر، فعرضت ذلك عىل 
لبيت زوجها؛ ألنه  بالعودة  إلزام املدعى عليها  الفرقة، ويطلب  ال يوافق عىل الطالق وال 
أبرزه املدعي، وباالطالع  النكاح  مل حيصل منه أي تقصري، هكذا قرر. وبسؤاهلام عن عقد 
عليه وجدته صادرا من هذه املحكمة برقم ٢٣٢ يف ١٤٣٣/١/٢٩هـ، ويتضمن عقد نكاح 
املدعي عىل املدعى عليها بوالية والدها عىل مهر قدره عرشون ألف ريال مسلمة لوالدها، 
ويفارق  املهر،  يأخذ  أن  وكالة  املدعي  عىل  وعرضت  انتهى.  مؤجلة،  ريال  ألف  ومخسون 
املدعى عليها، فقال: ال أوافق عىل ذلك، وأريد أن تعود املدعى عليها لبيت زوجها، هكذا 
أخرى  جلسة  ويف  ذكره،  الذي  املبلغ  أن حيرض  عليها  املدعى  والد  من  طلبت  وعليه  قرر، 
حرض الطرفان أصالة واملعرف باملدعى عليها. وبسؤال الطرفني عام لدهيام قال والد املدعى 
عليها: إين أحرضت عرشين ألف ريال، وهي املهر الذي استلمته ابنتي من املدعي، وقررت 
النكاح.  عقد  يف  املثبت  الصداق  مؤخر  عن  أتنازل  بأن  مستعدة  إين  قائلة:  عليها  املدعى 
لبيتها؛ ألنه  وبعرض ذلك عىل املدعي قال: إين ال أوافق عىل مفارقتها، وأريدها أن تعود 
الذي ذكرته؛ وبناًء عىل  املبلغ  املدعى عليها  ال يوجد سبب للطالق، هكذا قرر، وأبرزت 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وألن املدعى عليها استعدت ببذل املهر الذي استلمته من 
املدعي، واستعدت بالتنازل عن مؤخر الصداق املثبت يف عقد النكاح، وحلديث امرأة ثابت 
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ريض اهلل عنهام أهنا قالت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إين ال أعيب عىل ثابت يف دين 
وال خلق ولكني أكره الكفر يف اإلسالم، فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أتردين 
اقـبل  لثابت:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فقال  وزيادة،  نعم  فقالت:  ؟  حديقته  عليه 
 “ القرآن )٤٢٥/١( يف قوله:  ابن العريب رمحه اهلل يف أحكام  احلـديقة وطـلقها، وملا قرره 
فأما عقود األبدان فال تتم إال باالتفاق والتآلف وحسن التعارش، فإذا فقد ذلك مل يكن لبقاء 
العقد وجه، وكانت املصلحة يف الفرقة”ا.هـ، وألنه ال يمكن بقاء املدعية ناشزًا؛ ألن ذلك 
ينايف مقصود النكاح، وألن الرشيعة جاءت لتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد 
وتقليلها؛ وحيث ال سبيل ملا طلبته املدعية إال بفسخ نكاحها من جهة احلاكم الرشعي، وملا 
املدعي عىل ِعوض قدره عرشون  املدعى عليها من زوجها  فقد فسخُت نكاح  سلف كله 
ألف ريال، وعىل أن تتنازل عن مؤخر صداقها املسمى يف عقد النكاح املشار إليه، وبذلك 
حكمُت، وبعرضه عليهام قررت املدعى عليها قناعتها به، وقرر املدعي عدم قناعته باحلكم، 
القادم الستالم صورة من  اخلميس  يوم  باملراجعة  وأفهم  اعرتاضية،  بتقديم الئحة  ووعد 
إعالم احلكم، وأفهم أن له ثالثني يومًا لتقديم اعرتاضه خالهلا، ويبدأ حساهبا من تاريخ يوم 
اخلميس القادم، وأفهمت املدعى عليها بأن عليها العدة الرشعية هلذا الفسخ، وهي حيضة 
واحدة تبدأ من تاريخ هذا اليوم، وأفهمتها ووليها بأال تتزوج حتى تنتهي عدهتا، ويكتسب 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  والنصف،  الواحدة  الساعة  يف  اجللسة  هذه  وُختمت  القطعية،  احلكم 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
باملدعية،  واملعرف  الطرفان  حرض  وفيها  الثامنة  الساعة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ 
ذي  رئيسها  فضيلة  بكتاب  تبوك  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد 
يف   ٣٥١٢٨٢٨١ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  يف   ٣٤٧١١٥١٣ الرقم 
١٤٣٥/١/٢٥هـ، املتضمن املالحظة بام ييل: ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
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االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: ١ -أنَّ املدعي أقرَّ بالرضب، ومل يستفرس فضيلته 
عن ذلك، وهل هو رضب مربح أم ال ؟ وال بد من التحقق من ذلك ملا له من أثر يف احلكم. 
٢ -ذكر املدعي يف الئحته أمورًا ينبغي مناقشتها سيام ما تضمنه البند رابعًا وسابعًا. ٣ -مل 
يقرر القايض إيداع املبلغ الذي فسخ عليه نكاح املدعية يف بيت املال لصالح املدعي حتى 
مطالبته به لو توجه الفسخ عليه؛ دفعًا للنزاع يف املستقبل. فعىل فضيلته إحلاق ما جيد يف الضبط 
والصك وسجله، وإعادة املعاملة بعد ذلك.( أهـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة سددنا 
اهلل وإياهم عام جاء يف املالحظة األوىل بأين سألت املدعي عن كيفيته رضبه للمدعى عليها 
فقال: إن رضيب هلا كان يسريًا، ومل يكن مربحا، هكذا قرر، وبالنسبة للمالحظة الثانية، وهي 
ادعاء املدعي بأنه سلم املدعى عليها ووالدها أربعون ألفًا منها عرشون ألفا للذهب ومثلها 
للمالبس واألثاث، وأنه مل يسجل يف العقد إال عرشين ألف ريال فقط، فاإلجابة عنها يف 
نقطتني: األوىل: أين مل أسمع هذا الكالم من املدعي أثناء املرافعة. والثانية: أين فسخت النكاح 
مقابل العوض املذكور يف احلكم تأسيسا، ال أنه املهر الذي سلمه إياها. واستجابة ملالحظة 
أصحاب الفضيلة سألت املدعى عليها ووالدمها عام ذكره املدعي، فقاال: نعم صحيح أننا 
استلمنا من املدعي عرشين ألف ريال نقدا وعرشين ألف ريال للذهب واملالبس، وأضافت 
املدعية قائلة: إن يل مخسني ألف ريال مؤخر صداقي تنازلت عنه مقابل الفسخ، هكذا قرر 
التحكيم؛  أستكمل  مل  فإين  الئحته  من  السابع  البند  يف  ذكره  ملا  وبالنسبة  منهام.  واحد  كل 
من  رأيته  ملا  الزوجية؛  العالقة  استمرار  عدم  عندي  وترجح  بينهام،  املودة  فقد  رأيت  ألين 
ردود املدعي ومناقشته للمدعى عليها، ومنها ما ذكره يف الئحته االعرتاضية يف البند ثانيا، 
إليه،  املشار  العوض  ببذل  عليها  املدعى  استعداد  رأيت  وملا  آخرها،  يف  ذكره  ما  وكذلك 
تطويل  من  طائل  ال  إذ  بينهام؛  فرقت  النكاح  عقد  يف  املثبت  صداقها  مؤخر  عن  والتنازل 
القضية وتأخريها واحلال ما ذكرت. وبالنسبة للمالحظة الثالثة أن ذلك حصل سهوًا مني، 
لدى  املحكمة  حساب  يف  املبلغ  أودع  وقد  احلاالت،  هذه  مثل  يف  عميل  خالف  عىل  وهو 
النقد بموجب كتابنا املوجه لدى فضيلة رئيس املحكمة برقم ٣٤٢٦٠٣٦٣٢ يف  مؤسسة 
١٤٣٤/١١/١٣هـ، وعليه فإنه مل يظهر يل خالف ما حكمت به، واهلل أعلم، وبذلك تكون 
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اكتملت اإلجابة عن قرار أصحاب الفضيلة، وقررت إعادهتا إليهم كاملتبع، وختمت هذه 
اجللسة الساعة الثامنة والنصف، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ.
الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
١٤٣٥/٦/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والربع وفيها حرض الطرفان واملعرف 
باملدعية، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بتبوك بكتاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 
يف   ٣٥٢٤٩٨٩٩ الرقم  ذو  املالحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ،  يف   ٣٤٧١١٥١٣
١٤٣٥/٥/١٨هـ الصادر من دائرة األحوال الشخصية، واملتضمن املالحظة بام ييل: )لوحظ 
أن ما أجاب به فضيلته حيال العدول عن التحكيم واالعتامد عىل رأيه يف فسخ النكاح غري 
كاف، فعىل فضيلته استكامل ما يلزم حيال ذلك.( انتهى، وعليه طلبت من كل واحد من 
معهام،  للحضور  مستعد  أحد  لدهيم  يوجد  ال  أنه  فقررا  قبله،  من  حكام  خيتار  أن  الطرفني 
ورغبا يف حتكيم حكمني من قبل املحكمة، هكذا قررا، وعليه قررت الكتابة إىل قسم الصلح 
للجلوس مع الزوجني، والسعي يف اإلصالح بينهام والتوصل إىل يشء منه، فيحكمون بينهام 
اثنني من القسم، ليقررا ما يريانه مناسبا حلال الزوجني، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة 
ووردنا  سابقا.  هوياهتم  واملدون  هبا  ف  واملعرِّ عليها  واملدعى  وكالة،  املدعي  حرض  أخرى 
اجلواب من قسم الصلح برقم ٣٥١٧٤٤٦٠٧ يف ١٤٣٥/٧/٨هـ واملتضمن ما ييل: )عليه 
نفيد فضيلتكم بأنه قد تّم االجتامع بالزوجني وحماول الصلح بينهام، ومل يتم التوصل للصلح 
التفريق  نرى  بأننا  فضيلتكم  نفيد  لذا  الزوجني؛  بني  التحكيم  فضيلتكم  طلب  وقد  بينهام، 
بينهام بعوض، وهو تنازهلا عن مؤخر صداقها املوثق بعقد النكاح، وتدفع املهر املقدم وقدره 
من  اخللل  ١ -وقوع  التالية:  لألسباب  وذلك  املرفق،  إقرارها  حسب  ريال  ألف  عرشون 
العقد وجه،  لبقاء  فقد ذلك مل يكن  إذا  “ ألنه  العرشة؛  النكاح من األلفة وحسن  مقصود 
وكانت املصلحة يف الفرقة بأي وجٍه رأياه )أي احلكمني (. ٢ -تعذر الصلح بني الزوجني. 
٣ -وقوع الرضر عليها من تعليقه هلا، والقاعدة الرشعية تنص عىل أّن الرضر ُيزال؛ لقول 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: ) ال رضر وال رضار(. ٤ -إرصار املرأة عىل طلب الفسخ بسبب 
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سوء العرشة بينهام. ٥ -قناعة اللجنة باألسباب التي ذكرهتا الزوجة ضد زوجها يف طلب 
فسخ النكاح. هذا ما نراه، والرأي لفضيلتكم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
وسلم. أهـ.( وعرضته عىل الطرفني، فقالت املدعى عليها: أنا موافقة عليه، وقد بذلت ما 
التحكيم، هكذا قرر،  قناعته هبذا  املدعي وكالة عدم  به يف جلسة احلكم، وقرر  استعديت 
وألن ما ذكر يف قرار احلكمني هو ما حكمت به، وملا جاء يف األثر املروي عن عيل ريض 
اهلل عنه ) أن رجاًل وامرأة أتيا عليًا ريض اهلل عنه مع كل واحد منهام فئام من الناس، فقال 
ابعثوا حكاًم من أهله وحكاًم من أهلها، فبعثوا حكمني، ثم قال عيل للحكمني: هل  عيل: 
فقالت  فرقتام،  تفرقا  أن  رأيتام  أن جتمعا مجعتام، وإن  رأيتام  إن  ما عليكام من احلق؟  تدريان 
فقال عيٌل: كذبت حتى  الفرقة فال،  أما  الرجل:  ، وقال  اهلل يل وعيلَّ بكتاب  املرأة: رضيت 
يف  احلافظ  وقال  عندنا،  ثابت  عيل  حديث  اهلل:  رمحه  الشافعي  قال  به.(  رضيت  بام  ترىض 
التلخيص )٣٠٤/٢(: سنده صحيح. فإنه مل يظهر يل خالف ما حكمت به، وقررت إعادهتا 
آله وصحبه أمجعني.  نبينا حممد وعىل  اهلل وسلم عىل  كاملتبع، وصىل  إىل حمكمة االستئناف 

حرر يف ١٤٣٥/٧/١٥هـ.
حمكمة  يف  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة تبوك عىل املعاملة الواردة من املحكمة العامة بتبوك برقم ٣٥١٧٤٤٦٠٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ /)...( -وفقه اهلل - 
 ،)...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاصة  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦٠١١٩ برقم 
املصادقة  جرت  االعرتاضية  والالئحة  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٢٤٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ رقم القرار:٣٥٢٩٩٧٣٨  

معا تلقكنا رشطا مقاقلا-ا سكنا طمبا تلزوجيةا-ا بيتا منا خلوجا زوجةا-ا تنقيادا
تألهلا-اإسلتراتلزوجةابالرشطا-إلزتمهااباالنقياد.

حتققارشوطاتالنقياد.

بيته  من  خلروجها  لطاعته  باالنقياد  إلزامها  طالبا  عليها  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
مستقال،  سكنا  هلا  هييئ  ثم  سنوات،  مخس  مدة  أهله  مع  تسكن  أن  عليها  اشرتط  أنه  مع 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن خروجها بموافقته، وأهنا 
لن ترجع إليه إال إذا هيأ هلا سكنا مستقال؛ ونظرًا ألن املدعى عليها أقرت باشرتاط زوجها 
القايض  حكم  فقد  لذا  العقد؛  تاريخ  من  سنوات  مخس  ملدة  مستقل  بسكن  مطالبتها  عدم 
بإلزام املدعى عليها باالنقياد لطاعة زوجها، وعدم اخلروج من بيته بغري إذنه، وأن عىل كل 
منهام معارشة اآلخر باملعروف، وأن عدم انقياد الزوجة بعد احلكم جيعلها ساقطة احلقوق 

الزوجية، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء  باألحساء،  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٤٢٨٢٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٨٤٤٠٥ وتاريخ 
اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/٧/٣هـ  اإلثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، 
بالسجل املدين ذي الرقم، وادعى عىل احلارضة معه )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين 
ذي الرقم )...( املعرف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم 
)...( قائال يف دعواه: إن هذه املدعى عليها زوجتي عقدت عليها، ودخلت هبا قبل مخسة 
أشهر، وحينام جلست عندي شهرين خرجت عن طاعتي، وذهبت إىل بيت أهلها، ونظرا 
إىل أهنا كانت تسكن معي يف بيت أهيل، وقد اشرتطت عليها مدة مخس سنوات مع أهيل، 
ومن ثم أهيئ هلا مسكنا مستقال؛ لذا أطلب احلكم عليها باالنقياد لطاعتي، هذه دعواي. 
وبسؤال املدعى عليها أجابت بقوهلا: ما ذكره املدعي يف دعواه من الزوجية والدخول فهذا 
صحيح، وقد ذهبت إىل بيت أهيل بأمره وموافقته، وصحيح أنه اشرتط عدم السكن املستقل 
مدة مخس سنوات، ولكني تضايقت، وترضرت يف بيت أهله، وحيصل يل إزعاج؛ لذا فإين 
واإلجابة  الدعوى  سامع  وبعد  إجابتي،  هذه  مستقال،  مسكنا  يل  هيأ  إذا  إال  إليه  أرجع  لن 
اخلميس  يوم  ويف  اإلصالح،  وحماولة  بالطرفني،  لالجتامع  األرسية  للتنمية  الكتابة  قررت 
املوافق ١٤٣٥/١/٤هـ حرض املدعي )...( واملدعى عليها )...( واملعرف هبا )...(، وقد 
وردنا خطاب مدير مركز التنمية األرسية باألحساء ذو الرقم ٤٩٥ يف ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، 
وحيث  واإلجابة؛  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  الطرفني؛  بني  اإلصالح  تعذر  املتضمن 
صادقت املدعى عليها عىل اشرتاط عدم السكن املستقل ملدة مخس سنوات من تاريخ العقد؛ 
لذا ألزمت املدعى عليها باالنقياد لطاعة زوجها، وعدم اخلروج من بيته بغري إذنه، وعىل كل 
منهام معارشة اآلخر باملعروف، وإذا مل تنفذ املدعى عليها هذا احلكم فإهنا ساقطة احلقوق 
الزوجية، وبه حكمت، وبتالوة احلكم عىل الطرفني قنع به املدعي ومل تقنع به املدعى عليها، 
وجرى إفهامها بأن عليها احلضور يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/١/١٠هـ الستالم صورة 
من احلكم لالعرتاض عليه خالل ثالثني يوما من ذلك التاريخ، وإذا انتهت املدة دون تقديم 
القطعية، ففهمت ذلك،  الصفة  االعرتاض فيسقط حقها يف االعرتاض، ويكتسب احلكم 



182

انقياد زوجة

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/١/٤هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
/٣٥/٤٥٦٣٤١ برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  وتاريخ  ش١ 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٧هـ  وتاريخ   ٣٤/١٤٨٤٤٠٥ برقم  املساعد  األحساء 
الصادر من فضيلـة القايض هبا الشيخ )...( وفقه اهلل املسجل برقم ٣٥١٠٨٩٢٤ وتاريخ 
انقياد زوجة، وقد تضمن  ١٤٣٥/١/٨هـ اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية 
الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط والالئحة 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ٢٩ /١٤٣٥/٦هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٨٣٩٨ 
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١١٩٤٨٥ 

رجلا ا-اشهادةا تمللتجعةا إنكارا تلعدةا-ا تناهاءا تلطالقا-ا بعدا ملتجعاهاا زوجةا-ا تنقيادا
نفيا عىلا يمينهاا تلزوجةا-ا سولا سبولا رجمنيا-ا شهادةا تشرتتطا سبوهلاا-ا عدما وتملأةا-ا

تللجعةا-ارداتلدعوى.

1ا-مااجاءايفاكشافاتلقناعلا“ )افإناتدعاها(،اأيلاأنهاكانارتجعهااأمس،اأوامنذاشهلا
)ابعداتنقضائهاا(،اأيلاتلعدة،ا)فأنكلتهافقوهلاا(؛األنهاتدعاهاايفازمناالايممكهاافيه،ا

وتألصلاعدمهااوحصولاتلبينونة”.
وتلعااقاوتإليالءا بعقوبة،اكالنكاحاوتللجعةاوتلطالقا ليسا “ ماا تملغنيلا ٢ا-مااجاءايفا
وتلنقباوتلاوكيلاوتلوصيةاإليهاوتلوالءاوتلكاابةاوأشباهاهذت،افقالاتلقايضلاتملعولا
تلنقاءا فيهاشهادةا تقبلا والا ذكلين،ا بشاهدينا إالا يثبتا الا هذتا أنا تملذهبا يفا عميها

...إلخ”.
٣ا-مااجاءايفارشحاتملناهىلا“ تلققلاتللتبعامااليسابعقوبةاوالامال،اويطمعاعميهاتللجالا
غالبا،اكنكاحاورجعةاوخمعاونقباووالء،اوكذتاتوكيلاوإيصاءايفاغريامال،افكالذيا

سبمه،اأيلاالابدافيهامنارجمنيا...إلخ”.
لا-مااجاءايفاكشافاتلقناعلا“ )والايقبلافياماليسابعقوبةاوالامالاويطمعاتللجالاغالباا
مالا )اوتوكيلايفاغريا مالا (ايفاغريا كنكاحاوطالقاورجعةاونقباووالءاوإيصاءا

وتعديلاشهوداوجلحاهلاأسلامنارجمنيا(...إلخ”.
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أقام املدعي دعواه ضد زوجته املدعى عليها طالبًا إلزامها باالنقياد لبيت الزوجية لكونه 
الدعوى  وبعرض  الرجوع،  فرفضت  العدة،  انتهاء  قبل  جوال  برسالة  راجعها  ثم  طلقها، 
عىل املدعى عليها أنكرت مراجعة املدعي هلا، وبطلب البينة من املدعي أبرز رسالة جوال 
باملراجعة، كام أحرض شاهدين؛ مها رجل وامرأة، فشهدا بصحة دعواه؛ ونظرًا ألن الشهادة 
عىل الرجعة يشرتط هلا شهادة رجلني، وال تقبل فيها شهادة النساء، وألنه يقبل قول الزوجة 
بيمينها يف انتهاء العدة قبل املراجعة، وألن املدعى عليها أدت اليمني عىل نفي الرجعة قبل 
من  احلكم  وصدق  املدعي،  فاعرتض  الدعوى،  برد  القايض  حكم  فقد  لذا  العدة؛  انتهاء 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٨٤٤١٦٤ وتاريخ  ٣٤١٥٨٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ، 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٥/١٢هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ، 
٠٠: ٠٨ وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
برقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وكيال  بصفته   )...(
سعودي   )...( وكالة  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  ١٤٣٤/٤/٦هـ،  يف   ٣٤٤١٦٩١٠
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( بالوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٤٤٧٥٦٩٨ يف ١٤٣٤/٤/١٧هـ، وبسؤال املدعي 
وكالة عن دعواه أفاد قائال: إن موكيل قد طلق زوجته املدعى عليها بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٥هـ 
يف   ٣٣٣٩٨٧٨٤ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الطالق  صك  بموجب 
١٤٣٣/٩/٢هـ، وقد راجعها برسالة جوال قبل انتهاء مدة العدة يف ١٤٣٣/١١/٥هـ، وقد 
رفضت الرجوع إىل منزل الزوجية أطلب انقيادها لبيت الزوجية، هذه دعواي. وبعرضها 
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عىل املدعى عليه وكالة قال: أطلب املهلة للرد، هكذا أجاب، وعليه جرى تأجيل اجللسة، 
ثم يف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة )...( سعودي اجلنسية بالسجل ذي الرقم )...(، 
وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية بالسجل ذي الرقم )...( بصفته 
الثانية بشامل جدة برقم ٣٤٦١٨٤٣٧  وكيال عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
يف ١٤٣٤/٥/١٥هـ، وبسؤال املدعى عليه وكالة عام استمهل من أجله، أجاب قائال: إن 
يقم  مل  وأنه  وتفصياًل،  مجلًة  الدعوى  تنكر  موكلتي  وإن  دليل،  أي  من  خلت  قد  الدعوى 
فإننا نطلب  تقدم من أسباب  ملا  بمراجعة قايض إلصدار الصك عند مراجعتها، واستنادًا 
تقديم ما يثبت دعواه، ملا جاء عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )البينة َعىَل املدعي واليمني 
عىل من أنكَر(، وبسؤال املدعي عن وقت مراجعته للمدعى عليها أجاب قائال: إن ذلك يف 
١٤٣٣/١١/٥هـ الساعة العارشة ومخس دقائق، وبسؤاله عن كيفية الرجعة أجاب قائال: 
إنني أرسلت رسالة إىل جوال املدعى عليها، ونصها: أنت اآلن حسب الرشع أرجعتك عىل 
إنني أرجعت زوجتي  لوالديت وأختي:  الرسالة قلت  إرسال  بعد  ثم  الشاهد،  ذمتي، واهلل 
عىل ذمتي، ويف نفس اليوم ويف املساء ذهبت إىل ابن خالتي، وأخربته بأنني راجعت زوجتي 
البينة عىل الرجعة  اليوم، وقمت بعرض الرسالة عليه، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي عن 
تأجيل  جرى  وعليه  القادمة،  اجللسة  يف  بإحضارها  ومستعد  بينة،  لدي  إن  قائال:  أجاب 
وحرضت  سابقا،  هويته  املدونة   )...( أصالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  يف  ثم  اجللسة، 
حلضوره املدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بالسجل ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل 
أبيها )...( سعودي اجلنسية بالسجل ذي الرقم )...(، كام حرض املدعى عليه وكالة )...( 
املدونة هويته ووكالته سابقا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أجابت قائلة: إن املدعى 
عليه كان يرسل رسائل كثرية يل إىل جوايل، وكنت أمسح الرسائل مبارشة دون قراءهتا، وال 
أتذكر أنه أرسل يل رسالة تفيد بمراجعته يل، هكذا أجابت، كام حرض للشهادة وأدائها )...( 
سعودي  اجلنسية بالسجل ذي الرقم )...(، وعمره ثامنية وثالثون عاما، ومهنته أخصائي 
جودة يف وزارة الصحة، وبسؤاله عن عالقته بأطراف الدعوى أجاب قائال: إن املدعي هو 
ابن خالتي، هكذا أجاب، ثم تلفظ قائال: أشهد باهلل العظيم أن املدعي )...( حرض إيل يف 
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املنزل، وبات عندي ليلة اليوم الوطني، وكنت قد حاولت الصلح؛ إلرجاع زوجته، فأجابني 
قائال: إنني قد راجعت زوجتي هذا اليوم، وأراين نص الرسالة التي أرسلها للمدعى عليها، 
املتضمنة فيها: أنه حسب رشع اهلل أرجعتك يف ذمتي، هذه شهاديت. وبسؤاله عن اليوم حتديدا 
أجاب قائال: ال أدري يف أي يوم من األسبوع كان ذلك، هكذا أجاب، كام حرضت للشهادة 
وأدائها )...( سعودية اجلنسية بالسجل ذي الرقم )...(، وعمرها ثامنية وثالثون عاما، وهي 
إلينا  أخي حرض  أن  العظيم  باهلل  أشهد  قائلة:  تلفظت  ثم  املدعي،  منزل، وهي شقيقة  ربة 
يف املنزل أنا ووالديت يف اليوم الوطني، وأراين الرسالة التي أرسلها للمدعى عليها، وذكر 
يل أنه راجع زوجته، ثم بعد فرتة من إرسال الرسالة اتصلت عىل املدعى عليها، وأخربهتا 
بأن أخي راجعها، وأنه أرسل هلا الرسالة بمراجعتها، فذكرت يل أهنا قرأت الرسالة، ولكن 
لدهيا شيوخ وعلامء أفتوها بأن الرجعة بالرسالة ال تقع، هذه شهاديت. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليها أجابت قائلة: املدعي كان يرسل يل رسائل إىل جوايل، وكنت أمسحها مبارشة، 
وال أتذكر أنه أرسل يل رسالة تفيد بمراجعته يل، هكذا أجابت. وبسؤال املدعي: هل لديه 
تقدم من  ما  فبناء عىل  أجاب؛  ما قدمت، هكذا  إال  لدي  بينة  قائال: ال  أجاب  بينة؟  زيادة 
الدعوى واإلجابة، وبام أن الزوج إذا ادعى أنه راجع زوجته بعد انقضاء عدهتا فالقول قوهلا. 
انقضائها(،  )بعد  منذ شهر  أو  أمس  راجعها  كان  أنه  أي:  ادعاه(،  )فإن  الكشاف:  جاء يف 
أي: العدة،)فأنكرته فقوهلا(؛ ألنه ادعاها يف زمن ال يملكها فيه، واألصل عدمها وحصول 
البينونة(ا.هـ، وبام أن الشهادة عىل الـرجـعة يـشـرتط هلا شـهـادة رجـلـني. جاء يف املغني: 
)ما ليس بعقوبة، كالنكاح والرجعة والطالق والعتاق واإليالء والنسب والتوكيل والوصية 
إليه والوالء والكتابة وأشباه هذا، فقال القايض: املعول عليه يف املذهب أن هذا ال يثبت إال 
بشاهدين ذكرين، وال تقبل فيه شهادة النساء بحال، وقد نص أمحد يف رواية اجلامعة عىل أنه 
ال جتوز شهادة النساء يف النكاح والطالق، وقد نقل عن أمحد يف الوكالة: إن كانت بمطالبة 
دين - يعني: تقبل فيه شهادة رجل وامرأتني -،  فأما غري ذلك فال ووجه؛ ذلك أن الوكالة 
يف اقتضاء الدين يقصد منها املال، فيقبل فيها شهادة رجل وامرأتني، كاحلوالة. قال القايض: 
فيخرج من هذا أن النكاح وحقوقه من الرجعة وشبهها ال تقبل فيها شهادة النساء رواية 
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واحدة( ا.هـ، وجاء يف رشح املنتهى: )القسم الرابع ما ليس بعقوبة وال مال، ويطلع عليه 
الرجال غالبا، كنكاح ورجعة وخلع ونسب ووالء وكذا توكيل وإيصاء يف غري مال فكالذي 
قبله، أي: ال بد فيه من رجلني؛ ألنه يطلع عليه الرجال غالبا، وال يقصد به املال، فال مدخل 
للنساء فيه كالقصاص( ا.هـ، وجاء يف الكشاف : )وال يقبل فيام ليس بعقوبة وال مال ويطلع 
الرجال غالبا كنكاح وطالق ورجعة ونسب ووالء وإيصاء( يف غري مال )وتوكيل يف غري 
 ،Z]ZYX] مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلني( لقوله تعاىل: 
قاله يف الرجعة، والباقي قياسا؛ وألنه ليس بامل وال يقصد به املال أشبه العقوبات( ا.هـ؛ 
عليه وجلميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى املدعي لعدم ثبوهتا. وبعرضه عىل الطرفني 
إىل  فأجيب  االستئناف،  وطلب  القناعة،  عدم  املدعي  وقرر  القناعة،  عليها  املدعى  قررت 
طلبه، وجرى تسليمه نسخة من احلكم لالعرتاض عليه خالل ثالثني يوما تبدأ من تاريخ 
بالالئحة االعرتاضية فيسقط حقه يف طلب  يتقدم  انتهت مدة االعرتاض ومل  احلكم، وإذا 
التوفيق،  الساعة ٣٠: ٠١، وباهلل  القطعية، وأغلقت اجللسة  االستئناف، ويكتسب احلكم 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، ويف 
يوم األحد املوافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ١:٣٠ وفيها حرض املدعي 
أصالة  عليها  واملدعى   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
 )...( والدها  املعرفة من   ،)...( الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة رفق خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم ٣٤٨٤٤١٦٤ يف ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، 
هلل،  احلمد  نصه:  وهذا  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ،  يف   ٣٤٢٨٨٣٧٢ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها 
الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة 
االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
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العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة 
بمحافظة جدة برقم ٣٤٨٤٤١٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر 
وتاريخ   ٣٤٢٣٣٠٦٤ برقم  بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من 
الزوجة،  انقياد  طلب  يف   )...( ضد/   )...( دعوى/  املتضمن  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ، 
لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقررت  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
حاكمها؛ حيث إن من حق املدعي أن يطلب يمني املدعى عليها؛ حتلف باهلل بعد وعظها، 
وبيان عظم اليمني أهنا مل تصلها رسالة من املدعي عىل جواهلا فيها مراجعة هلا، كام جاء يف 
دعواه؛ وذلك لعموم قوله صىل اهلل عليه وسلم: ) البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر (، 
وعىل الراجح من أقوال أهل العلم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
 وسلم. قـاضـي استـئـناف : )...(/ قـايض استئـناف : د. )...(/ رئـيـس الدائـرة: )...( 
الشخصية  لألحوال  الثانية  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  الحظه  ما  ولوجاهة  .هـ،  ا 
واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة وفقهم 
اهلل بالقرار ذي الرقم ٣٤٢٨٨٣٧٢ يف ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ سألت املدعي، فأفاد قائال: إنني 
أطلب يمني املدعى عليها عىل أنه مل تصلها رسالة عىل جواهلا أفيدها فيها بمراجعتي هلا، هكذا 
قال، وبعرضه عىل املدعى عليها أجابت قائلة: ال مانع لدي من أداء اليمني، هكذا أجابت. 
فأذنت  باحللف،  فاستعدت  وعظمها،  اليمني  بخطر  عليها  املدعى  تذكري  جرى  ذلك  عند 
هلا، فحلفت قائلة: واهلل العظيم إنني ال أعلم أن املدعي )...( أرسل يل رسالة جوال تفيد 
بمراجعته يل، واهلل العظيم، هكذا حلفت. وبعرضه عىل املدعي أفاد قائال: إنني أقبل يمني 
املدعى عليها، هكذا قال؛ وحيث جرى إكامل ما الحظه أصحاب الفضيلة أمرت بإحلاق 
املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  وإعادة  وسجله،  احلكم  بصك  ذلك 
وأغلقت اجللسة الساعة ٠٢.٠٠، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/١١/٢٣هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
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القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٢٣٣٠٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٦هـ، املتضمن دعوى )...( 
ضد )...( يف طلب انقياد الزوجة، 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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 ٥لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٣٨٨٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ رقم القرار:٣٥٣٦٤٩٥٦  

تلعدةا-ا تنقضاءا عدما وتحدةا-ا طمقةا إيقاعا بالثالثا-سصدا بطالسهاا زوجةا-دفعا تنقيادا
ملتجعةاتلزوجةافيهاا-اوسوعاتلثالثاوتحدةا-ااثبوتاتلطالقاوتللجعةا-اتنازلاتلزوجاعنا

دعوىاتالنقياد.

 .ZÂÁÀ¿¾½¼]1ا-سولهاتعاىللا
٢ا-مااروتهامقملايفاصحيحهلا)أناأبااتلصهباءاسالاالبناعباسلاأتعملاأناماكانتاتلثالثا
جتعلاوتحدةاعىلاعهداتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاوأيبابكلاوثالثًاامناإمارةاعمل؟افقالا

تبناعباسلانعلا(،اويفالفظلا)اتلداإىلاتلوتحدةاسالانعل(.

الزوجية؛  بيت  إىل  بالرجوع  إلزامها  املدعى عليها طالبا  املدعي دعواه ضد زوجته  أقام 
وذلك ألهنا خرجت إىل بيت أهلها ورفضت الرجوع إليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
أنت طالق، طالق،  فيها:  برسالة جوال كتب  املدعي طلقها وهي حامل  بأن  عليها دفعت 
طالق، وقررت أهنا مل تضع ذلك احلمل، وبرد ذلك عىل املدعي دفع بأنه قصد بذلك طلقة 
واحدة، كام أقر بأنه طلقها قبل ذلك طلقة أخرى، كام قرر الحقًا أنه راجع زوجته أثناء العدة؛ 
ونظرًا ملصادقة املدعي عىل دفع املدعى عليها بأنه طلقها ثالث طلقات يف جملس واحد وهي 
حامل، وألن طالق الثالث يف املجلس الواحد يعد طلقة واحدة، وألن املدعي قرر أخريا 
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أنه راجع زوجته أثناء العدة؛ لذا فقد ثبت لدى القايض طالق الزوج املدعي لزوجته املدعى 
قرر  وقد  العدة،  أثناء  هلا  مراجعته  لديه  ثبت  كام  الثانية،  الطلقة  وهي  واحدة،  طلقة  عليها 

املدعي الحقا تنازله عن طلب انقياد الزوجة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

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 
 ٣٤١٧٤٠٢٥٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٣٨٨٧
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ افتتحت اجللسة 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ٠٨  :٤٥ الساعة 
)...(، وادعى عىل احلارضة معه )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( قائاًل يف دعواه عليها: إن هذه احلارضة زوجتي بالعقد الصادر من حمكمة األحوال 
بتاريخ  لبيت أهلها  الشخصية بجدة برقم ١١٣٢٥ يف ١٤٣٣/١١/٢٤هـ، وقد خرجت 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ؛ وذلك بسبب أنني سوف أتزوج عليها، ومل ترجع اىل اآلن، علاًم بأهنا 
عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  الزوجية،  بيت  إىل  بالرجوع  زوجتي  إلزام  أطلب  حامل 
املدعى عليها أجابت بقوهلا: ما ذكره املدعي يف دعواه من زواجه يب ومن أنني حامل فهو 
صحيح، وما عدا ذلك فهو غري صحيح، والصحيح أنه قام بتطليقي ثالث طلقات؛ حيث 
أرسل بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ رسالة عرب اجلوال كتب فيها: أنت طالق، طالق، طالق، علاًم 
بأنني يف تاريخ طالقه حامل يف الشهر الثالث، وأنا اآلن يف بداية الشهر التاسع. وبعرض 
ذلك عىل املدعي قال: نعم ما ذكرته املدعى عليها كله صحيح، وبسؤال املدعي عن نيته يف 
لفظه بالطالق، فقال: إن نيتي كانت طلقة واحدة، علاًم بأين سبق وأن طلقتها طلقة واحدة 
قبل ذلك بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ، وأثبته بموجب الصك الصادر من املحكمة العامة 
بصبياء برقم ٣٣٤٢٣٥٠٦ يف ١٤٣٣/١٠/١١هـ؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وحيث صادق املدعي عىل دفع املدعى عليها بأنه طلقها ثالث طلقات يف جملس واحد وهي 
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حامل، وحيث إن الصحيح من قويل العلامء أن طالق الثالث يف املجلس الواحد يعد طلقة 
واحدة، كام هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم، ملا رواه مسلم يف صحيحه )أن 
أبا الصهباء قال البن عباس: أتعلم أنام كانت الثالث جتعل واحدة عىل عهد النبي صىل اهلل 
عليه وسلم وأيب بكر وثالثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم (، ويف لفظ: ) ترد إىل 
الواحدة، قال: نعم (؛ لذا فقد ثبت لدَي طالق الزوج )...( لزوجته )...( طلقة واحدة، 
وهي تعترب الطلقة الثانية؛ ألنه سبق وأن طلقها قبل ذلك حسب إقراره، وأفهمت الزوج بأن 
له مراجعة زوجته؛ ألهنا ما زالت يف العدة؛ حيث إن عدة احلامل تنتهي بوضع احلمل لقوله 
عليهام  احلكم  وبعرض  حكمت،  وبذلك   ،ZÂÁÀ¿¾½¼] تعاىل: 
تقرر  لذا  اعرتاضية؛  الئحة  دون  االستئناف  وطلبت  عليها،  املدعى  تقنع  ومل  املدعي،  قنع 
رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ، 

يف   ٣٤١٧٤٠٢٥٩ برقم  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  ثم 
١٤٣٤/٩/١٦هـ وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٣١٤٢٦٣ يف ١٤٣٤/٩/٧هـ املتضمن بعد 
املقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما 
ييل: أوال/ املوافقة عىل ما أثبته فضيلته فيام يتعلق بعدد الطالق وصفته. ثانيا/ مل يبت فضيلته 
ملنزله، ولزوم طاعته،  بالرجوع  املدعى عليها  املدعي، وهي مطالبته احلكم عىل  يف دعوى 
والبد من ذلك وإجراء الوجه الرشعي نحوه؛ ألنه هو اهلدف من الدعوى، فعىل فضيلته 
إكامل نظر الدعوى والبت فيها. ثالثا: عىل فضيلته أن يتحقق من إثـبات الرجعة من عدمها، 
زالت  ما  لكـونـها  الـعـدة؛  يف  زوجـتـه  مـراجـعـة  للـزوج  إن  فضيلته:  قول  يكفي  وال 
حامال، بل البد من إثبات الرجعة، ثم احلكم بموجب ذلك. انتهى، ثم جرى حتديد موعد 
اجللسة هذا اليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٨/٥هـ وفيها حرض املدعي، وبعرض املالحظة 
الثانية عليه قال: إن لدي دعوى لدى املحكمة اجلزئية للضامن واألنكحة بإعادة زوجتي يل 
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املصلح إحضار حكم فضيلتكم  مني  لدهيم يف قسم اإلصالح، وقد طلب  اآلن  واملعاملة 
فيام يتعلق بالطالق بالثالث حتى يتسنى له إكامل الصلح بيني وبني زوجتي؛ حيث طلبت 
فإنني  وعليه  بذلك،  مستعد  وأنا  العمل،  رأس  بأنني عىل  ا ومشهًدا  ـً مني مسكًنا رشعيَّـــ
أقرر تنازيل عن هذه الدعوى، ثم أبرز مشهدا موقعا من عضو اإلصالح بمحكمة األحوال 
الشخصية بجدة )...( يتضمن حضور املدعي لدهيم وقد جرى إرفاق نسخة منه يف املعاملة. 
وبعرض املالحظة الثالثة عليه قرر بقوله: بالنسبة لطالقي الثاين لزوجتي الذي كان بتاريخ 
١٤٣٤/٢/٢٨هـ وهي يف الشهر الثالث فقد راجعتها يف الشهر اخلامس من احلمل لدى 
قسم اإلصالح باملحكمة اجلزئية للضامن واألنكحة لدى عضو قسم اإلصالح )...(؛ عليه 
إىل حمكمة  املعاملة  إعادة  بموجبه. وقررت  إثباته، وحكمت  فقد جرى  بالرجعة  وإلقراره 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف، 

١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ.
الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/.. القايض باملحكمة 
ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٩٥١٩ برقم  بجدة  العامة 
املوافقة  باألكثرية  تقررت  الصك وصورة ضبطه  الزوجية، وبدراسة  لبيت  انقياد  )...( يف 
مراجعة  إثبات  من  أخريًا  أحلقه  وما  وصفته  الطالق  بعدد  يتعلق  فيام  فضيلته  أثبته  ما  عىل 
الثانية يف ١٤٣٤/٢/٢٨هـ، وتنازل املدعي عن دعوى  الطلقة  املدعي لزوجته فيام خيص 

طلب االنقياد، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥١٨٥٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ رقم القرار:٣٥٣٤٦٢٨٣  

تنقيادازوجةا-ادفعابعدماتإلنفاقا-ارشوطالمزوجةا-اتساعدتداتلزوجابانفيذهاا-إسلتراها
بالاقصريايفاتلصالةا-ارداتلدعوى.

.Zqponmlkjih]1ا-سولهاتعاىلل
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسملاساللا)ابنياتللجلاوبنياتلرشكاوتلكفلاتلكاتلصالةا(.

٣ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتلعهداتلذيابيننااوبينهلاتلصالةافمناتلكهاافقداكفل(.
لا-سولاعملابناتخلطاباريضاتهللاعنهلا)االاحظايفاتإلسالماملناتلكاتلصالةا(.

 ٥ا-سولاتلاابعياعبداتهللابناشقيقلا“كاناأصحاباتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاالايلونا
شيئًاامناتألعاملاتلكهاكفلاإالاتلصالة”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبا إلزامها باالنقياد لبيت الطاعة؛ لكوهنا خرجت 
منه إىل بيت أهلها ومل تعد إليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت 
بأن املدعي مل يؤثث البيت، ومل يعطها مرصوفا، وأنه أخذ من ذهبها، وامتنعت عن الرجوع 
إليه ما مل يلِب هلا احتياجاهتا، وقد استعد املدعي برد قيمة الذهب وتأمني األثاث واإلنفاق 
عىل املدعـية حـسب قـدرته؛ ولـذلـك فـلـم يـظـهـر للـقايض موجب للتفريق بينهام، أو 
ألزم  كام  زوجها،  لبيت  باالنقياد  بإلزامها  وحكم  عليها،  املدعى  نشوز  يربر  رشعي  سبب 
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اعرتاضية  بالئحة  عليها  املدعى  فاعرتضت  هبا،  أقر  التي  ذهبها  قيمة  هلا  يدفع  أن  املدعي 
ذكرت فيها أن زوجها ال يصيل، وبعرض ذلك عىل املدعي أقر بأنه ال يصيل أحيانا، وألنه 
بذلك يعد ضعيف الديانة وغري مؤمتن عىل من حتت يده من الزوجة واألبناء؛ لذا فقد قرر 
الزوج  إلزام  بقاء حكمه يف  الدعوى، مع  به، وحكم أخريًا برد  الرجوع عام حكم  القايض 

بقيمة الذهب عىل حاله، ثم صدق احلكم األخري من حمكمة االستئناف.

مشيط،  بخميس  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املكلف  مشيط  بخميس  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ٣٤٢٨٠٠٦٠٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٥١٨٥٥ برقم 
افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  وتاريخ 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  حرض  وفيها   ٣٠: ٠٩ الساعة  اجللسة 
الرقم  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  الرقم )...( وحرضت حلضوره )...( سعودية 
)...( واملعرف هبا من قبل شقيقها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
عام  اجللسة  هذه  احلارضة  عليها  املدعى  املرأة  عىل  عقدت  لقد  قائاًل:  األول  فادعى   )...(
أشهر،  تسعة  وعمره   )...( يل  وأنجبت  ١٤٣٣/٠٥/٢٧هـ،  يف  هبا  ودخلت  ١٤٣٢هـ، 
والذي حصل من زوجتي أهنا خترج من بيتي دون إذن مني، ويف ١٤٣٤/١١/٠١هـ، وقد 
ذهبت إىل بيت أهلها ومل تعد حتى اآلن، أطلب احلكم بانقيادها لبيت الطاعة، هذه دعواي. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليها صادقت عىل العقد والدخول واإلنجاب، وأضافت لقد 
خرجت إىل بيت أهيل يف تاريخ ١٤٣٤/١١/٠١هـ لكون املدعي مل يؤثث بيتي، ومل يعطني 
أي مصاريف، باإلضافة إىل أنه أخذ مني ثالثة بناجر ذهب، وأنا ممتنعة عن الرجوع ما مل 
يلِب احتياجايت املذكورة، هكذا أجابت، بعد ذلك قررت الكتابة لقسم الصلح باملحكمة 
يوم  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة،  هذه  رفع  جرى  فقد  ولذا  الطرفني؛  بني  التوفيق  ملحاولة 
املدعي  الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حرض  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ  الثالثاء 
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واملدعى عليها واملعرف هبا من قبل شقيقها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( ومل تردنا إفادة قسم الصلح هبذه املحكمة، وبمناقشة الطرفني قررا رغبتهام يف 
الصلح، وطلبا إنظارمها حلني ورود إفادة قسم الصلح هبذه املحكمة، وعليه فقد قررت رفع 
اجللسة، ويف جلسة أخرى يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ٠٩ وفيها حرض املدعي وحرضت حلضوره املدعى عليها، املعرف هبا من قبل شقيقها 
 ٣٤٢٨٠٠٦٠٠ الرقم  ذي  باخلطاب  اإلصالح  جلنة  رئيس  من  املعاملة  إلينا  وردت  وقد 
مرات  عدة  الطرفني  بني  اإلصالح  حماولة  تم  )أنه  املتضمنة:  ١٤٣٥/٣/١٩هـ  والتاريخ 
ويف عدة جلسات ومل يتم التوصل إىل يش. ا.هـ(، وبسؤال املدعي عام أوردته املدعى عليها 
أنني مستعد  كام  ريال،  آالف  قيمته مخسة  البالغ  الذهب  بإعادة  مستعد  أنا  قال:  يف جواهبا 
بتأثيث البيت واإلنفاق حسب دخيل كوين موظًفا يف رشكة، وراتبي قدره ثالثة آالف ومئتا 
ريال، واملدعى عليها تعلم بحالتي املعيشية قبل زواجي هبا، هكذا قال. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليها أجابت: ما أورده املدعي حيال الذهب بالقيمة التي ذكر صحيح، وأقبل به، 
كام أنني عىل علم بوضعه املادي ودخله الوظيفي قبل الزواج، وأطلب منه إلزامه بالعرشة 
الزوجية، هكذا قالت. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: أنا مستعد أيضا بالعرشة باملعروف، 
هكذا قال. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي استعد بام طلبته املدعى 
عليها، ومل يظهر يل موجب للتفريق بينهام، أو سبب رشعي يربر نشوز املدعى عليها؛ لذلك 
فقد قررت إلزام الزوجة باالنقياد لبيت زوجها وطاعته باملعروف، ويف حال امتناعها تكون 
ساقطة احلقوق والنفقة، كام ألزمت املدعي أن يدفع هلا قيمة ذهبها البالغ قدره مخسة آالف 
عليها  املدعى  القناعة وقررت  املدعي  قرر  الطرفني  وبعرضه عىل  وبذلك حكمت،  ريال، 
احلكم  صك  تنظيم  سيتم  بأنه  فأفهمتها  اعرتاضية  الئحة  بتقديم  واستعدت  القناعة،  عدم 
وتسليم صورته هلا يوم غد، وهلا بعد ذلك مدة ثالثني يوًما لتقديم الالئحة، ويسقط حقها 
يف االعرتاض بميض املدة دون تقديم االعرتاض، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ الساعة ١٠:٠٠ 
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افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ  اخلميس  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الرقم  ذي  باخلطاب  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد   ٠٩  :٠٠ الساعة  اجللسة 
الشخصية  األحوال  دائرة  قرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٥/١١هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٨٠٠٦٠٠
)وجد  ييل:  بام  املالحظة  املتضمن  ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٣٣١١٣ الرقم  ذو 
النظر، وذلك أهنا ذكرت  يف الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليها )...( ما يلفت 
أن زوجها املدعي ال يصيل وال ينفق عليها وال عىل ولدها، وال يتواجد معها يف املنزل بعد 
هناية الدوام، ومل يؤثث منزهلا، وهذا الفت للنظر، وعىل فضيلته التحقق والتثبت مما ذكرت، 
ومن ثم حماولة اإلصالح بني الطرفني، ومقاربة وجهات النظر، وإجراء اإلجياب الرشعي 
وعرضه عليهام، وأخذ قناعتهام من عدمه ملالحظة ما ذكر وإكامل الالزم( ا.هـ؛ وعليه أجيب 
أصحاب الفضيلة سلمهم اهلل أنه جرى حتديد موعد للطرفني يف هذا اليوم، وتبلغت به املدعى 
عليها لشخصها، كام يظهر من أصل ورقة التبليغ املرفقة واملؤرخة يف ١٤٣٥/٥/٢٥هـ إال 
أنه مل حيرض املدعي وال من يمثله بوكالة رشعية، ومل يقدم عذرًا عن ختلفه، وقد مىض الوقت 
املقرر لنظر الدعوى، واملقرر يف متام الساعة الثامنة، كام مل حترض املدعى عليها وال من يمثلها 
بوكالة رشعية ومل تقدم عذرًا عن ختلفها، وبذلك شطبت الدعوى؛ وعليه فام زلت عىل ما 
حكمت به، وقررت إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ، الساعة ٩:١٥ 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٧/٢١هـ  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
 )...( شقيقها  قبل  من  هبا  املعرف  عليها،  واملدعى  املدعي  حرض  وفيها   ٤٤:٠٩ الساعة 
حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
االستئناف برفقها القرار ذو الرقم ٣٥٢٨٢٣٥٢ والتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ، املتضمن 
للذمة  براءة  املالحظة  تضمنته  ما  نحو  الالزم  إجراء  ثم  ومن  وطلبهام،  آخر،  موعد  حتديد 
وال  يصيل  ال  زوجها  أن  من  ذكرته  عام  عليها  املدعى  وبسؤال  خمترصًا(،  مضمونه  )انتهى 
ينفق عليها وال عىل ولدها، وال يتواجد معها يف املنزل بعد هناية الدوام، ومل يؤثث منزهلا، 
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فأجابت: ما ذكرته هو الصحيح، وأطلب عرض ذلك عىل املدعي، وبسؤاله عام ذكر أجاب: 
أنا مقرص يف أداء الصالة، وأؤدهيا بعد فوات وقتها، وأحيانا ال أصيل الصالة املكتوبة، وال 
أقضيها، وأحيانا أصيل، وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنني أنفق عليها وعىل ولدها، وأكون 
معها يف املنزل، وقد قمت بتأثيثه، هكذا قال، عند ذلك رفعت اجللسة للتأمل. ويف جلسة 
بـها من قبل شقيقها )...( سعودي اجلنسية  املعـرف  أخرى حرض املدعي واملدعى عليها 
لسان  عىل  جاء  وحيث  ضبطه؛  سبق  ما  وبتأمل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
املدعي أنه مقرص يف أداء الصالة، ويؤدهيا بعد فوات وقتها، وأحيانًا ال يصيل الصالة املكتوبة 
وال يقضيها، وأحيانًا يصيل؛ ونظرًا خلطورة هذا األمر عىل دين املدعي فإذا كان ال يصيل أبدًا 
فهو كافر مرتد عن امللة، ال حتل له زوجته، وال جيوز أن تبقى معه، وال حيل هو هلا، وجيب 
عليها االمتناع منه، وعليه أن يسلم ويدخل يف دينه فيصيل، والدليل عىل كفره كتاب اهلل، 
وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم، وكالم السلف الصالح والنظر الصحيح؛ فاألدلة يف ذلك 

 lkjih]:املرشكني عن  تعاىل  فقوله  الكتاب،  أما  وعقلية.  سمعية 
Zqponm، أي: فإن مل يتوبوا من الرشك، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 
فليسوا إخوانًا لنا يف الدين، ومن املعلوم أن األخوة يف الدين ال تنتفي إال بالكفر، ومن السنة: 
ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث جابر أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: “بني الرجل 
وبني الرشك والكفر ترك الصالة”، وكذلك قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: “العهد الذي 
بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر”، ومن كالم الصحابة قول أمري املؤمنني عمر بن 
التابعي  اخلطاب:” ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة”، وكذلك قول عبد اهلل بن شقيق 
إال  كفر  تركه  األعامل  يرون شيئًا من  عليه وسلم ال  اهلل  النبي صىل  “كان أصحاب  الثقة: 
الصالة”، وهذا حكاية إمجاع. وقد حكى إمجاع الصحابة عىل كفر تارك الصالة إسحاق بن 
راهويه. أما النظر: فألن كل إنسان ال يصيل مع علمه بأمهية الصالة يف اإلسالم، وأهنا ثاين 
أركانه، وأن هلا من العناية حني فرضها، وحني أدائها ما ال يوجد يف عبادة أخرى، ال يمكن 
أن يدعها مع ذلك ويف قلبه يشء من اإليامن. وليس اإليامن جمرد التصديق بوجود اهلل وصحة 
رسالة حممد صىل اهلل عليه وسلم، فالتصديق هبذا كـان مـوجـودًا حـتى يف الكـفـار، وقـد 
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شـهد بذلك أبو طالب، لكن البد أن يستلزم اإليامن القبول للخرب واإلذعان، فإذا مل يكن 
إذعان وال قبول فال إيامن. وعىل هذا فتارك الصالة كافر خارج عن امللة ، نسأل اهلل السالمة. 
أما إذا كان املدعي يصيل ويرتك، فهذا موضع خالف بني العلامء القائلني بكفر تارك الصالة: 
فمنهم من كّفره بفرضني، ومنهم من كفره برتك فرض واحد، ومنهم من قال: إذا كان أكثر 
وقته ال يصيل فهو كافر، ومنهم من قال: ال يكفر إال إذا كان ال يصيل أبدًا، وعىل كٍل فإن 
الصالة  وتارك  الدين،  حفظ  ومنها  اخلمس،  الرضورات  به  لتتحقق  إال  رشع  ما  الزواج 
بالكلية ال حظ يف اإلسالم له، وتاركها كحال املدعي أقّل أحواله أنه ضعيف الديانة وغري 
مؤمتن عىل من حتت يده من الزوجة واألبناء؛ ولذلك مجيعًا فقد قررت الرجوع عام حكمت 
به من إلزام املدعى عليها باالنقياد لبيت الطاعة، ورددت دعوى املدعي يف هذا الشأن، وما 
البالغ قدره مخسة  قيمة ذهبها  للمدعى عليها  يدفع  أن  إلزامه  به من  زلت عىل ما حكمت 
النكاح  فسخ  يف  دعواها  بإقامة  عليها  املدعى  وأفهمت  قضيت،  ذلك  وبكل  ريال،  آالف 
لكون بقائها كاملعلقة أمٌر ال حيمد رشعًا، ولن حيكم هلا إال بطلب، وهلا املطالبة بام ذكرته من 
نفقة يف دعوى مستقلة أيضًا، وبعرضه اقتنعت املدعى عليها، واعرتض املدعي، وطلب رفع 
احلكم ملحكمة االستئناف دون تقديم الئحة اعرتاض، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل 
املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بخميس مشيط املساعد برقم 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٠٠٦٠٠
)...(، املسجل برقم ٣٥١٩١٥٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد 
)...( بشأن طلب انقياد الزوجة عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو 
مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك وسجله بناًء عىل قرار 
بعد  احلكم  عىل  املصادقة  تقررت  ١٤٣٥/٦/١٧هـ  يف   ٣٥٢٨٢٣٥٢ الرقم  ذي  الدائرة 
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اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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7 -ما جاء يف الرشح الكبري )٤٥١/٢٣(: “ فصل: متى كان اللعان لنفي الولد اشرتط 
ذكره يف لعاهنام.. ”.

8 -ما جاء يف نيل األوطار )ص١٢٩٤(: “ واألدلة الصحيحة الرصحية قاضية بالتحريم 
املؤبد، وكذا أقوال الصحابة”.

ألهنا  وذلك  إليه؛  ابنتها  نسب  نفى  طالبا  عليها  املدعى  مطلقته  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
محلت بالبنت أثناء كوهنا زوجة له، ثم أخربته قبل طالقه هلا بأسبوعني بأهنا تربطها عالقة 
بشخص، وأنه عارشها جنسيا عىل فراشه أثناء غيابه فحملت منه، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من املدعي مل يقدم ما يثبت دعواه، وأرص عىل 
طلبه، وقرر أنه مل يسبق له اإلقرار بنسب البنت إليه، وبعد أن وعظ القايض الطرفني، وحتقق 
من توفر رشوط اللعان قام بإيقاعه بينهام بحضور مجع من املسلمني؛ ونظرًا ألن املدعي ال 
بينة له عىل دعواه، ولتوفر رشوط املالعنة، وملا تم من اللعان بني الطرفني؛ لذا فقد حكم 
القايض بنفي نسب البنت التي ولدهتا املدعى عليها إىل املدعي ويكون نسبها ألمها، وأفهم 
الطرفني بأهنام حيرمان عىل بعضهام حترياًم مؤبدًا، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا )...( القايض 
باملحكمة العامة بمحافظة القطيف، وبناًء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة 
يف   ٣٣١٩٩٤٤٧٨ برقم  باملحكمة  واملقيدة  ١٤٣٣/١١/١٣هـ  يف   ٣٣٦٤٧٩٦٦ برقم 
١٤٣٣/١١/١٣هـ حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، وحرضت حلضوره املدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 

 ٤7االرقم التقلقر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٤٧٩٦٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥١٢٦٦٤٧ 

نفي نقب - لعان - بنت مولودة بعد الطالق - قذف الزوجة بالزنا -عدم البينة عليه - 
حتقق رشوط اللعان - إيقاعه بني الطرفني -احلكم بنفي نقب البنت - يكون نقبها ألمها - 

حتريم مؤبد بني الطرفني.

١ -ما روى سهل بن سعد -ريض اهلل عنه - يف خرب املتالعنني: ) فمضت القنة بعد يف 
املتالعنني أن يفرق بينهام ثم ال جيتمعان أبدًا (. 

بني زوجني  يكون  أن  أحدها:  ثالثة،  إال برشوط  “ فصل: وال يصح  اخلرقي:  ٢ -قول 
عاقلني بالغني..، الرشط الثاين: أن يقذفها بزنى، فيقول: زنيت..، الثالث: أن تكذبه 

الزوجة ويقتمر ذلك إىل انقضاء اللعان.. ”.
٣ -ما جاء يف الرشح الكبري )٣٩8/٢٣(: “ وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى أضافه إىل 
حال الزوجية، فمتى كان بينهام ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإال حد ومل يالعن، 

وهبذا قال مالك والشافعي.. “.
٤ -ما جاء يف الرشح الكبري )٤٣٠/٢٣(: “ وال يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته فإن 

أراد اللعان من غري طلبها فإن كان بينهام ولد يريد نفيه فله ذلك وإال فال”.
٥ -ما جاء يف الرشح الكبري )٤٥8/٢٣(: “ مقألة: وإن قال: مل أعلم به، أو: مل أعلم أن 

يل نفيه، أو مل أعلم أن ذلك عىل الفور، وأمكن صدقه قبل منه”.
ا -ما جاء يف الفروع )٩/ا١٠(: “ ويقن قيامهام بحرضة مجاعة، وقيل أربعة.. ”.



203

7 -ما جاء يف الرشح الكبري )٤٥١/٢٣(: “ فصل: متى كان اللعان لنفي الولد اشرتط 
ذكره يف لعاهنام.. ”.

8 -ما جاء يف نيل األوطار )ص١٢٩٤(: “ واألدلة الصحيحة الرصحية قاضية بالتحريم 
املؤبد، وكذا أقوال الصحابة”.

ألهنا  وذلك  إليه؛  ابنتها  نسب  نفى  طالبا  عليها  املدعى  مطلقته  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
محلت بالبنت أثناء كوهنا زوجة له، ثم أخربته قبل طالقه هلا بأسبوعني بأهنا تربطها عالقة 
بشخص، وأنه عارشها جنسيا عىل فراشه أثناء غيابه فحملت منه، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من املدعي مل يقدم ما يثبت دعواه، وأرص عىل 
طلبه، وقرر أنه مل يسبق له اإلقرار بنسب البنت إليه، وبعد أن وعظ القايض الطرفني، وحتقق 
من توفر رشوط اللعان قام بإيقاعه بينهام بحضور مجع من املسلمني؛ ونظرًا ألن املدعي ال 
بينة له عىل دعواه، ولتوفر رشوط املالعنة، وملا تم من اللعان بني الطرفني؛ لذا فقد حكم 
القايض بنفي نسب البنت التي ولدهتا املدعى عليها إىل املدعي ويكون نسبها ألمها، وأفهم 
الطرفني بأهنام حيرمان عىل بعضهام حترياًم مؤبدًا، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا )...( القايض 
باملحكمة العامة بمحافظة القطيف، وبناًء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة 
يف   ٣٣١٩٩٤٤٧٨ برقم  باملحكمة  واملقيدة  ١٤٣٣/١١/١٣هـ  يف   ٣٣٦٤٧٩٦٦ برقم 
١٤٣٣/١١/١٣هـ حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، وحرضت حلضوره املدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
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يف  طلقتها  ثم  يل،  زوجة  كانت  احلارضة  هذه  إن  قائاًل:  املدعي  وادعى   ،)...( الرقم 
واملواريث  األوقاف  دائرة  من  الصادر  الطالق  صك  بموجب  وذلك  ١٤٣٣/٢/٢١هـ؛ 
بقرابة  الطالق  قبل  يل  اعرتفت  كانت  وقد  ١٤٣٣/٢/١٢هـ،  يف   ١١٤ برقم  بالقطيف 
أثناء  فرايش  )...(، وأنه عارشها جنسيًا عىل  يدعى  تربطها عالقة بشخص  بأهنا  أسبوعني 
غيايب بسبب العمل، وأهنا محلت منه، فبحثت يف جهاز الكمبيوتر، فعثرت عىل حمادثات بينها 
وبني املذكور تثبت ذلك فطلقتها، ثم وضعت بعد ذلك بنتًا؛ وحيث األمر ما ذكر فإين أطلب 
نفي نسب البنت يل، هكذا ادعى، فسألته: متى وضعت طليقتك املولودة؟ فأجاب قائاًل: إن 
أين ومتى وضعت،  أخا طليقتي جاءين يف ١٤٣٣/٧/١٢هـ، وأخربين بذلك، وال أعلم 
هكذا أجاب، فجرى االطالع عىل وثيقة الطالق فإذا هي كام ذكر املدعي. وبعرض دعوى 
املدعي عىل املدعى عليها أجابت قائلة: ما ورد يف دعوى املدعي من زواجي وطالقي منه 
فصحيح، وما ورد من أنه تربطني عالقة باملدعو )...(، وأنه عارشين جنسيًا، وأن مولوديت 
منه كل هذا غري صحيح، ومولوديت من نطفة طليقي هذا احلارض، وأما )...( فإنه تربطني به 
عالقة عادية؛ ألين كنت أكتب خواطر شعرية فأتفق )...( املذكور مع زوجي أن يصدر يل 
ديوانًا شعريًا يتضمن كتابايت الشعرية، هذه هي العالقة التي بيننا، وطليقي كان عىل تواصل 
معه، وهو الذي اتفق معه، هكذا أجابت، فسألتها: أين ولدت ومتى؟ فأجابت قائلة: ولدت 
حرض  أخرى  جلسة  ويف  أجابت.  هكذا  بالدمام،   )...( مستشفى  يف  ١٤٣٣/٧/٨هـ  يف 
الطرفان، وطلبا عقد اجللسة رسية، فأجيبا لطلبهام، ثم طلبت من الطرفني ما يثبت والدة 
الطفلة، فأفادت املدعى عليها قائلًة: إن لدي األوراق التي تثبت خروجها من املستشفى بعد 
للمستشفى  األب  مراجعة  من  فالبد  املؤقتة  امليالد  وشهادة  الوالدة  تبليغ  وأما  الوالدة، 
املستشفى  بمراجعة  استعد  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  أجابت.  هكذا  ذلك،  الستصدار 
عام  املدعي  وبسؤال  الطرفان.  حرض  أخرى  جلسة  ويف  املولودة.  والدة  يثبت  ما  إلحضار 
برقم  بالدمام   )...( مستشفى  من  الصادر  الوالدة  تبليغ  أبرز  السابقة  اجللسة  يف  به  استعد 
 )...( ولقبه:  املولود  اسم  ييل:  كام  ومضمونه  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  يف   ٢٤٢٠١١٠٢١٧
مكان الوالدة الرشقية/مستشفى )...( تاريخ الوالدة ١٤٣٣/٠٧/٠٨هـ، الساعة ٢٤:١٠، 
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بيانات عن األب االسم ولقبه: )...( سعودي )...(، بيانات عن األم: )...( سعودية )...(. 
انتهى مضمونه. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، فسألت املدعي: ما سبب تأخرك يف رفع 
دعواك؟ فأجاب قائاًل: إنني تأخرت يف رفع الدعوى؛ ألن طليقتي كانت حاماًل، وما دامت 
حاماًل فكيف أطلب نفي نسب املولودة قبل والدهتا، كام أين ال أدري فربام يموت احلمل، أو 
تسقطه، فلام وضعته أخربين أخوها بذلك، فدار بيني وبينه كالم حول نسب البنت، وقلت 
هلم: اذهبوا وأحرضوا صكًا من املحكمة يثبت نسب البنت يل وإال فهي ليست بنتي، واذهبوا 
أقم  مل  املدة  هذه  وطوال  فهرب،  إليه  فذهبوا  ابنتكم،  مع  عالقته  عن  واسألوه   ،)...( إىل 
بتسجيل تبليغ الوالدة، ومل أقم بأي إجراء متعلق بالوالدة، أو بإثبات املولودة، لكن طليقتي 
لكوهنا ممرضة يف مستشفى )...( استطاعت الوالدة فيه عن طريق معارفها، ومل أقم بالتبليغ 
عن الوالدة إال بعد طلب فضيلتكم إحضار ما يثبت والدة البنت. وتبليغ الوالدة مؤرخ يف 
١٤٣٤/١/١٢هـ، هكذا أجاب؛،فسألته وسألتها: هل كنتام عىل عالقة زوجية كاملة قبل 
احلمل؟ وهل أنت قادر عىل املعارشة اجلنسية ؟ فأجابا قائلني: نعم كنا قبل احلمل عىل عالقة 
زوجية كاملة، وكنا نتعارش جنسيًا، هكذا أجابا، فسألت املدعى عليها: أمل يعارشك )...( 
قبل الطالق أبدًا؟ فأجابت قائلة: مل يعارشين أثناء زواجي من املدعي أحد غري زوجي، ومل 
يعارشين )...(، هكذا أجابت، فسألت املدعي: ما سبب ادعائك أن البنت ليست بنتك ؟ 
وأهنا   ،)...( مع  اجلنسية  عالقتها  بكامل  طالقها  قبل  يل  أقرت  طليقتي  إن  قائاًل:  فأجاب 
يف  ومراسالهتا  كتاباهتا  بتتبع  أنا  قمت  ذلك  وبعد  أخريًا،  ولدته  الذي  محلها  منه  محلت 
)املاسنجر( ويف )الواتس أب( فعثرت عىل حمادثات جنسية طويلة مع )...(، وهذه املحادثات 
أمامي حينذاك، وما حلق ذلك من عثوري عىل حمادثاهتا  إقرارها  حمفوظة عندي، وبسبب 
اجلنسية مع )...( ادعيت بأن محلها ليس مني، وحمادثاهتا فيها ترصيح بأهنا محلت من )...(، 
وكان يعدها بالزواج منها بعد الطالق، هكذا أجاب، ثم سألت املدعي: هل لديك بينة عىل 
دعواك ؟ فأجاب قائاًل: ليس لدي بينة سوى ما هو مدون باملحادثات اإللكرتونية، هكذا 
أجاب، ثم أبرز املحادثات املذكورة، وهي تسع أوراق مطبوعة ملحادثات )املاسنجر( ومئة 
هي  فإذا  عليها  اطلعت  وقد  آب(،  )الواتس  ملحادثات  مطبوعة  ورقة  وثالثون  وواحد 
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عالقتهام  ذلك  ومن  عمومًا،  عالقتهام  عن  فيها  الطرفني  حتدث  تتضمن  جنسية  حمادثات 
اجلنسية، وتفاصيل ذلك، وأهنام سريزقان بمولود نتيجة ذلك، وقد جرى تسليمها للمدعى 
مل  فيها  ليست يل، وما ورد  املحادثات  قائلة: هذه  فأجابت  ثم طلبت جواهبا عنها،  عليها، 
يصدر مني، هكذا أجابت، فأخذت منها األوراق، وأعدهتا للمدعي، وأمرته بحفظها لديه، 
وعدم إعطاء أحد نسخة منها إال بإذين، وبعد مناقشة املدعى عليها قررت قائلة: إنني أقر بأن 
الرقم املوجود باملحادثة هو رقمي، لكني مل أقم بكتابة تلك املحادثات، وال أعلم من كتبها، 
املدعي عىل  فأرّص  املقام،  يناسب  بام  باهلل، ووعظتهام  الزوجني  ت  ذكرَّ وقد  أجابت،  هكذا 
البنت  البنت؛ ألن طليقته زنت مع )...(، وأرصت املدعى عليها عىل أن  طلبه نفي نسب 
بنت املدعي، وأهنا مل تزن مع )...( وال مع غريه. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان. وبسؤال 
املدعي: هل لديك زيادة بينة؟ أجاب قائاًل: ال، وأكتفي بام ورد يف حمادثاهتا، هكذا أجاب. 
ويف جلسة أخرى حرض الطرفان؛ وحيث استحب بعض فقهائنا حضور مجع من املسلمني 
للمالعنة فقد طلبنا حضور من نرى من املناسب حضوره من موظفينا وموظفي املحكمة 
للطرفني  الوعظ  تكرار  وبعد  املتداعيني،  أهل  وبعض  القضية،  ضبط  يف  أسامؤهم  املدونة 
به  رميت  فيام  الصادقني  ملن  أين  باهلل  أشهد  قائاًل:  قائاًم  املدعي  تلفظ  ثم  باملالعنة،  استعدا 
أنجبتها طليقتي ليست مني، وأن لعنة اهلل عيّل إن  التي  البنت  الزنا، وأن  طليقتي هذه من 
كنت من الكاذبني فيام رميت به طليقتي هذه من الزنا، وأن ابنتها ليست مني، تلفظ بذلك 
أربع مرات، ثم أوقفته، وقلت له: اتق اهلل، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، ثم 
أذنت له باإلكامل، فتلفظ قائاًل: أشهد باهلل أين ملن الصادقني فيام رميت به طليقتي هذه من 
الزنا، وأن البنت التي أنجبتها طليقتي ليست مني، وأن لعنة اهلل عيّل إن كنت من الكاذبني 
فيام رميت به طليقتي هذه من الزنا، وأن ابنتها ليست مني، ثم تلفظت املدعى عليها قائلة: 
أشهد باهلل أن طليقي هذا ملن الكاذبني فيام رماين به من الزنا، وأن البنت التي أنجبتها بنته، 
وأن غضب اهلل عيّل إن كان طليقي هذا من الصادقني فيام رماين به من الزنا، وأن ابنتي ليست 
منه، تلفظت بذلك أربع مرات، ثم أوقفتها، وقلت هلا: اتقي اهلل، فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب اآلخرة، ثم أذنت هلا باإلكامل، فتلفظت قائلة: أشهد باهلل أن طليقي هذا ملن الكاذبني 
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فيام رماين به من الزنا، وأن البنت التي أنجبتها بنته، وأن غضب اهلل عيّل إن كان طليقي هذا 
من الصادقني فيام رماين به من الزنا، وأن ابنتي ليست منه، هكذا تلفظت؛ فبناء عىل ما تقدم 
مدة  املتداعيني  بني  اللعان  إيقاع  يف  تريثنا  وحيث  املنكرة؛  واإلجابة  املحررة،  الدعوى  من 
يرجى أن تكون كافية ملراجعة كل واحد منهام نفسه، وجرى وعظهام أكثر من مرة بام يناسب 
املدعى  وأرصت  منه،  مولودهتا  نسب  نفي  وطلبه  طليقته،  قذفه  عىل  املدعي  فأرص  املقام، 
عليها عىل جواهبا إنكار زناها مع من قذفت به؛ وحيث ال بينة للمدعي عىل دعواه، وحيث 
توفرت رشوط املالعنة الثالثة يف الواقعة حمل النظر، وهذه الرشوط هي املذكورة يف قول 
اخلرقي: )فصل: وال يصح إال برشوط ثالثة، أحدها: أن يكون بني زوجني عاقلني بالغني..، 
الرشط الثاين: أن يقذفها بزنى، فيقول: زنيت..، الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إىل 
انقضاء اللعان..(، والبينونة بني املتداعيني حاليًا ال متنع اللعان؛ ألن القذف منسوب حلال 
الزوجية، واقرتن به وجود ولد يريد نفيه. قال يف الرشح الكبري جـ٢٣ صـ٣٩٨: )وإن أبان 
زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إىل حال الزوجية، فمتى كان بينهام ولد يريد نفيه فله أن ينفيه 
باللعان، وإال حد ومل يالعن، وهبذا قال مالك والشافعي..(، وعدم مطالبة املقذوفة إيقاع 
الكبري  الرشح  يف  لقوله  القاذف؛  عىل  اللعان  عرض  يمنع  ال  بالقاذف  القذف  حد 
جـ٢٣صـ٤٣٠: )وال يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته فإن أراد اللعان من غري طلبها فإن 
كان بينهام ولد يريد نفيه فله ذلك وإال فال(؛ ونظرًا ألن سكوت املدعي مدة من الزمن عام 
يدعيه شبهة إقرار منه، فقد جرى سؤاله عن ذلك فأجاب بدفعه املدون يف اجللسة اخلامسة، 
وهو دفع صحيح مقبول. قال يف الرشح الكبري جـ٢٣ صـ٤٥٨ :) مسألة: وإن قال: مل أعلم 
به، أو: مل أعلم أن يل نفيه، أو مل أعلم أن ذلك عىل الفور، وأمكن صدقه قبل منه(؛ وحيث 
نبيه صىل اهلل عليه وسلم يف  الواردة يف كتاب اهلل تعاىل وسنة  املتداعيان وفق الصفة  العن 
حديث هالل بن أمية وحديث عويمر العجالين قائمني بحضور مجع من املسلمني؛ لقوله يف 
الفروع جـ٩ صـ١٠٦: )ويسن قيامهام بحرضة مجاعة، وقيل أربعة..(، وجاء ذكر الولد يف 
لعاهنام حتقيقًا للرشط الذي اشرتطه بعض فقهاء املذهب؛ حيث قال يف الرشح الكبري جـ٢٣ 
صـ٤٥١: )فصل: متى كان اللعان لنفي الولد اشرتط ذكره يف لعاهنام..(، وقال يف اإلنصاف 
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عن هذا الرشط جـ٢٣ صـ٤٤٩:) وهذا املذهب وعليه أكثر األصحاب(؛ ولكل ما سبق، 
ولغريه فقد حكمت بنفي نسب البنت التي ولدهتا املدعى عليها بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٨هـ 
علنًا  نطقه  وجرى  حكمت،  وبه  يل،  ظهر  ما  هذا   ،)...( ألمها  نسبها  ويكون  املدعي،  من 
املدعى  به، وقررت  القناعة  املدعي  فقرر  والربع  التاسعة  الساعة  الرشعي  بمجلس احلكم 
فأفهمت  اعرتاضية،  بالئحة  االستئناف  ملحكمة  احلكم  رفع  وطلبت  القناعة،  عدم  عليها 
بتعليامت االستئناف، وجرى تسليمها نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضها يف مدة أقصاها 
ثالثون يومًا تبدأ من هذا اليوم، وأفهمت بأهنا إذا مل تقدم شيئًا خالل ذلك يسقط حقها يف 
االعرتاض، ويكتسب احلكم القطعية، وقد أفهمت الطرفني بأهنام حيرمان عىل بعضهام حترياًم 
مؤبدًا؛ ملا روى سهل بن سعد -ريض اهلل عنه - يف خرب املتالعنني عند أيب داود وغريه: “ 
ق بينهام، ثم ال جيتمعان أبدًا”، وروي مثل هذا عن  فمضت السنة بعد يف املتالعنني أن يفرَّ
صـ١٢٩٤:  األوطار:  نيل  يف  قال  عنهم.  اهلل  ريض  وعمر  وعيل  مسعود  وابن  عباس  ابن 
)واألدلة الصحيحة الرصحية قاضية بالتحريم املؤبد، وكذا أقوال الصحابة( وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد عادت املعاملة إلينا من حمكمة االستئناف بخطاهبا ذي الرقم 
يف   ٣٤٣٥٠٩٣٤ الرقم  ذي  بقرارها  مزودة  ١٤٣٤/١١/١٢هـ؛  يف   ٣٤/١١٣٧٧٥٤
١٤٣٤/١١/٠٥هـ، املتضمن ما نصه: ) وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق املعاملة 
لوحظ ما ييل: أواًل/ مل يتم تصديق صورة ضبط القضية املرفقة بختم املطابقة لألصل، والبد 
من ذلك. ثانيًا: مل يتم تصديق الصورة الضوئية املرفقة لصك الطالق بختم املطابقة لألصل. 
ثالثًا: لوحظ وجود اختالف بني ما جاء يف الصك وما جاء يف صحيفة الدعوى من مهنة 
املدعى عليها، فام وجه االختالف ؟ رابعًا: تم تدوين عبارات يف الصك حملها الضبط، وليس 
الصك، كالنص عىل افتتاح اجللسات والتاريخ والوقت واملتعني االقتصار عىل تدوين ذلك 
يف الضبط دون الصك وفقًا للتعميم ذي الرقم ٣٢/١٢/ت بتاريخ ١٤٠٤/٠٢/٢٩هـ، 
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التـصـنيف املوضـوعـي، املجلد الرابع ص -٧٣ - ملالحظة ذلك مستقباًل. خامسًا: املتعني 
)أن  قوهلا:  املالعنة  وعىل  الكاذبني(،  من  كان  إن  عليه  اهلل  لعنة  )أن  قوله:  يف  املالعن  عىل 
األربع،  الشهادات  يف  وليس  اخلامسة،  يف  مقيًدا  الصادقني(  من  كان  إن  عليها  اهلل  غضب 
إليه، وإحلاق ما  كام ورد يف الصك ملالحظة ذلك مستقباًل. فعىل فضيلته مالحظة ما أشري 
جيد يف الصك، وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها واهلل املوفق(. انتهى 
استئناف )...(. رئيس  استئناف )...(. قايض  قبل قايض  والقرار موقع وخمتوم من  نصه. 
الدائرة )...(؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف -رعاهم اهلل - بام ييل: بالنسبة 
للمالحظتني األوىل والثانية فقد تم إكامل الزمها، وبالنسبة للمالحظة الثالثة فاالختالف يف 
مهنة املدعى عليها بني الصك والصحيفة فلعله وقع خطأ من املدعي أثناء تدوينه لبيانات 
ا ممرضة يف )...(،  الصحيفة؛ ألننا أثناء نظر القضية قد حتققنا من عمل املدعى عليها، وأهنَّ
وبالنسبة للمالحظة الرابعة فقد متت مراجعة الصك ومل نجد أننا أوردنا فتح اجللسات وال 
إن كنت من  اهلل عيّل  لعنة  )أن  فإن عبارة  اخلامسة  للمالحظة  تارخيها وال وقتها، وبالنسبة 
الشهادات  ذكرتا خطأ يف   ) الصادقني  كان من  إن  عيّل  اهلل  )أن غضب  الكاذبني(، وعبارة 
األربع، والصحيح أن هذا حصل يف املرة اخلامسة فقط، وقد نوهنا عىل ذلك يف اجللسة ذات 
الرقم )١٣( من ضبط القضية، هذا ما لزم جوابًا عن مالحظات أصحاب الفضيلة، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
باملحكمة برقم ٣٤/٢٧٦٤٢٨٤/ املقيدة  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  حمكمة االستئناف 

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وتاريخ  ش١ 
القطيف برقم ٣٤١١٣٧٧٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤١٩٦٢٦١ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٣هـ،  القايض هبا  فضيلـة 
ذي  الدائرة  بقرار  عليه  املالحظ  نسب،  نفي  قضية  يف  ضد/)...(  بدعوى/)...(  اخلاص 
الرقم ٣٤٣٥٠٩٣٤ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ. وباالطالع عىل ما أجراه فضيلة القايض 
جوابًا عىل قرار الدائرة املشار إليه قررنا التصديق عىل ما أجراه فضيلته، واهلل املوفق، وصىل 
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اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ٢١ /١٤٣٥/١هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩١٨٢٣ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار:٣٥٣٢٠٢٩٤  

ثا-اشهادةا إثباتانقبا-ابنوةاتملدعيةاألباماوىفا-اإنكاراتلورثةا-إسلتراخطيامناتملورِّ
شهوداعدولا-اثبوتاتلنقبا-اإضافةايفاتألورتقاتللسمية.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتلولدالمفلتشاولمعاهلاتحلجلا(.

بنوهتا ملورثهم، وبعرض  إثبات  الورثة املدعى عليهم طالبة  املدعية دعواها ضد  أقامت 
الدعوى عىل وكيل املدعى عليهم أنكر صحتها، ودفع بأن مورثهم مل خيربهم بزواجه من 
أم املدعية، وال أن لديه بنتا منها، وطلب إجراء حتليل احلمض النووي للطرفني براء لذمة 
املدعية  بأن  إقراره  تتضمن  ث  املورِّ بخط  ورقة  قدمت  املدعية  من  البينة  وبطلب  مورثهم، 
شاهدين  املدعية  أحرضت  كام  للمورث،  اإلقرار  نسبة  عىل  الورثة  وكيل  فصادق  ابنته، 
معدلني رشعا فشهدا بأن املدعية ابنة ملورث املدعى عليهم؛ ولذا فقد حكم القايض بثبوت 
نسب املدعية إىل والد املدعى عليهم، وإلزامهم بإضافتها يف اإلثباتات الرسمية له، فاعرتض 

وكيل املدعى عليهم، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٩٤١٧٧٣ وتاريخ  ٣٤١٩١٨٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ، 
١٤٣٤/٠٤/١٦هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 ،)...( الرقم  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودية  ٣٠: ١٠ وفيها حرضت 
وحرض حلضورها زوجها )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وأدعت 
وال  )...اجلنسية(،  أم  ومن  يده  بخط  ورقة  بوجود   )...( سعودي  أب  من  ولدت  قائلة: 
 )...( اسمه  كفياًل  أيب  أحرض  والديت  من  أسبوع  وبعد  والديت،  يوم  من  اسمها  عن  أعلم 
)... اجلنسية(، وطلب منه أن يضعني لديه، ويقوم برتبيتي فرفضت زوجة )...( أن تربيني، 
فأحرض )...( مربية اسمها )...( )... اجلنسية(، واتفق أيب واملربية عىل أن تربيني ملدة شهرين 
براتب شهري، وقالت املربية لوالدي: البد أن تكتب ورقة تثبت أنك وضعت ابنتك )...( 
الورقة بخط يده وموقع فيها، وعليها ختم من  لدي لكي أرعاها ملدة شهرين، فكتب أيب 
املؤسسة، وكان أيب ملتزًما شهريا بإحضار راتب )...(، وبدأ يمد الشهور كل شهر قائال: 
سوف آخذ ابنتي الشهر القادم، وبدأ خيفف زيارته )...(، وتقطع الراتب. عندها عندما أتى 
يل )...( كان يوجد مع )...( أحد أقاربه اسمه )...( فأخذاين مع مربيتي )...( عندما مل يأت 
أيب )...( إلحضار الراتب، وخيرب )...( ليذهب إليه لكي يستلم الفلوس، وبدأ أيب بتقطيع 
الراتب من حني إىل آخر إىل أن وصل عمري سنتني، فأخرب )...( بأنه ال يريدين، وختىل عني 
متاما، وتركني مع )...( وأمي، فقاما برتبيتي إىل أن كربت إىل سن ١٣ عاًما، وال أعلم عن 
قصتي شيئا حتى أخربتني )...( بالقصة، ومن ثم توفيت، وبعدها أراد )...( أن يتزوجني، 
وأنني  منه،  الزواج  أريد  ال  بأنني  الشيخ  فأخربت  األنكحة،  لعقد  املحكمة  إىل  يب  وذهب 
من أب سعودي )...(، وأن )...( يعلم بقصتي فحولنا الشيخ إىل قسم الرشطة، وحققت 
الرشطة معي ومع )...(، وأخربين الرائد )...( بأنه سيضعني يف مكان، وسوف يأيت يب غدا، 
القسم،  الرائد إىل  ولكن ذهب يب إىل سجن بريامن، وسجنت ٢١ يوما، وبعدها أحرضين 
وقال يل: إن رقم والدي غري صحيح، ثم أخىل سبييل، أطلب من فضيلتكم إثبات نسبي، 
هذه دعواي، ثم حرض املدعى عليهم: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
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الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبتالوة ما 
ادعت به املدعية عليهم طلبوا مهلة للجواب، ثم يف املوعد املحدد افتتحت اجللسة الثانية 
 )...( عليه  املدعى  حلضورها  وحرض  املدعية،  حرضت  وفيها  والنصف  العارشة  الساعة 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤال املدعى عليه عن جوابه 
أبرز مذكرة جوابية مكونة من صفحة واحدة، ومتضمنة ما ييل: عليــه نفيد فضيلتكم بأن 
ابنة منها  والدنا رمحة اهلل عليه مل يذكر لنا طيلة فرتة حياته أن لديه زوجة أخرى، أو أن له 
تدعى )...(، ال من قريب وال من بعيد، ولكن إلبراء ذمة والدنا رمحة اهلل عليه فإننا نطالب 
DNA ( لنا نحن أبناء )...( وهلا هي )...(، وإذا أوضحت  بعمل حتليل ) الدي إن أي - 
يف  والدنا  ذمة  إلبراء  هبا  واالعرتاف  بتكفلها،  مستعدون  فنحن  توافًقا  هناك  أن  التحاليل 
قربه. اهـ؛ عليه فقد جرى رفع اجللسة للتأمل، ثم يف املوعد املحدد افتتحت اجللسة الساعة 
 )...( عليه  املدعى  حلضورها  وحرض   ،)...( املدعية  حرضت  وفيها  والنصف  الواحدة 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبصفته وكياًل عن )...( بموجب 
١٤٣٠/٠٣/١٣هـ،  وتاريخ   )١( برقم  ينبع  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكياًل  وبصفته  املجلد)٦/٤٠٥٢(، 
عن  وكياًل  وبصفته  ١٤٣٠/٠٢/٢٧هـ،  ٩٢٠٣٠٣٠٠١٠٠٣وتاريخ  برقم  مكة  غرب 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل غرب مكة برقم ٣٢٠٣٠٣٠٠١٤٠٩ وتاريخ 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكياًل  وبصفته  ١٤٣٠/٠٣/١٧هـ، 
غرب مكة برقم ٣٣٩٦٩١ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ، وبصفته وكياًل عن )...( بموجب 
١٤٣٠/٠٣/١٠هـ،  وتاريخ   ٨١٧٢ برقم  جدة  جنوب  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
وبعد دراسة املعاملة جرى االطالع عىل اإلقرار من والد املدعية واملدعى عليه؛ متضمًنا: 
أقر أنا )...( بأنني قد وضعت ابنتي )...( لدى )...( )...اجلنسية(؛ وذلك حلضانتها ملدة 
عىل  وبعرضه  ١٤٠٦/٠٦/٢٨هـ.  يف  ووالدهتا  مربية،  إال  هي  ما  املذكورة  وأن  شهرين، 
وكيل املدعى عليهم قال: صحيح هذا اإلقرار يعود لوالدي، ولكن نطلب حتليل ) الدي 
إن أي - DNA ( للتأكد من ذلك؛ فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، ولوجود إقرار 
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عليه  اهلل  صىل  النبي  ولقول  عليه،  وملصادقتهم  عليهم،  واملدعى  املدعية  والد  من  صادر 
وسلم: ) الولد للفراش وللعاهر احلجر (، ولعدم وجاهة ما طلب من التحليل لوجود ما 
هو أقوى منه، وهو اإلقرار املعترب سيد األدلة عند الفقهاء؛ عليه فقد قررت ما ييل: ثبت لدي 
نسب املدعية )...( لوالدها )...( ثبوتًا رشعيًا ابنة له، وحكمت بإلزام مجيع الورثة إضافة 
القناعة، وقرر  املدعية  قررت  عليه  وبه قضيت،  لوالدهم،  لدهيم يف سجل األرسة  املدعية 
املدعى عليه عدم القناعة، وجرى إفهامه باحلضور يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ 
الستالمه نسخة احلكم، وإن له ثالثني يومًا، فإن مل يعرتض خالهلا سقط حقه يف االعرتاض 
وأصبح احلكم واجب التنفيذ، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ. 
احلمد هلل وحده، ثم يف يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ جرى االطالع عىل الالئحة 
االعرتاضية املقدمة من املدعى عليهم، املقيدة برقم ٣٤/١٥٥٣٧٣٣ يف١٤٣٤/٦/٢٧هـ، 
ومل أجد فيها ما يؤثر فيام حكمت به، وقد جرى إرفاقها باملعاملة لبعثها ملحكمة االستئناف 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  كاملتبع،  احلكم  لتدقيق 

١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ افتتحت اجللسة، 
الثالثة  الشخصية  األحوال  دائرة  بقرار  إلينا  عادت  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  رفع  وبعد 
ذي الرقم ٣٤٢٧١٣٨٧ والتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ، املتضمن: وبدراسة الصك وصورة 
١ -ذكر  ييل:  ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه 
املذكور جلواز سفر  الرقم  بينام  املدين  املدعية سعودية اجلنسية بموجب السجل  فضيلته أن 
صورته  ويرفق   ،)...( املتوىف  ورثة  حرص  صك  عىل  فضيلته  يطلع  ٢ -مل  خمتلفة.  جنسية 
٣ -ورد يف الفقرة السادسة من الالئحة االعرتاضية أن االعرتاف بصحة اإلقرار املوقع من 
والدهم، وهذا  أقر هبا  التي   )...( االبنة  نفس  املدعية هي  بأن  االعرتاف  يعني  والدهم ال 
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كالم له وجاهته، ومادامت املدعية قد طلبت التحليل، كام يتضح من أوراق املعاملة، ووافق 
الورثة عىل ذلك فام الذي يمنع منه؟ ولذا فعىل فضيلته إكامل الالزم نحو ذلك. اهـ. قايض 
استئناف ختم وتوقيع )...(. قايض استئناف ختم وتوقيع )...(. رئيس الدائرة ختم وتوقيع 
)...(؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة عن الفقرة األوىل بأنه تم تعديل اجلنسية فاملدعية )...

اجلنسية( بموجب اجلواز ذي الرقم )...(؛ أما املالحظة الثانية فقد جرى إرفاق صورة من 
صك حرص الورثة، وأجيب عن الفقرة الثالثة بأن هذا الكالم وجيه يف حال تقدمت امرأة 
أخرى، ونازعت يف ثبوت نسبها، وأهنا هي )...(؛ وأما دون وجود منازع فال حاجة لذلك، 
كام أن التحليل ال جيرى مع وجود إقرار من األب، وكذلك األصل أن الولد للفراش كام 
املعاملة  رفع  وسيجري  حكمي،  عىل  زلت  ما  لذلك  وسلم؛  عليه  اهلل  صىل  النبي  به  أخرب 
ملحكمة االستئناف لتدقيقها حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ. 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد  املدعية  حرضت  وفيها  عرشة  الثانية  الساعة 
بقرارها ذي الرقم ٣٤٣٥١٦٦٠ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ، املتضمن ما ييل: وبدراسة 
احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: 
أن استدالل فضيلته بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: )الولد للفراش ...( استدالل يف غري 
حمله، فإن الفراش مل يثبت هنا؛ ولذا فعىل فضيلته وفقه اهلل طلب البينة من املدعية عىل أهنا 
هي املقصودة يف اإلقرار الذي أبرزته، أو اللجوء إىل التحليل املذكور للتحقق من نسبها. اهـ 
قايض استئناف ختم وتوقيع )...(. قايض استئناف ختم وتوقيع )...(. رئيس الدائرة ختم 

وتوقيع )...( اهـ. 
وبسؤال املدعية: هل لدهيا زيادة بينة عىل أهنا املقصودة باإلقرار املدون؟ أجابت: نعم، 
وسبق رصدها عند الرشطة من قبل الشاهد )...( والشاهد )...(. وباالطالع عىل أوراق 
لنا  اذكر   ( ييل:  ما  وهي   ،)...( شهادة  متضمنة  وجدهتا   - ٣ صفحة   ٤٨ لفة  املعاملة - 
املدعو  أعرف  بأين  أفيدكم  هبا  معرفتك  وكيفية   ،)...( املرأة  بموضوع  عالقتك  بالتفصيل 
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)...( منذ عام ١٤٠٥هـ تقريبا؛ وذلك من خالل أنه كفيل شقيقي، أو باألصح ابن خالتي؛ 
حيث يعمل لديه، وكنت أسكن مع ابن خالتي بشكل عزايب، ويف أحد األيام حرض املدعو 
)...( ومعه الفتاة )...(، وكان عمرها ال يتجاوز غري ثالثة أيام رضيعة (. ولفة ٥١ صفحة 
زيارة  يف  كانا  عندما   )...( عىل  تعرفت   ( ييل:  ما  وهي   ،)...( شهادة  متضمنة  وجدهتا   ٣
للسودان، وعندما جئت أنا إىل السعودية تعرفت عليه أكثر عن طريق األخ )...( مكفول 
)...(. نعم أنا الذي اتصلت عىل )...( بعد الربنامج مبارشة؛ وحيث أخذت رقمها من )...( 
الذي أعطاين الرقم؛ حيث إن )...( ما كان هلا رقم عندي أو معلومات عن )...( أحرضها 
إىل والدها )...(، وهي عمرها ثالثة أيام أو سبعة أيام ال أكثر، وطلب مني إرضاع البنت 
عند زوجتي(؛ فبناء عليه فإن ما رصد كاٍف إلثبات النسب، وليس لدي سوى ما أجريته، 
االستئناف  ملحكمة  كاملة  املعاملة  أوراق  رفع  وسيجري  السابق،  حكمي  عىل  زلت  وما 
لدقيقها حسب املتبع، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٤هـ.
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  اإلثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
االستئناف  حمكمة  من  عادت  قد  املعاملة  وكانت  دقيقة،  وأربعني  ومخس  التاسعة  الساعة 
نصه:  ما  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  يف   ٣٥١١١٤٠٧ الرقم  ذي  بقرارها 
حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة 
ملالحظة ما ييل: أنه من املعلوم لدى فضيلته وفقه اهلل أن الشهادة ال تؤخذ من أوراق املعاملة، 
الرقمني  ذوات  املواد  حسب  الرشعي  املجلس  يف  شهادهتم  وتسمع  الشهود،  حيرض  وإنام 
التنفيذية من نظام املرافعات الرشعية؛ وعىل هذا فالبد من إفهام  ١٢٣/١١٧من الالئحة 
املدعية بإحضار الشاهدين املذكورين، وسامع شهادهتام، ورصدها، وتعديل الشاهدين بعد 
عرض ذلك عىل املشهود عليهم. قايض استئناف ختم وتوقيع )...(. قايض استئناف ختم 
الدائرة ختم وتوقيع )...(؛ وعليه فقد حرضت املدعية، وأحرضت  وتوقيع )...(. رئيس 
للشهادة وأدائها )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاله عن سكنه 
عاماًل،  وأعمل  اجلامعة،  حي  يف  بجدة  أسكن  أجاب:  بالطرفني  وصلته  وعمره  وعمله 
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وعمري مخسون عاما، وليس لدي صله بالطرفني. وبسؤاله عام لديه؟ قال: أشهد هلل تعاىل 
ثم  ومن  يل،  وسلمها  ١٤٠٦/١٢/٢٨هـ،  يف  والدها  يل  حرض  فقد   ،)...( بنت   )...( أن 
سلمتها للمرأة )...( لرتبيتها، وقد كنت أراعيها طوال هذه املدة، هذا ما لدي، وبه أشهد. 
وبسؤال املدعية: هل لدهيا زيادة بينة؟ أجابت: أطلب اإلمهال، ثم يف جلسة أخرى حرضت 
املدعية، وحرض حلضورها الشاهد )...( )...اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(. 
وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد هلل تعاىل أن )...( قد حرض والدها يف ١٤٠٦/١٢/٢٨هـ 
لكي يتم رضاعتها مع ابنتي، ولكن زوجتي امتنعت عن رضاعتها، وذهبنا هبا إىل منزل األخ 
)...(، وكان مكفول )...(، وهو سلمها )...( لرتبيتها مع األخ )...(، هكذا شهد. وبطلب 
 ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...(  )...( من  حرض كل  للشاهدين  مزكني 
و)...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وشهدا بعدالة الشاهدين وثقتهام، 
ولعرض الشهادة عىل املدعى عليهم، ثم يف جلسة أخرى حرضت املدعية وحرض حلضورها 
املدعى عليه )...(، كام حرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكيال عن )...(، املوكل من )...( و)...( و)...( و)...( 
برقم  ينبع  بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  )...(؛ وذلك حسب  أوالد  و)...( 
عليه  املدعى  عىل  الشهود  شهادة  وبعرض  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ.  وتاريخ   ٣٤٧٩٥٨٩٨
وكالة قال: طعني أن الشهود مل يشهدوا منذ فرتة طويلة تزيد عىل عرشين سنة، وأطالب أنا 
والورثة بتحليل ) الدي إن أي - DNA (. وبسؤال املدعية عن صك حرص الورثة أبرزته، 
بينبع برقم ٦/٣ وتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٣هـ، املجلد  العامة  فوجدته صادًرا من املحكمة 
يف  الباقية  زوجته  يف  إرثه  وانحصار  ١٤٣٠/٠١/٠٥هـ،  يف   )...( وفاة  ويتضمن  األول، 
عصمته حني وفاته )...(، ويف أوالده منها القارصين )...( و)...( و)...(، ويف أوالده من 
زوجته املتوفاة قبله )...( و)...( و)...( و)...(، ويف أوالده من زوجته املتوفاة قبله )...( 
و)...( و)...(، ويف أوالده من زوجته املطلقة قبل وفاته بمدة طويلة )...( و)...( و)...( 
الورثة،  بقية  لتبليغ  اهـ؛ عليه فقد جرى حتديد موعد آخر  و)...( و)...( و)...( و)...(. 
و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( بتبليغ   )...( وكالة  عليه  املدعى  استعد  وقد 
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املدعية، وحرض  أخرى حرضت  ثم يف جلسة   ،)...( بتبليغ   )...( عليه  املدعى  استعد  كام 
حلضورها املدعى عليه وكالة )...(، واملدعى عليه )...(. وبسؤال املدعى عليهم عن تبليغ 
بقية الورثة قدم ستة عرش خطابا مدوًنا عليها االعرتاض عىل احلكم، وطلب حتليل )DNA(؛ 
وعليه والستكامل إجراءات املرافعة قررت بعث املعاملة للتدقيق وما زلت عىل ما حكمت 
به، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ. 
آله وصحبه،  نبينا حممد وعىل  بعده  نبي  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال 
يوم  ويف   )...( القايض  خلف  بجدة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد، 
دائرة  قرار  عىل  بناء   ١١  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ  اإلثنني 
األحوال الشخصية الثالثة ذي الرقم ٣٥٢٦٤٠٠٦ والتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، املتضمن ما 
نصه: )وبدراسة املعاملة تقرر باألكثرية أن عىل فضيلة اخللف االطالع عىل قرارنا وإجراء 
موجبه، واهلل املوفق(؛ وعليه جرت مواصلة النظر يف القضية، وقد وردنا قرار دائرة األحوال 
الرقم ٣٥٢٠١٥٦١ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، املتضمن ما نصه: )  الثالثة ذو  الشخصية 
حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقررت  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
ملالحظة ما ييل: شهادة الشاهدين ناقصة، فلم يشريا اىل املدعية وأهنا هي )...( املقصودة، 
وال بد من ذلك. قال يف كشاف القناع )ج ٦ـ  ص ٣٤٥( : وإن كان املدعى به عينا حارضة يف 
املجلس عينها، أي: املدعي باإلشارة إليها لينتفي اللبس، وكذلك الشاهدان حكمهام حكم 
املدعى يف ذلك، فعىل فضيلته وفقه اهلل إحضارمها، وسؤاهلام عن ذلك، واهلل املوفق(، ويف 
هذه اجللسة حرضت املدعية )...( واملدعى عليه وكالة )...(، كام حرض كل من الشاهدين 
)...( و)...( املدونة هويتامها سابقا. وبسؤاهلام عن شهادهتام يف حق )...(: هل هي )...( 
هذه احلارضة؟ أجابا: نعم، هي عني هذه احلارضة، وأشارا إليها، هكذا ذكرا، وبعد تدوين 
ما سلف، وبعد استكامل ما طلبه أصحاب الفضيلة أمرت ببعث املعاملة ملحكمة االستئناف 
إلكامل الالزم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
املرفق  ١٤٣٥/٧/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٤١٧٧٣ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  سابقًا  بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا 
املتضمن   )...( الشيخ  خلفه  فضيلة  أحلقه  وما  ١٤٣٤/٦/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٠٣٤٦
ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة   .)...( والدها  من  نسبها  إثبات  يف   )...( املرأة  دعوى 
والئحته االعرتاضية، تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري، واهلل املوفق، وصىل 

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

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٩٨٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٠٦٥٥ 

إثباتانقبا-ابنتامولودةابعداتلطالقا-ادفعابالشكايفانقبهاا-اوالدهتاايفاوستاحياملا
يفا بإضافاهاا إلزتما تلبنتا-ا نقبا ثبوتا بالنقبا-ا تإلسلترا عىلا تدلا وسائعا منها-ا كوهناا

تألورتقاتللسمية.

سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلولدالمفلتشا...(.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بإضافة ابنتها منه يف اإلثباتات 
الرسمية لكونه طلقها وهى حامل وولدت الطفلة بعد طالقها بشهرين، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بالزوجية والطالق، ودفع بأنه طلق املدعية لشكه يف خلقها، وأنه يشك 
يف نسبة البنت إليه؛ ونظرا لكون البنت قد ولدت بعد طالق أمها املدعية من والدها املدعى 
عليه بشهرين، وهى أقل من أقل مدة احلمل، وألن املدعى عليه قد حصل منه عدة وقائع 
تدل عىل إقراره بنسب املولودة؛ لذا فقد ثبت لدى القايض أن الطفلة ابنة رشعية للمدعى 
من  احلكم  وصدق  عليه،  املدعى  فاعرتض  الرسمية،  األوراق  يف  بإضافتها  وألزمه  عليه، 

حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باخلرب، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٤٩٨٤٣ برقم  املساعد  باخلرب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٣١٦٨٧٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، 
ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/١٢/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة ومخس وأربعني دقيقة 
وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
بصفته وكيال عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة 
الثانية،  الدمام  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٤/١٤هـ،  يف   ٣٤٤٥٤٣٦٨ الرقم  ذات 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( أصالة  املدعية  عن  وكيال   )...( كون  حالة 
الدعوى والرد عليها  املرافعة واملدافعة وسامع  الوكالة حق  له يف  الرقم )...(، وخمول  ذي 
واإلقرار واإلنكار والصلح وقبول احلكم واالعرتاض عليه بخصوص مطالبة املدعى عليه 
)...( بالنفقة واحلضانة البنتها منه، وإضافتها يف دفرت العائلة، وحرض حلضوره املدعى عليه 
أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، فادعى املدعي وكالة 
قائال يف دعواه: إن موكلة موكيل املدعوة )...( قد كانت زوجة للمدعى عليه احلارض )...(، 
ثم طلقها يف ١٤٢٧/٢/٢٦هـ، وكانت حامال يف الشهر السابع بموجب ما أثبت يف وثيقة 
الطالق الصادرة من حمكمة األوقاف واملواريث بالقطيف برقم ٢/٥٧ يف ١٤٢٧/٢/٢٦هـ، 
وقد وضعت محلها بعد طالقه هلا بشهرين؛ حيث أنجبت منه بنتا اسمها )...(، املولودة يف 
١٤٢٧/٤/٢٦هـ، بموجب شهادة امليالد ذات الرقم )...( يف ١٤٢٧/٥/٨هـ، الصادرة 
من األحوال املدنية باخلرب، ومل يضف ابنته يف دفرت العائلة حتى اآلن، أطلب إلزامه بإضافة 
ابنة موكلتي يف دفرت العائلة اخلاص به لكوهنا ابنته، وإعطاء موكلتي نسخة من هذا الدفرت، 
وبعرض  اجلواب.  وأسأله  دعواي،  هذه  بذلك،  عليه  واحلكم  هلا،  سفر  جواز  واستخراج 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه من كون موكلة موكله )...( 
كانت زوجة يل، ثم طلقتها وكانت حامال فصحيح، وقد وضعت محلها بعد طالقي هلا، ومل 
أضفها يف دفرت العائلة لكوين أشك يف كوهنا ابنتي، وقد طلبت منهم عدة مرات أن يروين 
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ابنتي فكانوا يقولون يل: إنه ال حق لك فيها، علام بأهنم استخرجوا هلا تصاريح سفر مزورة، 
ابنتي،  وبام أنني أشك يف كوهنا مني، فإنني لن أضيفها يف دفرت العائلة حتى أتيقن من أهنا 
هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل ترصفك هذا رد فعل عىل ترصف طليقتك وأهلها يف كوهنم 
منعوك من رؤية ابنتك؟ فقال: ال، ولكن كان لدي شكوك يف ُخُلق زوجتي مما اضطرين إىل 
طالقها؛ لذلك فإنني أطلب التحقق من كون هذه البنت مني، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: 
عمن توىل تسمية البنت، فقال: إن أمها هي التي تولت تسميتها، وجرى سؤاله: هل تقبلت 
التهاين باملولودة؟ فقال: ال، مل أتقبل التهاين هبا، علام بأنني علمت بوالدهتا يف اليوم نفسه، أو 
بعده بيوم، وقالوا يل: تعال وأخرجها من املستشفى فجئت بعد يومني أو ثالثة فأخرجتها من 
املستشفى، وكان يف ذلك الوقت لدي شك، ولكني مل أثر املوضوع، هكذا أجاب، فجرى 
سؤاله عن سبب عدم إثارته للموضوع طيلة السنوات املاضية؟ فقال: مل أقدم يف بداية األمر 
ي هذا الشك، ثم قبل سنتني تقريبا من اآلن حرضت لرشطة اخلرب  أود اكتشاف أشياء تقوِّ
ألقدم عليهم شكوى، فقالوا يل: قدم عن طريق رشطة القطيف؛ ألن مقر سكنها يف القطيف، 
فلم أذهب، وكذلك يف السنة املاضية حرضت للرشطة يف اخلرب، وقالوا يل هذا الكالم أيضا، 
فجرى  أجاب،  هكذا  طليقتي،  إخوان  من  نفيس  عىل  أخاف  أنني  بسبب  هناك  أذهب  ومل 
سؤاله: من الذي استخرج للطفلة جواز السفر وشهادة امليالد؟ فقال: أنا الذي استخرجتهام 
هلا، هكذا أجاب، فجرى االطالع عىل أوراق املعاملة، وعىل صورة وثيقة الطالق، وصورة 
يف  واملنتهي  ١٤٢٨/١/١٨هـ،  يف  الدمام  جوازات  من  هلا  املستخرج  الطفلة  سفر  جواز 
١٤٣٣/١/١٨هـ، وعىل صورة شهادة امليالد اخلاصة بالطفلة املستخرجة من أحوال اخلرب 
املدعية من  أمها  املذكورة )...( قد ولدت بعد طالق  الطفلة  يف ١٤٢٧/٥/٨هـ، وبام أن 
والدها املدعى عليه بشهرين، وهي أقل من أقل مدة للحمل التي قدرها الفقهاء بستة أشهر، 
ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: ]الولد للفراش ... [. متفق عليه، وقد قرر الفقهاء رمحهم اهلل 
أن من أتت بولد بعد طالقها من زوجها ألقل من أربع سنني )وهي أكثر مدة احلمل( فإنه 
يلحقه نسبه، وبام أنه قد حصل من الزوج عدة وقائع تدل عىل إقراره باملولودة، منها إخراج 
الطفلة وأمها من املستشفى بعد الوالدة، وعدم إثارة موضوع الشك يف النسب، ومن املعلوم 
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أنه سيوقع عىل ورقة خروجهام بصفته والد الطفلة، ومنها استخراج شهادة ميالد للطفلة 
بعد والدهتا باثني عرش يوما، وفيه بيان أن اسم والدها املدعى عليه )...(، ومنها استخراج 
يثر  إليه، ومع ذلك مل  إثبات اسمها منسوبة  بتسعة أشهر، وفيه  جواز سفر هلا بعد والدهتا 
يتابع الشكوى أيضا، وقد قرر  هذا املوضوع إال ملا بلغ عمرها قرابة اخلمس سنوات، ومل 
الفقهاء رمحهم اهلل أن من رشوط نفي النسب أن يكون بلعان، وتكون املطالبة به من حني 
املطالبة وأال يسبقه  أو لعذر مل يتمكن معه من  التأخر إال ملدة يسرية،  يقبل منه  علمه، وال 
إقرار بالنسب كام نص عليه الفقهاء رمحهم اهلل، كام يف كشاف القناع وغريه، وهذه الرشوط 
كلها مل تتوفر يف هذه القضية؛ ولكل ما سبق فقد ثبت لدي أن الطفلة )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( ابنة املدعية أصالة )...( سعودية اجلنسية بموجب 
اجلنسية  سعودي   )...( عليه  للمدعى  رشعية  ابنة  وهي   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( لكوهنا محلت هبا وهي يف عصمته، ووضعتها بعد 
طالقه هلا بمدة يسرية، وألزمته بضمها يف سجل األرسة، وإعطاء املدعية نسخة مصدقة منها 
الستخدامها يف التعامالت اخلاصة بالبنت يف تسجيلها باملدرسة، ورصفت النظر عن مطالبة 
املدعية إلزام املدعى عليه باستخراج جواز سفر البنتها، لكون األب غري ملزم رشعا بتسفري 
ابنته خارج البالد، وبه حكمت. وبعرضه عىل الطرفني قنع به املدعي وكالة، وقرر املدعى 
عليه عدم قناعته باحلكم، وطلب رفع أوراق املعاملة كاملة ملحكمة االستئناف دون الئحة 
اعرتاضية، فأجيب لطلبه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٧هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٥/١٨١٤٦٦/ش١ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة اخلرب املساعد 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٢٩٩٠٢ برقم 
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القايض هبا الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٣٨٠٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، اخلاص 
ة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام  بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية طلب إثبات بنوَّ
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املوافقة عىل 
احلكم مع تنبيه فضيلة القايض عىل أنه مل يتم تصديق الصورة الضوئية املرفقة للوكالة الصادرة 
من كتابة عدل الدمام الثانية ذات الرقم ٣٤٤٥٤٣٦٨ والتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، ويتعني 
التصديق باملطابقة ألصلها حسب التعليامت ملالحظة ذلك مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٥/١٨هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٢٣٤٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٠١٢ 

إثباتانقبا-اولدازناا-اتعلضاتملدعيةالالغاصابا-اإنكاراتلدعوىا-احتميلاتحلمضا
تلنوويا-اعدماتطابقاتلبصمةاتلورتثيةا-ارداتلدعوى.ا

حتميلاتحلمضاتلنووياتلورتثي.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة احلكم بثبوت نسب ابنها إىل املدعى عليه، 
لالغتصاب  تعرضها  ادعت  أن  بعد  رسميا  وضعه  وتصحيح  الطفل،  عىل  بالنفقة  وإلزامه 
مجلة  أنكرها  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  منه،  للطفل  وإنجاهبا  عليه،  املدعى  من 
وتفصيال، وبعد اطالع القايض عىل ملف القضية يف احلق العام اتضح أنه قد سبق إخضاع 
الطرفني والطفل إىل حتليل احلمض النووي الوراثي )DNA( فأظهرت نتيجته تطابق نتيجة 
الطفل مع املدعية دون املدعى عليه مما ينفي أن يكون هو األب للطفل موضوع الفحص؛ 
ولذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف. 

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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١٤٣٤/٨/٢٨هـ،  يف   ٦٩٠١ برقم  جدة  حمافظة  رشطة  من  الواردة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ  برقم ٣٤٥٣٢٣٤٤  بمحافظة جدة  العامة  املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  واملحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  برقم ٣٤٢٦٤٥٨٠٣  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
خاهلا  من  هبا  املعرف   ،)...( الرقم  ذات  باإلقامة  اجلنسية(   ...(  )...( السجينة  حرضت 
)...( )...اجلنسية( باإلقامة ذات الرقم )...(، وادعت عىل احلارض معها باملجلس الرشعي 
السجني )...( ورقم سجله املدين )...(؛ قائلة يف دعواها عليه: إن املدعى عليه تعرض يل 
املدعى  باالغتصاب، وقد محلت منه، وأنجبت منه طفال عمره سنتان، أطلب احلكم عىل 
وبسؤال  رسميا.  الطفل  وضع  وتصحيح  بالنفقة،  وإلزامه  للطفل،  أبوته  بإثبات  عليه 
عليها،  االعتداء  أو  باغتصاهبا،  أقم  فلم  صحيح،  غري  املدعية  ذكرته  ما  قال:  عليه  املدعى 
كام أن الولد املذكور ليس مني. وبعرض ذلك عىل املدعية، وسؤاهلا عن بينتها؟ قالت: إن 
سجينة  حاليا  وأنا  العام،  احلق  يف  الدعوى  هذه  نظر  سبق  حيث  املعاملة؛  أوراق  يف  بينتي 
برقم ٣٣٤٧٥٧٠٨  منا  الصادر  املعاملة ظهر الصك  يف ذلك. هذا وباالطالع عىل أوراق 
واملدعى عليه،  املدعية  العام ضد  احلق  الدعوى يف  نظر  املتضمن  يف ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، 
املدعي  دعوى  عن  النظر  رصف  إىل  احلكم  انتهى  وقد  عليهام،  الزنا  حد  بإقامة  واملطالبة 
العام، واحلكم بتعزير املدعى عليه بسجنه سنتني، وتعزير املدعية بسجنها أحد عرش شهرا. 
التحقيق،  )لفة ٣٢ صفحة ٢( من عضو هيئة  التحقيق  اهـ، كام جرى االطالع عىل ملف 
بقوله:  بإيالج  باملدعية  الفاحشة  بفعل  أقر  األول؛ حيث  عليه  املدعى  استجواب  املتضمن 
إنه قبل حوايل سنة قام شخص يدعى )...(، وهو جار لنا بإحضار املرأة إىل منزله، وكنت 
متواجدا يف املنزل، وأدخل املرأة إىل غرفة باملنزل، وفعل هبا الفاحشة، ثم حرض إيل، وقال: 
اذهب إىل املرأة، فذهبت إليها يف الغرفة، وكانت متجردة من مالبسها، وفعلت الفاحشة هبا 
املرأة، ومل أتكلم معها،  بإيالج كامل ذكري يف فرجها، وأنزلت مائي يف اخلارج، ومل متانع 
وهذه هي املرة األوىل. واملرة الثانية حرضت إىل منزل )...(، وفعل هبا الفاحشة، وأنا فعلت 
هبا كذلك؛ حيث أوجلت ذكري يف فرجها، وقد أعطيتها ٣٥ أو ٤٥ رياال. اهـ، كام تضمن 
املحرض إنكاره لكون الولد منه، وعند سؤال املحقق عن )...( املذكور واملكان الذي فعل 
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باملرأة الفاحشة تراجع املدعى عليه عن أقواله، وعند سؤاله عن سبب رجوعه عن أقواله 
قال: بسبب قولكم: إن اتضح أن الولد ابني فهو قرينة عىل صدق دعواها يف حال اإلنكار 
عىل أنني فعلت هبا بالقوة. اهـ، كام ظهر يف ملف التحقيق يف اللفة )٥( يتضمن إبالغ املدعية 
بتعرضها لالغتصاب من شخص يدعى )...(، وال تعرف بقية اسمه، وأدى إىل محلها منه، 
اللفة )٢٥(  اهـ، كام ظهر يف  باملرأة.  الفاحشة  املدعى عليه، وفعل  إنكار  كام تضمن حمرض 
التقرير اجلنائي ذي الرقم ٠٢٢٢٠٦/فحوص وراثية /١٤٣٣ أنه يتضمن نتيجة التحليل 
اشرتاك  النتيجة  عليهام؛ حيث ظهرت  واملدعى  للطفل   )DNA( الوراثي  النووي  احلمض 
األنامط  مع  الوراثية  أنامطها  نصف  يف  للطفل   ٢٢٣٣٢٠٦٠٣ الرقم  ذات  القياسية  العينة 
الوراثية للعينة القياسية ذات الرقم ٢٢٣٣٢٠٦٠٢ للمرأة )...(، مما يثبت أن املرأة )...( 
هي األم احلقيقة للطفل، كام أظهرت النتيجة بأنه مل تشرتك العينة القياسية املذكورة للطفل 
الرقم ٢٢٣٣٢٠٦٠١  القياسية ذات  للعينة  الوراثية  الوراثية مع األنامط  أنامطها  يف نصف 
وبسؤال  هذا  اهـ،  الفحص.  للطفل موضوع  األب  يكون هو  أن  ينفي  مما   ،)...( للمدعو 
املدعية: هل لدهيا أي بينة أخرى؟ قالت: ليس لدي أي بينة أخرى، ولكن ُذِكر يل يف الرشطة 
أن التحليل مطابق لكون الولد من املدعى عليه؛ فبناء عىل الدعوى وجواب املدعى عليه، 
وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة، وتقرير حتليل احلمض النووي الوراثي )DNA( املشار 
إليه أعاله، ولعدم وجود البينة املوصلة للمدعية؛ لذا حكمت برصف النظر عن الدعوى. 
وبتالوته عىل املدعية قررت عدم القناعة، وأن لدهيا الئحة اعرتاضية، فجرى إفهامها بأنه 
االعرتاضية  الئحتها  لتقديم  احلكم  صك  لتسليمها  ١٤٣٥/١/١هـ  يف  إحضارها  سيتم 
خالل ثالثني يوما من استالمها صورة صك احلكم، وإذا مل تقدم الئحتها االعرتاضية فإن 
احلكم يكتسب القطعية، وأمرت بتنظيم صك بذلك، وتسجيله، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
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قضاة الدائرة اجلزائية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٦٤٥٨٠٣ برقم  املكلف  بجدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٢/٥هـ، املرفق هبا الصك ذو الرقم ٣٤٣٩٠٧٤٤ والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
 )...( دعوى  املتضمن  بجدة،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر 
وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم  املدعية  باغتصاب  املتهم  ضد/)...(  اجلنسية(   ...(
احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٩١٥  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣١١٨٠١ 

نفيانقبا-اتبنامضافاايفاحرصاورثةا-اتدعاءابأنهامابنىا-اطمباإسقاطهامنها-اإنكارا
تلدعوىا-اشهادةاباالسافاضةا-اإسلتراتملورثابالنقبا-اإثباتهايفاتحلفيظةا-احلوقاتلنقبا

بالشبهةا-ارداتلدعوى.

را-سولاتبناسدتمةايفاتلرشحاتلكبريا)رر/ا٣٣(: “ الاخيمواإمااأنايقلاعىلانفقهاخاصةا
فاعاربايفاثبوتانقبهاأربعةارشوطاأحدهالاأنايكوناتملقلابهاجمهولاتلنقب،اوتلثاينلا
أناالاينازعهافيهاأحد،اوتلثالثلاأنايمكناصدسه،اوتللتبعلاأنايكوناممناالاسولالها

كالصغري،اأوايصدقاتملقلايفاسولهاإناكانامكمفا”.
2ا-اسولاتلبهويتايفارشحامناهىاتإلرتدتتا)٣/ل٧ل(: “ وإناأسلارجلابأبوةاصغري..اسبلا

إسلترهاولواأسقطابهاوترثًاامعلوفًا..؛األنهاغرياماهلايفاإسلتره”.
نقبها ثبتا به،ا تلورثةا بعضا إسلترا معا بهاعدالنا يشهدا ملا “ وإنا ٣ا-وسولها)٣2/2ا(: 
أياتملقلابه،امنامقلاوترثافقطاأيادوناتمليتاوبقيةاتلورثة،األناتلنقباحقاأسلابها

تلوترثاعىلانفقهافمزمه،اكقائلاتحلقوق”.
أوا صغري،ا بنقبا مكمفا أسلا وإنا  “ )لر/رر٣(:  تلقناعا كشافا يفا تلبهويتا لا-سولا
جمنون،اجمهولاتلنقبابأناساللاإنهاتبنه،اوهواحماملاأنايولداملثلاتملقل،ابأنايكوناتملقلا
أكربامنهابعرشاسننيافأكثل،اوملاينازعهامنازعاثبتانقبهامنها؛األناتلظاهلاأناتلشخصا

الايمحقابهامناليسامنه”.
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تلنقبا يقبلامنها؛األنا تلنقب،املا “ ألناتألبالواعادافجحدا لا-وسولها)لر/٣ر٣(: 
حيااطاله،ابخالفاتملال”.

لا-وسولها)رر/لرل(: “ وإناأسلابعضاتلورثةابوترثالمميتافشهداعدالنامنهلاأوامنا
غريهل،اأنهاولدامليت،اأواأخوه،اونحوه،اأواشهدتاأنهاكاناأسلابهايفاحياته،اأواشهدتاأنها
ولداعىلافلتشه،اثبتانقبهاوإرثه؛األناذلكاحقاشهدابهاعدالن،االاهتمةافيهام،افثبتا

بشهادهتاماكقائلاتحلقوق”.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة نفي نسبه إىل والدها؛ وذلك لكون املدعى 
عليه ليس أخا شقيقا هلا، وإنام تبنته والدهتا يف طفولته، وبعد وفاة والدها أثبتته املدعية يف 
صك حرص الورثة جهال منها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
البينة من املدعية أحرضت شاهدين، فشهدا عىل صحة دعواها باالستفاضة؛ ونظرا لسبق 
إقرار املدعية يف صك حرص الورثة أن املدعى عليه أحد ورثة والدها، وإقامتها عىل ذلك 
البينة املعدلة رشعا، كام أن الوالدين مل ينفيا نسبه، بل أثبته املورث يف دفرت حفيظة النفوس يف 
وقت حيتمل أن يولد ملثله؛ وألن املقرر رشعا إحلاق النسب بالشبهة؛ لذا فقد حكم القايض 
وصدق  املدعية،  فاعرتضت  أبيه،  إىل  انتسابه  لظهور  عليه  املدعى  ضد  املدعية  دعوى  برد 

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 ٣٤١٩٩١٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٩٥٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، ويف 
حرضت  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  اإلثنني  يوم 
 )...( حلضورها  وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...(
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤال املدعية عن دعواها قالت: 
إنه بعد وفاة والدي ووالد إخويت استخرجنا صك حرص إرث من فضيلة سلفكم )...( برقم 
٩/١٠٠/٢٧ وتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٧هـ، وأثبتنا فيه أن من ضمن الورثة )...( املدعى 
عليه، وهو يف احلقيقة ليس أخانا الشقيق، وإنام أخ بالتبني؛ حيث إن والديت تبنته، وعمره 
ستة أشهر، وإنام أثبتناه يف حرص الورثة جهاًل منا، أطلب إخراجه من صك حرص الورثة، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أنكر ما ذكرته املدعية مجلة وتفصياًل، هكذا 
أجاب. وبسؤال املدعية البينة أحرضت للشهادة كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(. وبسؤاهلام عام لدهيام شهد كل واحد منهام قائاًل: إننا جريان للمدعية واملدعى عليه، 
ونعرف والده وأهله منذ ما يقارب اخلمسني سنة، وكنا نسكن يف )...( جهة )...(، وكنا 
نسمع من أهلنا أن املدعى عليه ليس ولدًا لـ)...(، وإنام تبناه، وأخذه وهو رضيع، هذا ما 
لدينا من شهادة. وبسؤاهلام: هل يعرفون من أين أحرضه؟ قالوا: ال نعلم، هكذا شهدوا. 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  أخرى  جلسة  ويف 
وكياًل عن املدعية )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم 
١٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣١/٦/١٨هـ، وحرض حلضوره )...( املدونة هويته سلفًا. وبعرض 
الشهود  الشهادة فغري صحيحة، وأما  أما  املدعى عليه قال:  الشهود عىل  ما جاء يف شهادة 
فأعرفهم وال أطعن فيهم بيشء، كام أن املدعية هي من أضافتني يف حرص الورثة الصادر من 
هذه املحكمة برقم ٩/٢٧/٨٣ يف ١٤٢٥/٠٧/٢١هـ، املتضمن وفاة والديت، وانحصار 
ورثتها يف زوجها الذي كانت باقية يف عصمته إىل حني وفاهتا )...(، وأوالدها منه، وهم: 
)...(، ثم يف صك حرص ورثة والدي الصادر من هذه املحكمة أيضًا برقم ٩/١٠٠/٢٧ 
يف ١٤٣١/١/٢٧هـ، كام أن اسمي مذكور يف حفيظة النفوس لوالدي، املخَرج منها بدل 
تالف يف ١٣٩٤/١٠/٢١هـ، ومذكور سنة ميالده يف ١٣٨١هـ؛ لذا أطلب رصف النظر 
عن طلب املدعية، وإثبات نسبي لوالدي )...(، هكذا أجاب؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وبعد االطالع عىل صكوك حرص الورثة املذكورة، وأن املدعية هي من أقرت بأن 
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النفوس  دفرت حفيظة  االطالع عىل صورة  )...(، كام جرى  ولد  وأنه  هلا،  أخ  عليه  املدعى 
الطرفني  والد  ولكون  عنه،  رجوعها  يقبل  ال  املدعية  إقرار  وألن  ذكر،  ملا  مطابقًا  فوجدته 
حفيظة  دفرت  ومنها  الرسمية،  األوراق  يف  أثبتاه  بل  عليه،  املدعى  نسب  ينفيا  مل  ووالدهتام 
خاصة  نفسه  عىل  يقر  أن  إما  خيلو  }ال  قدامة:  ابن  قال  الورثة.  حرص  وصكوك  النفوس، 
فاعترب يف ثبوت نسبه أربعة رشوط: أحدها: أن يكون املقر به جمهول النسب، والثاين: أن 
ال ينازعه فيه أحد، والثالث: أن يمكن صدقه، والرابع: أن يكون ممن ال قول له كالصغري، 
البهويت:)وإن  وقال   ،٣٣٦/١٨ الكبري:  الرشح   .} مكلفا  كان  إن  قوله  يف  املقر  يصدق  أو 
أقر مكلف بنسب صغري، أو جمنون، جمهول النسب بأن قال: إنه ابنه، وهو حمتمل أن يولد 
ملثل املقر، بأن يكون املقر أكرب منه بعرش سنني فأكثر، ومل ينازعه منازع ثبت نسبه منه؛ ألن 
الظاهر أن الشخص ال يلحق به من ليس منه(. }كشاف القناع: ٣٨٠/١٥{، وقال يف رشح 
منتهى اإلرادات: )وإن أقر رجل بأبوة صغري )...( قبل إقراره، ولو أسقط به وارثًا معروفًا 
)...(؛ ألنه غري متهم يف إقراره(. } رشح املنتهى: ٥٧٥/٣{؛ وحيث إن الرشوط يف قبول 
ينازعه  باملدعى عليه، ومل  أقر  املدعية قد  القضية، فمورث  بالنسب متوفرة يف هذه  اإلقرار 
أحد يف نسبه، كام أن إقراره كان يف وقت حيتمل أن يولد ملثله، ويضاف لذلك كله أن والد 
املدعية لو عاد هو وجحد نسب املدعى عليه له، ملا قبل منه فكيف بوارثه ؟! قال البهويت: 
املال(.  بخالف  له،  حيتاط  النسب  ألن  ؛  منه  يقبل  مل  النسب،  فجحد  عاد  لو  األب   )ألن 
صك  منهية  استخرجت  قد  املدعية  أن  كله  لذلك  يضاف   ،}٣٨٣/١٥ القناع:  }كشاف 
البينة املعدلة رشعًا عىل ذلك، فال جمال  الورثة، وأقامت  الورثة، وذكرته من ضمن  حرص 
حينئذ لنفي نسبه عن والد املدعية. قال البهويت: )وإن أقر بعض الورثة بوارث للميت فشهد 
عدالن منهم أو من غريهم، أنه ولد مليت، أو أخوه ونحوه أو شهدا أنه كان أقر به يف حياته، 
أو شهدا أنه ولد عىل فراشه، ثبت نسبه وإرثه؛ ألن ذلك حق شهد به عدالن، ال هتمة فيهام، 
آنذاك  املدعية  إهناء  إن  بل  القناع: ٥٠٥/١٠{،  }كشاف  احلقوق(.  بشهادهتام كسائر  فثبت 
النسب. قال يف  الورثة كاف يف رد دعواه هذه نفي  البينة عند استخراج صك حرص  دون 
رشح منتهى اإلرادات }٦٣٢/٢{:) وإن مل يشهد به عدالن مع إقرار بعض الورثة به، ثبت 
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نسبه أي: املقر به من مقر وارث فقط، أي: دون امليت وبقية الورثة؛ ألن النسب حق أقر 
اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد  من  إن  وحيث  احلقوق(؛  كسائر  فلزمه،  نفسه  عىل  الوارث  به 
ينظر:  بالشبهة.  النسب  الفقهاء  لذلك إحلاق  مثبت، ويدل  بأدنى  النسب  التشوف إلثبات 
)كشاف القناع: ٥٥٢/١٢، واملغني: ١٦٥/١١ (، فكيف بحال املدعى عليه وقد أثبت والد 
املدعية نسبه له وأقر به، واستخرج األوراق الثبوتية الرسمية عىل هذا األساس؟! ملا سبق 
فقد حكمت برد دعوى املدعية ضد املدعى عليه لظهور انتساب املدعى عليه )...( إىل والده 
)...(، وإقرار والد املدعية بذلك إبان حياته، وأخليت سبيل املدعى عليه من الدعوى، وبه 
حكمت. وبعرضه عليهام قررت املدعية عدم القناعة، وقرر املدعي القناعة، وسيتم تسليم 
نسخة من صك احلكم للمدعية إلبداء معارضتها عليه خالل ثالثني يومًا، وأنه إذا مضت 
املدة ومل تستلم أو تتقدم بالئحة فإن احلكم يكتسب يف حقها القطعية، فأبدت تفهمها، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.

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 ٣٥٢٤٦٣٩٠ وتاريخ١٤٣٥/٥/١٦هـ، املتضمن دعوى/)...( 
نفي نسب. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت  ضد/)...( يف 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٩٣٦٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار:٣٥٢١٣٢٠٤  

بالزوجيةا إسلترا تلنوويا-ا تحلمضا حتميلا طمبا تالبنا-ا نقبا يفا شكا نقبا-ا نفيا
وتلدخولا-امدةامحلاكافيةا-ارشطاتملصمحةايفاتلدعوىا-ارصفاتلنظل.

تلفقلةاذتتاتللسلا)٣/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.ا

النووي البنه  احلمض  إجراء حتليل  طالبا  عليها  املدعى  دعواه ضد زوجته  املدعي  أقام 
املولود عىل فراش الزوجية منها، كام قرر أنه ال يقدح يف دينها، أو عفتها بيشء؛ ونظرا ألن 
املدعي أقر بالزوجية والدخول، وألن فرتة احلمل كافية لوالدة املدعى عليها منه، وألن ما 
باملحافظة عليها؛ وملا قرره  الرشع  التي جاء  للتشكيك يف األنساب  بابا  يفتح  املدعي  طلبه 
الفقهاء من أن من رشوط الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة قائمة مرشوعة، وال مصلحة 
مرشوعة للمدعي يف دعواه؛ لذا فقد رصف القايض النظر عن دعوى املدعي لعدم قيامها 

عىل مصلحة، وبه حكم، فاعرتض املدعي، 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 ٣٥٦٩٣٦٢ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٣٣٩٣٥٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرضت حلضوره 
املدعى عليها )...( املعرف هبا من قبل املدعي، وادعى املدعي قائال يف تقرير دعواه: إن املدعى 
عليها زوجتي بموجب وثيقة النكاح ذات الرقم )...( يف ١٤٣٤/١/١١هـ، الصادرة من 
املحكمة العامة بمحافظة )...(، ودخلت هبا الدخول الرشعي بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ، 
وأنجبت يل عىل فراش الزوجية ابًنا اسمه )...(، املولود يف ١٤٣٤/٩/١٣هـ، أطلب إحالة 
هذه  إيل،  نسبته  من  للتأكد  النووي  احلمض  حتليل  لعمل  وذلك  اجلنائية؛  األدلة  إىل  طفيل 
دعواي. وبسؤال املدعي عن سبب دعواه ؟ أجاب بقوله: إن سبب دعواي أنني حلفت أن 
أقوم بالتحليل. وبسؤاله: هل تقدح يف دين زوجتك أو عفتها؟ قال: ال، فقد تزوجتها بكرا، 
النووي  احلمض  حتليل  إجراء  طلبي  إنام  عليها،  دعوى  يل  وليس  كثرية،  مرات  وجامعتها 
للطفل، وقد جرى االطالع عىل عقد الزواج املشار إليه أعاله فوجدته يتضمن عقد زواج 
املدعي باملدعى عليها بوالية والدها عىل مهر وقدره أربعون ألف ريال؛ فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى، وألن املدعي يطالب بإجراء حتليل احلمض النووي للطفل )...(، املذكور يف 
الدعوى، وألن املدعي أقر بالزوجية والدخول بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ، وأهنا أنجبت 
الدخول،  من  أشهر  تسعة  قرابة  ميض  بعد  أي:  ١٤٣٤/٩/١٣هـ،  بتاريخ  املذكور  االبن 
أو سبب رشعي صحيح،  بينة،  تقم عىل  مل  املدعي  للحمل؛ وألن دعوى  كافية  فرتة  وهي 
سبب  وهذا  التحليل،  إجراء  عىل  حلف  أن  بسبب  قامت  بل  مرشوعة،  قائمة  مصلحة  أو 
غري مرشوع، ويفتح بابا للتشكيك يف األنساب التي جاء الرشع باملحافظة عليها، وملا قرره 
الفقهاء من أن من رشوط الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة قائمة مرشوعة، وهذا ما أيدته 
الفقرة األوىل من املادة الثالثة من نظام املرافعات الرشعية؛ لذا ولكل ما تقدم فقد رصفت 
النظر عن دعوى املدعي لعدم قيامها عىل مصلحة، وبه حكمت. وبعرض ذلك عىل املدعي 
املعاملة،  أوراق  بام جاء يف  استئناف احلكم دون الئحة؛ مكتفيا  القناعة، وطلب  قرر عدم 
التعليامت، وباهلل  عليه فقد أمرت بإحالة املعاملة ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة حسب 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، نحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة املكلف ذي الرقم ٣٥٣٣٩٣٥٦ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ، املشتملة 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٥١٥٥٩٣٤ الرقم  ذي  الصك  عىل 
الشيخ/)...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة، املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( 
يف إثبات نسب. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم برصف النظر، 

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

 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٤٢٧٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٨٤٣٩ 

نقبا-اطمباإثباتاتقمقلاتلنقبا-اعدماورودهامناجهةاحكوميةا-ارصفاتلنظل.ا

را-اتعميلاوزيلاتلعدلارسلار/ت/22راوتاريخارر/رر/ررلرهـا
2ا-تعميلاوزيلاتلعدلارسلا2ر/ررر/تاوتاريخار٣/لر/ارلرهـا

أهنى املنهي طالبًا إثبات تسلسل نسبه حسبام هو مفصل يف إهنائه وإصدار صك بذلك، 
ونظرًا ألن هذا النوع من اإلثباتات يلزم لسامعه ورود طلب بذلك إىل املحكمة عن طريق 
قرر  فقد  لذا  املنهي،  طلب  بخصوص  ذلك  من  يشء  يرد  مل  وألنه  خمتصة،  حكومية  دائرة 

القايض رصف النظر عن طلبه، فاعرتض املنهي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

بالطائف، وبناء عىل  العامة  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد، 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤٣٨٤٢٧٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٩٨٦٢٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، 
بعد  والربع  الواحدة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  االثنني  يوم  ويف 
الظهر، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأهنى قائاًل: 
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أطلب جر نسب وتسلسل قبيل حسب الواقع لنسبي عىل النحو التايل وإصدار صك بذلك: 
بأن/ )...( من فخذ )...(، وأن )...( من قبيلة )...(، وأن )...( شيخ )...(، وأن والده 
أيضًا )...(، وأن )...( شيخ )...( بعد وفاة والده، وعني رسميًا، هكذا أهنى، فجرى إفهامه 
قائاًل:  فأجاب  اإلثبات،  هذا  منه  طلبت  التي  الرسمية  اجلهة  من  رسمي  خطاب  بإحضار 
أطلب النظر فيه من غري خطاب واحلكم بذلك عىل الوجه الرشعي، فبناء عىل ما تقدم من 
إهناء املنهي وبعد االطالع عىل التعميم رقم ٨/ت/١٢٢ يف ١٤١٠/٠٨/٠٨هـ املتضمن 
منع املحاكم من النظر فيام ينهي إليها من بعض املراجعني بطلب إثبات النسب إال بعد ورود 
طلب إىل املحكمة عن طريق دائرة حكومية خمتصة ا.هـ. وبعد االطالع عىل التعميم رقم 
١٠١/١٢/ت يف ١٤٠٦/٠٥/٣٠هـ املتضمن أنه ال حيال للمحاكم الرشعية بإثبات نسب 
إال يف حاالت حمددة ا.هـ. وليس من ضمنها ما أهنى به املنهي بعاليه؛ لذا فقد رصفت النظر 
اليوم،  احلكم يف هذا  تسلمه  يومًا من  ثالثني  االعرتاض خالل  له  بأن  وأفهمته  عن طلبه، 
ففهم ذلك. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة األوىل 
االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
فضيلة  خطاب  شفع  إلينا  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة،  مكة  بمنطقة 
املشتملة  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٥١١٨٢٨٩٦ رقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس 
عىل الصك رقم ٣٥١٧٥٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
القايض باملحكمة العامة بالطائف املتضمن طلب/ )...( يف إثبات نسب، وبدراسة الصك 
املوفق.  واهلل  النظر  برصف  احلكم  عىل  املوافقة  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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ن�سب



نفقة
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نفقة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٠٦٧١٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٢١٨٥١٧  

نفقةا-ازوجةاوأوالدا-ااطمبامقكنارشعياهللا-ادفعاباوفرياممحقامقاقلا-اسلتراسقلا
تخلربتءا-اعدماصالحيةاتملمحقا-اإلزتمابإعدتداسكنامناسب.

.Z&%$#"!]سولهاتعاىللا

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة إلزامه بتوفري مسكن خاص ومستقل 
هلا وألبنائها منه؛ لكونه قد مجعها مع رضهتا يف مسكن واحد، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
بأنه وفر للمدعية ملحقا مستقال خاصا هبا، وقد ورد قرار قسم  عليه أقر بصحتها، ودفع 
اخلرباء باملحكمة متضمنا عدم صالحية ذلك امللحق لسكنى املدعية وأوالدها، وأنه ال يليق 
بأمثاهلا؛ ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بإعداد شقة مستقلة تليق بأمثال زوجته 

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

وبناء  باألحساء،  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٣٥٠٦٧١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٤٧٠٦٠٦ وتاريخ 
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١٤٣٣/٠٨/٠٥هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
وكيال عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة األحساء برقم ٣٤٩٢٦٢٩ يف ١٤٣٤/١/٢٤هـ، 
والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة،  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  يف  الوكالة  وختوله 
واالستالم  عليها،  االعرتاض  أو  األحكام  وقبول  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها، 
والتسليم، كام حرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(؛ وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه، أجاب بقوله: إن هذا احلارض زوج موكلتي وقد 
الثاين عام ١٤٣٢هـ مل ترجع إىل بيت زوجها،  أحرضها يف بيت والدهتا، ومنذ شهر ربيع 
وسبب ذلك أنه مجعها مع رضهتا يف مسكن واحد، وهي تطلب إلزامه بتوفري مسكن خاص 
املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  و)...(،  و)...(   )...( منه  وألبنائها  هلا  ومستقل 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه صحيح مجلة وتفصيال غري أين موفر هلا 
ملحًقا خاًصا ومستقاًل هلا، وليس هلا أي دخل يف رضهتا، هكذا أجاب. وبرده عىل املدعي 
وكالة أجاب بقوله: أطلب حتويل املعاملة إىل قسم اخلرباء لتقرير السكن املذكور، هل هو 
يف   ١٧٣ الرقم  ذي  بقرارهم  اخلرباء  قسم  من  املعاملة  عادت  وقد  ؟  ال  أم  ألمثاهلا  صالح 
يف  للزوجة  الزوج  قبل  من  املعد  السكن  إىل  اخلروج  تم  أنه  املتضمن:  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ، 
الزوج. ٢/ لوالد  يـلـي: ١/الـبيت  مـا  لـنـا  وتـبـني  الثـالثـاء ١٤٣٤/٣/١٧هـ،  يـوم 

املـدخـل مـشـرتك. ٣/السـكـن املعد للزوجة غرفة مع دورة مياه ال توجد غرفة ألبنائهم 
الثالثة. ٤/يسكن معهم يف املنزل زوجته الثانية وبعض أفراد أرسته، وغري صالح للسكن 
اهليئة صحيح،  ما ذكرته  بأن  املدعي وكالة  الطرفني أجاب  اهـ، وبعرض ذلك عىل  ملثلها. 
عليه  املدعى  أجاب  فيام  بأمثاهلا،  تليق  مستقلة  الشقة، وتطلب شقة  ترفض هذه  وموكلتي 
بأن الشقة املوجودة هبا ثالث غرف ودورة مياه ومطبخ، وأنا غري مستعد إلعداد شقة غري 
هذه الشقة، وأطلب خروج قسم اخلرباء مرة أخرى، هكذا أجاب فوافق املدعي عىل ذلك، 
وقد وردنا خطاب قسم اخلرباء ٣٣/٤٧٠٦٠٦ يف ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ، متضمنا القرار ذا 
الرقم ٣٢٩ يف تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ، ونص املقصود منه: )أنه تم الوقوف يف املوعد 
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نفقة

املحدد بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ للمرة الثانية عىل موقع سكن الزوجة بحضور الطرفني، 
وتبني أنه ال توجد شقة وال ثالث غرف، إنام املوجود هو ما ذكر يف قرارنا السابق ذي الرقم 
١٧٣ يف ١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ(. انتهى نص املقصود منه. وبعرض ذلك عىل الطرفني أجاب 
إعداد  يف  ترغب  وموكلتي  صحيح،  اخلرباء  قسم  قرار  يف  جاء  ما  إن  بقوله:  وكالة  املدعي 
شقة مستقلة هلا، هذا ما لدي. فيام أجاب املدعى عليه بقوله: إين مستعد بإجراء أي عمل 
يطلبه مني قسم اخلرباء دون رضر وال رضار. أما استئجار شقة أخرى فأنا ال أستطيع ذلك؛ 
نظرا لظرويف املادية، هكذا أجاب؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث صادق 
بيته؛ وحيث  أنه وفر هلا ملحقا خارجًيا يف  املدعى عليه عىل دعوى املدعي وكالة، وادعى 
خرج قسم اخلرباء بموجب قرارهيا املذكورين أعاله، وقرر عدم صالحية هذا امللحق، وأنه 
ال يليق بأمثاهلا؛ وحيث إن املدعي وكالة أرص عىل إعداد شقة مستقلة ملوكلته هلا مع رغبتها 
يف الرجوع بعد إعدادها؛ وحيث إن السكنى من األمور الالزمة الستمرار احلياة الزوجية، 
واستناًدا لقوله تعاىل: [!"#$%&Z؛ لذا وجلميع ما تقدم فقد ألزمت 
وبعرضه  حكمت،  وبذلك  املدعية،  زوجته  بأمثال  تليق  مستقلة  شقة  بإعداد  عليه  املدعى 
إن  بقوله:  وأضاف  القناعة،  عدم  عليه  املدعى  قرر  فيام  القناعة،  وكالة  املدعي  قرر  عليهام 
اعرتايض ينحرص يف عدم قدريت إلعداد شقة بسبب ظرويف املالية مع استعدادي لعمل أي 
يشء يطلبه مني قسم اخلرباء يف بيت والدي، وأطلب رفع املعاملة ملحكمة االستئناف، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
باملحكمة برقم ٣٤/٢٣٧١٧٥١/ املقيدة  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  حمكمة االستئناف 

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ  ش١ 
األحساء برقم ٣٣١٤٧٠٦٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من 
١٤٣٤/٨/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩١٣١٠ برقم  املسجل   )...( الشيخ  هبا  القايض  فضيلـة 
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اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية سكن ونفقة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املوافقة مع 
تنبيه فضيلة القايض عىل ما ييل: أواًل/ وجود خطأ يف اآلية الكريمة بإضافة واو وتصحيح 
اآلية: )أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم... اآلية( فيلزم التصحيح بحذف الواو قبل 
تسليم صك احلكم، وإحالة املعاملة. ثانيًا/ يتعني تصديق الصورة الضوئية املرفقة للوكالة 
آله  نبينا حممد وعىل  املوفق، وصىل اهلل عىل  باملطابقة ألصلها ملالحظة ذلك مستقبال، واهلل 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٩ /١٤٣٥/٤هـ.
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نفقة

 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٠٢٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار:٣٥١٧٣٤٨٣  

تماناعاتألبا-ا تلقكنا-ا تأمنيا نفقةا-اأوالدامنازوجةامطمقةا-احضاناهااهللا-اطمبا
تساعدتدهابحضانةاتألوالدا-ارفضاتملدعيةا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلاأجلةاتلقكنا-اإلزتما

باقميمهاالمحاضنة.

 .Z®¬»ª©¨§]1ا-اسولهاتعاىللا
2ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتبدأابنفقكاثلابمناتعولا(.

3ا-تملادةاذتتاتللسلا)178(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

بعد  منه  ألوالدها  سكن  بتأمني  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
بائنا، وبقي األوالد يف حضانتها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر  أن طلقها طالًقا 
بصحتها، وامتنع عن تأمني سكن لألوالد، وقرر استعداده بحضانتهم إن مل ترغب بذلك 
الطرفني؛  املناسب حلال  السكن  تقدير أجرة  املدعية، وقد ورد قرار قسم اخلرباء؛ متضمنا 
فيام يفضل  الواجبة عىل األب  النفقة  السكن للمحضونني واحلاضنة من  تأمني  ونظرًا ألن 
عن نفسه؛ لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بتسليم املدعية أجرة سكن أوالده مع 

حاضنتهم املدعية، 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 العامة باخلرب، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باخلرب 
 ٣٤٦٠٧١٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٠٢٢ برقم  املكلف 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٤/١٣هـ  املوافق  السبت  يوم  ويف  ١٤٣٤/١/٧هـ،  وتاريخ 
الساعة٩:٣٠ وفيها حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، كام حرض حلضورها معرفًا هبا أخوها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، وادعت عىل احلارض معها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( قائلة يف دعواها: إن املدعى عليه قد تزوجني، وعقد عيل بالعقد الصحيح 
ذي الرقم ٩١ يف ١٤٢٤/٨/٢٤هـ، ودخل يب الدخول الرشعي، وأنجبت منه )...( وعمره 
أربع سنوات، و)...( وعمره سنتان  تسع سنوات، و)...( وعمره مخس سنوات، و)...( 
ونصف، و)...( وعمره سنة وقد طلقني الطلقة الثانية يف ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، وخرجت 
هذه  وألوالدي،  يل  سكن  تأمني  أطلب  لذا  بحضانتي؛  واألوالد  يراجعني،  ومل  العدة  من 
دعواي. وبعرض دعوى املدعية عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكرته املدعية يف دعواها 
بخصوص الزواج وعقده وتارخيه والدخول الرشعي واإلنجاب والطالق وتارخيه وعدم 
إرجاعها فكله صحيح، وكذلك األوالد يف حضانتها، ولن أؤمن سكن هلا، وإذا كانت ال 
ذلك عىل  أجاب. وبعرض  فأنا سأحضنهم، ويسكنون معي، هكذا  األوالد  تريد حضانة 
ولن  الرضاع،  سن  يف  هو  من  ومنهم  السن،  يف  صغار  األطفال  إن  قائلة:  أجابت  املدعية 
أختىل عن حضانتهم، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: الصحيح 
أقمت دعوى  املدعي: هل  أجاب. فجرى سؤال  )...(، هكذا  الرضاعة  الذي يف سن  أن 
حضانة؟ فأجاب قائاًل: ال، مل أقم دعوى حضانة، هكذا أجاب؛ لذا فقد قررت رفع اجللسة 
املدعية  املناسب. ويف جلسة أخرى حرضت  السكن  أجرة  لتحديد  النظر  هيئة  إىل  للكتابة 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( هبا  املعرف  أختها  ابن  برفقة   )...(
الرقم )...(، كام حرض املدعى عليه )...(، هذا وقد جرت الكتابة إىل هيئة النظر باملحكمة 
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باخلطاب ذي الرقم ٣٤١٢٤٠٤٢١ يف ١٤٣٤/٥/٢١هـ؛ بخصوص حتديد أجرة السكن 
الرقم  املناسب لألوالد )...( و)...( و)...( و)...( و)...( فوردنا جواهبم باخلطاب ذي 
٣٤١٢٤٠٤٢١ يف ١٤٣٤/٦/٥هـ، مرفقًا به القرار ذو الرقم ٤١٥ يف ١٤٣٤/٦/٥ه ، ـ 
ونصه بعد املقدمة: )حيث نفيد فضيلتكم بأننا نرى أن تكون أجرة السكن املناسب هلم هو 
ألف ومخسمئة ريال شهريًا، هذا واهلل حيفظكم ويرعاكم (. عضو هيئة النظر )...(، عضو 
هيئة النظر )...(، عضو هيئة النظر )...(. وبعرض ذلك عىل الطرفني أجاب املدعى عليه 
قائاًل: إن ما يتبقى يل من راتبي ألفان وستمئة ريال، فكيف أدفع ألًفا ومخسمئة ريال؟! فإنه ال 
يتبقى منه سوى ألف ومئة ريال، وأنا غري راض به، هكذا أجاب، ثم قررت املدعية قائلة: أنا 
ال أريد إال ألف ريال فقط، وسأتكفل بخمسمئة ريال، هكذا قررت، فجرى سؤال املدعى 
النظر؟  هيئة  من  املقررة  األجرة  بدل  وحاضنتهم  لألوالد  سكن  بتأمني  ستقوم  هل  عليه: 
فبناء  املدعية، هكذا أجاب؛  فأجاب قائاًل: عندي شقة واحدة، ويأتون للسكن معي دون 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن األوالد يف حضانة املدعية، وبام أن تأمني السكن 
تعاىل:  لقوله  نفسه؛  عىل  يفضل  فيام  األب  عىل  الواجبة  النفقة  من  واحلاضنة  للمحضونني 
[§¨©Z®¬»ª، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: ) ابدأ بنفسك، ثم بمن 
تعول (؛ وبناء عىل قرار هيئة النظر ذي الرقم ٤١٥ يف ١٤٣٤/٦/٥هـ، املشار إليه أعاله؛ 
املقررة من  ريال،  الشهرية، وقدرها مخسمئة  األجرة  بباقي  بالتزامها  املدعية  أقرت  وحيث 
هيئة النظر؛ لذلك كله فقد حكمت بإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره ألف ريال شهريًا 
للمدعية؛ أجرة سكن، وهي ألوالده مع حاضنتهم املدعية. وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قررت املدعية القناعة، ومل يقنع املدعى عليه، وقرر تقديم الئحة اعرتاضية، فأفهم باملراجعة 
يوما  ثالثني  االعرتاضية خالل  وتقديم الئحته  احلكم،  نسخة من  أيام الستالم  ثالثة  بعد 
من تاريخ نظم الصك، وأنه إن مل يتقدم بيشء خالل املدة املشار إليها فإن حقه باالعرتاض 
يسقط، ويكتسب احلكم القطعية؛ وذلك بناء عىل املادة الثامنة والسبعني بعد املئة من نظام 
املرافعات الرشعية ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
باملحكمة برقم ٣٤/٢٨٣٧٨١٢/ املقيدة  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  حمكمة االستئناف 

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  وتاريخ  ش١ 
اخلرب املساعد برقم ٣٤٦٠٧١٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من 
فضيلـة القايض هبا الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٣٣٤٤١١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٩هـ، 
اخلاص بدعوى/)...( ضد/)...( يف قضية زوجية. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام 
وأوراق  االعرتاضية،  والالئحة  الضبط  الصك وصورة  وبدراسة  فيه.  هو مدون ومفصل 
املعاملة قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/٧هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٤٢٢٤ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٢٧٧٦٨ 

نفقةا-ازوجةاوأوالدا-اطمبامقكنارشعياهللا-ترضراتملدعيةاوأوالدهاا-اتماناعاتلزوجا
مناتحلضورا-احكلاحضوريا-اإلزتمابإجياداتلقكن.

1ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.
2ا-تملادتاناذتتاتللسلا)18/ط(اوذتتاتللسلا)لل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

هلا  مستقل  سكن  بتوفري  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
وألوالدها منه؛ لكونه تركها يف بيت أهلها بال نفقة وال سكنى ومل يسأل عنها، وقد امتنع 
امتناع  غيابيًا؛ ونظرا ألن  نظرها  فتقرر  بالدعوى  كفيله  تبلغ  مع  املدعى عليه عن احلضور 
ذلك،  من  وأوالدها  املدعية  ولترضر  اجلواب،  عن  نكوال  يعد  احلضور  عن  عليه  املدعى 
املدعى عليه  بإلزام  القايض حضوريا  لذا فقد حكم  برفع الرضر؛  ولكون الرشيعة جاءت 

بتوفري سكن رشعي مناسب للمدعية وأوالدها، 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 ٣٣٧٠٤٢٢٤ وتاريخ 
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١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٢٤١٨٣١ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف وذلك 
لسامع دعوى )...( ضد املدعى عليه )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، 
وفيها حرضت )...( ... اجلنسية بموجب مستخرج )برنت( من جوازات مكة املكرمة ذات 
الرقم )...(، املضافة بإقامة زوجها املدعى عليه ذات الرقم )...(، واملعرف عليها من قبل 
أخيها الشقيق )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه 
وال من ينوب عنه، وقد جرى طلبه عن طريق حمرضي اخلصوم بموجب اخلطاب ذي الرقم 
٣٣٢٢٦٦٣٨١ يف ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ فوردنا رشح عىل اخلطاب بأنه بعد الذهاب للعنوان 
املشار إليه برفقة أخي املدعية مل نجد املذكور؛ حيث رفض والده استالم الطلب بحجة أن 
املذكور موجود حاليًا بمدينة الرياض، وال يستطع االستالم؛ حيث تم االتصال برقم اجلوال 
أعاله؛ وذلك من أجل تسليم صورة التبليغ فلم جيب أحد، علاًم بأن العمدة يرفض وضع 
صورة لديه. اهـ، واملحرض مذيل بتوقيع املحرض )...(، ورئيس قسم املحرضين )...(، وقد 
قررت املدعية قائلة: إنني ال أعرف عنوانًا للمدعى عليه إال أنه يسكن يف مدينة الرياض، 
هكذا قررت. ولطلب املدعى عليه عن طريق اإلمارة حسب املادة ذات الرقم )١٨/ط ( 
من نظام املرافعات الرشعية فقد رفعت اجللسة. ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٦/٧هـ 
الساعة التاسعة صباحًا افتتحت اجللسة وفيها حرضت املدعية )...( حال حضور املعرف هبا 
شقيقها )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وقد جرى طلبه عن طريق اإلمارة 
اجلواب من شعبة  فوردنا  ١٤٣٤/٢/٢هـ،  ٣٤٢٥٧٧٤٤ يف  الرقم  خطابنا ذي  بموجب 
التحريات والبحث اجلنائي باخلطاب ذي الرقم ٥٠٦٦٩٣ يف ١٤٣٤/٤/٢١هـ، املتضمن: 
اتضح  الطرفية  للنهاية  وبالرجوع  يعثر عليه.  املذكور، ومل  املدعى عليه  البحث عن  تم  أنه 
أنه يعمل حتت كفالة )...(، وباالتصال عليه أفاد بأن املذكور يعمل لديه يف منزله الكائن 
اهـ؛ وبعرض ذلك عىل  الرياض.  إحالة األوراق إىل حمكمة  الرياض، ويرغب يف  بمنطقة 
املدعية قررت قائلة: أنا ال أستطيع الذهاب للرياض، وأطلب نظر القضية يف هذه املحكمة، 
هكذا قررت؛ لذلك فقد قررت السري يف الدعوى فطلبت من املدعية حترير دعواها وهي 
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جتيد التحدث باللغة العربية بطالقة، فادعت قائلة: إن املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم 
)...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( زوجي؛ تزوجني بوالية والدي، 
ودخل يب الدخول الرشعية قبل عرش سنوات عىل مهر قدره أربعة آالف ريال، وقد انجبت 
له عىل فراش الزوجية أربعة أوالد، وهم: )...( وعمره تسع سنوات، و)...( وعمره ست 
سنوات، و)...( وعمره مخس سنوات، و)...( وعمرها أربع سنوات، وبعد والدة البنت 
)...( تركني املدعى عليه يف بيت أهيل دون نفقة وال سكنى، ومل يسأل عنا خالل تلك املدة؛ 
لذلك فأنا أطلب إلزام املدعى عليه بتوفري سكن مستقل يل وألوالدي، هذه دعواي. ولطلب 
املوافق١٤٣٤/١٠/٢١هـ  يوم األربعاء  فقد رفعت اجللسة. ويف  املدعى عليه مرة أخرى 
افتتحت اجللسة الساعة الثامنة والنصف وفيها حرضت املدعية أصالة حال حضور املعرف 
هبا شقيقها )...( املرصودة هويتامها سابقًا، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، ومل 
يتقدم بعذر مقبول، وقد جرى طلبه عن طريق شعبة التحريات والبحث اجلنائي بخطابنا 
 ٥١١٧٤٤ برقم  منهم  اجلواب  فوردنا  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ،  يف   ٣٤١٤٤٥٨٤٧ الرقم  ذي 
يعثر  املذكور ومل  املدعى عليه  البحث عن  تم  بأنه  نفيدكم   : املتضمن  يف ١٤٣٤/٧/٩هـ، 
وباالتصال   ،)...( املدعو  كفالة  حتت  يعمل  أنه  اتضح  الطرفية  للنهاية  وبالرجوع  عليه، 
اجللسة  بموعد  إبالغه  بأنه جرى  علاًم  الرياض،  بمنطقة  لديه  يعمل  بأن مكفوله  أفاد  عليه 
هاتفيًا. اهـ؛ لذلك فقد قررت مواصلة السري يف الدعوى، فسألت املدعية عن عقد النكاح 
املدعى عليه،  التي ختصني وختص أوالدي لدى  الثبوتية  قائلة: إن مجيع األوراق  فأجابت 
هكذا أجابت. وبسؤاهلا: هل لديك ما تريدين إضافته؟ فأجابت بالنفي؛ فبناء عىل ما تقدم 
من دعوى املدعية، وملا ورد يف املادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية املشار 
إليها بعاليه، ولتبلغ املدعى عليه بموعد اجللسات؛ وألن امتناعه عن احلضور يعد نكواًل، 
ولترضر املدعية من عدم حضور املدعى عليه، ولكون الرشيعة جاءت برفع الرضر، كام يف 
قوله صىل اهلل عليه وسلم: ) ال رضر وال رضار (. رواه أمحد؛ وبام أن للحاكم والية عىل مال 
الغائب، وملا قرره أهل العلم من جواز احلكم عليه وعىل املسترت واملمتنع ولو كان يف البلد؛ 
وألن من واجبات الزوج عىل زوجته وأوالده توفري السكن الرشعي املناسب هلم؛ لذلك 
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تقدم  وبام  وأوالدها،  للمدعية  مناسب  رشعي  سكن  بتوفري  عليه  املدعى  ألزمت  فقد  كله 
الدعوى، وهو عىل دعواه متى حرض.  حكمت حضوريًا، وبعد ذلك خيىل سبيله من هذه 
وبعرض احلكم عىل املدعية قررت القناعة، وقررت إكامل ما يلزم حيال إبالغ املدعى عليه 
باحلكم حسب التعليامت، ثم رفعت أوراق املعاملة كاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم 
حسب املتبع، وانتهت اجللسة الساعة التاسعة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢١هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/١/٢هـ افتتحت اجللسة، وقد 
وردنا خطاب املحرضين باملحكمة برقم ٣٤٢٥٢٦٣٩٩ يف ١٤٣٤/١١/٦هـ بشأن إبالغ 
املدعى عليه )...(، واملتضمن: أنه بعد الذهاب للعنوان املشار إليه مل يستطع كل من سألته 
أن يدلني عليه؛ لذلك تم االتصال برقم اجلوال أعاله، وذلك من أجل تسليم صورة التبليغ؛ 
حيث تم الرد من قبل شخص ادعى أنه ليس املذكور، علاًم بأن العمدة ال يعرف املذكور. 
تعذر  وحيث  )...(؛  املحرضين  قسم  ورئيس   .)...( املحرض  بتوقيع  املحرض  ومذيل  اهـ. 
تسليم املدعى عليه نسخة من إعالم احلكم، وبناء عىل املادة ذات الرقم ٥/١٧٦من نظام 
املرافعات الرشعية فقد أمرت بضبط ذلك، ورفع املعاملة كاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق 
احلكم حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، نحن قضاة الدائرة األوىل لألحوال 
مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية 
املحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  شفع  إلينا  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة 
العامة بمكة املكرمة ذي الرقم ٣٣٢٢٤١٨٣١ والتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ، املشتملة عىل 
الصك ذي الرقم ٣٤٣٤٣٠٨٦ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
 ... ضد/)...(  دعــوى/)...(  املتضمن  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
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اجلنسية يف حقوق زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة باألكثرية عىل 
آله  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  املوفق، وصىل  واهلل  متى حرض،  والغائب عىل حجته  احلكم، 

وصحبه وسلم.
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 7لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٣٩١٠  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار:٣٥١٩٣٧٢٠  

نفقةا-ازوجةاوأوالدا-اماضيةاومقاقبميةا-اتساخالفايفاسامعاتجلوتبا-انشوزاتلزوجةا-ا
عدماتساحقاسهااتلنفقةا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلانفقةاتألوالدا-اإلزتماتلزوجاهبا.

تملوتداذوتتاتللسلا)ر1٠/3/هـ(اوتللسلا)اا1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاها
تلانفيذية.

ماضية  نفقة  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
يف  عليه  املدعى  يقيم   التي  املحكمة  استخالف  جرى  وقد  منه،  وألوالدها  هلا  ومستقبلية 
نطاق اختصاصها املكاين لسامع جواب عن الدعوى. وبعرضها عليه أقر بصحتها، واستعد 
باإلنفاق عىل أوالده، ودفع بأن املدعية ناشز عن طاعته؛ ألهنا ترفض العودة إىل بيته، وتقيم 
نفقة ماضية ومستقبلية لألوالد؛  تقدير  قرار قسم اخلرباء؛ متضمنا  عند والدها، وقد ورد 
ونظرا ألن نفقة األوالد واجبة عىل األب، وألنه أقر بعدم إنفاقه عليهم ملدة ماضية؛ وألن 
املدعية أقرت بأهنا خرجت من بيت زوجها، وال ترغب يف العودة له فتكون بذلك ناشزا 
ليس هلا نفقة؛ لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة ماضية ألوالده، 
كام ألزمه بأن يلتزم بالنفقة املستقبلية ألوالده، يدفعها للمدعية حسب التقدير الوارد يف قرار 

اخلرباء، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بأيب عريش، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بأيب عريش برقم ٣٤٨٣٩١٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٨٣٥٥٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٤/١٦هـ افتتحت اجللسة األوىل يف متام الساعة التاسعة 
 ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت  وفيها 
املعرف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
ومل حيرض املدعي عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، عقب 
عن  الغائب  عليه  املدعى  تزوجت  إنني  قائلة:  فقررت  دعواها،  عن  املدعية  سألت  ذلك 
جملس احلكم قبل ما يقارب أربعة عرش عاما عىل مهر وقدره أربعون ألف ريال، وقد أنجبت 
بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢١/٦/٢٨هـ،  بتاريخ  املولودة   )...( وهم:  أوالد،  أربعة  له 
بتاريخ  املولودة  و)...(  ١٤٢٨/٥/١٦هـ،  بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢٨/٨/٢٤هـ، 
أن  بعد  منزله  من  خرجت  ١٤٣٣هـ  العام  من  الثاين  ربيع  شهر  ويف  ١٤٣٣/٣/١٤هـ، 
حصلت بيني وبينه مشاكل، وترك اإلنفاق عيل وعىل أوالدي أربعة أشهر، ويف شهر شعبان 
شهريا،  ريال  ألف  بواقع  أوالده  وعىل  عيل  باإلنفاق  عليه  املدعى  قام  ١٤٣٣هـ  العام  من 
وهذا املبلغ ال يكفيني أنا وأوالدي، وأنا ال أعمل و)...( و)...( يدرسان، و)...( يدرس 
يف الروضة، ومتطلبات احلياة قد زادت، وأنا اآلن أسكن يف شقة لدى والدي، أطلب تقدير 
نفقة مستقبليه يل وألوالدي عن طريق املحكمة، وإلزام املدعى عليه بدفعها، هذه دعواي. 
عقب ذلك سألت املدعية عن حمل إقامة املدعى عليه فأجابت قائلة: إن املدعى عليه يعمل 
اللواء )...(، ورقم جواله )...(، وال  النعريية، وهو يعمل يف  عسكرًيا باجليش يف حمافظة 
بمحافظة  يعمل  املدعى عليه  أن  املدعية ذكرت  أن  أجابت. وبام  إقامته، هكذا  أعرف حمل 
النعريية الستخالف  العامة بمحافظة  الكتابة لفضيلة رئيس املحكمة  النعريية عليه قررت 
١٠/٣٤/هـ  الرقم  ذات  للامدة  استنادا  الفضيلة  أصحاب  من  عنه  ينوب  من  أو  فضيلته، 
من نظام املرافعات الرشعية ولوائحها التنفيذية لسامع جواب املدعى عليه وحتى ال خيفى 
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جرى تدوينه، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...( املعرف هبا 
وال   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل  املاضية  باجللسة  هويتامها  املثبت   ،)...( والدها  قبل  من 
خطابنا  بموجب  النعريية  حمكمة  رئيس  خماطبة  جرت  وقد  رشعية،  بوكالة  عنه  ينوب  من 
أو  رئيسها  فضيلة  الستخالف  ١٤٣٤/٤/٢٠هـ؛  وتاريخ    ٣٤٠٩٦٤١٧٧ الرقم  ذي 
افتتاح هذه اجللسة عليه قررت  إفادة حتى  ينوبه لسامع جواب املدعى عليه، ومل تردنا  من 
الكتابة لالستفسار عن خطابنا السابق، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرضت 
املدعية )...(، املعرف هبا من قبل والدها )...( املثبتة هويتهام باجللسة املاضية، وقد جرى 
الكتابة لفضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة النعريية باخلطاب ذي الرقم ٣٤١١٠٩٧٥٧ 
والتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ لالستفسار عن خطابنا السابق ذي الرقم ٣٤٩٦٤١٧٧ والتاريخ 
 ٩٥٢ الرقم  ذي  باخلطاب   )...( عليه  املدعى  دعوى  سامع  املتضمن  ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، 
والتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨هـ، املقيد باملحكمة برقم ١٢٨٩٩٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧هـ، 
الدعوى عليه أجاب قائال: نعم، ما ذكرته  املدعى عليه ونصه: وبعرض  به جواب  املرفق 
املدعية )...( يف هذه الدعوى صحيح كله، وأنا ملتزم بالنفقة الشهرية عليها وعىل األوالد، 
أباها يرفض وهي تطيعه يف ذلك،  وأنا راغب فيها ويف عودهتا يل يف هذه املحافظة إال أن 
وناشز عن طاعتي ببقائها لدى والدها، وسأتابع هذه الدعوى يف حمافظة أيب عريش يف اليوم 
املحدد، هكذا أجاب. انتهى. وبعرض جواب املدعى عليه عىل املدعية أجابت قائلة: أنا ال 
أرغب يف العودة إىل املدعى عليه، وال أرغب فيه زوجا، وأطلب أن ينفق عىل أوالده من 
بعد  أوالدي  تكفي  مستقبلية  ونفقة  الدعوى  تقديم  وقت  ١٤٣٤هـ  عام  الثاين  ربيع  شهر 
أن تقدرها املحكمة، هكذا أجابت. وعند الساعة الثامنة ومخسني دقيقة حرض املدعى عليه 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبعرض جواب املدعية عىل 
املدعى عليه أجاب قائال: أنا أرغب يف زوجتي ولن أطلقها، وأنا مستعد بدفع مبلغ وقدره 
ألف ريال شهريا نفقة ألوالدي، هكذا أجاب. وبعرضه عىل املدعية أجابت قائلة: إن مبلغ 
ألف ريال الذي يدفعه املدعى عليه ال يكفى األوالد األربعة، هكذا أجابت؛ عليه قررت 
الكتابة لقسم اخلرباء يف املحكمة لتقدير نفقة أوالدها األربعة )...( و)...( و)...( و)...( 
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من شهر ربيع الثاين ١٤٣٤هـ، وتقدير النفقة املستقبلية، علام بأن والدهم يدفع شهريا مبلغ 
وقدره ألف ريال، ورفعت اجللسة لذلك. 

 ،)...( الشيخ  فضيلة  خلف  عريش  بأيب  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  لدي  نعم 
الساعة  متام  يف  الرابعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠١هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
)...(، وحرض  والدها  قبل  املعرف هبا من   ،)...( املدعية  الثامنة والنصف وفيها حرضت 
ما  املاضية، عقب ذلك جرت تالوة  باجللسة  املثبتة هويتامها  املدعى عليه )...(  حلضورها 
والستني  السادسة  املادة  عىل  بناء  عليه  فصادقا  عليه  واملدعى  املدعية  عىل  سابقا  ضبطه  تم 
بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، وقد جرت كتابة خطاب من قبل 
١٤٣٤/٨/٢هـ  يف   ٣٤١٨٦٧٠٤٠ برقم  باملحكمة  اخلرباء  قسم  رئيس  إىل  سلفنا  فضيلة 
باالجتامع بأطراف النزاع، وحماولة الصلح بينهام، وتقدير النفقة املاضية من شهر ربيع الثاين 
١٤٣٤هـ، واملستقبلية فوردنا خطاب هيئة النظر هبذه املحكمة برقم ٣٤١٨٦٧٠٤٠ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ، املتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه تم االجتامع بالزوجني وحماولة الصلح 
للتفاهم والعودة للمكتب  بينهام وتذكريهم باهلل تعاىل فلم يصطلحا، وطلب اجلميع مهلة 
ألفي  املعينة  النفقة  تكون  أن  املدعى عليه، ونرى  املدعية ومل حيرض  أسبوع، فحرضت  بعد 
ريال ٢٠٠٠ ريال شهريا املاضية واملستقبلية تدفع كل شهر هجري. اهـ توقيع رئيس قسم 
هذا.  النظر  هيئة  تقدير  عىل  موافقة  إين  فقالت:  املدعية  عىل  عرضه  وجرى   .)...( اخلرباء 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: إنني ال أوافق عىل قرار هيئة النظر، هكذا أجاب؛ فبناء 
الزوجة الشهرية من قبل قسم  أنه تم تقدير نفقة  عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام 
اخلرباء يف املحكمة بمبلغ وقدره ألفا ريال، وملا أن نفقة الزوجة واجبة يف ذمة الزوج كام هو 
الثاين من عام  مقرر رشعا، وملا أهنا ذكرت املدعية أن زوجها مل ينفق عليها من شهر ربيع 
بأن  عليه  املدعى  بإلزام  حكمت  فقد  لذا  أشهر؛  تسعة  ذلك  عىل  مىض  وحيث  ١٤٣٤هـ؛ 
يدفع لزوجته املذكورة بعاليه نفقة تسعة أشهر املاضية وقدرها ثامنية عرش ألف ريال، وألزمته 
أيضا بأن يدفع هلا النفقة املستقبلية بمبلغ وقدره ألفا ريال ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١/١هـ. 
وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت املدعية القناعة، وقرر املدعى عليه االعرتاض عىل احلكم 
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بالئحة اعرتاضية، ويف نفس اجللسة جرى تسليم املدعى عليه نسخة من الصك لتقديم ما 
لديه من اعرتاض، وأفهم أن له مهلة ثالثني يوما تبدأ من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، وأنه إذا 
مضت املدة ومل يقدم ما لديه من اعرتاض فإن حقه يف االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم 
القطعية ففهم ذلك، وحتى ال خيفى جرى تدوينه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه وسلم، وأقفلت اجللسة يف متام الساعة احلادية عرشة والنصف. حرر يف 

١٤٣٤/١٢/٠١هـ. 
افتتحت  عريش  بأيب  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
اجللسة السادسة يف متام الساعة العارشة والنصف وفيها حرضت املدعية )...(، املعرف هبا 
من قبل والدها )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه )...( املثبتة هويتامها باجللسة املاضية، 
وكان املدعي قدم الئحة اعرتاضية، ووجدت فيها ما يؤثر فيام حكمت به، وقد رجعت عام 
حكمت به وعن تسبيب حكمي السابق؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أنه 
تم تقدير نفقة األوالد املاضية واملستقبلية من قبل قسم اخلرباء يف املحكمة بمبلغ وقدره ألفا 
ريال، وبام أن نفقة األوالد واجبة عىل األب كام هو مقرر رشعا، وبام أن املدعية ذكرت أهنا 
خرجت من بيت زوجها وال ترغب يف العودة له فهي ناشز، والناشز ليس هلا نفقة، وبام أن 
الثاين من عام ١٤٣٤هـ  ينفق عىل أوالده من شهر ربيع  املدعى عليه مل  أن  املدعية ذكرت 
بنفقة  عليها من شهر شعبان ١٤٣٣هـ  أنفق  أنه  وبام  أشهر،  أربعة  إىل شهر شعبان، وهذه 
شهرية قدرها ألف ريال، وبام أن املدعى عليه صادق عىل دعوى املدعية؛ لذا فقد حكمت 
عىل املدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة ألوالده تسلمها هلم وهي نفقة ماضية وقدرها ستة 
وعرشون ألف ريال، وألزمته أيضا أن يلتزم بالنفقة املستقبلية ألوالده يدفعها للمدعية بمبلغ 
وقدره ألفا ريال. وبعرض احلكم عىل املدعية قررت القناعة به. وبعرض احلكم عىل املدعى 
عليه قرر االعرتاض بالئحة اعرتاضية، ويف نفس اجللسة جرى تسليم املدعى عليه نسخة 
من الصك لتقديم ما لديه من اعرتاض، وأفهمت املدعى عليه أن له مهلة ثالثني يوما تبدأ 
من تاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، وأنه إذا مضت املدة ومل يقدم ما لديه من اعرتاض فإن حقه يف 
االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية ففهم ذلك، وحتى ال خيفى جرى تدوينه، وباهلل 
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التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، وأقفلت اجللسة يف متام الساعة 
احلادية عرشة. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  عريش  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٦٧٠٤٠
بدعوى )...( ضد  برقم ٣٤٣٧٤٤١٦ وتاريخ١٤٣٤/١٢/١هـ، اخلاصة  املسجل   )...(
)...( بشأن نفقة 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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 8لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بصبيا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٧٢٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٣٧٠٣٥ 

نفقةا-ازوجةامطمقةا-اجمهولةاتهلويةا-اتعليفهاامناتملدعىاعميها-امدةاتلعدةاغرياحمددةا-ا
عدماتساحقاقاتلنفقةابعداتلبينونةا-ادعوىاغرياحملرةا-ارصفاتلنظل.

1(اعدماحتليلاتلدعوى.
2(اعدماتساحقاقاتلنفقةابالبينونة.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بدفع نفقتها من تاريخ طالقها 
وحتى تاريخ رفع الدعوى، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قرر أنه طلقها وانتهت عدهتا 
ومل يراجعها؛ ولذلك فإهنا ال تستحق أي نفقة. وبسؤاهلا عن تاريخ انتهاء العدة قررت عدم 
علمها به؛ ولذا فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوى املدعية بطلب نفقة من تاريخ 
املدة  باقي  نفقة عن  برد دعواها بطلب  العدة لعدم حتريرها، كام حكم  انتهاء  طالقها حتى 

لعدم استحقاقها بعد البينونة، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بصبيا،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٢٠٧٢٧١ برقم  بصبيا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٠٤٢٥٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٥هـ، 
ويف هذا اليوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها 
يف  حترض  بأن  إفهامها  فجرى  هبويتها  يعرف  من  حترض  ومل  هوية،  حتمل  ال   )...( حرضت 
اجللسة القادمة معرفني يعرفان هبا ليمكن نظر الدعوى وفق خطاب رئيس جملس القضاء 
اهلوية  الدعاوى من جمهويل  املتضمن سامع  الرقم ٣٢٤٠ يف ١٤٣٤/٢/٦هـ،  األعىل ذي 
وضدهم باملقتىض الرشعي والنظامي، ومل حيرض املدعى عليه. ويف جلسة أخرى حرضت 
املدعية، املعرف هبا من قبل املدعى عليه احلارض حلضورها )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( فادعت قائلة: إن هذا احلارض كان زوجي وطلقني قبل ثالث 
بدفع  إلزامه  تقريبا يف شهر رجب عام ١٤٣٢هـ، وتركني ومل يسأل عني، أطلب  سنوات 
نفقتي من ذلك التاريخ حتى اآلن، هذه دعواي، فجرى سؤاهلا عن سبب مطالبتها للمدعى 
عليه بذلك دون غريه؟ فأجابت: ألنه كان زوجي، واآلن أصبح طليقي. وبعرض دعواها 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله: إن املدعية ليس هلا نفقة، فهي مطلقة طالقا رجعيا منذ شهر 
عليها؛  اإلنفاق  عن  انقطعت  قد  وأنا  أراجعها،  ومل  عدهتا  وانتهت  ١٤٣٢هـ،  لعام  رجب 
ألهنا ليست زوجتي، ودعواها هذه إلتعايب فقط، أطلب رد دعواها، هكذا أجاب. وبسؤاهلا 
عن تاريخ خروجها من العدة أجابت: إنني ال أعلم، فجرى إفهامها بأمهية حتديد التاريخ 
ومعرفته؛ ألن استحقاق النفقة ينتهي بانتهاء العدة، وما بعده ال جتب عىل الزوج هلا نفقة، 
فأجابت: إنني ال أعلم، ثم جرى حماولة اإلصالح بني الطرفني، فأجاب الزوج: إهنا ليس 
هلا حق عندي؛ وعليه وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرا ألن وجوب النفقة 
عىل الزوج ينتهي بطالق املرأة وانتهاء العدة، ولعدم حتديد املدعية مدة انتهاء العدة، ولكل 
ما سبق فقد قررت ما ييل: أوال/ رصفت النظر عن دعوى املدعية بالنفقة للمدة من تاريخ 
طالقها حتى انتهاء العدة لعدم حتريرها بتحديد املدة. ثانيا/ رددت دعوى املدعية عىل املدعى 
عليه فيام سوى ذلك لعدم استحقاقها النفقة بعد البينونة، وأخليت سبيل املدعى عليه فيام 
خيص ذلك، وبذلك حكمت. وبعرض ذلك عىل املدعية قررت عدم قناعتها، وطلبت رفعه 
املعاملة ملحكمة  برفع  لطلبها، وأمرت  فأجبتها  ملحكمة االستئناف دون الئحة اعرتاضية، 
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يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف، 
١٤٣٤/١١/٠٤هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي هذا اليوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/١/١٨هـ افتتحت اجللسة 
الساعة الثامنة والربع؛ حيث عادت إلينا املعاملة من حمكمة االستئناف بمنطقة عسري؛ وذلك 
بخطاب رئيسها ذي الرقم ٣٤٢٦٦١٣٤٦ يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ؛ مرفقا به قرار أصحاب 
والوصايا  واألوقاف  الشخصية  األحوال  قضايا  بتدقيق  املختصة  الدائرة  قضاة  الفضيلة 
والقصار وبيوت املال ذو الرقم ٣٤٣٨٣٠١٤ يف ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، املتضمن ما نصه: “ 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أوال/ املدعية مل حتدد تاريخ 
طالقها من مطلقها املدعى عليه )...(، والبد من ذلك. ثانيا/ مل يسأل فضيلته املدعى عليه 
يطلب  مل  ثالثا/  بذلك؟  طالق  صك  صدر  وهل   ،)...( لزوجته  طالقه  تاريخ  حتديد  عن 
تاريخ  ومعرفة  مضمونه،  ورصد  عليه،  لالطالع  القضية  طريف  من  الطالق  صك  فضيلته 
التي تطالب هبا. رابعا/ مل يعرض  للنفقة  املدعية  يبنى عليه استحقاق  واقعة الطالق حتى 
فضيلته احلكم عىل املدعى عليه ألخذ قناعته باحلكم من عدمه، ومل يذكر فضيلته يف حكمه 
بأن زواج املدعى عليه من املدعية وهي ال حتمل هوية نظامية خمالفة للنظام، ملالحظة ما ذكر، 
واحلاق ما يستجد بالضبط وصورته وخالصته بالصك وسجله، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 
نبينا حممد وعىل آله صحبه وسلم. دائرة األحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار 
)...( ختمه وتوقيعه.  استئناف  )...( ختمه وتوقيعه. قايض  استئناف  املال قايض  وبيوت 
املدعية مل حتدد  بأن  الفضيلة  )...( ختمه وتوقيعه”؛ وعليه أجيب أصحاب  الدائرة  رئيس 
الطرفان عىل حتديده،  قدر  ما  املدعى عليه، وهذا  الدقة، وكذلك  تاريخ طالقها عىل وجه 
وهو نفسه املثبت يف صك الطالق الصادر منا برقم ٣٤٢٠٣٥٩٠ يف ١٤٣٤/٥/١هـ؛ نظرا 
الصك يف حينه،  بمدة طويلة، وقد جرى االطالع عىل  بعده  الطالق حصل  إثبات  لكون 
ومل تظهر حاجة لإلشارة إىل ذلك لكون هذه املطالبة مالية وقد جرى إرفاق صورة الصك 
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باألوراق؛ وأما التنبيه حيال املخالفة النظامية فمحله الدعاوى املتعلقة بالزوجية ذاهتا، وهذه 
قضية نفقة، علام بأنه سبق أن جرى التنبيه يف دعوى إثبات الطالق املشار إليها أعاله عن 
ذلك، كام أنه مل يتم عرض احلكم عىل املدعى عليه بناء عىل املادة الرابعة والسبعني بعد املئة 
من نظام املرافعات لكونه مل حيكم عليه بيشء، هذا ما لزم اإلجابة عنه، وأمرت بإحلاق ما 
ذكر يف ضبطه والصك وسجله، ورفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/١٨هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقــاف  الشخصية 
برقم  بصبيا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل  عسري 
٣٤٢٦٦١٣٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( واملسجل برقم ٣٤٣٥١٦٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، واخلاصة بدعوى )...( ضد 
)...( بشأن نفقة عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه؛ 
وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به 
فضيلته، وأحلقه بالضبط والصك وسجله؛ بناًء عىل قرار الدائرة ذي الرقم ٣٤٣٨٣٠١٤ يف 
١٤٣٤/١٢/٢٢هـ تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١١٨٧٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥١٨٧٥ 

نفقةا-ابناتابالغاتا-اإساماهلامعاوتلدهتلا-اإسلتراتألبا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلا
تلنفقةا-اوجوداماايوجباردها-اعدماتقيداتملحكمةابها-اتعديلامقدتراتلنفقةا-اإلزتماتألبا

باقميمها.

.Zسولاتهللاعزاوجللا[ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

بعد  عليهام  بالنفقة  إلزامه  وطلبا  عليه،  املدعى  والدمها  ضد  دعوامها  املدعيتان  أقامت 
وقرر  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  معها،  وسكنهام  ألمهام  تطليقه 
استعداده باإلنفاق عليهام عىل قدر استطاعته، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنا 
تقدير النفقة املستحقة للمدعيتني؛ ونظرًا ألنه مل يراِع يف التقدير كون املدعيتني تسكنان مع 
بإلزام املدعى عليه بدفع  املقدرة، ثم حكم  النفقة  القايض تعديل مقدار  والدهتام، فقد قرر 

النفقة املقدرة أخريًا للمدعيتني، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  عريش،  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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وتاريخ   ٣٤٣١١٨٧٥ برقم  املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٢٥٠٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، 
وفيها   ١١  :٤٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف 
سعودية  و)...(   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت 
عليه،  املدعى  قبل  من  هبام  املعرف   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
وادعتا عىل احلارض معهام يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
والدنا  احلكم  جملس  يف  معنا  احلارض  هذا  إن  دعوامها:  حترير  يف  قائلتني  )...(؛  الرقم  ذي 
مع  ويعيش  والدنا،  تزوج  وقد  اجلامعة،  يف  وندرس  معها،  نعيش  ونحن  والدتنا  طلق  قد 
زوجته الثانية، ونطلب منه النفقة علينا، هذه دعوانا، ونسأل املدعى عليه اجلواب. وبسؤال 
املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعيتني أجاب بقوله: ما ذكرتاه بنتاي صحيح، وال أستطيع 
النفقة سوى ألف ريال، وراتبي تسعة آالف وأربعمئة ريال، وال يصفى يل منه سوى  من 
فوردنا  باملحكمة  اخلرباء  قسم  خماطبة  مني  جرى  وقد  إجابتي،  هذه  تقريبًا،  آالف  سبعة 
املدعى  أن  املتضمن:  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  والتاريخ   ٣٤١٨٥٣٩٩٣ الرقم  ذو  جواهبم 
عليه يستلم سبعة آالف ريال املتبقي من راتبه بعد خصم القسط، ولديه منزل آخر وزوجة 
الكهرباء  ويسدد  لبناته،  ريال  ألفا  عليهم  النفقة  أن  اللجنة  وترى  أبناء،  وأربعة  أخرى، 
يستلم راتب تسعة آالف ريال، وال  املدعى عليه  إن  فيه”؛ وحيث  الذي يسكنون  للمنزل 
البنتني،  من  بنت  لكل  ريال  ألف  اللجنة  قدرت  وحيث  ريال؛  آالف  سبعة  سوى  يبقى 
وسداد الفواتري للكهرباء؛ وحيث إهنم يقيمون مع أمهم، وبالتقدير مع راتبه، وبعد النظر 
وجل:  عز  اهلل  ولقول  صحيًحا،  تقديًرا  مقدرة  غري  الكهرباء  ولكون  النظر،  هيئة   خلطاب 
بنتيه  عىل  بالنفقة  عليه  املدعى  بإلزام  حكمت  فقد  كله  لذلك  چچZ؛  ڃ  ڃ  ڃ  [ڃ 
حكمت.  وبه  يل،  ظهر  ما  هذا  ريال،  ومخسون  سبعمئة  منهن  واحدة  لكل  و)...(   )...(
االستئناف  وطلبتا  القناعة،  عدم  املدعيتان  قررت  عليهم  به  وحكمت  قررته  ما  وبعرض 
بالئحة اعرتاضية، كام أن املدعى عليه معرتض دون الئحة، وأفهمت املدعيتان أن هلام ثالثني 
يومًا من تاريخ استالم احلكم لالعرتاض، فإن مل يقدما اعرتاضهام خالهلا سقط حقهام يف 
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االعرتاض، وقد استلمتا صورة من الصك الصادر يف حقهام يف هذا اليوم، وباهلل التوفيق، 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  عريش  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل 
الشيخ/ فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٠١٩٦٩

ضد  و)...(   )...( بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٧٨٦٤ رقم   )...(
والدمها بشأن نفقة عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل 

احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٠ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤١٧٠٢ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢٨٢٢٦٥  

نفقةا-اتبنايفاحضانةاتملدعيةا-اعدماتإلنفاقاعميها-اإسلتراتألبا-احتققامناتللتتبا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اتقديلاتلنفقةا-اإنفاقاتملدعيةابنيةاتللجوعا-اإلزتمابالنفقةاتملاضيةاوتملقاقبمية.

إسلتراتملدعىاعميهامعاسلتراأهلاتخلربة.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي نفقة ابنه املاضية منذ 
والدته، التي أنفقتها عليه من ماهلا بنية الرجوع عىل والده املدعى عليه، كام طلبت إلزامه 
بنفقة شهرية البنه مستقبال. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، فجرى خماطبة 
االبن  نفقة  تقدير  تم  اجلواب  ورود  وبعد  عليه،  املدعى  راتب  عن  لإلفادة  النقد  مؤسسة 
املاضية املستقبلية عن طريق قسم اخلرباء باملحكمة؛ ولذا فقد حكم القايض حضوريا عىل 
املدعى عليه بتسليم املدعية نفقة ابنها منه املاضية واملستقبلية حسب تقدير اخلرباء عىل أن 

تودع النفقة يف حساب املدعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بأيب عريش، وبناء عىل أوراق 
املعاملة املقيدة يف املحكمة برقم ٤٢٧٧ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ، املحالة ملكتبنا برقم ٤٦٠ 
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١٤٣٣/٥/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣/٨٠٤ برقم  مكتبنا  يف  واملقيدة   ،١٤٣٣/٥/٢٦ وتاريخ 
املوافق  األربعاء  اليوم  هذا  ويف  زوجيه،  قضية  يف   )...( ضد   )...( دعوى  بخصوص 
 )...( املدعية  حرضت  وفيها  صباحًا  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٣/٦/٢٥هـ 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( مع معرفها )...( سعودي اجلنسية 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  واملدعى   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، فادعت املرأة قائلة: لقد تزوجت املدعى عليه قبل اثني عرش 
سنة، ثم طلقني بعد ذلك، وكان وقت الطالق عندي منه مولود مكثت أنا وإياه ثالثة أشهر 
عند والده، ثم بعد ذلك ذهبت إىل أهيل، وحصل الطالق ووالد الطفل منذ والدته مل ينفق 
علاًم  مطلقًا،  عليه  ينفق  مل  األشهر  الثالثة  هذه  وبعد  املذكورة،  األشهر  الثالثة  سوى  عليه 
بأن املولود اسمه )...( وعمره عرش سنوات كونه ولد يف تاريخ ١٤٢٣/٣/٣٠هـ، أطلب 
الثالثة  خصم  بعد  اليوم  هذا  تاريخ  وحتى  والدته  منذ  ابنه  بنفقة  عليه  املدعى  عىل  احلكم 
األشهر املذكورة، كام أطلب أن يتنازل والده عن الوالية عىل ابنه يل، هكذا ادعت. وبعرض 
دعوى املدعية عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية كله صحيح مجلة وتفصياًل 
إال ما طلبته من التنازل عن الوالية فلست مستعدًا بذلك، هكذا أجاب؛ فبناء عىل ذلك فقد 
قررت بعث خطاب هليئة النظر يف هذه املحكمة لتقدير النفقة املاضية للطفل، ورفعت اجللسة 
لذلك. ويف جلسة أخرى حرضت املرأة )...( ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردتنا إفادة هيئة 
النظر ذات الرقم ١٧٠/هـ والتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٥هـ، املتضمنة عدم التمكن من حتديد 
النفقة كون املدعى عليه مل يراجعهم؛ لذا فقد قررت بعث خطاب ملؤسسة النقد لإلفادة عن 
راتب املدعى عليه واملستحقات املالية املتعلقة به، كام جرى إفهام املرأة بأن حترض معرفًا هلا يف 
اجللسة القادمة فاستعدت بذلك. ويف جلسة أخرى حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( مع معرفها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(. وبسؤال املدعية: هل أنفقت عىل ابنها بنية الرجوع؟ فقالت: أنفقت عىل ابني 
بنية الرجوع عىل والده، وقد أنفقت عليه أكثر مما قررته هيئة النظر إال أين متنازلة عن الزائد 
لوجه اهلل تعاىل، كام أين أطلب فرز أوراق خمصصة ملطالبتي بالوالية عىل ولدي، كام أطلب 
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حتديد النفقة املستقبلية البني التي بعد التاريخ الذي طلبته يف اجللسة املاضية عىل أن يكون 
اإليداع يف حسايب يف بنك )...( عىل احلساب ذي الرقم )...(، هكذا قررت، وقد وردتنا 
أن  املتضمنة:  ١٤٣٤/٨/٦هـ،  والتاريخ   ٢٤٤١٣/٣٤ الرقم  ذات  النقد  مؤسسة  إفادة 
راتب املدعى عليه مخسة آالف وتسعمئة وواحد وتسعون رياال، كام وردتنا إفادة هيئة النظر 
ذات الرقم ٣٤١٩٩٣٥٣٩ والتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، املتضمنة ما نصه: ويف يوم اخلميس 
لفضيلة  الصائب  والرأي  رأينا -  وقد  بالطرفني  االجتامع  تم  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ  املوافق 
ناظر القضية - أن تكون نفقة الطفل )...( من ١٤٢٣/٧/١هـ حتى سن دخول املدرسة إىل 
بلوغ سن السادسة نفقة الشهر ثالثمئة ريال ) ٣٠٠ (، ويكون جمموع املبلغ للفرتة املذكورة ) 
٢٠٧٠٠ ( عرشين ألًفا وسبعمئة ريال، ومن سن دخول املدرسة، أي: بلوغ الست سنوات 
إىل تاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥هـ تكون نفقة الشهر مخسمئة ) ٥٠٠ ( ريال، ويكون جمموع الفرتة 
النفقة املاضية للفرتة من  ألًفا ومخسمئة ريال، ويكون جمموع  ) ٢٥٥٠٠ ( مخسة وعرشين 
١٤٢٣/٣/٣٠هـ إىل ١٤٣٣/٦/٢٥هـ بعد خصم ثالثة أشهر من بداية هذا التاريخ هو 
مبلغ قدره )٤٦٢٠٠( ستة وأربعون ألفا ومئتا ريال، هذا ما تم التوصل إليه، وباهلل التوفيق؛ 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث أقر املدعى عليه بعدم االنفاق عىل ولده؛ 
ونظرا إلقرار املدعية بأهنا قد أنفقت عىل ولدها بنية الرجوع عىل املدعى عليه؛ ونظرا ملا قرره 
قسم اخلرباء لدى املحكمة فقد حكمت عىل املدعى عليه بام ييل: أوال/ حكمت عىل املدعى 
عليه بدفع مبلغ وقدره ستة وأربعون ألفا ومائتا ريال للمدعية مقابل ما انفقته عىل ولدهيام. 
ثانيا/ حكمت عىل املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره عرشة آالف ريال نفقة للولد بعد تاريخ 
١٤٣٣/٦/٢٥هـ، وحتى تاريخ هذه اجللسة. ثالثا/ حكمت عىل املدعى عليه بدفع مبلغ 
وقدره مخسمئة ريال يف كل شهر بتاريخ ٢٥منه، ويودع يف حساب املدعية يف البنك )...( 
عىل الرقم )...( عىل أن يكون أول قسط منه بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ. وبعرض ذلك عىل 
املدعية قررت قناعتها باحلكم، وسيتم عرض احلكم عىل املدعى عليه حسب املتبع، ويعد 
التوفيق،  وباهلل  والنصف،  التاسعة  الساعة  اجللسة  وأقفلت هذه  احلكم يف حقه حضوريا، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.
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األحوال  قضايا  بتدقيق  املختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل 
املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بأيب عريش الشيخ/ )...( برقم 
املسجل  فضيلته،  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٩٧٩٣٠
نفقة  بشأن   )...( )...( ضد  بدعوى  اخلاصة  وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ،  برقم ٣٥١٧٢٣٢٥ 
بباطنه. وبدراسة الصك  بام هو مدون  املتضمن حكم فضيلته  بالصك  املوضحة  الصفة  عىل 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 1ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٤١١٩٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٢١٦٥٩٢  

تملدعيةا-يمينهااعىلا إثباتها-اتقوياجانبا نفقةا-ازوجةاوأوالدا-ادفعابنشوزهاا-اعدما
عدماتإلنفاقا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلاتلنفقةا-احكلاحضوريا-اإلزتماباقميمها.

اتلفقلةاذتتاتللسلا)لل/1(امناتلالئحةاتلانفيذيةالمامدةانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها نفقتها املاضية من 
تاريخ خروجها من بيتها حتى تاريخ طالقها من املدعى عليه، ونفقة أوالدمها املاضية لكوهنا 
بنية الرجوع عليه، كام طلبت إلزامه بتسليمها نفقة مستقبلية ألوالدها منه،  أنفقت عليهم 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بنشوز املدعية عن طاعته، وأنه ينفق 
عليها وعىل أوالدها منه، ولعدم وجود بينة لديه عىل ما دفع به طلب يمني املدعية عىل نفيه 
فأدهتا طبق ما طلب منها، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا تقدير نفقة املدعية وأوالدها 
من املدعي؛ ولذا فقد حكم القايض حضوريا بإلزام املدعى عليه أن يسلم املدعية ما أنفقته 
عىل نفسها من تاريخ خروجها من البيت وحتى طالقها منه، وما أنفقته عىل أوالدها منه، كام 
ألزمه بتسليم املدعية نفقة شهرية ألوالده منها الذين يف حضانتها، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء عىل  بنجران،  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده، 
وتاريخ   ٣٢٢٤١١٩٦ برقم  بنجران  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٢/٠٦/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٢٦٤٣٥٩٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٦/٢١هـ، 
املوافق ١٤٣٣/٠٤/٢٦هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب  اليوم االثنني  ويف هذا 
السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل نجران ذات الرقم ٤٧٠٥٠٢٠١١٨٨٩ يف ١٤٣١/٥/٢١هـ، التي ختوله حق استالم 
مجيع ما ملوكلته من حقوق، واملطالبة هبا واملداعاة واملخاصمة، وسامع الدعاوي والرد عليها، 
بالنفقة عىل   )...( مطلقها  ومطالبة  عليه،  واالعرتاض  احلكم  وقبول  والدفع  البينة  وإقامة 
أبنائها، وبقية حقوقها عنده، واملخاصمة واملرافعة واملدافعة والصلح. اهـ، وحرض حلضوره 
ادعى  وقد   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى 
املدعي وكالة عىل املدعى عليه قائاًل يف دعواه: إن املدعى عليه تزوج موكلتي بالعقد الرشعي، 
ودخل هبا وأنجب منها أبناءه )...( املولود يف ١٤٢٥/١/١٧هـ، و)...(، و)...( املولودتني 
يف ١٤٢٦/٧/١٧هـ، ثم طلقها بعد ذلك يف ١٤٢٩/٢/٢٩هـ، وقد أخرجها املدعى عليه 
عليه  املدعى  ترك  كام  ١٤٢٧/٧/٧هـ،  تأريخ  من  أهلها  عند  وعلقها  الزوجية،  بيت  من 
موكلتي وأبناءه دون نفقة من تاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ، وكانت موكلتي هي التي تنفق عىل 
أوالده كل هذه املدة ناوية الرجوع عىل والدهم فيام تنفقه عليهم، وأطلب احلكم عليه بدفع 
١٤٢٩/٢/٢٩هـ،  يف  الطالق  تاريخ  وحتى  ١٤٢٧/٧/٧هـ،  تاريخ  من  موكلتي  نفقة 
تاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ، وحتى  أبنائه )...( و)...( و)...( من  بنفقة  وكذلك احلكم عليه 
اليوم، وكذلك نفقة األوالد املستقبلية، هذه دعواي. وبسؤاله عن صك الطالق أبرز صورة 
١٤٢٩/٣/١٨هـ،  وتاريخ   )١/٣٠( برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الطالق  صك  من 
فطلبت منه إحضار أصل الصك فوعد بذلك يف اجللسة القادمة. وبعرض دعواه عىل املدعى 
الرشعي،  بالعقد  موكلته  تزوجت  أنني  من  وكالة  املدعي  ذكره  ما  إن  بقوله:  أجاب  عليه 
و)...(  و)...(  ١٤٢٥/١/١٧هـ،  يف  املولود   )...( أبنائي  منها  وأنجبت  هبا  ودخلت 
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املولودتني يف ١٤٢٦/٧/١٧هـ، وأنني طلقتها بعد ذلك يف ١٤٢٩/٢/٢٩هـ، فهذا كله 
صحيح، وأما ما ذكره من أنني تركت موكلته وأبنائي منها )...( و)...( و)...( دون نفقة 
من تاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ، وما ذكره من أنني أخرجتها من بيت الزوجية، وعلقتها عند 
وبينها  بيني  حصل  أنه  والصحيح  صحيح،  غري  فهذا  ١٤٢٧/٧/٧هـ  تأريخ  من  أهلها 
بسبب  معي  الرجوع  رفضت  ثم  التفاهم،  أجل  من  أهلها  بيت  إىل  هبا  ذهبت  ثم  خالف، 
حتى  أصالة  املدعية  عىل  أنفق  كنت  أنني  كام  الطالق.  وطلبت  أخرى،  امرأة  من  زواجي 
تاريخ  حتى  و)...(  و)...(   )...( منها  أوالدي  عىل  أنفق  كنت  وكذلك  هلا،  طالقي 
املدعي  ما ذكره  وأما  التأريخ،  بعد ذلك  النفقة عليهم  توقفت عن  ثم  ١٤٢٩/١/١٠هـ، 
وكالة من أن موكلته كانت تنفق عىل أوالدي بنية الرجوع عيل فال علم يل بنيتها تلك، وأما 
فأنا غري  تأريخ ١٤٢٩/١/١٠هـ  قبل  أوالدي  النفقة عىل طليقتي، وكذلك  من  يطلبه  ما 
موافق عليه، وأما ما يطلبه من النفقة عىل أوالدي بعد تأريخ ١٤٢٩/١/١٠هـ، فأنا مستعد 
أجاب  وكالة  املدعي  عىل  إجابته  وبعرض  أجاب.  هكذا  النظر،  هيئة  من  تقديرها  بعد  هبا 
بقوله: إن ما ذكره املدعى عليه غري صحيح والصحيح ما ذكرته أنا، هكذا أجاب. فجرى 
سؤال املدعى عليه: هل لديه بينة عىل ما ذكره يف دفعه من أنه كان ينفق عىل املدعية أصالة 
تاريخ  حتى  و)...(  و)...(   )...( منها  أوالده  عىل  ينفق  كان  وأنه  هلا،  طالقه  حتى 
١٤٢٩/١/١٠هـ؟ فأجاب بقوله: إنه ال بينة لدي، هكذا قرر، فأفهمته بأن له يمني املدعية 
أصالة عىل نفي دعواه بأنه كان ينفق عىل املدعية أصالة حتى تاريخ الطالق، وأنه كان ينفق 
عىل أوالده منها )...( و)...( و)...( حتى تاريخ ١٤٢٩/١/١٠هـ، ويمينها كذلك بأهنا 
كانت تنفق عىل نفسها وعىل أوالدي منها )...( و)...( و)...( بنية الرجوع عليه، فأجاب 
بقوله: إنني أطلب يمينها، هكذا قرر؛ وعليه فقد قررت رفع اجللسة لطلب حضور املدعية 
اجلنسية  سعودية   )...( أصالة  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  اليمني.  ألداء  أصالة 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( واملعرف هبا وكيلها وأخوها )...(، املدون ما يثبت 
هويته يف اجللسة املاضية، وحرض حلضورمها املدعى عليه، وبعرض اليمني عىل املدعية أصالة 
استعدت بذلك، ثم أضافت بقوهلا: إنني أقرص دعواي فيام يتعلق بنفقة ابن املدعى عليه مني 
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)...( عىل املدة من ١٤٢٧/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٢٩/١٠/٦هـ، فقط دون ما عداها، 
هكذا قررت، ثم حلفت قائلة: واهلل الذي ال إله غريه إن املدعى عليه )...( مل يكن ينفق عيل 
ابنتيه مني )...(  ينفق عىل  تاريخ الطالق، وأنه مل يكن  تأريخ ١٤٢٧/٧/١٥هـ حتى  من 
و)...( من تأريخ ١٤٢٧/٧/١٥هـ حتى تأريخ اليوم، وكذلك مل ينفق عىل ابنه مني )...( 
من تأريخ ١٤٢٧/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٢٩/١٠/٦هـ، سوى ثالثة أشهر أنفق فيها 
عىل أبنائه، وهي شهر ذي احلجة من عام ١٤٢٧هـ، وشهرا حمرم وصفر من عام ١٤٢٨هـ، 
وأنا من كان ينفق عليهم فيام عدا هذه الثالثة أشهر، وكنت أنفق عليهم وأنا أنوي الرجوع 
الزوج  يمينها عىل  أوالده، هكذا حلفت. وبعرض  أنفقته عىل  ما  عليه يف كل  املدعى  عىل 
أجاب بقوله: إن ما ذكرته الزوجة يف يمينها غري صحيح، فأما بنايت فأنا كام ذكرت يف جوايب 
كنت أنفق عليهن حتى تاريخ الطالق ١٤٢٩/٢/٢٩هـ، وأما ابني )...( فقد كنت أنفق 
عليه حتى تأريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ، ثم انتقل بعد هذا التأريخ إىل حضانتي، ولدي البينة 
املدعى عليه من  لتمكني  وتأجيلها  اجللسة،  رفع  فقد قررت  قرر؛ وعليه  عىل ذلك، هكذا 
إحضار بينته عىل أنه كان ينفق عىل ابنه )...(، وأنه كان يف حضانته من تأريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ 
عليه،  واملدعى  وكالة،  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  ١٤٢٩/١٠/٦هـ.  تاريخ  حتى 
من  أمتكن  مل  إنني  فقال:  بإحضارها؟  وعد  التي  بينته  أحرض  هل  عليه  املدعى  وبسؤال 
األحــد  ــوم  ي ــرى  أخ جلسة  ويف  الــقــادمــة.  اجللسة  يف  وسأحرضها  إحــضــارهــا، 
املوافق١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ حرض املدعي وكالة واملدعى عليه، وقد قرر املدعي وكالة بأنه 
يوم  أخرى  جلسة  ويف  لذلك.  القضية  تأجيل  وطلب  الطرفني،  بني  للصلح  مساع  توجد 
بأن  قررا  وقد  عليه،  واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  ١٤٣٣/١١/١٧هـ  املوافق  األربعاء 
مساعي الصلح مل تصل إىل نتيجة؛ وعليه فقد طلبت من املدعى عليه إحضار بينته التي وعد 
املدعى  سؤال  وجرى  عليه،  واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  بإحضارها. 
عليه: هل أحرض البينة التي وعد بإحضارها؟ فأجاب بقوله: نعم، وأحرض للشهادة )...( 
شهادة  من  لديه  عام  وبسؤاله   .)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
أجاب: أشهد هلل تعاىل بأن ابن شقيقي املدعى عليه، واسمه )...( كان يف حضانة والده من 
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التابعة للجمعية اخلريية )...( عام ١٤٢٧هـ أو ١٤٢٨هـ لست  الروضة  بداية دراسته يف 
متأكدا من السنة حتديدا، علام بأن الطفل كان خالل هذه الفرتة من بداية دخوله الروضة إىل 
كام  شهد،  هكذا  أسبوع،  إىل  تصل  قد  ومتعددة  متقاربة  فرتات  يف  والدته  إىل  يذهب  اآلن 
أحرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاله عام 
لديه من شهادة أجاب: أشهد هلل تعاىل بأن ابن شقيقي املدعى عليه، واسمه )...( كان يف 
حضانة والده من بداية دراسته يف الروضة التابعة لـ)...(، ولست متأكدا من السنة حتديدا، 
علام بأن الطفل كان خالل هذه الفرتة من بداية دخوله الروضة إىل أن التحقت بالبعثة قبل 
هناية  إجازة  يف  والدته  إىل  ويذهب  والده،  عند  الدراسة  أيام  يمكث  أشهر  وتسعة  سنة 
األسبوع، هكذا شهد. وبعرض الشاهدين وشهادهتام عىل املدعي وكالة أجاب بقوله: أما 
الشاهدان فهام عدالن، وأما ما جاء يف شهادهتام فهو غري صحيح، هكذا قرر؛ وعليه فقد 
كام  الطفل/)...(،  تسجيل  تأريخ  عن  لإلفادة  لـ)...(  التابعة  الروضة  إىل  الكتابة  قررت 
طلبت من املدعى عليه تعديل بينته، فوعد بذلك يف اجللسة القادمة. ويف جلسة أخرى حرض 
اجللسة لشخصه؛  بموعد هذه  تبلغه  الرغم من  املدعى عليه عىل  املدعي وكالة، ومل حيرض 
وعليه فقد قررت السري يف الدعوى دون حضوره بناء عىل الفقرة األوىل من املادة اخلامسة 
واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية، وقد وردين خطاب املتابع اإلداري 
يف روضة )...( بنجران ذو الرقم ٦٩٢ يف ١٤٣٤/١/٢٨هـ، املتضمن ما نصه: )نفيدكم 
بأنه وبعد االطالع عىل األرشيف اخلاص بالروضة وجد أن الطفل درس يف الروضة العام 
تأريخ ١٤٣٠/٦/٢١هـ(.  تاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ حتى  من  الدرايس ١٤٣٠/٢٩هـ 
ويف  قرر.  هكذا  صحيح،  التاريخ  هذا  إن  بقوله:  أجاب  وكالة  املدعي  عىل  وبعرضه  اهـ. 
جلسة أخرى حرضت املدعية أصالة واملعرف هبا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
نفقة  لتقدير  وذلك  النظر؛  هيئة  إىل  الكتابة  قررت  القضية  وبتأمل   ،)...( الرقم  ذي  املدين 
الزوجة املدعية خالل املدة ١٤٢٧/٧/١٥هـ إىل ١٤٢٩/٢/٢٩هـ، وكذلك تقدير نفقة 
و)...(   )...( وابنتيها  ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ،  إىل  ١٤٢٧/٧/١٧هـ  املدة  خالل   )...( ابنها 
للبنتني.  الشهرية  املستقبلية  النفقة  وكذلك  تأرخيه،  وحتى  ١٤٢٧/٧/١٥هـ،  املدة  خالل 
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يردين  ومل  املدعي وكالة،  املوافق ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ حرض  األحد  يوم  أخرى  ويف جلسة 
جواب هيئة النظر عىل خطابنا ذي الرقم )٣٤١٣٨٤٥٢٢( يف ١٤٣٤/٦/٧هـ. ويف جلسة 
أخرى لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بنجران خلف صاحب الفضيلة )...(، ويف 
املدونة   ،)...( معرفها  وبرفقها  املدعية  حرضت  املوافق١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ  اإلثنني  يوم 
هويتامها سابقا ومل حيرض املدعى عليه. وبتالوة ما سبق ضبطه عىل املدعية صادقت عليه، 
وقد ورد كتاب هيئة النظر برقم ٢٠٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ، وفيه ما نصه: ) بالنسبة 
بحوايل  تقدر  ١٤٢٩/٢/٢٩هـ  إىل  ١٤٢٧/٧/١٥هـ  الفرتة  خالل   للزوجة/)...( 
) ١٢٠٠٠ ( اثني عرش ألف ريال؛ بمعدل ) ٥٠٠ ( مخسمئة ريال لكل شهر، وبالنسبة لالبن 
ملدة  ريال لكل شهر  ) ٥٠٠ ( مخسمئة  بمعدل  ريال؛  ألف  ثامنية عرش   )  ١٨٠٠٠ (  )...(
ثالث سنوات من تاريخ ١٤٢٧/٧/١٥هـ إىل ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ، وبالنسبة للبنتني )...( 
و)...( خالل املدة من ١٤٢٧/٧/١٥هـ إىل ١٤٣٤/٧/٢٩هـ )٤٨٠٠٠( ثامنية وأربعني 
ألف ريال؛ بمعدل )٥٠٠( مخسمئة ريال لكل شهر لكل بنت ملدة ثامن سنوات، وبالنسبة 
للنفقة املستقبلية فنرى أن تكون )٥٠٠( مخسمئة ريال لكل منهام حتى بلوغهن عرش سنوات، 
التوفيق. عضو خربة )...( توقيعه، عضو خربة )...( عنه )...( توقيعه، رئيس  هذا وباهلل 
املوافق١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ  الثالثاء  اهـ. ويف جلسة أخرى يوم  النظر )...( توقيعه(.  هيئة 
حرضت املدعية ومل حيرض املدعى عليه فسألت املدعية عن دعوى املدعى عليه يف اجللسة 
بيت  إىل  معه  العودة  منها  طلب  ثم  بينهام،  خالف  بسبب  أهلها  لبيت  هبا  ذهب  أنه  األوىل 
الزوجية فرفضت ذلك بسبب زواجه من أخرى، وطلبت الطالق، فقالت: ال صحة لذلك، 
والصحيح أنه خرج من عندي لبيت أهله ومل يكن بيننا خالف، ثم عاد إيل وأمرين بتجهيز 
حاجايت لذهايب لبيت أهيل، فسألته عن السبب، فقال: دون سبب، ومن حينها وأنا يف بيت 
أهيل ومل يطلب مني العودة بعدها لبيت الزوجية مطلقا، وإنام جاء عدة مرات لبيت أهيل، 
ويقول: إنه سيطلقني، ومل يفعل حتى رفعت عليه دعوى مطالبة بالنفقة، وذلك يف شهر حمرم 
من عام ١٤٢٩هـ فطلقني يف شهر صفر من العام نفسه؛ عليه فقد قررت رفع اجللسة لطلب 
املوافق  يوم اإلثنني  بينة عىل دعواه. ويف جلسة أخرى  لديه  إذا كان  ما  املدعى عليه ملعرفة 
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١٤٣٤/٠٩/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة وفيها حرض املدعي وكالة، املثبتة 
يفيد  ما  اخلصوم  حمرضي  من  وردين  وقد  عليه،  املدعى  حيرض  ومل  سابقا،  ووكالته  هويته 
املدونة هويتها  املدعية  بذهاهبم إىل موقعه، وعدم تواجده فيه. ويف جلسة أخرى حرضت 
سابقا، واملعرف هبا من قبل أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، ومل حيرض املدعى عليه، وبتأمل ما سبق، ولتقوي جانب املدعية باألصل من أن املدعى 
عليه حني ذهب هبا لبيت أهلها مل يطلب منها الرجوع، فقد أفهمت املدعية بتوجه اليمني 
عليها بنفي دعوى املدعي أنه طلب منها الرجوع لبيت الزوجية فرفضت ذلك، فاستعدت 
عىل  فاستمرت  الكاذبة،  اليمني  عاقبة  من  وختويفها  املدعية،  وعظ  مني  فجرى  بذلك، 
استعدادها، ثم حلفت - بعد أن أذنت هلا - قائلة: )واهلل العظيم إن املدعى عليه مل يأت لبيت 
أهيل بعد أن أوصلني هلم بعد اخلالف األخري بيننا طالبا مني الرجوع معه لبيت الزوجية، ومل 
أرفض ذلك واهلل العظيم(؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ولعدم بينة املدعى عليه 
عىل ما دفع به من نفقته عىل املدعية وعىل أوالدها منه، وليمني املدعية عىل نفي دعواه هذه، 
وأهنا هي من أنفق عىل نفسها وعىل أوالدها منه؛ ناوية بذلك الرجوع عليه، وملا جاء يف إفادة 
وإلقرار  ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ؛  بتاريخ  دراسته  بداية  تأريخ  من  الروضة  يف  اإلداري  املتابع 
املدعى عليه بأنه هو من ذهب باملدعية إىل بيت أهلها مما تبعد معه دعوى النشوز، ولتقوي 
جانب املدعية باألصل؛ إذ األصل عدم ذلك، ولتعضد األصل بيمني املدعية عىل نفي دعوى 
املدعى عليه بطلبه رجوعها إىل بيت الزوجية، وأهنا رفضت ذلك، وملا جاء يف تقدير قسم 
اخلرباء باملحكمة بأن نفقة الزوجة )٥٠٠( مخسمئة ريال لكل شهر خالل مدة استحقاقها 
فيها  تنفق عليه  التي كانت  املدة  للنفقة، ونفقة االبن )...( )٥٠٠( ريال لكل شهر خالل 
بلوغهن سن  املاضية واملستقبلية حتى  البنتني )...( و)...(  املدعية، ونفقة كل واحدة من 
العارشة )٥٠٠( ريال لكل شهر، ولتبلغ املدعى عليه بجلسات سابقة، وحضوره هلا، ثم 
ختلفه عن حضور اجللسات الباقية مع تبلغه، فقد ثبت لدي أن يف ذمة املدعى عليه للمدعية 
بتاريخ  منه  طالقها  وحتى  ١٤٢٧/٧/١٥هـ  تاريخ  من  نفسها  عىل  املدعية  أنفقته  ما 
١٤٢٩/٢/٢٩هـ، وجمموعه: )٩٧٣٣( تسعة آالف وسبعمئة وثالثة وثالثون رياال بواقع 
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تاريخ  من   )...( منه  ابنها  عىل  أنفقته  وما  الواحد،  للشهر  ريال  مخسمئة   )٥٠٠(
عام  من  احلجة  ذي  شهر  باستثناء  ١٤٢٩/١٠/٦هـ  تاريخ  وحتى  ١٤٢٧/٧/١٧هـ 
١٤٢٧هـ، وشهري حمرم وصفر من عام ١٤٢٨هـ، وجمموعه: )١١٨١٦( أحد عرش ألفا 
وثامنمئة وستة عرش رياال بواقع )٥٠٠( مخسمئة ريال للشهر الواحد، وما أنفقته عىل ابنتيها 
)...( و)...( من تـاريخ ١٤٢٧/٧/١٥هـ وحـتى تاريخ اليوم ١٤٣٤/٩/١٥هـ باستثناء 
وجمموعه  ١٤٢٨هـ،  عام  من  وصفر  حمرم  وشهري  ١٤٢٧هـ،  عام  من  احلجة  ذي  شهر 
للواحدة منهن: )٤١٥٠٠( واحد وأربعون ألفا ومخسمئة ريال، بواقع )٥٠٠( مخسمئة ريال 
وأربعة  مئة   )١٠٤٥٤٩( هلا:  ذمته  يف  ما  وجمموع  الواحدة،  للبنت  وذلك  الواحد،  للشهر 
آالف ومخسمئة وتسعة وأربعون ريال، وعليه نفقة شهرية مستقبلية لكل واحدة من البنتني 
)...( و)...( مقدارها )٥٠٠( مخسمئة ريال للشهر الواحد لكل واحدة منهن، حتى يبلغن 
سن العارشة، وألزمت املدعى عليه بتسليم ذلك للمدعية، وبه حكمت، وهذا احلكم يعد يف 
التنفيذية  الالئحة  من  األوىل  الفقرة  يف  جاء  ما  عىل  بناء  حضوريا؛  حكام  عليه  املدعى  حق 
للامدة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية. وبعرض احلكم عىل املدعية قررت 
باحلكم  إعالمه  قررت  فقد  باحلكم  النطق  جلسة  عليه  املدعى  حضور  ولعدم  به،  قناعتها 
يقدم  أن  فإن عليه  اعرتاضه عىل احلكم  بأنه يف حال  وإفهامه  به من عدمها،  قناعته  لتقرير 
معارضته عليه خالل مدة ال تتجاوز الثالثني يوما من تاريخ إعالمه باحلكم، فإن تأخر عن 
ذلك سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية، وباهلل وحده التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم اخلميس ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، وقد وردين كتاب فضيلة 
به  املرفق  ١٤٣٥/١/٩هـ،  ٣٤٢٨٠١٤٥٢ يف  برقم  بمنطقة عسري  االستئناف  حمكمة  رئيس 
قرار املالحظة الصادر من دائرة األحوال الشخصية برقم ٣٥١٠٢١٢٨ يف ١٤٣٥/١/٢هـ، 
املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  املراد  ونص 
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لوحظ ما ييل: أوال/ ذكرت املدعية )...( املذكورة أنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٨هـ أقامت دعوى 
نفقة  بأن  فضيلته  ذكر  ثانيا:  ذلك.  ناقش  فضيلته  أن  نجد  ومل  ١٤٢٩هـ،  لعام  حمرم  شهر  يف 
واحـدة  لـكل  شـهريا   )٥٠٠( ريال  مخسمئة  املستقبلية  املدة  عىل  و)...(   )...( ومها  البنتني 
حـتـى بـلـوغـهـمـا سن العارشة، فام مستند فضيلته يف حتديد املدة؟ ثالثا: ذكر املدعى عليه يف 
الالئحة االعرتاضية الفقرة السادسة بأن هيئة النظر قررت النفقة الشهرية لكل شخص مخسمئة 
٥٠٠ ريال، ومل يتأكد فضيلته، وال هيئة النظر من حال املنفق؛ حيث ذكر املدعى عليه أنه ليس 
لديه وظيفة حكومية، وال دخل شهري، وعىل فضيلته التأكد من حال املنفق، وإعادة النظر يف 
حكمه، فلمالحظة ما ذكر وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته وخالصته بالصك وسجله( 
اهـ؛ وملا تفضل بمالحظته أصحاب الفضيلة أقول - مستعينا باهلل -: جواب املالحظة األوىل: 
أن عدم مناقشة ما ذكرته املدعية من أهنا أقامت دعوى يف شهر حمرم لعام ١٤٢٩هـ إنام كان 
لعدم احلاجة إليه؛ ذلك أن الدعوى التي أشارت إليها هي هذه الدعوى حمل النظر؛ إذ قيدت 
يف هذه املحكمة بتاريخ ١٤٢٩/١/١٠هـ، كام يف صحيفة الدعوى عىل اللفة ذات الرقم )٢(، 
التي متت إعادة  وقد أحيلت حينها للمكتب القضائي )...(، ثم كانت من ضمن املعامالت 
من  املعاملة  هذه  وكانت   ،)٣١( الرقم  ذات  اللفة  عىل  كام  املحكمة  رئيس  قبل  من  توزيعها 
نصيب املكتب القضائي )...(؛ وذلك بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤هـ. وجواب املالحظة الثانية: أن 
مستندي يف حتديد املدة هو رأي قسم اخلرباء املدون يف قرارهم؛ حيث إهنم جهة خربة يف هذا. 
وبتأمل ما حلظه أصحاب الفضيلة، وألن رأي اخلبري مرشد وليس بملزم، وملا جيره حتديد املدة 
العارشة،  ببلوغ سن  املقررة  النفقة  مدة  فقد رجعت عن حتديد  بلوغها،  النزاع عند  غالبا من 
وبقيت عىل ما سوى ذلك من احلكم بتحديد نفقة كل واحدة من البنتني )٥٠٠( مخسمئة ريال 
النفقة  الثالثة: أن تقرير  النفقة املاضية أو املستقبلية. وجواب املالحظة  شهريا، سواء يف ذلك 
الشهرية إنام كان بعد التحقق من حال املدعى عليه، ومالءته من قبل ناظر الدعوى، ومن قبل 
يعني  ثابت ال  أو دخل شهري  لديه وظيفة حكومية،  املدعى عليه ليس  قسم اخلرباء، وكون 
عدم قدرته عىل النفقة املقررة عليه. فاملدعى عليه يعمل متسببا، ولديه مكتب يعمل يف جمال 
الكتابة جلوازات  العامة، وقد سبقت  للمقاوالت واخلدمات   )...( باسم: مكتب  املقاوالت 
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)...( فأفادوا بالكشف املدون عىل اللفات ذوات األرقام: )١٣ -١٤ -١٥ -١٦ (، املتضمن: 
أن املدعى عليه عىل كفالته تسعة وأربعون عامال من جنسيات خمتلفة، وذوي مهن متعددة ما 
اجِلَدة  بأنه من ذوي  ُيعلم معه  مما  وبناء ومليس وكهربائي وغريها،  بني نجار وحداد ودهان 
الفضيلة فورد جواهبم ذو  الكتابة لقسم اخلرباء بمالحظة أصحاب  واليسار، كام جرت مني 
الرقم ٣٥٩٢٢٠٤٢ يف ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  ونص املراد منه: ) نفيدكم بحضور املدعى عليه 
والدهم )...( إىل مكتب هيئة النظر باملحكمة العامة يف ١٤٣٠/٧/٣٠هـ، وكان حارضا أثناء 
تقرير هيئة النظر بأن املرصوف الشهري لكل شخص مبلغ )٥٠٠( مخسمئة ريال شهريا، ومل 
حيرض أثناء طلبه للمرة الثانية، وتغيب، فتم رفع املعاملة إىل فضيلة ناظر القضية؛ وأما من ناحية 
القضية(. اهـ؛ ملا تقدم فإين باق عىل ما حكمت به  دخله الشهري فتوجد مشاهد لدى ناظر 
البنتني )...( و)...(، لكل بنت شهريا )٥٠٠( مخسمئة ريال، فإين قد  سوى حتديد أمد نفقة 
رجعت عنه، وحكمت بالنفقة لكل واحدة منهن شهريا )٥٠٠( مخسمئة ريال مطلقا، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل 
املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بنجران برقم ٣٥١٤٧١٦٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...(، املسجل برقم 
٣٤٣٢١٠٢٧ وتاريخ١٤٣٤/٩/١٦هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد )...( بشأن نفقة عىل 
الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة 
الصك، وصورة ضبطه، والالئحة االعرتاضية، وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب 
به فضيلته، وأحلقه بالضبط والصك، وسجله بناًء عىل قرار الدائرة ذي الرقم ٣٥١٠٢١٢٨ 
يف١٤٣٥/١/٢هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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بعد  له  منها  أوالده  احلكم بحضانة  عليها طالبًا  املدعى  مطلقته  املدعي دعواه ضد  أقام 
فسخ نكاحهام، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن املدعي ال 
يصلح حلضانة أبنائه لألسباب املذكورة يف جواهبا، وقد أقر املدعي بصحتها، ولكون أحد 
األبناء بلغ سن سبع سنوات فقد خريه القايض بني والديه فاختار أمه؛ وألن أعامر االبنني 
اآلخرين دون السابعة، وأمهام مل تتزوج فتكون أحق بحضانتهام من املدعي؛ ولذا فقد حكم 
القايض برصف النظر عن دعوى املدعي بطلب حضانة أبنائه، وحكم لألم بحضانة األبناء، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بينبع، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٣٦٥٦٥٤٠ برقم  املساعد  بينبع  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٣/١١/١٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٠٢٩٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( 
بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤١٢٦٩٨٥٧ يف ١٤٣٤/٩/١٧هـ، الصادرة من كتابة عدل 
ينبع، واملخول له فيها باملرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وطلب اليمني ورده والصلح 
اإلحكام  وطلب  واملراجعة  املستندات  وتقديم  البينات  وأخذ  واإلبراء  واإلنكار  والتنازل 
واالعرتاض عليها، ومل حترض املدعى عليها )...( وال من ينوب عنها رشعا؛ لذا جرى رفع 
الوكيل   )...( الرقم  املدين ذي  بالسجل  )...( سعودي  أخرى حرض  اجللسة. ويف  جلسة 
الرشعي للمدعي )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي بالسجل املدين ذي 
حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( الرقم 
ينبع برقم ٣٤١٥١٨٠٦٥ يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، واملخول له فيها حق املطالبة واملرافعة 
واملدافعة وإقامة الدعاوي والصلح والتنازل واإلنكار وطلب اليمني، فسألت املدعي عن 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٥٦٥٤٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٤٠٨ 

صالحيةا بعدما تلامييزا-دفعا سنا دونا أوالدا مميِّزا-ا تبنا هباا-ا تألبا مطالبةا حضانةا-ا
تملميزاألمها-اردا تملميزا-اتخاياراتألما-احضانةاغريا تألبا-اعدمازوتجاتألما-اختيرياتالبنا

تلدعوى.

أنَّهاساللا)جاءتاتملأةاإىلاتلنبياصىلاتهللاعميها 1ا-مااروياعناأيباهليلةاريضاتهللاعنها
وسملافقالتلاإنازوجيايليداأنايذهبابابنياوسداسقاينامنابئلاأيباعنبة،اونفعني،ا
فقالاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللاهذتاأبوكاوهذهاأمك،افخذابيداأهياماشئتافأخذابيدا

أمهافانطمقتابه(.
را-امااروىاعملابناشعيباعناأبيهاعناجدهاأناتملأةاسالتلاياارسولاتهلل،اإناتبنياهذتا
كانابطنيالهاوعاء،اوثدييالهاسقاء،اوحجليالهاوحوتء،اوإناأباهاطمقني،اوأرتداأنا

ينازعهامني،افقالاهلااتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)أنتاأحقابهامااملاتنكحي(.
3ا-مااجاءايفاكشافاتلقناعلا“ وإذتابمغاتلغالماسبعاسننياعاسالاوتتفقاأبوتهاعىلاأنايكونا

عنداأحدمهااجاز”.
4ا-امااجاءايفاكشافاتلقناعلا“ فإذتاتفرتقاتلزوجاناوهلاماطفلاأوامعاوهاأواجمنوناذكلاأوا

أنثىافأحقاتلناسابحضاناهاأمهاكاماسبلاتلفلتقامعاأهمياهااوحضورهااوسبوهلا”.
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بعد  له  منها  أوالده  احلكم بحضانة  عليها طالبًا  املدعى  مطلقته  املدعي دعواه ضد  أقام 
فسخ نكاحهام، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن املدعي ال 
يصلح حلضانة أبنائه لألسباب املذكورة يف جواهبا، وقد أقر املدعي بصحتها، ولكون أحد 
األبناء بلغ سن سبع سنوات فقد خريه القايض بني والديه فاختار أمه؛ وألن أعامر االبنني 
اآلخرين دون السابعة، وأمهام مل تتزوج فتكون أحق بحضانتهام من املدعي؛ ولذا فقد حكم 
القايض برصف النظر عن دعوى املدعي بطلب حضانة أبنائه، وحكم لألم بحضانة األبناء، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بينبع، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٣٦٥٦٥٤٠ برقم  املساعد  بينبع  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٣/١١/١٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٠٢٩٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( 
بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤١٢٦٩٨٥٧ يف ١٤٣٤/٩/١٧هـ، الصادرة من كتابة عدل 
ينبع، واملخول له فيها باملرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وطلب اليمني ورده والصلح 
اإلحكام  وطلب  واملراجعة  املستندات  وتقديم  البينات  وأخذ  واإلبراء  واإلنكار  والتنازل 
واالعرتاض عليها، ومل حترض املدعى عليها )...( وال من ينوب عنها رشعا؛ لذا جرى رفع 
الوكيل   )...( الرقم  املدين ذي  بالسجل  )...( سعودي  أخرى حرض  اجللسة. ويف  جلسة 
الرشعي للمدعي )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي بالسجل املدين ذي 
حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( الرقم 
ينبع برقم ٣٤١٥١٨٠٦٥ يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، واملخول له فيها حق املطالبة واملرافعة 
واملدافعة وإقامة الدعاوي والصلح والتنازل واإلنكار وطلب اليمني، فسألت املدعي عن 
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أبناء:  ثالثة  منه  )...(، وأنجبت  املدعى عليها أصالة  تزوج  إن موكيل  قائال:  فقرر  دعواه، 
)...( املولود يف ١٤٢٨/٥/٢٥هـ، و)...( املولود يف ١٤٢٩/٩/٢٩هـ، و)...( املولود يف 
١٤٣٢/١/٢٠هـ، ثم فسخ نكاحها منه يف شهر شعبان ١٤٣٤هـ، أطلب احلكم بحضانة 
األبناء لوالدهم، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام ذكره املدعي أجاب قائال: ما ذكره 
املدعي وكالة من زواج موكله بموكلتي، وإنجاب ثالثة أبناء، وفسخ النكاح فصحيح، وأما 
ما ذكره من طلب حضانته ألبنائه فإن لدينا قضية مرفوعة يف حمكمة أملج، وال زالت حتت 
النظر، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: إنه ال يوجد دعوى حضانة يف حمكمة 
أملج، وما ذكره املدعى عليه غري صحيح، هكذا أجاب. فطلبت من املدعى عليه ما يثبت 
إقامة الدعوى يف حمكمة أملج، فوعد بذلك؛ ولذا رفعت اجللسة. ويف  جلسة أخرى حرض 
املدعي وكالة )...( واملدعى عليه وكالة )...( فسألت املدعي، هل أحرضت ما يثبت إقامة 
رفعت  ولذا  لطلبه؛  فأجيب  إمهايل،  وأطلب  ال،  فقال:  أملج؟  حمكمة  يف  احلضانة  دعوى 
فسألت   )...( وكالة  عليه  واملدعي   )...( وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة. 
املدعى عليه، هل أحرضت ما يثبت أن لديك دعوى احلضانة بمحكمة أملج ؟ فقال: ال، 
فقال:  الدعوى،  عليه عن جوابه عن  املدعى  فسألت  ذلك،  يثبت  ما  أستطيع إحضار  وال 
أن  ويزعم  األبناء،  بتطعيم  يقم  مل  ألنه  وذلك  أبنائه؛  حلضانة  يصلح  ال  أصالة  املدعي  إن 
تطعيم األبناء فيه رضر عليهم، وأيضا مل يقم بختاهنم، وأيضا كان يقرت يف نفقتهم، وأيضا 
مل يسجلهم يف سجل األرسة إال قبل سنة تقريبا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي 
أجاب قائال: ما ذكره املدعى عليه كله صحيح مجلة وتفصيال، هكذا أجاب، فسألت املدعى 
عليه، هل موكلتك تزوجت بعد طالقها من املدعي أصالة؟ فقال: ال، فطلبت من املدعى 
عليه إحضار االبن )...(، فوعد بذلك؛ ولذا رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
واملدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا 
من قبل أبيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، فسألت املدعى 
النكاح  الزواج، وإنجاب األبناء، وفسخ  عليها عن الدعوى، فقالت: ما ذكره املدعي من 
ما  املاضية. وبناء عىل  ملا ذكره وكييل يف اجللسة  األبناء؛  صحيح، وهو غري صالح حلضانة 
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سبق من الدعوى واإلجابة؛ وألن عمر )...( سبع سنوات، وملا رواه أبو هريرة ريض اهلل 
عنه: )جاءت امرأة إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني 
وقد سقاين من بئر أيب عنبة ونفعني، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك 
داوود  وأبو  والرتمذي  أمحد  اإلمام  رواه  به(.  فانطلقت  أمه  بيد  فأخذ  أهيام شئت  بيد  فخذ 
والنسائي، وقال الرتمذي واحلاكم حديث حسن صحيح اإلسناد. وقال يف كشاف القناع: 
)وإذا بلغ الغالم سبع سنني عاقال، واتفق أبواه عىل أن يكون عند أحدمها جاز (؛ ألن احلق 
تنازعا(، أي: األبوان )فيه(، أي: يف حضانته )خريه  إليهام، ال يعدومها، )وإن  يف حضانته 
احلاكم بينهام فكان مع من اختار منها(، أي: من أبويه. قىض به عمر. رواه سعيد وعيل ورواه 
الشافعي والبيهقي؛ لذا فقد جرى منا ختيري االبن )...( فاختار أمه، وألن عمر )...( مخس 
سنوات و)...( ثالث سنوات؛ وحيث قرر الفقهاء أن من كان دون السابعة فحضانته ألمه، 
قال يف كشاف القناع: )فإذا افرتق الزوجان وهلام طفل أو معتوه أو جمنون ذكر أو أنثى فأحق 
الناس بحضانته أمه، كام قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبوهلا(. قال يف املبدع: ال نعلم 
فيه خالفا ملا روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده )أن امرأة قالت: يا رسول اهلل إن ابني 
هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه 
مني، فقال هلا النبي صىل اهلل عليه وسلم: أنت أحق به مامل تنكحي(. رواه أمحد وأبو داود، 
ولفظه له، ولقضاء أيب بكر عىل عمر بعاصم ابن عمر ألمه، وقال: رحيها وشمها ولفظها خري 
له منك. رواه سعيد يف سننه؛ وألن األب ال يتوىل احلضانة بنفسه، وإنام يدفعه إىل من يقوم 
به، واملراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدال يف الظاهر فتقدم (.ا.هـ، وملا ذكره املدعى عليه 
من أن األب مل يقم بختن أبنائه وتطعيمهم حتى اآلن، وعدم إضافتهم بسجل العائلة إال قبل 
سنة، ولتقتريه بالنفقة عليهم، وألن األم مل تتزوج بعد، ومصادقة املدعي عىل ذلك؛ لذا فقد 
رصفت النظر عن دعوى املدعي بطلب حضانة أبنائه )...( و)...( و)..(، وحكمت لألم 
اعرتاضه  قرر  املدعي  ما ظهر يل، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل  األبناء، هذا  بحضانة 
بالئحة اعرتاضية، فأفهمته بأن له مدة ثالثني يوما تبدأ من هذا اليوم، فإذا مضت املدة ومل 
التوفيق،  يتقدم خالهلا بيش فإن حقه باالعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

من  الواردة  املعاملة  عىل  فبناًء  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
من  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/٣/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٠٢٩٠٢٨ برقـم  بينبع  العامة  املحكمة 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة برقم ٣٥٢٠١٥٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، فقـد 
جـرى مّنا نحـن قضاة دائـرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة 
بينبع  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  االطالُع 
املتضمن دعوى/ )...(، ضد/  بعـدد ٣٥١٠٤٤٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ،  واملسجل 
)...(، املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق املعاملة واحلكم وصـورة ضبطـه 
والالئحة االعرتاضية، تقــررت املصادقة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا 

حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 3ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٢٥٢٧٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٨/١٠هـ رقم القرار:٣٥٣٤٧٠٨٣  

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-اختفياتألما-اسدحاوتلدهاايفاصالحياهاا-امصمحةاتملحضونا-ا
أحقيةاتألباباحلضانةا-احكلاغيايبا-اإلزتماتألماباقميلاتملحضونا-انفاذامعجل.

لها تألصمحا يفا لمطفلا وتالحاياطا تلنظلا فالصوتبا  “ تملعادلا زتدا يفا تلقيلا تبنا 1ا-سولا
تأثريا والا روعي،ا وأحفظا وأصونا لها أنفعا كانا فأهياما تلنقمةا أوا تإلسامةا منا وتألنفعا

إلسامةاوالاُنقمة”.
را-تملادةاذتتاتللسلا)18/ط(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

3ا-تملادةاذتتاتللسلا)10(امنانظاماتلانفيذ.

ابنه منها؛ وذلك هلروب  له بحضانة  املدعى عليها طالبا احلكم  املدعي دعواه ضد  أقام 
املدعى عليها بابنه وختفيها عن األنظار،  وقد غابت املدعى عليها، وتعذر تبليغها بالدعوى، 
فتم سامعها ضدها غيابيا، وبطلب البينة من املدعي أحرض والد املدعى عليها، الذي شهد 
بسوء خلقها، وقلة دينها؛ ونظرا لثبوت عدم صالحية األم للحضانة؛ وألن احلكم بتسليم 
املحضون حلاضنه مشموٌل بالنفاذ املعجل رفعا للرضر؛ لذا فقد ثبتت للقايض أحقية املدعي 
بحضانة ابنه، وحكم غيابيا بإلزام املدعى عليها أن تسلم الطفل لوالده، وقرر شموله بالنَّفاذ 

املعجل، ثم صدق 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 
٣٥٢٥٢٧٠ وتاريخ: ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم: ٣٥١١٩٢٠٨ وتاريخ: 
١٤٣٥/٠١/١٠هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق: ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ حرض )...(، سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، الوكيل عن )...( ورقم سجله املدين )...( 
يف:   ٣٥٤٣٠٢٩٩ الرقم:  ذات   ،)...( الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، 
والبينات،  الشهود  وإحضار  ورده،  اليمني  وطلب  والتنازل،  والصلح  واإلنكار  واإلقرار 
حترض  ومل  ا.هـ،  االستئناف.  وطلب  األحكام،  عىل  واالعرتاض  ونفيها،  األحكام  وقبول 
املدعى عليها )...( وحتمل اإلقامة ذات الرقم )...( وال من ينوب عنها، وقد جرت الكتابة 
منا ملحافظة جدة إلبالغ املدعى عليها بموعد هذه اجللسة وفقا للامدة ذات الرقم ١٧/ط 
بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٤٢٣٧٥٥٢٠ يف: ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ، فوردنا اجلواب برقم: 
بعد  بأنه  فضيلتكم  )نفيد  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ،  يف:   ١٨/٢٠/٩٨٠١
تكليف اجلهة املختصة طرفنا بالبحث والتحري عن املذكورة ومل يتم العثور عليها، وبالرجوع 
للحاسب اآليل طرفنا ال توجد أي معلومات واضحة يمكن من خالهلا االستدالل عليها، 
الدعوى  بسامع  أذنت  فقد  صحيحا  وقع  البالغ  ألن  ونظرا  ا.هـ؛  إبالغها(.  تعذر  وبالتايل 
غيابًيا، فادعى املدعي وكالة قائال: إن املدعى عليها كانت زوجة ملوكيل، فقد طلقها بموجب 
الصك الصادر من املحكمة العامة بربيدة برقم: ٣٣٤٠٧٧٢٨ يف: ١٤٣٣/٠٩/١١هـ، وقد 
ولدت له عىل فراش الزوجية ولدا واحدا اسمه: )...( املولود بتاريخ: ١٤٣٢/٠٣/١٨هـ، 
وقد تزّوجت بعد طالق موكيل هلا مرتني، ثم طلقت، وهي اآلن غري متزوجة وغري مقيمة 
مع أهلها، وال يعلم موكيل مكان إقامتها، وال عنواهنا، وبام أن الطفل )...( معها فإين أطلب 
احلكم ملوكيل بحضانة ابنه )...(، هكذا ادعى. وبسؤاله عن بينته أجاب قائال: أطلب مهلة 
املدعي  حرض  ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ  املوافق:  اخلميس  يوم  ويف  أجاب.  هكذا  إلحضارها، 
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وكالة )...(، املثبت حضوره يف جلسة سابقة، ومل حترض املدعى عليها )...( ورقم إقامتها 
)...( عىل الرغم من أنه ساغ سامع الدعوى باجللسة السابقة وفقا إلفادة رشطة جدة املتضمنة: 
أنه مل يتم العثور عليها، وكنا قد كتبناـ  أيضاـ  ملحافظة جدة إلبالغ املدعى عليها حسب املادة 
١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ  يف:   ٣٥٦٦٨٠١٢ الرقم:  ذي  كتابنا  بموجب  )١٧/ط(  الرقم  ذات 
منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ،  يف:   ١٨/٢٠/١٠٧٩٤ برقم:  اجلواب  فوردنا 
العائد   ،)...( الرقم:  عىل  االتصال  فجرى  طرفنا  املختصة  اجلهة  تكليف  تم  بأنه  )نفيدكم 
للمذكورة، وتم إبالغها بموعد اجللسة، وإفهامها بمضمون الدعوى، واستعدت باملراجعة 
يف الوقت املحدد(. ا.هـ. وبسؤال املدعي وكالة عام استمهل من أجله أحرض والد املدعى 
قائال:  وقرر   ،)...( الرقم:  ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   ...  ،)...( وهو  عليها، 
فراش  له عىل  بتاريخ: ١٤٣٣/٠٩/١١هـ، وقد ولدت  املدعي  قد طلقها   )...( ابنتي  إن 
تزّوجت  وقد  ١٤٣٢/٠٣/١٨هـ،  بتاريخ:  املولود   )...( اسمه:  واحدا  ولدا  الزوجية 
املدعي هلا مرتني، ثم طلقت، وهي اآلن غري متزوجة وغائبة عني  ابنتي )...( بعد طالق 
عرشة  قبل  علمت  وقد  موظفة،  وليست  معروف،  إقامة  مكان  هلا  وليس  تقريبا،  سنة  منذ 
مريب جدا، وقد وصلت  أمر  )...(، ولدهيا سائق وخادمة، وهو  أهنا تسكن يف حي  أيام 
تبلغ  الذي قيل يل أهنا تسكن فيه فطرقته مرارا ومل خترج، وهي صغرية السن  البيت  لباب 
من العمر عرشين سنة تقريبا، وهي سيئة اخللق، قليلة الدين، وال تصيل إطالقا، هكذا قرر، 
يقيم يف  فهو  )...( عاجال،  ابنه  ملوكيل بحضانة  احلكم  أطلب  قائال:  املدعي وكالة  قرر  ثم 
ه يشكل خطرا عليه، علام بأنني قد اكتفيت بام  مدينة بريدة، وجلوس الطفل )...( عند أمِّ
قدمت من بّينات، هكذا قرر، ثم جرى اطالعنا عىل سجل أرسة املدعي أصالة فوجدنا من 
ضمن أوالده )...( املولود بدمشق وتاريخ ميالده: ١٤٣٢/٠٣/١٨هـ، كام جرى اطالعنا 
عىل الصك ذي الرقم: ٣٣٤٠٧٧٢٨ يف: ١٤٣٣/٠٩/١١هـ، الصادر من املحكمة العامة 
بربيدة فوجدناه متضمنا طالق )...( ورقم سجله )...( لـ )...( حتمل اإلقامة ذات الرقم 
)...( طلقة واحدة دون عوض بتاريخ: ١٤٣٣/٠٥/٢٧هـ، وأهنا خرجت من العدة ومل 
يراجعها؛ فبناء عىل ما سلف من أن املدعي وكالة طالب بحضانة ابن موكله )...( لكون 
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أمه ال ُيعرف هلا مكان وال عنوان وليست مقيمة مع أهلها، وقد أفادت رشطة حمافظة جدة 
البحث  تم  أّنه   : ن  املتضمِّ ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ  يف:   ١٨/٢٠/٩٨٠١ الرقم:  ذي  بكتاهبا 
به والد املدعى عليها  أفاد  العثور عليها، وبناء عىل ما  يتم  والتحري عن املدعى عليها ومل 
والتخفي  أهلها  مع  السكنى  من  عليها  املدعى  هروب  وألن  ومتغيبة،  متهربة  ابنته  أّن  من 
فيها ملصلحة  ينظر  للحضانة، واحلضانة  إمهاهلا، وعدم صالحيتها  دليٌل عىل  أنظارهم  عن 
املحضون حتى لو كانت والدته تقيم يف بلد ال يقيم فيها والده. قال ابن القيم ـ رمحه اهلل ـ 
يف زاد املـعاد : ) فالصواب النظر واالحتياط للطفل يف األصلح له، واألنفع من اإلقامة، 
أو النقلة فأهيام كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي، وال تأثري إلقامة وال ُنقلة(. ا.هـ؛ وألن 
املادة  املعجل؛ رفعا للرضر، وتؤيد ذلك  بالنفاذ  بتسليم املحضون حلاضنه مشموٌل  احلكم 
العارشة من نظام التنفيذ؛ لذلك كله فقد ثبت لدّي أحقية املدعي أصالة )...( حامل السجل 
املدين ذي الرقم )...( بحضانة ابنه )...( الذي حيمل السجل املدين ذي الرقم )...(، وأمرت 
املدعى عليها أن تسلم الطفل )...( لوالده، وبذلك حكمُت حكام مشموال بالنَّفاذ املعجل، 
وأمرت بالكتابة للجهة التنفيذية إلنفاذ حكمنا هذا حاال. وبإعالن احلكم قرر املدعي وكالة 
قناعته باحلكم، أما املدعى عليها فإن احلكم يف حقها غيايب، وأمرت برفع أوراق املعاملة كافة 
ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب التعليامت، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف: ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

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  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٢٨٢٧٠ برقم  بجدة  العامة  باملحكمة 
)...( ضد/)...( يف حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت باألكثرية املوافقة عىل 

احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 4ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٦٢٦٤٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ رقم القرار:٣٥١٩١٥٣٩  

حضانةاا-امطالبةاتألماهباا-اولديناغريامميِّزيناا-ادفعابملضاتألماتلنفيسا-اعدماإرضترهاا
بالغريا-اأحقياهااباحلضانةا-اثبوتاصالحياهاا-اتحلكلالألمابحضانةاتلولدين.

 
تألماأحقاباحلضانة.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة احلكم هلا بحضانة ولدهيا منه؛ وذلك  
ألهنا خرجت من بيت الزوجية بعدما رضهبا وطلب منها اخلروج، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه قرر عدم صالحية املدعية للحضانة؛ ألهنا مريضة نفسيا، ومصابة بالوسواس 
احلضانة،  املدعية من  يمنع  عليه ال  املدعى  ذكره  ما  الغري؛ وألن  تؤذي  أهنا ال  إال  القهري 
وألن األم أحق باحلضانة لكوهنا أرأف وأشفق بأوالدها؛ لذا فقد ثبت للقايض أن املدعية 
أصلح حلضانة الولدين، وحكم هلا بحضانتهام، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

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 



294

ح�ضانة

وتاريخ   ٣٥٣٠٧٣١٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٢٦٤٦
الساعة  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، 
ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  الديانة  مسلمة  اجلنسية(   ...(  )...( حرضت  وفيها  الثانية 
الرقم )...(، كام حرض حلضورها املدعى عليه )...( )... اجلنسية( مسلم الديانة بموجب 
رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، وادعت األوىل قائلة: إن املدعى عليه زوجي عقد عيل يف 
عام ٢٠٠٨م، ودخل يب بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٠٨م، وقد أنجبت منه ولدين؛ البنت )...( 
املولودة بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٦م، واالبن )...( املولود بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/٣١م، وقد 
حصلت مشاكل بيني وبينه، وقد خرجت من بيت الزوجية بعد ما رضبني، وكان يقول يل: 
اخرجي من البيت، أطلب احلكم يل بحضانة ولدّي من املدعى عليه كل من )...( و)...( 
فهام حيتاجان رعايتي، هكذا ادعت. وبسؤال املدعى عليه اإلجابة أجاب قائال: ما ذكرته من 
العقد والدخول واإلنجاب فهو صحيح، وقد حصل بيننا خالف، وهي قد طلبت مني أن 
أذهب هبا إىل أختها، وذهبت هبا ومل ترجع معي، وال أوافق عىل احلكم هلا بحضانة الولدين، 
نفسيا، فهي يصيبها  يقيامن معي لدى أخي مع والديت، واملدعى عليها مريضة مرضا  فهام 
قائلة: غري صحيح،  املدعية أجابت  القهري، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل  الوسواس 
هكذا أجابت. وبسؤال املدعى عليه: هل املدعية يف وقت تؤذي غريها إذا كانت مريضة؟ 
أجاب قائال: ال، وهي ال ترضبني، هكذا أجاب؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وملا قرره أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل من أن األم أحق باحلضانة، وهي أرأف وأشفق عليهم، 
واملدعى  مصاحله،  بعمل  وتربيته  يرضه  عام  ونحوه  الصغري  حفظ  احلضانة  من  واملقصود 
عليه ال يقوم برعايتهام بنفسه، وما ذكره املدعى عليه يف املدعية ال يمنع احلضانة؛ وعليه فقد 
حكمت للمدعية بحضانة ولدهيا من املدعى عليه كل من  )...( و)...(، وبإعالن احلكم 
بأن  بتقديم الئحة اعرتاضية فأفهم  عىل املدعى عليه اعرتض وطلب االستئناف، واستعد 
ميعاد  عىل  فات  وإذا  احلكم،  نسخة  الستالم  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  األحد  يوم  املراجعة  له 
يقدم الئحته االعرتاضية سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب  يوما ومل  االعرتاض ثالثون 
احلكم القطعية، وقد جرى النطق باحلكم يف يوم األربعاء ١٤٣٥/٠٢/١٥ الساعة الثانية 
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والربع، واختتمت اجللسة يف الساعة الثانية والربع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
املرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٧٣١٧ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا 
اجلنسية(   ...(  )...( املرأة  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٠١٥٦
والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  أوالدها،  حضانة  يف  )...اجلنسية(    )...( ضد 
االعرتاضية، تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، 

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

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٧٥٥٠٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٣٢٥٣٣١  

حضانةا-اامطالبةاتألماهباا-اتبنارضيعا-ااعدماتلطعنايفاتألما-اأحقياهااباحلضانةا-احاجةا
تلطفلاألمها-اتحلكلاهلاابحضانةاتبنها.

مااروتهاعبدتهللابناعملوابناتلعاصاملفوعااأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاساللا)أنِتاأحقا
بهامااملاتنكحيا(.

الرضيع  ابنها  املدعى عليه طالبة احلكم هلا بحضانة  املدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
منه؛ وذلك ألهنا تسكن يف بيت أهلها لوجود خالفات مع  املدعى عليه، ويقيم ابنها معها، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وقرر عدم موافقته عىل طلبها حضانة ابنها 
الولد صغري،  ونظرا ألن  بالنفي؛  فأجاب  به يف زوجته  يطعن  ما  وبسؤاله عن وجود  منه، 
وحيتاج إىل أمه ورعايتها، وملا قرره الفقهاء من أن أحق الناس بحضانة الطفل هي أمه؛ لذا 
فقد حكم القايض بأن تكون حضانة االبن لوالدته، فاعرتض املدعى عليه، وصدق 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 ٣٥٧٥٥٠٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢١٤٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ويف 
١١ وفيها حرضت  افتتحت اجللسة الساعة ٥٧:  املوافق١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  يوم األربعاء 
وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( أصالة  املدعية 
وادعت   ،)...( الرقم  ذي  املدين  بالسجل  سعودي   )...( أصالة  عليه  املدعى  حلضورها 
عرشة  وقدره  مهر  عىل  ١٤٣٣/٣/٣هـ  يف  تزوجني  زوجي  عليه  املدعى  إن  قائلة:  املرأة 
آالف ريال، وقد رزقت منه بولد اسمه )...(، وعمره سنة واحدة، وهو عندي اآلن وأنا 
أعيش يف بيت أهيل؛ نظرا لوجود خالفات بيني وبني زوجي؛ لذا أطلب احلكم يل بحضانة 
ابني )...(، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه صادق عىل ما ذكرته املدعية من 
النكاح واملهر والولد؛ وأما احلضانة فال أوافق عليها، هكذا أجاب. وبسؤاله: هل يطعن يف 
الزوجة بيشء؟ قال: ال؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث إن الولد صغري 
وملا  أمه،  هي  الطفل  بحضانة  الناس  أحق  أن  من  الفقهاء  قرره  وملا  ورعايتها،  أمه  وحيتاج 
رواه عبداهلل بن عمرو بن العاص مرفوعا أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: “ أنِت أحق 
به ما مل تنكحي”؛ لذلك كله فقد حكمت بأن تكون حضانة االبن )...( لوالدته، وأفهمت 
مدة ثالثني  له  وأن  بأنه سيسلم نسخة من صك احلكم يف ١٤٣٥/٦/٣هـ،  عليه  املدعى 
يوما لتقديم الئحته االعرتاضية، فإن مل يتقدم خالل هذه املدة يسقط حقه يف االعرتاض، 
ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، 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 
عىل  املشتملة  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  والتاريخ   ٣٥/٢١٤٧٠ الرقم  ذي  املكرمة  بمكة  العامة 
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الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٢هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٦٤٥٠٦ الرقم  ذي  الصك 
)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( يف حضانة. 
واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

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

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٦١٧٠٥   
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠١/٠٧هـ رقم القرار:٣٥١٠٦٤٦٠  

تلوتلدينا-اتخايارمهااتألما-ا مميِّزتنا-اختيريمهاابنيا اولدتنا حضانةا-امطالبةاتألباهباا-ا
تحلكلاهلاابحضانةاتلولدين.

 
إذتاجتاوزاتألبناءاسناتلامييزافيجلياختيريمهاابنياتلوتلدين.

لفسخ  وذلك  منها؛  ولديه  بحضانة  له  احلكم  طالبا  عليها  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
أقرت  عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  البالد،  خارج  لالبتعاث  وسفرها  منه،  نكاحها 
بصحتها، ودفعت بأهنا انتهت من الدراسة يف اخلارج، ومل يتبق هلا سوى مناقشة البحث، وذلك 
يتم يف مدة وجيزة، كام دفعت بأن املدعي يسكن لوحده، وقد أنكر املدعي ما دفعت به املدعى 
عليها، ولكون الولدين قد جتاوزا سن التمييز فقد جرى ختيريمها بني والدهيام فاختارا أمهام؛ 
ونظرا ألن املحضون إذا جتاوز سن التمييز فإنه خيري بني والديه، وألنه ظهر من حال الولدين 
حاجتهم لرعاية ال يقوم بمثلها إال والدهتم يف العرف والعادة؛ لذا فقد حكم القايض بحضانة 
املدعى عليها ألطفاهلا، وللمدعي احلق بطلب زيارهتم بدعوى مستقلة إن أراد ذلك، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٤٣١٠٣٤٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٦١٧٠٥
١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وحرضت حلضوره املدعى عليها )...(، سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، وبسؤال املدعي عن دعواه أجاب قائال: إن املدعى عليها 
مل  زال  ما  بأن احلكم  مني، علام  نكاحها  بفسخ  قبلكم  تم احلكم من  كانت زوجة يل، وقد 
يكتسب الصفة القطيعة، وقد أنجبت مني عىل فراش الزوجية أوالًدا، وهم كل من )...( 
وعمرها اآلن عرشة أعوام، و)...( وعمره اآلن تسعة أعوام، وهم بحضانة والدهتم املدعى 
عليها، وهي مبتعثة للدراسة يف أمريكا، وذهاب أوالدي معها، وبقاؤهم يف حضانتها رضر 
عليهم، أطلب احلكم بحضانتي ألوالدي املذكورين أعاله، هذه دعواي. وبسؤال املدعى 
عليها عام جاء يف دعوى املدعي أجابت قائلة: ما ذكره املدعي يف دعواه من كوين زوجة سابقة 
له، وصدور احلكم بفسخ النكاح من املدعي، وإنجايب منه األوالد املذكورين، فذلك كله 
صحيح، وكذلك ما ذكره من كون أوالدي يف حضانتي، فذلك صحيح أيضا، وأما ما ذكره 
من كوين أخرج للدراسة يف أمريكا فهذا غري صحيح، فأنا قد أهنيت الدراسة يف أمريكا، ومل 
يتبَق سوى مناقشة البحث، وهذا ال يستغرق سوى أسبوعني، وهذه املرة أضعهم فيها عند 
والديت، واملدعي يسكن لوحده؛ حيث إن والديه متوفيان، وال يسكن معه أحد يف املنزل، 
أجاب  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  أجابت.  هكذا  بحضانته،  أوالدي  يكون  أن  يصح  فال 
قائال: إنني أسكن يف شقة يف عامرة يسكن فيها اثنتان من أخوايت وأحد إخواين، وال صحة 
الدراسة يف أمريكا، عليه فقد أمرت املدعى عليها  ملا ذكرته املدعى عليها من كوهنا أهنت 
بإحضار أوالدها يف اجللسة القادمة، فاستعدت بذلك، وتأجلت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي )...(، وحرضت حلضوره املدعى عليها )...(، وبسؤال املدعي هل هو متزوج 
اآلن؟ فأجاب قائال: ال، لست متزوجا، ولكني خاطب، وبسؤاله عن إقامته أجاب قائال: 
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 إنني أسكن يف شقة يف عامرة للعائلة، ال وجود ملستأجر فيها، وبسؤاله: هل يسكن معه أحد ؟ 
شقة  يف  أوالدها  وبقية  وزوجها  مطلقة،  وبنتها  الكبرية  أختي  معي  تسكن  قائال:  فأجاب 
أخرى يف ذات العامرة، وقد أبرز املدعي سجل األرسة، وظهر منه أن )...( تاريخ ميالدها 
١٤٢٤/٠٣/١٥هـ، و)...( تاريخ ميالده ١٤٢٥/٠٦/١٧هـ، وبسؤال املدعى عليها عام 
مع  لدهيم  ما  لسامع  معي  أوالدي  أحرضت  قد  إنني  قائلة:  فأجابت  ألجله،  املهلة  طلبت 
العلم بأن أوالدي يف حاجتي العتنائي هبم، ووالديت معي كذلك، واعتنائي بدراستهم، وقد 
الرقم  أحرضت املدعى عليها والدهتا )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، وبسؤال  املدين ذي  السجل  )...( ووالدها )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
فأجابا  ؟  والدهتم  أو  والدهم  حضانة  يف  اإلقامة  يف  يرغبان   هل   : و)...(   )...( الطفلني 
قائلني: بل نرغب يف البقاء عند والدتنا، وعند جدتنا ألمنا، هكذا قرروا؛ فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة؛ وحيث إن األطفال قد قرروا رغبتهم يف البقاء يف حضانة والدهتم؛ 
وحيث إنه قد ظهر بعد حضور األطفال صغرهم، وحاجتهم إىل رعاية ال يقوم بمثلها إال 
والدهتم يف العرف والعادة؛ وحيث إن حكم الرشيعة ملن جتاوز السابعة واألطفال ذكرا أو 
فقد  تقدم  ما  العمل بموجب عدة سوابق قضائية؛ جلميع  التخيري كام جرى عليه  أنثى هو 
حكمت بحضانة املدعى عليها )...( ألطفاهلا )...( و)...(، وللمدعي احلق بطلب زيارهتم 
بدعوى مستقلة إن أراد ذلك، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي عدم قناعته باحلكم، 
لالعرتاض  احلكم  من  نسخة  املدعي  تسليم  جرى  وقد  به،  القناعة  عليها  املدعى  وقررت 
عليه، وجرى إفهامه بأن له ثالثني يوما اعتبارا من تاريخ هذا اليوم، كام جرى إفهامه بأنه 
يف حال تأخره عن تقديم الئحته خالل املدة النظامية فإن احلكم يكتسب الصفة القطعية، 
ويسقط حقه يف االعرتاض، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤/٣١٠٣٤٩ وتاريخ ٢٢ /١٤٣٤/١٢هـ، املرفق هبا الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٧٩٥٢٥ 
أوالده،  حضانة  يف   )...( املرأة  ضد   )...( دعوى  املتضمن  /١٤٣٤/٧هـ،   ٢٥ وتاريخ 
واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية،  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

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

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٢٤١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٢٩٦٤٥ 

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-ااولدتنامميِّزتنا-اتألماموظفةا-اعدماتلقدحايفاصالحياهاا-ا
ختيرياتلولدينا-اتخايارمهاالألما-اتحلكلالألمابحضانةاتلولدين.

1ا-مااروتهاأبواهليلةاريضاتهللاعنهاساللا)جاءتاتملأةاإىلاتللسولاصىلاتهللاعميهاوسمل،ا
فقالتالهلاإنازوجيايليداأنايذهبابابنياوسداسقاينامنابئلاأيبااعنبة،اوسدانفعني،ا
فقالالهاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اهذتاأبوكاوهذهاأمكافخذابيداأهياماشئت،افأخذا

بيداأمهافانطمقتابها(.
را-سولاعامراتجللميلا)خرييناعرابنياعمياوأمياوكنتاتبناسبعاأواثامنا(.

أقام املدعي دعواه ضد مطلقته املدعى عليها طالبا احلكم له بحضانة ولديه منها؛ ألهنا 
موظفة وغري متفرغة لرتبيتهام، وقرر أنه ال يطعن فيها بيشء، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليها أقرت بصحتها، وطلبت احلكم هلا بحضانتهام لكوهنا أحق بحضانتهام وأوىل برعايتهام؛ 
وألن املدعي غري متزوج، ومشغول أكثر منها، ثم جرى من القايض ختيري الولدين فاختارا 
أمهام؛ ولذا فقد حكم القايض بثبوت استحقاق املدعى عليها حلضانة الولدين، فاعرتض 

املدعي، 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 
٣٤٢٧٢٤١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٣٢٢٨٤ وتاريخ 
الساعة  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٢هـ  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ، 
٠٠: ٠١ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
وكيال عن )...( بصك الوكالة ذي الرقم )...( والتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٣هـ، الصادر من 
كاتب العدل املكلف يف اخلطوط السعودية بمحافظة جدة، كام حرض حلضوره )...( سعودية 
أبيها )...( سعودي  قبل  املعرف هبا من  الرقم )...(،  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى األول قائال: إن املدعى عليها هذه 
بتاريخ  احلارضة كانت زوجة ملوكلتي، عقد عليها، ودخل هبا، وأنجبت له )...( املولودة 
بعد  موكيل  طلقها  وقد  ١٤٢٣/١١/٢٣هـ،  بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢٢/٠٤/٠٦هـ 
ذلك ثالث طلقات، وبانت منه بينونة كربى، وصدر بذلك صك إثبات الطالق ذو الرقم 
٢٠ والتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ، املجلد ) ١٦٤ ( من املحكمة اجلزئية للضامن واألنكحة 
بمحافظة جدة، وأن الولدين لدى املدعى عليها وحتت رعايتها، وهي موظفة وغري متفرغة 
هلام؛ أطلب احلكم ملوكيل بحضانة الولدين )...( و)...( ولدي موكيل، هكذا ادعى، وقدم 
املدعي وكالة مذكرة أرفقت يف املعاملة، وقد رصد مضموهنا. وبسؤال املدعى عليها اإلجابة 
أجابت قائلة: ما ذكره املدعي وكالة من العقد والدخول واإلنجاب والطالق وصدور صك 
فالولدان بحاجتي،  أنا أحق باحلضانة.  املذكور فهو صحيح، ولكن  الطالق عىل الوصف 
املدرسة  من  الولدين  خروج  وعند  العمل،  إىل  أذهب  ثم  ومن  املدرسة،  إىل  أوصلهام  فأنا 
يأخذهم والدمها، ويذهب هبام ملنزله، ثم أمر هبام عنده عند خروجي من العمل، وآخذمها 
لبيتي، ووالدي يسكن معي، وأطلب احلكم يل بحضانة الولدين، هكذا أجابت؛ والنتهاء 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.   رفعت  اجللسة  وقت 
السجل املدين ذي الرقم )...(، كام حرض املدعي وكالة )...( املثبتة هويته ووكالته سابقا، 
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أبيها  قبل  من  هبا  املعرف  سابقا،  هويتها  املثبتة   ،)...( عليها  املدعى  حلضوره  حرضت  كام 
)...(، املثبتة هويته سابقا، كام حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقد 
تم االطالع عىل صك إثبات الطالق ذي الرقم ٢٠ والتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ، املجلد 
١٦٤، وهو صادر من املحكمة اجلزئية للضامن واألنكحة بمحافظة جدة، ويتضمن طالق 
تنكح  له حتى  بينونة كربى، ال حتل  منه  بانت  للمدعى عليها ثالث طلقات، وقد  املدعي 
يفارقها لطالق أو وفاة، وتنتهي عدهتا،  زوجا غريه نكاحا رشعيا وصحيحا، ويطأها، ثم 
وأن عليها العدة من تاريخ الطالق ثالث حيض، أو بوضع احلمل إن كانت حامال، أو ثالثة 
أشهر لغري ذلك، وأفهمت الزوج أن طالقه هبذه الصفة طالق بدعي حمرم، وكان عليه أن 
يطلق طالق السنة طلقة واحدة واتفق الطرفان: ١ -يرصف عىل ولديه ثالثة آالف ومخسمئة 
ريال شهريا. ٢ -يقوم الزوج بإعادة ولديه كل يوم من املدرسة، وتعليمهام عىل نفقته. ٣ -له 
زيارة ولديه، ومكوثهام عنده ملدة يومني .ا.هـ. وبسؤال املدعي: هل هو موظف أم ال ؟ أجاب 
قائال: أنا نعم موظف وغري متزوج، وقد أحرضت خادمة منزلية لتقوم بخدمة الولدين، وأنا 
ال أطعن يف أم الولدين، وأنا أرغب بالولدين ووالديت اآلن تقيم بمدينة الرياض، وستأيت 
وتقيم معنا قريبا بمحافظة جدة، وأطلب احلكم يل بحضانة الولدين، هكذا أجاب. وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليها أجابت قائلة: أنا أحق بحضانتهام، وأنا أوىل برعايتهام، فهو سيدفعهام 
إىل غريه، وأنا أحق بحضانتهام من العاملة املنزلية، وأنا ال أطعن فيه، وهو مشغول أكثر مني، 
وأطلب احلكم يل بذلك، هكذا أجابت. وبسؤال البنت: من ختتار أباها أو أمها ؟ أجابت 
قائال:  أيضا أجاب  فأنا أحبها، هكذا أجابت، وبسؤال االبن عن ذلك  قائلة: أختار أمي، 
اختار أيب، هكذا أجاب، ثم بكى، وبعد إخراج املدعي واملدعى عليها، وكان ذلك بحضور 
فضيلة املالزم القضائي الشيخ )...( وكاتب ضبطه )...(، وبسؤال الولدين أجابت البنت 
أجاب، فجرى  أمي، هكذا  أختار  قائال:  االبن  أجابت، وأجاب  أمي، هكذا  أختار  قائلة: 
يرضبه  هل  وبسؤاله:  أجاب،  هكذا  أيب،  من  خفت  قائال:  أجاب  ؟  رأيه  غري  ملاذا  سؤاله: 
أبوه ؟ أجاب قائال: ال، هكذا قرر. وبعرض ذلك عىل املدعي بعد إدخال الولدين أجاب 
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قائال: أنا ما زلت عىل طلبي باحلكم يل بحضانة الولدين، هكذا أجاب؛ فبناء عىل ما تقدم 
من دعوى املدعي، املتضمنة طلبه احلكم له بحضانة الولدين؛ ألنه أحق، وبناء عىل إجابة 
املدعى عليها، املتضمنة طلب احلكم هلا باحلضانة، وملا قرره مجهور أهل العلم أن الولدين 
خيريان بني األب واألم، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم، فقالت 
له: ) إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاين من بئر أيب عنبة وقد نفعني، فقال له النبي 
فانطلقت  أمه  بيد  فأخذ  شئت  أهيام  بيد  فخذ  أمك  وهذه  أبوك  هذا  وسلم:  عليه  اهلل  صىل 
عمي  بني  عيل  خريين   ( اجلرمي:  عامر  قال  وقد  احلكم،  هذا  عىل  الصحابة  أمجع  وقد  به(، 
الولدين،  املدعى عليها حلضانة  أو ثامن(، فقد ثبت لدي استحقاق  ابن سبع  وأمي وكنت 
وبه حكمت، وبإعالن احلكم عىل املدعي اعرتض، وطلب التمييز، واستعد بتقديم الئحة 
اعرتاضية، فأفهم بأن عليه مراجعة املحكمة يوم األحد ١٤٣٤/١١/٢٣هـ الستالم نسخة 
سقط  االعرتاضية  الئحته  يقدم  ومل  يوما  ثالثون  االعرتاض  موعد  عىل  فات  وإذا  احلكم، 
حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية، واختتمت اجللسة يف الساعة الواحدة ومخس 
وأربعني دقيقة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٤/١١/١٩هـ.

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 
املتضمن دعوى  برقم ٣٤٣٦٤٠١٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  العامة بجدة  باملحكمة 
)...( ضد )...( يف حضانة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 8ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٥٩٠٠ 
حمكمة  االستئناف: حمكمة  االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٧٨٨٦ 

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-اتبنامميِّزا-اسبقاصدوراحكلالألما-اجتدداحقاتحلضانةا-ا
ختيرياتالبنا-اتخايارهاألمها-ارصفاتلنظل.

مااجاءايفامطالباأوىلاتلنهىلا“ )وإنابمغاصبيا(احمضونا)اسبعاسننياعاسالا(،اأيلامتتا
لهاتلقبعا)خريابنياأبويهاتلمذينامناأهلاتحلضانةا(ابأنايكونااعاسمنيارشيديناحلديثاأيبا
هليلةاأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاخرياغالماابنياأبيهاوأمه.اروتهاسعيداوتلشافعي،اوأليبا
هليلةاأيضااساللاجاءتاتملأةاإىلاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمل،افقالتلاياارسولاتهلللاإنازوجيا
يليداأنايذهبابابنياوسداسقاينامنابئلاأيباعنبة،اونفعني،افقالاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا
)هذتاأبوكاوهذهاأمكافخذابيداأهياماشئتافأخذابيداأمهافانطمقتابه(.اروتهاتلشافعياوأمحدا

وتلرتمذياوصححهاورجالهاثقات،اوعناعملاأنهاخرياغالماابنياأبيهاوأمه.اروتهاسعيد”.

ابنه منها؛ وذلك  له بحضانة  املدعي عليها طالبا احلكم  املدعي دعواه ضد مطلقته  أقام 
وقررت  بصحتها،  أقرت  عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  سنوات،  سبع  سن  لبلوغه 
عدم موافقتها عىل طلبه لسبق صدور حكم باستحقاقها للحضانة، وقد جرى من القايض 
فإنه خيري بني  السابعة  بلغ سن  إذا  املحضون  أمه؛ ونظرًا ألن  فاختار  أبويه  بني  االبن  ختيري 
القايض برصف  فقد حكم  لذا  والدته؛  اختار  وقد  ثامين سنوات  االبن  والديه، وألن عمر 
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النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة برقم ٣٤٣٨٥٩٠٠ يف ١٤٣٤/٨/١٦هـ، واملقيدة 
باملحكمة برقم ٣٤١٩٩٣٩٤٦ يف ١٤٣٤/٨/١٦هـ، ويف هذا اليوم الثالثاء ١٤٣٥/١/٩هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ٠٩:٢٥ وفيها حرض املدعي )...( صاحب السجل املدين ذي الرقم 
وقد   ،)...( الرقم  املدين ذي  السجل  )...( صاحبة  عليها  املدعى  )...(، وحرضت حلضوره 
عرف املدعي باملدعية، ثم ادعى املدعي قائاًل يف دعواه عليها: إن املدعى عليها كانت زوجتي، 
وقد طلقتها بموجب صك الطالق ذي الرقم ٩/١٠٠/٣٢٥ يف ١٤٢٨/٨/١٦هـ، الصادر 
مولود يف ١٤٢٦/٥/٦هـ،   )...( اسمه  بابن  الزوجية  فراش  املحكمة، ورزقنا عىل  من هذه 
املدعي  ما ذكره  قالت:  املدعى عليها  الدعوى عىل  وأطلب حضانته، هذه دعواي. وبعرض 
من أنني كنت زوجته، ورزقنا عىل فراش الزوجية بابن اسمه )...(، ومن ثم طلقني بموجب 
الصك املذكور أعاله فصحيح، وما يدعيه من طلب حضانته البنه فإنني ال أوافق عىل ذلك؛ 
ألنه سبق أن صدر صك من فضيلة القايض هبذه املحكمة )...( بحضانة ابني )...( برقم )...( 
يف ١٤٣١/٨/١٩هـ، وبعرض ذلك عىل  املدعي أجاب قائاًل: صحيح صدر ذلك عندما كان 
وهو  ويدرس،  سنوات،  ثامين  وعمره  كبري،  فاالبن  اآلن  أما  والدته؛  وبحاجة  صغريًا،  االبن 
أجاب؛  متى شاءت، هكذا  لوالدته  زيارة  احلكم يل بحضانته، وحتديد  أطلب  والده،  بحاجة 
ولضيق الوقت رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، كام أحرضت املدعى عليها 
ابنها من املدعي )...(، فجرى مني سؤال االبن )...(: هل يريد البقاء مع والده أم والدته؟ 
فأجاب بأنه يريد البقاء مع والدته، هكذا قرر، وبدراسة القضية، وتأملها، وما قرره الطرفان؛ 
السابعة من األبناء فإنه خيري بني والديه. قال يف مطالب أوىل  بلغ  الفقهاء أن من  وحيث قرر 
“فصل )وإن بلغ صبي ( حمضون ) سبع سنني عاقال (، أي: متت له السبع )خري بني  النهى: 
النبي صىل  أبويه اللذين من أهل احلضانة ( بأن يكونا عاقلني رشيدين حلديث أيب هريرة أن 
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اهلل عليه وسلم ) خري غالما بني أبيه أمه (. رواه سعيد والشافعي، وأليب هريرة أيضا ) جاءت 
امرأة إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالت: يا رسول اهلل، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 
سقاين من بئر أيب عنبة، ونفعني، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد 
أهيام شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به(. رواه الشافعي وأمحد والرتمذي، وصححه، ورجاله 
ثقات، وعن عمر أنه خري غالما بني أبيه وأمه. رواه سعيد”؛ وألن عمر )...( ثامين سنوات؛ 
وحيث جرى ختيري الطفل فاختار والدته؛ وجلميع ما سبق فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي 
ابنه، ويبقى االبن يف حضانة والدته، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت. وبعرض احلكم  بحضانة 
عىل الطرفني قررت املدعى عليها القناعة، وقرر املدعي االعرتاض بالئحة، فأفهمته باحلضور 
املوافق ١٤٣٥/٢/١٢هـ الستالم نسخة من احلكم إلبداء الالئحة عليه يف مدة  يوم األحد 
أقصاها ثالثون يوما، وسوف حتسب مدة االعرتاض من ذلك التاريخ سواء حرض واستلم أم 
ال، فأبدى فهمه لذلك، وعىل ما سبق جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد. حرر يف ١٤٣٥/٢/٩هـ. 
الساعة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ  اإلثنني  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
احلادية عرشة والنصف، وقد قدم املدعي الئحته املكونة من ورقتني يف تاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، 
حرضته؛  بغري  والديه  بني  وخريته  االبن  سألت  بأنني  ذكر  حيث  يؤثر؛  ما  فيها  وجدت  وقد 
وحيث تم ذلك واجللسة منعقدة، ولكنه كان خارج جملس احلكم لتأخره؛ ولوجاهة ما ذكره 
أمامه،  الطرفني باحلضور يف جلسة أخرى وإحضار االبن، وسؤاله  تبليغ  املدعي فقد قررت 
وحلني حضور ذلك رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان كام حرض ابنهام )...(، 
عند  البقاء  أريد  وقال:  والدته،  عند  البقاء  الولد  فاختار  والديه  بني  وختيريه  سؤاله،  وجرى 
ما  فام زلت عىل  ذلك  فبناء عىل  والديه؛  أمام  الولد، وكان سؤاله وختيريه  قال  والديت، هكذا 
املعاملة  رفع  وقررت  اعرتاضه،  عىل  البقاء  املدعي  وقرر  لوالدته،  االبن  بحضانة  به  حكمت 
ملحكمة االستئناف باملدينة املنورة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.
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احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
لنا من فضيلة رئيس  املحالة  برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  املنورة  باملدينة  العامة 
مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٥/١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٥٤٣١٢ برقم  باملدينة  االستئناف  حمكمة 
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 )...( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، املتضمن دعوى/ )...(، ضد/ )...(، 
ضبطـه  وصـورة  واحلكم  املعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه،  دون  بام  فيـه  املحكوم 
املوفق. وصلـى اهلل  باألكثرية املصادقة علـى احلكم، واهلل  والالئحة االعرتاضية تقـررت 

علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٥٧٥٣٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه:١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ رقم القرار:٣٥٢٥٥٦٩٤  

حضانةا-مطالبةاتألباهباا-ابنتامميِّزةا-اختيرياتملحضونا-اتخاياراتألما-اعدماسيامامانعا
هباا-اأحقياهااباحلضانةا-ارداتلدعوى.

مااروياأناتملأةاأتتاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملافقالتلاياارسولاتهللاإناتبنياهذتاكانتا
بطنيالهاوعاء،اوثدييالهاسقاء،اوحجليالهاحوتء،اوإناأباهاطمقنياوأرتداأناينازعهامني،ا

فقالاهلاارسولاتهللاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأنِتاأحقابهامااملاتنكحيا(.

املدعى  كانت  حيث  الكربى؛  ابنته  حضانة  طالبا  عليها  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
عليها زوجة له، وقد أنجبت منه قبل طالقها ثالثة أوالد؛ الكربى منهن عمرها سبع سنوات 
ابنتها، كام  وسبعة أشهر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أجابت بأحقيتها يف حضانة 
الطرفني؛  بعيدا، كام تعذر الصلح بني  املدعي وسكنه  الطرفني، وتبني زواج  جرى مناقشة 
تتزوج؛ وحيث  مامل  البنت  املدعى عليها، وألحقيتها بحضانة  لدى  مانع  قيام  لعدم  ونظرا 
اختارت البنت والدهتا، وبام أن األصل يف احلضانة أهنا من أعامل النساء، وألن األم أعرف 
باألحوال العاطفية والنفسية التي حيتاجها الطفل، وأقدر عىل توفريها؛ وألن احلضانة حق 
للحاضن يراعى فيه مصلحة املحضون يف ترجيح أحد املتنازعني عىل اآلخر؛ لذا فقد حكم 
القايض برد دعوى املدعي، وإسقاطها، وأن تبقى البنت يف حضانة أمها، فاعرتض املدعي، 



312

ح�ضانة

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بحائل،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحائل املساعد برقم ٣٥٥٧٥٣٧ وتاريخ 
برقم ٣٥٢٨١٤٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، ويف  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/١/٢٥هـ، 
يوم اإلثنني املوافق١٤٣٥/٢/١٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٢ وفيها حرض املدعي 
املدعى  )...(، وحرض حلضوره  الرقم  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي 
عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل 
املدعي  وادعى   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( والدها 
قائاًل: إن املدعى عليها كانت زوجة يل، وقد طلقتها ويل منها ثالثة من الولد، وهم )...( 
البالغة من العمر سبع سنوات وسبعة أشهر، و)...( البالغ من العمر مخس سنوات وثالثة 
أشهر، و)...( البالغة من العمر سنة ونصف، وهم يف حضانة أمهم املدعى عليها، أطلب 
املدعى عليها قالت: ما ذكره  ابنتي )...(، هذه دعواي. وبعرضها عىل  احلكم يل بحضانة 
املدعي من الزواج والطالق واألوالد وأعامرهم وحضانتهم عندي كله صحيح، وال أوافق 
عىل نقل حضانة ابنتي )...( إليه؛ حيث إين أمها، وأنا أحق هبا، ونقلها إىل والدها يرض هبا 
وبدراستها، هكذا أجابت. وبمناقشة الطرفني ظهر أن املدعي يقيم يف اخلرب باملنطقة الرشقية، 
ومعه والدته وزوجته، وليس له منها أوالد، واملدعى عليها تقيم مع والدهيا متنقلة يف الرياض 
وحائل وغري متزوجة، وعليه طلبت من املدعى عليها إحضار ابنتها )...( يف اجللسة القادمة، 
ويف يوم اإلثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي واملدعى 
عليها املعرف هبا من والدها، كام حرضت يف هذه اجللسة الطفلة )...(، وبسؤاهلا عن رغبتها 
منهام  الطرفني أرص كل  الصلح عىل  أمها، وبعرض  اختارت  أبيها  أو  أمها  مع  الذهاب  يف 
عىل طلبه؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث اختارت الطفلة )...( والدهتا؛ 
ملا روى  النساء، واألم أحق بحضانة أطفاهلا  وحيث إن األصل يف احلضانة أهنا من أعامل 
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يا  أبو داود وأمحد واحلاكم وعبد الرزاق أن امرأة أتت النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالت: 
رسول اهلل إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه 
طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: “أنِت أحق به ما مل 
تنكحي”؛ وألن األم أعرف باألحوال العاطفية والنفسية التي حيتاجها الطفل، وأقدر عىل 
توفريها، وهلا من الصرب يف هذه الناحية ما ليس للرجل، وهي حتضن بنفسها والرجل حيضن 
بغريه، وألن احلضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة املحضون يف ترجيح أحد املتنازعني 
عىل اآلخر. )جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ١٢٢/٣٤(؛ وحيث تعذر الصلح بني الطرفني، 
ومل يقم باملرأة مانع يمنع من بقاء ابنتها يف حضانتها؛ لذا فقد حكمت برد دعوى املدعي، 
وإسقاطها، وأن تبقى الطفلة )...( يف حضانة أمها. وبعرض احلكم قنعت به املدعى عليها، 
واعرتض املدعى، واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية خالل ثالثني يوما؛ حيث سيسلم نسخة 
من احلكم بعد طباعته، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

بمحكمة  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف 
املساعد رفق كتابه ذي الرقم )٣٥٢٨١٤٦٤( والتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، املقيدة باملحكمة 
برقم )٣٥٢٨١٤٦٤(يف ١٤٣٥/٥/١٢هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ   )  ٣٥٢٢٩٢٢١  ( برقم  بحائل  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
اخلاص بدعوى )...( ضد املدعى عليه/)...( بشأن حضانة ابنته )...( منها، وقد تضمن 
ضبطه،  وصورة  الصك،  وبدراسة  بالصك،  موضح  هو  حسبام  فضيلته  حكم  الصك 
به  ما حكم  املصادقة عىل  باألكثرية  الدائرة  املعاملة قررت  والالئحة االعرتاضية، وأوراق 
فضيلته مع تنبيه فضيلته عىل تصحيح التواريخ املعكوسة، وحذف التكرار املذكور بالصك، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 0راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٥٤٧٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٠هـ رقم القرار: ٣٥١١١١٤٠ 

غيايبا-ا حكلا تملحضونا-ا عنا تلرضرا رفعا رضيعا-ا تبنا هباا-ا تألما حضانةا-مطالبةا
حضانةاتألمالملضيعا-اإلزتماتألباباقميمها-انفاذامعجل.

.Z½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعاىللا
را-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.

3ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)منافجعاهذهابولدهااردوتاإليهااولدهاا(.
4ا-تملوتداذوتتاتألرساما)رر1/ب(او)33ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

الرضيع  ابنها  املدعى عليه طالبة احلكم هلا بحضانة  املدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
من املدعى عليه بعد أن قام بنزعه منها ملا خرجت من بيت الزوجية لوجود خالفات بينهام؛ 
ونظرا لشمول احلكم بالقضاء املستعجل فقد قرر القايض نظر الدعوى غيابيا، وبطلب البينة 
من املدعية أحرضت شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بنزع املدعى عليه للرضيع من والدته 
املدعية؛ ونظرا ألن األم أحق بحضانة ابنها الرضيع، وألن يف نزعه منها رضًرا عليهام، وألن 
وإلزام  البنها،  املدعية  بحضانة  غيابيا  القايض  حكم  فقد  لذا  الرشيعة؛  يف  مرفوع  الرضر 
املدعى عليه بتسليمه هلا مع شمول احلكم بالنفاذ املعجل، فاعرتض املدعى عليه، ثم صدق 

احلكم من حمكم االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٩٥٤٧٨ برقم  املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٠٤١٩١٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ، 
ويف يوم اإلثنني املوافق١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٢ وفيها حرضت 
املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل 
املدعى  حيرض  ومل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( أخيها 
حمرضي  قسم  رئيس  كتاب  وردنا  وقد   ،)...( الرقم  ذا  املدين  السجل  حيمل   )...( عليه 
اخلصوم باملحكمة برقم ٣٤١٠٤١٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ، الذي أفاد بأنه تم إرسال 
نظام  من  الثامنة عرشة  املادة  النظام، وحسب  لدهيم حسب  يعمل  )...(؛ ألنه  إىل  خطاب 
املرافعات الرشعية. ا.هـ، وحتى تاريخ فتح هذه اجللسة مل يردنا خطاب من مرجع املدعى 
العمر  البالغ من  ابنها  املدعية تطلب حسب صحيفة دعواها إعادة   عليه باإلفادة، وبام أن 
ستة أشهر إىل حضانتها، وبام أن ذلك مشمول بالقضاء املستعجل حسب املادتني ذات الرقم 
١٩٩، وذات الرقم ٢٣٣من نظام املرافعات الرشعية سألت املدعية عن ما هو الزم لتحرير 
دعواها، فحررت دعواها قائلة: إن املدعى عليه زوجي رزقت منه عىل فراش الزوجية  بابن  
اسمه )...( وعمره ستة أشهر تقريبا من مواليد عام ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ، وحصل بيني وبني 
يل  احلكم  أطلب  حضانتي،  من   )...( ابني  انتزع   تقريبا  شهر  وقبل  مشاكل،  عليه  املدعى 
املدعية  فسألت  ادعت،  هكذا  حاال،  يل  بتسليمه  عليه  املدعى  وإلزام   ،)...( ابني  بحضانة 
عن بينتها عىل ذلك، وعىل صالحها للحضانة، فأحرضت كال من: )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، وبسؤال كل واحد بمفرده عام لديه من شهادة قال: أشهد هلل تعاىل أن املدعية 
بابن اسمه )...(،  الزوجية   )...( زوجة للمدعى عليه )...(، وقد رزقت منه عىل فراش 
يتجاوز ستة أشهر، هكذا شهد كل  املدعية وعمره ال  بنزعه من والدته  املدعى عليه  وقام 
واحد منهام بمفرده، فطلبت من  املدعية مزكني للشهود فأحرضت كال من )...( سعودي 
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اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام قرر كل واحد منهام بمفرده بقوله: أشهد هلل أن 
الشهود )...( و)...( أبناء )...( ثقات عدول نرضاهم شهوًدا لنا وعلينا، هكذا شهد كل 
من  صادر  بيان  طياهتا  بني  فوجد  املعاملة  أوراق  اىل  الرجوع  فجرى  بمفرده،  منهم  واحد 
 ،)...( االبن  ميالد  من  دعواها  يف  املدعية  إليه  أشارت  ما  صحة  يتضمن  املدنية  األحوال 
وزواجها باملدعى عليه؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى وشهادة الشاهدين املعدلني بعاليه، 
وبام أنه من املقرر فقها أنه يف مثل حال املدعى به بعاليه يكون يف حضانة أمه، وبام أن نزع 
الولد من أمه وهو مل يتجاوز ستة أشهر فيه رضر عىل الطفل، ورضر عىل أمه والرضر مرفوع 
بالرشيعة اإلسالمية لقوله تعاىل: [Z¾½¼«º¹¸¶µ، ولقوله صىل 
اهلل عليه وسلم: )ال رضر وال رضار(، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم يف قصة الطري: )من فجع 
هذه بولدها ردوا إليها ولدها ( فقد حكمت بحضانة  االبن )...( لوالدته  املدعية )...(، 
وعىل املدعى عليه )...( املشار إليه بعاليه تسليم  االبن )...( ألمه حاال، هذا ما ظهر يل، واهلل 
أعلم وأحكم، وبناء عىل املادة ذات الرقم ١٩٩من نظام املرافعات الرشعية فإن هذا احلكم 
مشمول بالنفاذ املعجل بدون كفالة، وأمرت ببعث نسخة من احلكم للمحكوم عليه لتقديم 
اعرتاضه إن رغب يف مدة أقصاها ثالثون يوما من استالمه وإال سقط حقه يف  االعرتاض، 
واكتسب احلكم القطعية، وبام أنه مل يردنا ما يفيد تبلغ املدعى عليه من عدمه؛ لذا فإن احلكم 
يعترب يف حق املدعى عليه غيابيا، والغائب عىل حجته متى حرض، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ. 

افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  املوافق  االثنني  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
من  وال  املدعية  حترض  ومل  عليه  املدعى  حرض  وفيها  والنصف  العارشة  الساعة  اجللسة 
ينوب عنها، وقد وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف بموجب كتاب رئيسها املساعد ذي 
الشخصية  األحوال  دائرة  قرار  معه  املرفق  ١٤٣٤/٨/١٠هـ،  يف   ٣٤١٧٣٢٤١٧ الرقم 
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وصورة  الصك  )وبدراسة  نصه:  وهذا  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ،  يف   ٣٤٢٩١٨٢٤ الرقم  ذو 
الدعوى  فضيلته  أوال/اعترب  ييل:  ما  لوحظ  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه 
من قبيل القضاء املستعجل؛ مستندا يف ذلك عىل املادتني ٢٣٣ -١٩٩من نظام املرافعات، 
وهذا حمل نظر؛ ألن دعوى احلضانة ليست من الدعاوى املستعجلة التي خيشى عليها فوات 
ثانيا/  الرابعة والثالثني بعد املئتني من نظام املرافعات.  الوقت واملنصوص عليها يف املادة 
دون  املعجل  بالنفاذ  مشمول  احلكم  أن  وقرر  املدعية،  ألمه   )...( بحضانة  فضيلته  حكم 
املرافعات، وهذا يف غري حمله؛  نظام  الرقم ١٩٩من  ذات  املادة  ملا نصت عليه  كفالة؛ وفقا 
ألن احلكم باحلضانة ليس مشموال بالنفاذ املعجل، وإنام املشمول بالنفاذ املعجل هو تسليم 
املحضون حلاضنه، فعىل فضيلته إذا قرر شمول احلكم بالتنفيذ املعجل أن يقرص ذلك عىل 
تسليم املحضون حلاضنه، وال يشمل التنفيذ املعجل احلكم باحلضانة. ثالثا/طلب فضيلته 
صالحيتها  عىل  يشهدا  مل  شاهدين  فأحرضت  للحضانة  صالحيتها  عىل  بينه  املدعية  من 
صاحلة   غري  املدعية  أن   االعرتاضية  الئحته   يف  ذكر  عليه  املدعى  أن  عىل  فضال  للحضانة 
مالحظة  فضيلته  فعىل  ذلك،  عىل  فضيلته  يناقشه  ومل  ذلك،  عىل  بينة  لديه  وأن  للحضانة، 
ثم  الضبط وصورته وملخصه عىل الصك وسجله،  يلزم، وإحلاقه عىل  ما  ما ذكر، وإكامل 
إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف يف حال خضوعها لذلك، واهلل املوفق ( . اهـ؛ عليه أجيب 
أصحاب الفضيلة عن املالحظة األوىل أنه نص نظام املرافعات الرشعية يف املادة ب/١٩٩ 
تسليم صغري  تقرير  كان احلكم صادرا من  إذا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  أنه جيب شمول  عىل 
حلاضنه. اهـ مضمونه: واحلكم باحلضانة طريق لتسليم املحضون؛ إذ كيف يسلم املحضون 
من غري حكم باحلضانة؟!  إضافة اىل ذلك رفع الرضر والقاعدة األصولية تقول: إن ما ال 
يتم الواجب به فهو واجب. وعن املالحظة الثانية فإن تقريري شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
قررت  فكام  حلاضنه،  الطفل  تسليم  وهو  مذكور،  ألقرب  يعود  إليها  املشار  املادة  حسب 
جوايب عن املالحظة األوىل أن ما يتم الواجب به فهو واجب. وعن املالحظة الثالثة فقد قرر 
املدعى عليه أنه يريد زوجته املدعية، وأنه سيسعى يف الصلح بإرجاعها إلهناء هذه القضية، 
وطلب مهلة لذلك كام قرر قائال: إن املدعية صاحلة، وال أطعن فيها بيشء، هكذا قرر. وبام 
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يوم  إىل  لذلك  مهلة  وأعطيته  لطلبه،  أجبته  األزواج  بني  خاصة  رشعي  مطلب  الصلح  أن 
األحد املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ الساعة الثامنة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٤هـ.
بمحكمة  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده.،  هلل  احلمد 
بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف 
املساعد رفق كتابه ذي الرقم )٣٤١٧٣٢٤١٧( والتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ، املقيدة باملحكمة 
برقم )٣٥٤٩٤٠٨( وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
اخلاص  ١٤٣٤/٥/٢٠هـ،  وتاريخ   )...( برقم  بحائل  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
بدعوى/ )...( ضد زوجها/ )...(، وطلبها احلكم هلا بحضانة ابنها )...(، وإلزام املدعى 
عليه بتسليمه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بحضانة االبن )...( لوالدته املدعية، وأن 
عىل املدعى عليه تسليمه ألمه حاال، وأن احلكم مشمول بالنفاذ املعجل بدون كفالة، وأن 
احلكم يعترب غيابيا يف حق املدعى عليه، وأن الغائب عىل حجته متى حرض، وقد سبقت منا 
دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، بموجب قرارنا ذي 
الصك  فضيلته عىل  أحلقه  ما  وباالطالع عىل  ١٤٣٤/٨/٨هـ،  يف  الرقم )٣٤٢٩١٨٢٤( 
وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا املذكور قررنا املصادقة عىل ما حكم به فضيلته بعد اإلجراء 

األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢١٥٥١٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١٨٠٧٣١ 

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-ابنتامميِّزةا-اسبقاصدوراحكلالألما-اأحقياهاامااملاتنكحا-ا
عدماتلطعنافيهاا-ارصفاتلنظل.

1ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)أنتاأحقابهاماملاتنكحي(.
را-سولاأيبابكلاريضاتهللاعنهاعناتألماعندمااخاصلاعملابناتخلطاباتملأتهاتلاياطمقهاا

يفاولدهالا)هياأحنىاوأعطفاوألطفاوأرأفاوأرحل(.

أقام املدعي دعواه ضد مطلقته املدعى عليها طالبا احلكم له بحضانة ابنته منها بعد إمتامها 
سن سبع سنوات؛ وذلك لصدور حكم سابق بحضانة املدعى عليها هلا قبل بلوغها ذلك 
عىل  موافقتها  عدم  وقررت  بصحتها،  أقرت  عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  السن، 
حضانة املدعي البنتها منه، ونظرًا ألن املدعي مل يطعن يف صالحية املدعى عليها للحضانة، 
وألن األم أحق بحضانة البنت ما مل تنكح؛ لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
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يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة 
باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٥٥١٧ برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/٠٥/١١هـ  وتاريخ   )...( برقم 
اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية(   ...(  )...( حلضوره  وحرضت   ،)...( الرقم  ذي  املدين 
اإلقامة  بموجب رخصة  اجلنسية(   ...(  )...( أخيها  قبل  املعرف هبا من   ،)...( الرقم  ذات 
ذات الرقم )...(، فادعى )...( قائال: لقد كانت املدعى عليها زوجتي، وقد طلقتها طلقة 
من  الصادر  ١٤٢٨/٠١/٠٤هـ،  يف   ٤١ الرقم  ذي  الطالق  إثبات  صك  بموجب  واحدة 
اسمها  بابنة  الزوجية  فراش  عىل  منها  ورزقت  جدة،  بمحافظة  الشخصية  األحوال  حمكمة 
)...( املولودة بتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٥هـ، وقد حكم لصالح املدعى عليها بحضانة البنت 
بموجب الصك الصادر من فضيلة هبذه املحكمة سابقا الشيخ )...( برقم ٣/٢٠٠/١٥٤ يف 
١٤٣٠/٠٧/٠١هـ، املكتسب القطعية بقناعة الطرفني، وبام أن البنت بلغت سبع سنوات؛ 
لذا أطلب احلكم يل بحضانتها، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها قالت: ما 
ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح مجلة وتفصيال، وال أوافق عىل احلكم للمدعي باحلضانة، 
هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: إن املدعى عليها امرأة صاحلة يوم أن كانت يف 
عصمتي، وال أعلم عن حاهلا شيئا بعد الطالق سوى أهنا متنع ابنتي من زياريت يف بيتي، علام 
بأهنا تسمح هلا بالزيارة يف بيت أهيل، هكذا قرر؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وما قرره الطرفان، وما قرره املدعي من أن املدعى عليها كانت امرأة صاحلة يوم أن كانت 
يف عصمته، وأنه ال يعلم عن حاهلا شيئا بعد الطالق، ولعموم قول املصطفى صىل اهلل عليه 
اهلل عنه عن األم عندما  أبو بكر ريض  قال   (،  وقـد  تنكحي  مامل  به  أنت أحـق   (  : وسلم 
خاصم عمر بن اخلطاب امرأته التي طلقها يف ولدها:)هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف 
وأرحم(. رواه ابن أيب شيبة، وبام أن احلضانة من احلقوق املتجددة؛ لذا فقد رصفت النظر عن 
دعوى املدعي، وحكمت بأن تكون احلضانة للمدعى عليها، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر 
عدم القناعة، وطلب االستئناف، فأجيب لطلبه، وجرى إفهامه بتعليامت االعرتاض، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
املرفق  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٤٨٠١٦ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا 
 ...(  )...( املرأة  ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٨٢٧٤٧
االعرتاضية،  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ،)...( ابنته  حضانة  يف  اجلنسية( 
تقررت املوافقة عىل احلكم برصف النظر عن دعوى املدعي، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٩٠١٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٨٧٨٦ 

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-ابناانامميِّزتانا-ادفعابزوتجاتألبا-اأحقيةاتألمامااملاتنكحا-ا
تحلكلابحضاناهاالبنايهااحاىازوتجهام.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأنتاأحقابهامااملاتنكحيا(.

ألن  منها؛  ابنتيه  بحضانة  له  احلكم  طالبا  عليها  املدعى  مطلقته  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
عمرمها جتاوز العرش سنني، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت 
بأهنا مل تتزوج، وأهنا متفرغة البنتيها يف حني أن املدعي متزوج، وأهنا ال تأمن عىل البنتني يف 
بيته؛ ونظرا ألن األم أحق بحضانة ابنتيها ما مل تنكح، وألن مذهب احلنابلة بقاء البنت لدى 
البنتني للمدعى عليها حتى زواجهام،  القايض بحضانة  لذا فقد حكم  أمها حتى زواجها؛ 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العاّمة باألحساء، وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء برقم ٣٤٣٣٩٠١٨ وتاريخ 
يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ،  وتاريخ   )...( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ، 
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األحد ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، 
وادعى عىل احلارضة معه )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا 
من قبل أبيها )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...( قائاًل يف حترير دعواه: إين 
سبق يل الزواج من املدعى عليها بتاريخ ١٤٢٠/١٢/١٩هـ، وأنجبت مني بنتني مها )...( 
طلقتها  ثم  ١٤٢٤/٢/٩هـ،  بتاريخ  مولودة  و)...(  ١٤٢٢/١٠/١٠هـ،  بتاريخ  مولودة 
بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٤٣٣٦٤٦٧ يف ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، وقد 
من  جتاوزتا  قد  إهنام  وحيث  حضانتها؛  يف  ومها  و)...(،   )...( ابنتي  عليها  املدعى  أخذت 
العمر العرش سنني، ومل تبلغا أطلب احلكم يل بحضانتهام، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليها أجابت قائلًة: ما ذكره املدعي من سبق زواجنا يف التاريخ املذكور، وإنجايب منه 
البنتني املذكورتني ويف التارخيني املشار إليهام، وأهنام مل تبلغا، وطالقه يل يف التاريخ املذكور 
بموجب الصك املذكور، وأين أخذت ابنتي )...( و)...( يف حضانتي كل هذا صحيح، وأنا 
متزوجة ومتفرغة هلام، وعندي  وأنا غري  متزوج  والدمها بحضانتهام؛ ألنه  يقوم  أن  أرفض 
سكن مستقل عبارة عن شقة مستقلة يف منزل أهيل، وأنا ال آمن إن سكنتا مع والدمها أن 
تضيعا؛ حيث ال رقيب وال حسيب، وال يمكن أن تكون زوجة أبيهام مثل أمهام يف احلنان 
والعطف عليهام واحلرص والعناية هبام، هذا جوايب. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائاًل: 
املدعى عليها من سكنها يف بيت أهلها يف شقة مستقلة، وأهنا غري متزوجة وأين  ما ذكرته 
متزوج من امرأة أخرى صحيح إال أن حق احلضانة يل وال عالقة لذلك بزوجتي، هذا ما 
لدي. وبعرض الصلح عىل الطرفني، وذلك بحضانة املدعي البنتيه رفضت املدعى عليها، 
كام رفض املدعي حضانة املدعى عليها البنتيها، ومتسك كل منهام برأيه؛ فبناًء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة؛ وحيث إن البنتني قد جاوزتا السابعة من العمر، وحيث اختلف العلامء 
فيمن تكون له احلضانة من األبوين للبنت بعد العمر املذكور، فذهب احلنفية واملالكية إىل 
أن البنت إذا بلغت السابعة تكون حضانتها ألمها، ثم اختلفوا يف أمد ذلك، فعند احلنفية إىل 
بلوغها، وعند املالكية إىل أن يتسلمها زوجها، وهذا القول هو الذي يرتجح يل؛ ألن األم 
أقرب البنتها من أبيها، فهي التي تعلمها ما ينفعها من أمور النساء، وهي التي تطلع عىل 
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بلوغها، وتعلمها ما يتعلق بذلك من األحكام واآلداب، وبام أن أمها مل تتزوج، وللحديث 
عنه صىل اهلل عليه وسلم: ) أنِت أحق به ما مل تنكحي (، وهذا عام يف الذكر واألنثى، ومن بلغ 
سبع سنني ومن دوهنا؛ خالفًا ملذهب الشافعية الذين يرون التخيري كالصبي، واحلنابلة الذين 
يرون أن احلضانة يف السن املذكورة لألب؛ لذا وجلميع ما تقدم فقد حكمت بحضانة البنتني 
وبعرض  ذلك.  يف  رغب  إن  زيارهتام  حق  وللمدعي  زواجهام،  حتى  لوالدهتام  املذكورتني 
احلكم عىل الطرفني قنعت به املدعى عليها واعرتض عليه املدعي، وطلب االستئناف فأجيب 
إىل طلبه، وأعطي موعدا يوم غٍد االثنني ١٤٣٥/١/١هـ الستالم صورة من صك احلكم 
إلعداد الئحته االعرتاضية عليه، وأفهمته بأن له مدة أقصاها ثالثون يومًا من ذلك التاريخ 
فإذا انتهت املدة ومل يقدم اعرتاضه فإنه يسقط حقه يف االعرتاض، ويكسب احلكم القطعية، 
ففهم ذلك. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
/٣٥/٣٨١٧٤٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 

ش١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء 
املساعد الشيخ/ )...( برقم ٣٤/١٧٦٦٥٣٩ وتاريخ١٤٣٥/٢/١هـ، املرفق هبا الصك 
بدعوى/ اخلاص  وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،   )...( برقم  املسجل  فضيلـته  من  الصادر 

)...( ضد/)...( يف قضية حضانة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة 
عىل احلكم مع تنبيه فضيلته إىل أن يطلع عىل ما يثبت ميالد القارص من شهادة ميالد ونحوه، 
ويشري إىل ذلك يف صك احلكم فيام ينظره من قضايا مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ٦/٧ /١٤٣٥هـ.
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 3راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٧١٤٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١١٩٤٧٩ 

حضانةا-امطالبةاتألماهباا-اتبنانامميِّزتنا-ااغيبةاتألبا-اشهادةاشهوداعدولا-اأحقياهااماا
ملاتنكحا-احكلاغيايبا-احضانةاتألماالبنيها.

سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأنِتاأحقابهامااملاتنكحيا(.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة احلكم هلا بحضانة ابنيها منه؛ وذلك 
لغيابه عنهم مدة طويلة، وال تعرف له مكان إقام، وقد جرى البحث والتحري عن املدعى 
املدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضده  الدعوى  سامع  القايض  وقرر  عليه،  يعثر  فلم  عليه 
أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بغيبة املدعى عليه منذ طالق املدعية منه، وأهنا أحق 
بحضانة ابنيها؛ ولذا فقد حكم القايض غيابيا بحضانة املدعية البنيها،  ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

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 
٣٤٣٥٧١٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٨٥٥٤٣٨ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١١/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ١١ وفيها حرضت )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( ومل 
حيرض املدعى عليه ومل يرد لنا ما يفيد إبالغه. وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: إنني ال أعلم 
البحث والتحري  للبحث عنه عن طريق  ارسال خطاب ملحافظة جدة  تم  له عنواًنا، وقد 
وإىل اآلن مل يصل لنا منهم أي رد، أطلب إمهايل حلني ورود جواب البحث والتحري، عليه 
رفعت اجللسة، وسوف حيدد هلا حال ورود جواب البحث والتحري، ثم يف جلسة أخرى 
لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة القائم بعمل القايض )...( ويف هذا 
اليوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ افتتحت اجللسة وفيها حرضت املدعية ومل حيرض 
إلينا خطاب من مدير رشطة حمافظة جدة برقم ٢٥/١/٢/٨٢٤١  املدعى عليه وقد ورد 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، املتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه تم البحث والتحري عن املدعى 
عليه )...( ومل يعثر عليه، وبسؤال املدعية عن دعواها قالت: إن املدعى عليه )...( سعودي 
صك  بموجب  طلقني  وقد  زوجي  كان   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٩هـ   ٢٧ برقم  بجدة  واألنكحة  الضامن  الصادر من حمكمة  الطالق 
بعد ما أنجبت له ولدين، مها )...( وعمره عرش سنوات و)...( وعمرها إحدى عرشة سنة، 
احلكم  أطلب  باحلضانة،  أحق  وأنا  أتزوج،  مل  وأنا  مكان،  أي  له  أعرف  وال  متغيب،  وهو 
هل  وبسؤاهلا:  غيابيًا،  الدعوى  يف  السري  قررت  عليه  دعواي.  هذه  أوالدي،  بحضانة  يل 
لدهيا بينة عىل دعواها؟ فقالت: لدي شهود أطلب سامع ما لدهيم، ثم حرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقال: إنني شقيق املدعية، وأبلغ من العمر 
سبعا وثالثني سنة، وأعمل يف مصنع )...(، وأشهد هلل تعاىل أن املدعى عليه متغيب من حني 
طالق شقيقتي املدعية، ومل نعرف له أي عنوان، وشقيقتي أحق باحلضانة، كام حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقال: إنني شقيق املدعية، وأبلغ 
من العمر أربعا وعرشين سنة، وأعمل يف مؤسسة )...(، وأشهد هلل تعاىل أن املدعى عليه 
متغيب من حني طالق شقيقتي املدعية، ومل نعرف له أي عنوان، وشقيقتي أحق باحلضانة، 
هكذا شهدا، وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
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الرقم )...(؛ وبناًء عىل ما تقدم، وملا  و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
أحرضته املدعية يف شهادة الشهود املعدلة، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: ) أنِت أحق به مامل 
تنكحي (، وبناًء عىل املادة ذات الرقم ) ٥٥ (؛ لذا فقد حكمت أن تكون حضانة الولدين 
للمدعية، ويعد احلكم يف حق املدعى عليه غيابيًا، والغائب عىل حجته متى حرض، ولكون 
وباهلل  االستئناف،  ملحكمة  املعاملة  ببعث  أمرت  فقد  لذا  تبليغه؛  متعذر  غائب  عىل  احلكم 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٥٧٧٤ برقم  بجدة  العامة  باملحكمة 
)...( ضد )...( يف حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 4راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٣١١٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٦٣٦٧ 

حضانةا-امطالبةاتألماهباا-ابناانادوناسناتلامييزا-اتألماموتطنةا-اتألبامقيلا-اسفلها
نفاذا باقميمهاما-ا تألبا إلزتما البنايهاا-ا تألما غيايبا-احضانةا حكلا تلبالدا-ا خارجا بابنايها

معجل.

1ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.
را-مااجاءايفاتللوضامعاحاشياها)ر/148(: “ وتألحقاهبااُأم”.

3ا-سولاتبناتلقيلايفازتداتملعادا)4/ر13(: “ مصمحةاتلبنتاوتألماوتألباأناتكوناعندا
أمها،اوهذتاتلقولاهواتلذياالانخااراسوته”.

تمللتفعاتا نظاما منا )34/ر(ا تللسلا ذتتا وتملادةا )رر/هـ/ا(،ا تللسلا ذتتا 4ا-تملادةا
تلرشعية.

را-اسلتراتملجمساتألعىلالمقضاءاذواتللسلا)ررر/ر/34(اوتلااريخار0/ا1434/0هـ.
وتلااريخا )ار3/ت(ا تللسلا ذوا لمقضاءا تألعىلا تملجمسا رئيسا معايلا اا-تعميلا

ر1/ر1434/0هـ.

منه؛  ابنتيها  بحضانة  هلا  احلكم  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
وذلك لسفره هبام خارج البالد دون علمها وموافقتها؛ وألن ابنتيها قد يصيبهام الرضر من 
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القايض سامعها ضده غيابيا؛  بالدعوى فقرر  تبليغه  ذلك، وقد غاب املدعى عليه، وتعذر 
ونظرًا ألن البنتني ما تزاالن يف مرحلة احلضانة، وملا يلحقهام من الرضر بانفراد والدمها هبام 
دون أمهام، وألن األم أحق بحضانتهام؛ لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه أن يسلم 
ابنتيه إىل والدهتام املدعية، وقرر شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف. 

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 
٣٤٣٨٣١١٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٩٧٩٨٣٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، ويف يوم األربعاء املوافق١٤٣٤/٠٩/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
الرقم )...(،  املدين ذي  ٠٢ وفيها حرضت )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل   :٠٠
املعرف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، وقد وردنا أصل ورقة التبليغ ذي الرقم )...( بوساطة 
املحرض )...(، واملتضمن: )انتقلت حسب”الكروكي” املرفق عامرة )٨(، بريد رقم )...(، 
الدور الثالث، الشقة ذات الرقم )١٨(، وطرقت الباب وال أحد جييب إطالقا (، كام قررت 
املدعية قائلة: إن املدعى عليه قد خرج وغادر البالد، وال أعرف له حمل إقامة؛ لذا وبناء عىل 
الرشعية  املرافعات  نظام  من   )٢/٣٤( الرقم  ذات  واملادة  )٢٧/هـ/٦(  الرقم  ذات  املادة 
فقد قررت سامع دعوى املدعية. وبسؤاهلا عن دعواها أجابت قائلة: إن املدعى عليه )...( 
زوجي تزوجني بموجب عقد النكاح الصادر من املحكمة اجلزئية للضامن والنكحة بجدة 
ريال، ودخل  ألف  والتاريخ ١٤٢٧/٠٧/١٢هـ عىل مهر وقدره عرشون  برقم ٦٢/٨٢ 
١٤٣٠/١٢/١١هـ،  بتاريخ  املولودة  )...(؛  البنتني  له  وأنجبت  الرشعي،  الدخول  يب 
تاريخ  منذ  طفلتي  أخذ   قد  عليه  واملدعى  ١٤٣٣/١١/١٧هـ.  بتاريخ  املولودة  و)...( 
١٤٣٤/٠٨/١٢هـ باحليلة، ومها يف سن الرضاعة، و)...( مل تتجاوز تسعة أشهر، وسافر 
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خارج اململكة، وأطلب حضانة أوالدي بصفة مستعجلة ملا قد حيصل لبنايت من الرضر، ومل 
يقم بأخذ موافقتي عىل السفر هبن، هذه دعواي. وبسؤال املدعية عن شهادة ميالد ابنتيها 
أبرزت شهادة امليالد لغري السعوديني الصادرة من مدير مكتب األحوال املدنية بجدة، مدير 
سجل الواقعات برقم ٣/٢٥٠٥٥ وتاريخ تسجيلها ١٤٣٣/١٢/١٨هـ، واملتضمنة: )اسم 
املولود )...( أنثى، تاريخ امليالد ١٤٣٣/١١/١٧هـ، اسم األب )...( )... اجلنسية(، اسم 
األم )...( سعودية اجلنسية(، كام أبرزت شهادة امليالد املؤقتة لغري السعوديني الصادرة من 
مدير مكتب األحوال املدنية بجدة برقم ٢٧٦٦٧٦ وتاريخ تسجيلها ١٤٣١/١١/٢٦هـ، 
واملتضمنة: ) اسم املولود )...( أنثى، تاريخ امليالد ١٤٣٠/١٢/١١هـ، اسم األب )...( 
)... اجلنسية(، اسم األم )...( سعودية اجلنسية(، وبسؤال املدعية عن عقد النكاح أجابت 
النكاح،  عقد  من  نسخة  وهذه  عليه،  املدعى  بحوزة  واملستندات  األوراق  مجيع  إن  قائلة: 
وقد جرى االطالع منا عىل نسخة من عقد النكاح املشار إليه فوجدته كام ذكرت املدعية؛ 
تزاالن يف مرحلة  ما  )...( و)...(  البنتني  الدعوى واإلجابة؛ وألن  تقدم من  ما  فبناء عىل 
إىل  حيتاج  املرحلة  هذه  يف  والطفل  معًا،  واحلاضن  املحضون  حق  من  واحلضانة  احلضانة، 
حضانة أمه ورعايتها لينشأ نشأة سوية كأمثاله ممن هم يف عمره؛ وألن البنت )...( مل تتجاوز 
سنها الرابعة، والبنت )...( تسعة أشهر، وملا يلحق البنتني من الرضر  بانفراد والدمها هبام 
البنت )...( حتتاج  أمهام، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )ال رضر وال رضار(؛ وألن  دون 
إىل الرعاية والرضاعة؛ وألن األم أحق بحضانتهام ملا جاء يف الروض وحاشيته )١٤٨/٧( 
من قوله:” واألحق هبا أم”،وملا قرره ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه زاد املعاد )١٣٧/٤( من 
قوله:” فمصلحة البنت واألم واألب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي ال نختار 
سواه”أ.هـ، وملا ورد يف قرار املجلس األعىل للقضاء ذي الرقم )٣٤/٢/٢٧٩( والتاريخ 
الرقم  إليه يف تعميم معايل رئيس املجلس األعىل للقضاء ذي  املشار  ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، 
ومصلحته  املحضون  جانب  )مراعاة  املتضمن:  ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ،  والتاريخ  ٣٧٦/ت 
عند احلكم باحلضانة ألحد األبوين والتدقيق واالهتامم فيام يقدح به أحد األبوين من عدم 
واالهتامم  األولوية  اجلانب  هذا  يعطى  وأن  احلضانة،  طلب  عند  اآلخر  الطرف  صالحية 
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أوال:  ييل:  ما  قررت  فقد  كله  لذلك  القضايا(؛  من  النوع  هذا  مثل  يف  النظر  عند  والعناية 
أن   )...( إقامته  ورقم   )...( سفره  جواز  ورقم  اجلنسية(   ...(  )...( عليه  املدعى  ألزمت 
يسلم ابنتيه )...( و)...( إىل والدهتام املدعية )...(. ثانيا: بمقتىض نظام املرافعات الرشعية 
والئحته التنفيذية فإن هذا اإلجراء مشمول بالنفاذ املعجل بال كفالة. ثالثا: لألب احلق يف 
املطالبة برؤيتهام أو زيارهتام، وبذلك حكمت. وبتالوة احلكم عىل املدعية قنعت به، وهذا 
احلكم يعد غيابيا يف حق املدعى عليه بناء عىل املادة ذات الرقم )٢٧/هـ/٦( واملادة ذات 
الرقم )١٧٦( من نظام املرافعات الرشعية، والغائب عىل حجته متى حرض، وقررت الكتابة 
لفضيلة رئيس دائرة احلجز والتنفيذ للعمل بموجبه حاال، وبعث نسخة من احلكم للمدعى 
املدة ومل  انتهت  إذا  وأنه  استالمه،  يوما من  االعرتاضية خالل ثالثني  لتقديم الئحته  عليه 
الرقم  ذات  املادة  عىل  بناء  القطعية  احلكم  فسيكتسب  االعرتاضية  بالئحته  خالهلا  يتقدم 
)١٧٨( واملادة ذات الرقم )٤/١٧٦( من ذات النظام، وعليه رفعت اجللسة يف متام الساعة 
الثانية والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٤/٠٩/١٦هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
املتضمن دعوى/ برقم ٣٤٣٢١٥٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ،  العامة بجدة  باملحكمة 

)...( ضد/)...( يف حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، 
واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



332

ح�ضانة

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١٣٤٠٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٧٨٨٦٣  

حضانةا-امطالبةاتألماهباا-اأوالداغريامميِّزينا-ادفعابانازلاتألماعنهاا-اعجزاعناإثباتها-ا
رفضايمنياتملدعيةا-تحلكلالألمابحضانةاأوالدهاا-اإلزتماتألباباقميمهلا-انفاذامعجل.

“ فإذتاتفرتقاتلزوجاناوهلاماطفٌلاأوامعاوٌهاأواجمنوٌناذكٌلا تلقناعلا 1ا-مااجاءايفاكشافا
أواأنثىافأحقاتلناسابحضاناهاأمهاكاماسبلاتلفلتقامعاأهمياهااوحضورهااوسبوهلاا(.ا
سالايفاتملبدعلاالانعملافيهاخالًفااملااروىاعملوابناشعيٍباعناأبيهاعناجدهاأنااتملأًةا
لها لهاسقاًء،اوحجليا لهاوعاًء،اوثدييا بطنيا تبنياهذتاكانا إنا تهللا ياارسولا سالتلا
حوتًء،اوإناأباهاطمقنياوأرتداأناينازعهامني،افقالاهلااتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)ا
أنِتاأحقابهامااملاتنكحيا(.اروتهاأمحداوأبوادتوداولفظهاله؛اولقضاءاأيبابكٍلاعىلاعملا
بعاصلابناعملاألمه،اوساللا)اورحيهااوشمهااولفظهااخرٌيالهامنكا(.اروتهاسعيٌدايفا
سننه؛اوألناتألباالاياوىلاتحلضانةابنفقه،اوإنامايدفعهاإىلامنايقومابه،اوتمللتدابأهمياهاا

أناتكوناحلًةاعاسمًةاعداًلايفاتلظاهلافاقدم”.
را-تملادةاذتتاتللسلا)را1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

املدعى عليه طالبة احلكم هلا بحضانة أوالدها منه؛  املدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
وذلك ألهنا خرجت من بيته إىل بيت أهلها لوجود خالف بينهام وبقي األوالد يف حضانة 
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املدعى عليه، ومجيعهم دون سن السابعة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
يمني  ورفض  دفعه،  عىل  بينة  يقدم  ومل  له،  األوالد  حضانة  عن  تنازلت  املدعية  بأن  ودفع 
املدعية عىل نفي ما دفع به؛ ونظرا لكون األوالد دون السابعة فتكون األم أحق بحضانتهم؛ 
وألزم  الدعوى،  يف  املذكورين  األوالد  حلضانة  املدعية  باستحقاق  القايض  حكم  فقد  لذا 
املدعى عليه بتسليمهم للمدعية، وقرر شمول احلكم بالنفاذ املعجل، وأفهم املدعى عليه أن 
له يمني املدعية عىل نفي ما ذكره متى رغب يف ذلك، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٣٤٠٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٨٥٨٤٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، 
والنصف  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ  املوافق  اإلثنني  يوم  ويف 
صباحًا وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( حال 
حضور املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة برقم 
٣٥١٩٤٨٢٣ يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وله فيها حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد 
سعودي   )...( معها  احلارض  عىل  أصالة  املدعية  وادعت  الخ،  واإلنكار..  واإلقرار  عليها 
املدعى عليه زوجي  إن  قائلًة يف دعواها:  الرقم )...(  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب 
تزوجني بوالية والدي عىل مهر قدره مخسة وعرشون ألف ريال استلمته كاماًل، ودخل يب 
الدخول الرشعي يف ١٤٢٧/٣/٣هـ، وقد أنجبت له عىل فراش الزوجية ثالثة أوالد، وهم 
)...( وعمره ست سنوات، و)...( وعمره مخس سنوات، و)...( وعمرها ثالث سنوات، 
بيني وبني  املشاكل األرسية  بيت أهيل؛ وذلك لوجود بعض  إىل  تقريبًا خرجت  ومنذ سنة 
لديكم يف هذا  منظورة  منه، وهي  نكاحي  بدعوى طلب فسخ  تقدمت  املدعى عليه، وقد 
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املكتب القضائي واألوالد املذكورين يعيشون مع املدعى عليه؛ لذا أطلب احلكم يل بحضانة 
األوالد املذكورين، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكرته 
املدعية من الزواج واملهر وقدره والدخول وتارخيه، واألوالد وأعامرهم، وأهنا خرجت من 
بيتي قبل أكثر من سنة وذلك لوجود بعض املشاكل األرسية، وأهنا تقدمت بدعوى طلب 
فسخ نكاحها مني، وهي منظورة لديكم، وأن األوالد يعيشون معي فهذا كله صحيح، وما 
طلبته املدعية من احلكم هلا بحضانة األوالد املذكورين فأنا غري مستعد، والسبب يف ذلك أن 
املدعية قامت برمي األوالد، ومل تسأل عنهم خالل املدة املاضية، كام أن املدعية قد تنازلت 
عن حضانة األوالد املذكورين، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية قررت قائلًة: ال 
أنني قمت برمي األوالد املذكورين، وأنني مل أسأل عنهم  صحة ملا ذكره املدعى عليه من 
مل  وأنا  عليه،  للمدعى  املذكورين  األوالد  حضانة  عن  تنازلت  وأنني  املاضية،  املدة  خالل 
ما  عىل  بينة  لديك  هل  عليه:  املدعى  وبسؤال  قررت.  هكذا  األوالد،  حضانة  عن  أتنازل 
ذكرت؟ فأجاب بالنفي، فجرى إفهامه بأن له يمني املدعية عىل نفي ما ذكره فأجاب قائاًل: 
تريدان إضافته؟  ما  لديكام  الطرفني: هل  قرر، وبسؤال  املدعية، هكذا  بيمني  أرغب  أنا ال 
فأجابا بالنفي؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ولطلب املدعية تسليمها األوالد 
املدعية  دعوى  عىل  عليه  املدعى  وملصادقة  بحضانتهم،  هلا  واحلكم  الدعوى  يف  املذكورين 
من الزواج والدخول وتارخيه واألوالد وأعامرهم، وعدم استعداده بام طلبته املدعية؛ وألن 
املدعى عليه مل يقدح يف املدعية بام يوجب سقوط حضانتها؛ وألن عمر األوالد املذكورين 
دون سبع سنوات؛ وملا قرره الفقهاء من أن من كان دون السابعة فإن حضانته ألمه. قال يف 
ُأْنَثى َفَأَحقُّ  َأْو  ُنوٌن َذَكٌر  َأْو جَمْ َأْو َمْعُتوٌه  اَم ِطْفٌل  ْوَجاِن َوهَلُ َق الزَّ الكشاف ما نصه: “ َفإَِذا اْفرَتَ
تَِها َوُحُضوِرَها َوَقُبوهِلَا (. َقاَل يِف امْلُْبِدِع: ال َنْعَلُم  ُه َكاَم َقْبَل اْلِفَراِق َمَع َأْهِليَّ النَّاِس بَِحَضاَنتِِه ُأمُّ
ِ إنَّ اْبنِي  ِه َأنَّ } اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَّ ِفيِه ِخالًفا مِلَا َرَوى َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
َقنِي َوَأَراَد َأْن َيْنَتِزَعُه  َهَذا َكاَن َبْطنِي َلُه ِوَعاًء، َوَثْديِي َلُه ِسَقاًء، َوِحْجِري َلُه ِحَواًء، َوإِنَّ َأَباُه َطلَّ
ُد َوَأُبو َداُود  بِيُّ صىل اهلل عليه وسلم: َأْنِت َأَحقُّ بِِه َما مَلْ ُتْنَكِحي {. َرَواُه َأمْحَ ِمنِّي، َفَقاَل هَلَا النَّ
َها َوَلْفُظَها  ِه، َوَقاَل: َوِرحُيَها َوَشمُّ َوَلْفُظُه َلُه، َو” لَِقَضاِء َأيِب َبْكٍر َعىَل ُعَمَر بَِعاِصِم ْبِن ُعَمَر أُلمِّ
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َيْدَفُعُه إىَل  اَم  َوإِنَّ  ِ بَِنْفِسه ،  َضاَنَة  َيَتَوىلَّ احْلَ َرَواُه َسِعيٌد يِف ُسَننِِه، َوأَلنَّ اأَلَب ال  َلُه ِمْنَك”.  َخرْيٌ 
م؛ لذا فقد ألزمت  َفُتَقدَّ اِهِر  الظَّ يِف  َعْداًل  َعاِقَلًة  ًة  َتُكوَن ُحرَّ َأْن  تَِها  بَِأْهِليَّ َوامْلَُراُد  بِِه،  َيُقوُم  َمْن 
بناء  بالنفاذ املعجل  بتسليم األوالد املذكورين يف الدعوى للمدعية؛ مشموال  املدعى عليه 
املدعية  باستحقاق  وحكمت  الرشعية،  املرافعات  نظام  من   )١٦٩( الرقم  ذات  املادة  عىل 
حلضانتهم، وأفهمت املدعى عليه بأن له يمني املدعية عىل نفي ما ذكره متى رغب يف ذلك، 
وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت املدعية القناعة؛ أما املدعى عليه فقد قرر عدم القناعة، 
ويطلب االستئناف بالئحة اعرتاضية، فأجيب لطلبه، وأفهم أن عليه مراجعة املحكمة يف 
يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٤/١٣هـ الستالم نسخة من احلكم، وإبداء معارضته عليه، 
فإن  يعدها خالهلا  مل  إن  وأنه  التاريخ،  يومًا من هذا  أن مدة االعرتاض ثالثون  أفهمته  كام 
وانتهت اجللسة  ففهم ذلك،  القطعية،  حقه يف االعرتاض يكون ساقطًا، ويكتسب احلكم 
الساعة العارشة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٦٧٦٣ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
دعوى/)...( ضد/)...( يف حضانة. 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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 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٢٠٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٥١٣٢ 

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-ابنتاغريامميِّزةا-اعدمازوتجاتألما-ارداتلدعوىا-اتحلكلالألما
بحضانةاتبناها.

1ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأنتاأحقابهامااملاتنكحيا(.
را-امااروىاعملوابناشعيٍباعناأبيهاعناجدهاأناتملأًةاسالتلاياارسولاتهللاإناتبنياهذتا
أنا وأرتدا أباهاطمقنيا وإنا لهاحوتًء،ا لهاسقاًء،اوحجليا وثدييا لهاوعاًء،ا بطنيا كانا

ينازعهامني،افقالاهلااتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)أنتاأحقابهامااملاتنكحيا(.
3ا-امااجاءايفاتلكشافلا“ فإذتاتفرتقاتلزوجاناوهلاماطفٌلاأوامعاوٌهاأواجمنوٌناذكٌلاأواأنثىا

فأحقاتلناسابحضاناهاأمهاكاماسبلاتلفلتقامعاأهمياهااوحضورهااوسبوهلا”.
4ا-سضاءاأيبابكٍلاعىلاعملابعاصلابناعملاألمه،اوساللاورحيهااوشمهااولفظهااخرٌيالها

منك.ا

منها؛ خوفا  ابنته  له بحضانة  املدعى عليها طالبًا احلكم  املدعي دعواه ضد مطلقته  أقام 
عليها من هرب املدعى عليها هبا إىل بلدها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها دفعت بأن 
البنت ال تزال يف سن احلضانة، وأهنا أحق بحضانتها من املدعي، وأنكرت نيتها اهلرب هبا؛ 
ونظرًا ألن املدعى عليها مل تتزوج والبنت دون سن السابعة، وألنه مل يقدح أحد الطرفني يف 
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اآلخر بام يوجب سقوط حضانته، وألن ما ذكره املدعي من اخلوف عىل البنت من هروب 
عليها،  املدعى  ألمها  البنت  بحضانة  القايض  حكم  فقد  لذا  له؛  مربر  ال  هبا  عليها  املدعى 
وبعدم استحقاق املدعي ملا يدعيه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم األحد ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ الساعة التاسعة صباحًا لدي 
أنا )...( القايض باملحكمة العامة بالطائف القائم بعمل املكتب القضائي اخلامس، وبناء عىل 
املعاملة املحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٤١٢٢٠٠٨ يف ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ، املقيدة هبذه 
 )...( حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ  يف   ٣٤٦٤٤١٤٧ برقم  املحكمة 
 )...( املدعي  بصفته وكياًل عن   )...( الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
يف   ٣٤٣٠٨٢٣٧ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٠٣/١٤هـ، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( بصفته وكياًل عن املدعى عليها )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم 
يف   ٣٤٤٢١٤١٨ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ، فأدعى األول قائاًل: إن موكلة املدعى عليه كانت زوجة ملوكيل، وقد 
يف  املولودة   )...( اسمها  بنتًا  الزوجية  فراش  عىل  له  أنجبت  أن  بعد  عام  قرابة  قبل  طلقها 
لعلم  نام  وقد  اجلنسية،  أصالة غري سعودية  عليها  املدعى  إن  ١٤٢٨/٠٧/٠٣هـ؛ وحيث 
ابنته  بحضانة  له  احلكم  يطلب  موكيل  فإن  لذا  لدولتها؛  بابنته  للهروب  ختطط  بأهنا  موكيل 
املذكورة؛ خوفًا عليها من الضياع، هكذا ادعى. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه وكالة 
وأهنا  ملوكله،  زوجة  كانت  موكلتي  أن  من  دعواه  يف  وكالة  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:  أجاب 
أنجبت له البنت املذكورة املولودة يف ١٤٢٨/٠٧/٠٣هـ، فهذا صحيح؛ وأما ما ذكره من 
تاريخ الطالق أنه قبل قرابة عام فغري صحيح، والصحيح أنه طلقها يف ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، 
وقد بانت منه بينونة كربى، وما ذكره بخصوص أن موكلتي ختطط للهرب بالطفلة املذكورة 
سن  يف  تزال  ما  املذكورة  الطفلة  فإن  احلضانة  طلبه  بخصوص  وأما  صحيح،  غري  فهذا 
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احلضانة، وموكلتي أحق من املدعي بحضانة ابنتها، هكذا أجاب. وبتصفح أوراق املعاملة 
اإلصالح  ملكتب   )...( القايض  فضيلة  قبل  من  املعاملة  هذه  أحيلت  أن  سبق  أنه  وجد 
والتحكيم، فأعيدت وبرفقها قرارهم ذو الرقم ٢٠٣ يف ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ،  وباالطالع 
وجهات  وتقريب  الطرفني،  عىل  الصلح  وبعرض   ( منه:  احلاجة  نص  يتضمن  وجد  عليه 
النظر تعذر الصلح؛ عليه ترى اللجنة والرأي لفضيلتكم أن تكون حضانة الطفلة )...( لدى 
والدهتا؛ ألن الطفلة ما زالت يف سن احلضانة، وباهلل التوفيق ( ا.هـ. وبعرضه عىل الطرفني 
قرر املدعي وكالة عدم القناعة بام ورد يف هذا القرار، بينام قرر املدعى عليه وكالة قناعته به، 
هكذا قررا. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، وبسؤاهلام عن عمر الطفلة )..( وعن حالة 
والدهتا االجتامعية أفادا بأن الطفلة من مواليد ١٤٢٨/٧/٣هـ، وأن والدهتا مل تتزوج بعد 
طالقها، وبسؤال املدعي عن سبب عدم قبوله قرار جلنة الصلح قال: إن موكلة املدعى عليه 
غري سعودية، وموكيل خيشى أن تغادر موكلة املدعى عليه ببنته خارج البالد، كام أن املدعى 
عليها ليس لدهيا من يذهب بالطفلة إىل املدرسة. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: خشية 
املدعي يف غري حملها، وموكلتي مستعدة لاللتزام بعدم السفر بالطفلة خارج اململكة، كام أن 
بإذن  إال  جواز  هلا  يستخرج  أن  يمكن  ال  أنه  املعلوم  ومن  سفر،  جواز  لدهيا  ليس  الطفلة 
والدها، وبالنسبة للدراسة فإن موكلتي قامت بتدريس الطفلة العام املايض يف الروضة، وقد 
قامت بتسجيلها يف املدرسة هلذه السنة، والذي يقوم بإيصاهلا إل املدرسة هو شقيق موكلتي، 
املدعى عليه  تقوم موكلة  أن  إن موكيل خيشى  قال:  املدعي  قال. وبعرض ذلك عىل  هكذا 
باهلرب ببنته خارج البالد بطريقة غري نظامية. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: هذا غري 
وارد، وموكلتي من مواليد مكة، وغالب قرابتها يف هذا البلد، وبعض أخواهلا معهم اجلنسية 
السعودية، وعليه أن يثبت ما يؤكد املخاوف التي أدىل هبا، هكذا قال. وبعرض ذلك عىل 
املدعي قال: موكيل يبدي هذه املخاوف، هكذا قال. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض 
يف املحكمة العامة بالطائف خلفًا لفضيلة القايض )...( حرض الطرفان، وبتالوة ما تم ضبطه 
سابقًا صادقا عليه، وقرر املدعي قائاًل: لقد تويف والد املدعى عليها خالل اجللسات املاضية، 
هل  موكيل،  بنت  تكون  أين  أعلم  وال  )كوافري(،  حمل  يف  تعمل  وهي  ويل،  عندها  وليس 
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تأخذها معها أو تبقيها يف البيت وتغلق عليها ؟ وفيها رضر واضح عىل بنت موكيل، هكذا 
قال. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: ما ذكره من وفاة والد موكلتي فهو صحيح، 
أنه ليس عندها ويل، وليس لدهيا من يكفلها فغري صحيح، فهي تسكن مع  وما ذكره من 
أخيها يف بيته، هكذا قال؛ وأما ما ذكره من أهنا تعمل فليس لدي علم بذلك، وأطلب بالسامح 
يل باالتصال عليها، فجرى مني اإلذن له بذلك، فخرج من املجلس، ثم رجع بعد ذلك، 
وقال: إنني اتصلت عىل موكلتي، وقال: إن موكلتي كان لدهيا دورة، وأخذت شهادهتا يف 
رمضان، وانتهت منها؛ أما اآلن فليس لدهيا وظيفة، وهي متفرغة لرتبية ابنتها، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما ذكره غري صحيح، وهي ما زالت تعمل يف نفس 
املحل الذي كانت تعمل فيه قبل الطالق، هكذا أجاب. وبسؤاله البينة عىل ما ذكره من أن 
املدعى عليها تعمل قال: مستعد إلحضارها يف اجللسة القادمة، ثم قرر املدعي وكالة أن أخا 
املدعى عليها غري حمصن، وال آمن عىل بنت عمرها سبع سنوات من البقاء معه، هكذا قال. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: ليس هلذا الكالم حمل يف هذه الدعوى، وعليه 
بعاليه، وحرضت  املثبتة هويته  املدعي وكالة  أخرى حرض  اجللسة. ويف جلسة  رفع  جرى 
حلضوره املدعى عليها )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، املعرف هبا 
من قبل أخيها )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( ووكيلها )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالطائف برقم ٣٥٧٤٣٥٦ يف ١٤٣٥/١/١٦هـ، وبسؤال املدعي وكالة عن البينة 
التي وعد بإحضارها قال: إن املشغل الذي كانت تعمل فيه أغلق بسبب تصحيح األوضاع 
ملوكيل  احلكم  أطلب  ولكني  لدي،  بينة  وال  عليها،  املدعى  تسكن  أين  أعلم  وال  للعاملة، 
بحضانة ابنته لتخوف موكيل من سفرها بابنته خارج اململكة، هكذا قال، ثم جرى سؤال 
والديت  ومع   ،)...( أخي  مع  أسكن  إنني  قالت:  تسكن؟  من  مع  احلارضة:  عليها  املدعى 
وأختي الشقيقة، وبسؤاهلا: هل هلا نية يف اخلروج من اململكة؟ قالت: أبدًا، فوالدي منذ أن 
كان عمره ١٥ سنة حتى تويف رمحه اهلل مل خيرج من اململكة، ووالديت من مواليد السعودية، 
وأنا كذلك، ومل يسبق يل اخلروج من اململكة هنائيًا، وهذه البلد هي بلدي التي عشت فيها، 
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وليس عندي أحد يف دولتي، هكذا قالت. عندها قررت الكتابة للجوازات لالستفسار، هل 
خرجت املرأة من اململكة ولو مرة واحدة ؟ وعن والدهتا ووالدها وأخوها )...( هل سبق 
هلم اخلروج من اململكة قبل ذلك أم ال ؟ وعليه جرى رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض 
الطرفان، وقررا رفع اجللسة إىل موعد أخر لوجود مساٍع للصلح بني الطرفني؛ عليه قررت 
رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض وكيل املدعي واملدعية واملعرف املثبتة هوياهتم بعاليه، 
وبسؤاهلام: هل توصلتام إىل صلح ؟ فأجابا بأننا مل نتوصل ليشء، هكذا قررا. وبسؤاهلام عن 
عمر الطفلة فأجابا بأن عمرها ست سنوات وثامنية أشهر، وبسؤال املدعى عليها: هل أنت 
متزوجة اآلن ؟ فأجابت بأنني مل أتزوج حتى اآلن، وال أرغب يف الزواج، وأرغب يف التفرغ 
لرتبية بنتي، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: ال أعلم عنها، كام جرى االطالع 
عىل صورة جواز السفر اخلاص باملدعى عليها فوجدت أهنا من مواليد الطائف -السعودية. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: “ أنت أحق به ما مل 
تنكحي”، وبام أنه مل يقدح أحد من الطرفني يف اآلخر بام يوجب سقوط حضانته، وما ذكره 
املدعي من ختوف جتاه هروب املدعى عليها ال مربر له، وذلك بسبب أن املدعى عليها من 
مواليد السعودية، وملا جاء يف قرار مكتب الصلح املرصود أعاله، وبام أن عمر الطفلة دون 
سن السابعة، وبام أن األم مل تتزوج؛ وحيث قرر الفقهاء أن من كان دون السابعة فحضانته 
ُنوٌن َذَكٌر َأْو ُأْنَثى  اَم ِطْفٌل َأْو َمْعُتوٌه َأْو جَمْ ْوَجاِن َوهَلُ َق الزَّ ألمه. قال يف الكشاف: “) َفإَِذا اْفرَتَ
تَِها َوُحُضوِرَها َوَقُبوهِلَا (. َقاَل يِف امْلُْبِدِع: ال  ُه َكاَم َقْبَل اْلِفَراِق َمَع َأْهِليَّ َفَأَحقُّ النَّاِس بَِحَضاَنتِِه ُأمُّ
ِ إنَّ  ِه َأنَّ } اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَّ َنْعَلُم ِفيِه ِخالًفا مِلَا َرَوى َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
َقنِي َوَأَراَد َأْن  اْبنِي َهَذا َكاَن َبْطنِي َلُه ِوَعاًء، َوَثْديِي َلُه ِسَقاًء َوِحْجِري َلُه ِحَواًء، َوإِنَّ َأَباُه َطلَّ
ُد َوَأُبو  بِيُّ صىل اهلل عليه وسلم: َأْنِت َأَحقُّ بِِه َما مَلْ ُتْنَكِحي {. َرَواُه َأمْحَ َيْنَتِزَعُه ِمنِّي، َفَقاَل هَلَا النَّ
َها  ِه، َوَقاَل: َوِرحُيَها َوَشمُّ ْبِن ُعَمَر أُلمِّ َبْكٍر َعىَل ُعَمَر بَِعاِصِم  َأيِب  َلُه. َو” لَِقَضاِء  َوَلْفُظُه  َداُود 
اَم َيْدَفُعُه  َضاَنَة بَِنْفِسِه، َوإِنَّ َوَلْفُظَها َخرْيٌ َلُه ِمْنَك”. َرَواُه َسِعيٌد يِف ُسَننِِه، َوأَلنَّ اأَلَب ال َيَتَوىلَّ احْلَ
إىَل َمْن َيُقوُم بِِه؛ لذا فقد حكمت بحضانة الطفلة )...( للمدعى عليها )...(، وعدم استحقاق 
املدعي ملا يدعيه، وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت املدعى عليها قناعتها باحلكم، بينام قرر 
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وسيجري  لطلبه،  فأجيب  اعرتاضية،  بالئحة  االستئناف  وطلب  به،  القناعة  عدم  املدعي 
تسليمه صورة من صك احلكم، وأفهم بأن له تقديم ما لديه من اعرتاض خالل املدة املحددة 
نظاما، وقدرها ثالثون يوما من تاريخ االستالم، وإذا انتهت املدة املحددة ومل يقدم اعرتاضه 
القطعية، ففهم ذلك،  فإن حقه يف االعرتاض وطلب االستئناف يسقط، ويكتسب احلكم 
التوفيق، وصىل اهلل  الثامنة والنصف، وباهلل  التوقيع، وأقفلت اجللسة الساعة  وعليه جرى 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

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 
الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٤٤١٤٧ برقم  بالطائف  العامة 
وتاريخ   ٣٥٢٠٦٦٩٠ برقم  بالطائف  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من 
ابنته  حضانة  يف  اجلنسية   ...  )...( املرأة  ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٢هـ، 
املوافقة عىل احلكم  تقررت  الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية،  )...(، وبدراسة 
بحضانة األم البنتها مع مالحظة التنبيه املرفق، واللــــه املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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ح�ضانة

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٧٠٣٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٦٣٣٦ 

عدما تحلضانةا-ا سابقا-اصمحاعىلا مميِّزا-احكلا تبناغريا هباا-ا تألبا مطالبةا حضانةا-ا
موجبانقضها-اأحقيةاتألمامااملاتنكحا-ارداتلدعوى.

سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأنتاأحقابهامااملاتنكحيا(.

ابنه منها لسكنها  له بحضانة  أقام املدعي دعواه ضد مطلقته املدعى عليها طالبا احلكم 
يف سكن ممرضات تابع ملستشفى، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها قررت صدور حكم 
سابق؛ بناء عىل صلح بينهام عىل أن تكون احلضانة هلا؛ ونظرا ألن البنت دون سن التمييز، 
وألن املدعى عليها مل تتزوج، ولعدم ظهور ما يوجب نقض الصلح السابق؛ لذا فقد حكم 

القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، أما بعد، ففي يوم 
القطيف،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  لدي  األربعاء ١٤٣٥/١/١٠هـ 
وتاريخ   ٣٤٣٠٧٠٣٤ برقم  املحكمة  هذه  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
١٤٣٤/٧/٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٠٧٥٢٠ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣هـ افتتحت 
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اجلنسية(   ...(  )...( املدعي  حرض  وفيها   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاصة  اجللسة 
 ...(  )...( عليها  املدعى  حلضوره  وحرضت   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب 
أجاب  دعواه  عن  املدعي  وبسؤال   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية( 
قائاًل: إن هذه احلارضة معي كانت زوجة يل، دخلت هبا الدخول الرشعي، وأنجبت يل ابنًا 
اسمه )...(، وهو مولود بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢١م، ثم خالعتها بموجب الصك الصادر 
بالدمام برقم ٣٢٣٣٨٢٧ يف ١٤٣٢/٢/٢٦هـ، ومنذ حصول اخللع  العامة  من املحكمة 
املركزي، وأنا غري موافق عىل  القطيف  املمرضات بمستشفى  يقيم معها يف سكن  وولدي 
حضانتها له، وأطلب أن تكون احلضانة يل؛ وذلك لألسباب التالية: ١ ـ عدم متكني ابني من 
رؤيتي منذ والدته حتى اآلن سوى مرات معدودة. ٢ــ وجوده يف بيئة غري صاحلة؛ وذلك 
ألهنا ترتكه عند زميالهتا من األجانب عند ذهاهبا للعمل. ٣ ـ حالة الطفل النفسية سيئة أثناء 
سكنه مع والدته؛ وذلك لكون السكن مغلق، وال يسمح هلم باخلروج إال بموافقة من إدارة 
املستشفى، بخالفه حالته النفسية عندي، فأنا أسكن يف سكن عوائل، وأخرج به متى شئت، 
ومعي يف السكن زوجتي وابنها، وعالقة ابني بابن زوجتي قوية جدًا، ومها حيبان بعضًا؛ لذا 
أطلب سؤاهلا عن هذه الدعوى واحلكم عليها بأن تسلمني ابني )...( من أجل حضانته، هذه 
دعواي. وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره املدعي يف دعواه 
من الزواج واإلنجاب، ثم اخللع، فهذا كله صحيح؛ وأما ماعدا ذلك فيحتاج إىل تفصيل، 
ومستعدة بإيضاح ذلك يف جواب مكتوب مفصل يف اجللسة القادمة إن شاء اهلل، وبناء عليه 
فقد رفعت اجللسة من أجل إحضار املدعى عليها اجلواب املفصل. ويف جلسة أخرى حرض 
الطرفان، وبسؤال املدعى عليها عن جواهبا قالت: نعم أحرضت جوايب، وهو حمرر كتابيًا يف 
هذه األوراق، وأطلب االطالع عليها، ثم أبرزته، وباالطالع عليه وجد أنه مكون من مخس 
أوراق ومرفقات؛ لذا جرى رفع اجللسة من أجل االطالع عىل اجلواب. ويف جلسة أخرى 
حرض الطرفان وقد جرى االطالع عىل ما قدمته املدعى عليها، ومضمونه: أن ما استند عليه 
املدعي يف املطالبة باحلضانة غري صحيح، فأنا مل أمنعه من رؤية ولده، وال من زيارته له، وال 
أسكن يف سكن املمرضات، وإنام أسكن يف سكن العائالت التابع ملستشفى )...( املركزي، 
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ح�ضانة

ومعي ولدي هذا، وولدان آخران من زوج سابق، وهو سكن مناسب، وبه مجيع اخلدمات، 
املنزل، وقد صدر  تعمل خارج  فتسكن معه زوجته، وهي  املدعي  فيه؛ وأما  وابني مرتاح 
صك من حمكمة الدمام بأن يبقى ابني معي، وال أوافق عىل طلب املدعي. انتهى مضمون 
جواهبا. وبعرضه عىل املدعي أجاب قائال: ما ذكرته من عدم ممانعتها من زيارة ابني فهذا 
غري صحيح، بل منعتني عدة مرات؛ وأما ما ذكرته من سكنها يف سكن العائالت فهو خمالف 
للنظام، وإن صح ذلك فسأرفع قضية عىل وزارة الصحة؛ وأما ما ذكرته من وجود أوالدها 
من زوج سابق معها فهذا غري صحيح، والصحيح أهنم يدرسون خارج اململكة، وال يأتون 
إال للزيارة؛ وأما زوجتي فصحيح أهنا تعمل خارج املنزل، ولكن هذا ال يؤثر؛ حيث إين 
أكون أنا وابنها متواجدين يف البيت، ثم قدم أوراقًا، وطلب االطالع عليها، فاطلعت عليها 
ومل أجد فيها ما له عالقة مؤثرة يف املوضوع. وبعرض جوابه عىل املدعى عليها أجابت قائلة: 
املدعى عليها:  ثم سألت  أجابت،  املدعي، هكذا  ملا ذكره  ما ذكرت، وال صحة  الصحيح 
هل أنت متزوجة حاليا ؟ فأجابت قائلة: لست متزوجة، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل 
املدعي أجاب قائاًل: ال أعلم هل تزوجت أم ال، هكذا أجاب، ثم طلبت الصك الصادر 
من حمكمة الدمام العامة فأبرزته املدعى عليها، وباالطالع عليه وجد أنه صادر من املحكمة 
عليه  اصطلح  بام  احلكم  ويتضمن  برقم٣٢٣٣٨٢٧ يف ١٤٣٢/٢/٢٦هـ،  بالدمام  العامة 
صادق  املدعي  عىل  وبعرضه  ألمه.  الولد  حضانة  تكون  أن  الصلح  ضمن  ومن  الطرفان، 
عليه، وأضاف بأنني وافقت عىل احلضانة هلا لكون الطفل كان رضيعًا، هكذا أجاب. فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرا ملا اتفق عليه الفقهاء من أن األم أحق بحضانة 
الصغري. املغني )٤١٣/١١(؛ وألن األم مل تتزوج، وقد قال صىل اهلل عليه وسلم: ) أنت 
أحق به ما مل تنكحي (. رواه أمحد وأبو داود وحسنه األلباين؛ ونظرا ملا اصطلح عليه الطرفان 
املحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك  أمه؛  حضانة  يف  يكون   )...( الطفل  أن  من 
العامة بالدمام، ومل يستجد ما يستدعي نقض هذا الصلح، بل إن املصلحة ظاهرة يف بقائه، 
املغني )٤١٤/١١(؛ لذلك كله  أبيه.  الطفل، وأشفق عليه من زوجة  فاألم أرعى ملصالح 
املدعي، وأخليت سبيل  )...(، ورددت دعوى  الطفل  األم أحق بحضانة  بأن  فقد قررت 
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املدعى عليها، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت املدعى عليها القناعة به؛ 
أما املدعي فلم يقنع به، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف دون الئحة اعرتاضية فأجبته 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  يف  حرر  طلبه.  إىل 

وصحبه وسلم.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٥/٩١٠١٠٥/ش١ 
القطيف  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ 
الصادر من فضيلـة  الصك  املرفق هبا  برقم ٣٥/١٦٠٧٥٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥١٦٠٠٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، اخلاص  القايض هبا 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية حضانة أوالد. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
قررنا املوافقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلة القايض عىل ما ييل: أوال/ يتعني التحقق من هوية 
املرأة املدعى عليها، كالتعريف هبا من مطلقها احلارض معها، أو غري ذلك، مما يتم التحقق به 
من هويتها. ثانيا/ يتعني االستناد يف تقرير ميالد الطفل )...( عىل إثبات رسمي، كسجل 
األرسة، أو شهادة امليالد ملالحظة ما ذكر مستقبال، واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٨/١٧هـ.
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ح�ضانة

 8راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٦٢٦٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٤٠٤ 

حضانةا-امطالبةاتألماهباا-اولدتنادوناسناتلامييزا-اأحقيةاتألمامااملاتنكحا-اتحلكلاهلاا
بحضانةاولدهيا.

1ا-سولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا)اأنِتاأحقابهاماملاتنكحيا(.ا
را-مااروياأناأباابكلاريضاتهللاعنهاحكلاعىلاعملابناتخلطابابعاصلاألمهاأماعاصل،ا

وساللارحيهااوشمهااولطفهااخريالهامنك.
“ وتألماأحقابكفالةاتلطفلاوتملعاوهاإذتاطمقت؛ا 3ا-سولاصاحباتملغنيا)413/11(: 
إذتا بكفالاها تلناسا أوىلا فأمها معاوها أوا ولداطفلا وهلاما تفرتساا إذتا تلزوجنيا أنا ومجماها
وتلثوريا وتلزهليا تألنصاريا سولاحييىا أنثى،اوهذتا أوا ذكلًتا فيهاا تلرشتئطا كممتا

ومالكاوتلشافعياوأيباثوراوإسحاقاوأصحاباتللأي،اوالانعملاأحدًتاخالفهل”.

منه،  ولدهيا  بحضانة  هلا  احلكم  طالبة  عليه  املدعى  مطلقها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
عدم  قرر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  منها،  أخذمها  عليه  املدعى  ملحاولة  وذلك 
موافقته عىل طلب املدعية؛ لكوهنا مريضة بمرض معد؛ وألن حالتها املادية متواضعة، وبرد 
ذلك عىل املدعية أنكرت أن مرضها معد، كام حرض والدها، وقرر موافقته عىل سكنها معه؛ 
ونظرًا ألن الولدين مل يبلغا سن التمييز بعد، وألن أمهام حينئٍذ أحق بحضانتهام ما مل تنكح؛ 
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لذا فقد حكم القايض بحضانة ابني املدعية هلا، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من 
حمكمة االستئناف.

القطيف،  العاّمة بمحافظة  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٢٩٦٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٥٥٦١٢٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ حرضت املدعية )...( سعودية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف 
هبا من قبل والدها احلارض معها )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض 
حلضورها املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت املدعية 
قائاًل: إن املدعى عليه سبق أن طلقني يف ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ الطلقة األوىل، وانتهت العدة 
الرشعية، ومل يراجعني؛ وذلك بموجب صك الطالق الصادر من املحكمة العامة بالدمام 
برقم ٣٤٢١٣٣٤٩ يف ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ، وكنت قد رزقت منه بابن وبنت؛ االبن اسمه 
)...( وميالده يف ١٤٢٩/٢/١٦هـ، والبنت اسمها )...( وميالدها يف ١٤٣١/٥/١هـ، 
ينازعني  وقد حاول املدعى عليه أخذمها مني؛ ولذا فإين أطلب احلكم يل بحضانتهام لئال 
فيهم، هكذا ادعت، وبعرض دعوى املدعية عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: بالنسبة للطالق 
األوالد  املدعية حضانة  موافق عىل طلب  فأنا غري  للحضانة  وبالنسبة  واألوالد فصحيح، 
لألسباب التالية: )١( الوضع الصحي لألم؛ حيث إهنا مصابة بجرثومة بالعني، وقد تعدي 
إبرًا مسكنة؛ لذلك يرتتب عليها اخلمول لفرتات طويلة جدًا، وال  تأخذ  األوالد، كام أهنا 
تستطيع خالهلا االهتامم باألوالد. )٢( الوضع االجتامعي ألهل طليقتي؛ حيث إن حالتهم 
املادية متواضعة، باإلضافة لعدم وجود مقر مناسب ملبيت أوالدي لدهيم، كام أن جدهتم أم 
أمهم تعمل طبالة؛ وال خيفى عىل فضيلتكم بأن هذا يؤثر سلبًا يف سلوكهم، هكذا أجاب، 
وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: بالنسبة لوضعي الصحي فأنا مصابة بتصلب لوحيي 
يف العني، وليس جرثومة، وهذا املرض ال ينتقل بالعدوى، وأنا آخذ إبرًا لذلك، وال تصيبني 



348

ح�ضانة

باخلمول، وال يرتتب عليها أي أثر جانبي مرض باألوالد، وبالنسبة لوضع أهيل فهم يسكنون 
يف بيت متواضع فيه ست غرف، تسكنه أختاي غري متزوجتني ووالداي وأنا واألوالد؛ ولذا 
االجتامعية  وحالتنا  عنده  بقائنا  من  لديه  مانع  وال  معي،  حارض  وهو  يسعنا  والدي  فبيت 
مقاربة حلال أهل طليقي االجتامعية؛ ولذا فدفعه هبذا ال وجه له، هكذا أجابت وصادقها 
املدعية وأوالدها عنده،  إقامة  لديه من  مانع  البيت، وأنه ال  أمر  والدها احلارض معها عىل 
وقد جرى االطالع عىل صك الطالق وعىل التقرير الطبي املبني حلالة املدعية الصحية، وهو 
موافق ملا ذكرته املدعية، وبمناقشة املدعى عليه أقر بأن احلالة االجتامعية ألهله وأهل طليقته 
متقاربة، وبمناقشة الطرفني اتضح أن االبن )...( مريض باستسقاء يف الدماغ، وأنه أحيانًا 
بأن  يفيد  املدعية  قدمته  مشهد  االطالع عىل  وجرى  أمه،  وترافقه  أيامًا،  املستشفى  م يف  ينوَّ
االجتامعية،  الشؤون  وزارة  خدمات  من  يستفيد  وأنه  الدماغ،  يف  باستسقاء  مصاب  االبن 
وبسؤال الطرفني: هل لدهيام إضافة عىل ما سبق؟ أجاب كل واحد منهام: ليس لدي سوى 
ما قدمت. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، ثم جرى قفل باب املرافعة؛ فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل املعاملة، ودراسة حيثيات القضية؛ وألن الولدين 
النزاع ما يزاالن أطفااًل ومل يبلغا سن التمييز بعد، واحلضانة حينئٍذ ألمهام لقول خري  حمال 
الربية عليه الصالة والسالم: )أنِت أحق به مامل تنكحي(. رواه أبو داوود، وملا روى سعيد 
أم عاصم،  أبا بكر -ريض اهلل عنه - حكم عىل عمر بن اخلطاب بعاصم ألمه  أن  يف سننه 
وقال: رحيها وشمها ولطفها خري له منك، وألهنا أقرب إليه وأشفق عليه، وال يشاركها يف 
القرب إال أبوه، وليس له مثل شفقتها، وال يتوىل احلضانة بنفسه، وإنام يدفعه إىل امرأته أو 
قريباته من أم أو أخت ونحومها، وقد قال صاحب املغني ناقاًل عدم اخلالف بني الفقهاء يف 
هذا )جمـ١١ـلد صـفـ٤١٣ـحة(: ) واألم أحق بكفالة الطفل واملعتوه إذا طلقت؛ ومجلته أن 
الزوجني إذا افـرتقا وهلمـا ولـد طفل، أو معتوه فأمه أوىل الناس بكفالته إذا كملت الرشائط 
فيها ذكرًا، أو أنثى، وهذا قول حييى األنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأيب 
فقد حكمت  انتهى؛ وملا سبق   .) أحدًا خالفهم  نعلم  الرأي وال  ثور وإسحاق وأصحاب 
بحضانة الطفلني املذكورين ألمهام، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت، وجرى نطقه علنًا بمجلس 
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احلكم الرشعي الساعة الثامنة والثلث. وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت املدعية القناعة 
بالئحة   االستئناف  ملحكمة  احلكم  رفع  وطلب  القناعة،  عدم  عليه  املدعى  وقرر  باحلكم، 
اعرتاضية، فأفهم بتعليامت االستئناف، وجرى تسليمه نسخة من احلكم لتقديم  اعرتاضه يف 
مدة أقصاها ثالثون يومًا تبدأ هذا اليوم، وأفهم بأنه إذا مل يقدم شيئًا خالل ذلك يسقط حقه 
يف  االعرتاض، ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
باملحكمة برقم ٣٤/٢٧٤٧٤٢٦/ املقيدة  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  حمكمة االستئناف 

ش١وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القطيف 
الصادر من  املرفق هبا الصك  املساعد برقم ٣٤١٥٥٦١٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، 
فضيلـة القايض هبا الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٣٥٥٣٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
اخلاص بدعوى/)...( ضد/)...( يف قضية حضانة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو 
أنه يتعني االستناد يف تقرير  القايض عىل  تنبيه فضيلة  املوافقة عىل احلكم مع  املعاملة قررنا 
عمر املحضون عىل إثبات رسمي من سجل األرسة، أو شهادة امليالد ملالحظة ذلك مستقباًل، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/٤هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٥٦٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٢٢٩٩٠ 

حضانةا-امطالبةاتألماهباا-ابنتاغريامميِّزةا-ادفعابزوتجاتألما-ارضاازوجهااباحلضانةا-اا
زوتلاتملانعا-اتناقالاتألماعناتلبمدا-اعدماتأثريهاعىلاتحلضانةا-اتحلكلالألمابحضانةابناها.

1(اموتفقةازوجاتملدعيةاعىلاتحلضانة.
ر(اتناقالاتألمامنابمدهاااليؤثلاعىلاحقهاايفاتحلضانة.

قها املدعى عليه طالبة احلكم هلا بحضانة ابنتها منه؛ ألنه  أقامت املدعية دعواها ضد مطلِّ
بزواج  ودفع  ابنته،  تربية  إساءته  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تربيتها،  ييسء 
املدعية بعد طالقها منه، وطلب رد الدعوى، وقد حرض وكيل زوج املدعية، وقرر موافقة 
بإسقاط حقه مما يزول معه  املدعية  موكله عىل حضانة زوجته البنتها، ونظرا ملوافقة زوج 
بلد  من  األم  انتقال  وألن  البنت،  تربية  عىل  أقدر  األم  وألن  البنتها،  املدعية  حضانة  مانع 
ابنتها،  للمدعية بحضانة  القايض  فقد حكم  لذا  يؤثر عىل حقها يف احلضانة؛  املحضون ال 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

مشيط،  بخميس  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بخميس مشيط املكلف برقم 
٣٤٢٠٥٦٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٠٩٦٧٦٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ،  ويف يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ افتتحت اجللسة التاسعة 
 ٣٣٣٦١٤٦٦ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( وكالة  املدعي  حرض  وفيها  والنصف 
والتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٩هـ، الصادرة من كتابة العدل بخميس مشيط، التي ختوله حضور 
اجللسات وسامع الدعوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح، ومل حيرض املدعى عليه 
وال من ينوب عنه، ومل يردنا ما يفيد سبب تغيبه؛ لذا قررت رفع اجللسة. ويف  جلسة أخرى 
املعرف   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت 
هبا من قبل أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت 
عىل احلارض معها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلًة يف 
دعواها: إن هذا احلارض كان زوجي وقد طلقني يف شهر رجب عام ١٤٣٠هـ، وقد أنجبت 
تبلغ من العمر مخس سنوات تقريبًا، وهي يف  بنتا أسميناها )...(  الزوجية  منه عىل فراش 
دعواي.  هذه   ،)...( ابنتي  بحضانة  احلكم  أطلب  لذا  تربيتها؛  ييسء  وهو  والدها  حضانة 
وبعرض دعوى املدعية عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته املدعية من الزواج والطالق 
وهي  صحيح،  فغري   )...( ابنتي  تربية  أسيئ  أنني  من  ذكرته  ما  أما  صحيح؛  واإلنجاب 
متزوجة من رجل آخر حاليًا؛ لذا أطلب رّد دعواها، هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعية 
قالت: ما ذكره املدعى عليه من الزواج صحيح أال أن زوجي )...( موافق عىل حضانتي 
بذلك أخي احلارض معي فجرى سؤال احلارض معها )...( عن ذلك؟  البنتي، وقد وّكل 
فقال: ما ذكرته املدعية من كوين وكيل زوجها صحيح، ثم أبرز الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل مخيس مشيط برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٣هـ، وتتضمن توكيل )...( للحارض 
)...(، ووكالته ختوله حق اإلقرار باملوافقة عىل بقاء ابنة زوجتي يف حضانتها، فجرى سؤاله 
عن قبول موكله حلضانة املدعية البنتها ؟ فقال: موكيل موافق عىل ذلك، وال مانع لديه من 
الثاين ؟  حضانتها البنتها، هكذا قرر، ثم جرى سؤال املدعية: هل لدهيا أوالد من الزوج 
فقالت: إنني مل أنجب منه أوالدًا، وأنا أسكن يف سكن مستقل، هكذا قررت؛ فبناء عىل ما 
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تقدم من الدعوى واإلجابة، ولكون الزوج الثاين قد ريض بحضانة زوجته املدعية البنتها، 
وآثر كون الصغري عند أمه، فإن هذا ال يسقط احلضانة؛ ألن إسقاط احلضانة عن األم بالزواج 
مبني عىل أصل، وهو مراعاة حق الزوج الثاين، فإذا أسقط حقه فقد زال املانع؛ ألن سقوط 
القيم يف  بالزواج ليست حقًا هلل بل حلق اآلدمي، فيسقط باإلسقاط كام ذكره ابن  احلضانة 
بالرتبية، وأقدر عليها، وأصرب وأرأف  املعاد: ٤٨٤/٥، ولكون األم غالبًا هي أعرف  زاد 
ابٌن سواه؛ لذلك كله فقد حكمت بحضانة املدعية )...(  إذا مل يكن هلا  وأفرغ هلا، خاصًة 
البنتها )...(، وبعرضه عليها قررت املدعية القناعة باحلكم، أما املدعى عليه فقرر اعرتاضه 
بالئحة اعرتاضية، فجرى تسليمه نسخة احلكم، وإفهامه بأن له مدة االعرتاض ثالثني يومًا 
من تارخيه إذا مل يقدم اعرتاضه خالهلا فيسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم الصفة 
التوفيق، وصىل اهلل  الساعة ١٢ ، ١٥ظهًرا، وباهلل  القطعية، ففهم، وأقفلت اجللسة يف متام 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
حمكمة   من  املعاملة  وردتنا  وقد  عليه،  واملدعى  املدعية  حرضت  وفيها  التاسعة  الساعة 
وهبا  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٧٨٢٥١ برقم  عسري  بمنطقة  االستئناف 
والتاريخ   ٣٤٣٤٨٨٠٧ الرقم  ذو  الشخصية  األحوال  دائرة  من  الصادر  املالحظة  قرار 
االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ( املتضمن:  ١٤٣٤/١١/٣هـ، 
وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أوال/ وجد أن الالئحة االعرتاضية غري موقعة من املعارض، 
يف  الوالد  إساءة  كيفية  توضح  مل  حيث  حمررة؛  غري  املدعية  دعوى  ثانيا/  ذلك.  من  والبد 
تربية بنته. ثالثا/ ذكر املدعى عليه يف الئحته  االعرتاضية وجود حكم سابق يف القضية ومل 
نجد أن فضيلته طلب صك احلكم، واطلع عليه، ورصد مضمونه. رابعا/ مل يسأل فضيلته 
املدعية عن مقر سكنها وإقامتها احلالية، وهل لدى زوجها أوالد من غريها يعيشون معهم 
؟ خامسا/ وجود سقط يف السطر الثالث من الصك، وال بد من إضافته. سادسا/ تصحيح 
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ما حتته خط بقلم الرصـاص يف الصك. سابعا/ مل يدون فضيلته هوية الوكيل )...( وموكله 
وسجله  بالصك  وملخصه  وصورته  بالضبط  يستجد  ما  واحلاق  ذكر،  ما  ملالحظة   .)...(
من  الالزم  إكامل  تم  األوىل:  املالحظة  أما  اهلل:  وفقهم  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  (؛ 
يتم سؤاهلا حترير  املدعية مل  الثانية: أن ما ذكرته  املدعى عليه املعرتض، وأما املالحظة  قبل 
املالحظة  أما  ذلك.  عن  سؤاهلا  يوجب  ما  يل  يظهر  فلم  عليه،  ينبِن  مل  احلكم  لكون  ذلك 
الثالثة بأن الصك الذي ذكره املدعى عليه، الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣٣٩٤٤٠٤ 
يف ١٤٣٣/٨/٢٦هـ هو يف دعوى حتديد الزيارة لألوالد يف حني أن الدعوى القائمة لدينا 
هي مطالبة يف احلضانة، وقد تم االطالع عليه حني تقديم الالئحة  االعرتاضية فلم يظهر يل 
ما يوجب رصده وذكره؛ لكونه خارج الدعوى. أما املالحظة الرابعة: فقد تم سؤال املدعية 
)...( عن حمل إقامتها حاليا فأجابت: إنني أقيم حاليا يف حمافظة جدة؛ وأما ما يتعلق بسكن 
أوالد زوجها معها فقد تم سؤاهلا سابقا، وأفادت بأهنا تسكن يف سكن مستقل لوحدها، وتم 
سؤاهلا ثانية عن ذلك فقالت: إنني أسكن لوحدي بسكن مستقل، وأوالد زوجي يسكنون 
يف بيت مستقل مع والدهتم، هكذا أجابت. أما ما يتعلق باملالحظات خامسًا وسادسًا وسابعًا 
فقد تم إكامل الالزم حياهلا، وتعديل الضبط، علاًم بأن الوكيل )...( هو املعرف باملدعية، وقد 
متت اإلشارة إىل سجله املدين يف أول الضبط والصك. أما ما ذكرته املدعية من أهنا تقيم يف 
حمافظة جدة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال تأثري إلقامة وال نقلة، وأن القول بأثر 
القيم يف زاد  ابن  يعتمد عليه كام ذكر  القرص ليس عليها دليل  السفر واإلقامة فوق مسافة 
املعاد:٤٦٣/٥، ال سيام مع أمن البالد والطريق يف هذا الوقت بحمد اهلل، وقد قررت إحلاق 
ما سبق يف صكه وسجله، ورفعه ملحكمة االستئناف كاملتبع، وأقفلت اجللسة يف متام الساعة 
التاسعة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ.
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 
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برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٤/٨/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٧٦٠٦ برقم 
حضانة عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه؛ وحيث 
وباالطالع  املعاملة،  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبقت 
الرقم  ذي  الدائرة  قرار  عىل  بناء  احلكم  وصك  بالضبط  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل 
٣٤٣٤٨٨٠٧ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 80اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٩٢٤٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٤٥٥ 

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-ابنتاغريامميِّزةا-ازوتجاتألما-ارضاازوجهااباحلضانةا-اعدما
تلطعنافيهاما-اتحلكلالألمابحضانةاتبناها.

رضاازوجاتملدعىاعميهاابحضاناهااالبناها.

أقام املدعي دعواه ضد مطلقته املدعى عليها طالبا احلكم له بحضانة ابنته منها لزواجها بعد 
طالقه هلا، وقرر أنه ال يطعن فيها بيشء، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، 
وقررت أهنا غري موافقة عىل طلبه؛ ألن زوجها ال يامنع يف حضانتها البنتها، كام أن زوجة 
املدعي ترفض حضانته للبنت، وقد أقر املدعي بذلك، ثم حرض زوج املدعى عليها، وقرر 
أنه ال يامنع من حضانة زوجته البنتها؛ ولذا قد حكم القايض بحضانة البنت للمدعى عليها، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالطائف، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤٢٩٩٢٤٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٥٦٥٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ، 
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ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حرض 
املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، كام حرضت املدعى 
عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل 
 ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معها  احلارض  والدها 
وبسؤال املدعي عن دعواه قال: لقد تزوجت املدعى عليها بعقد صحيح يف عام ١٤٢٨هـ، 
ودخلت هبا الدخول الرشعي، وأنجبت يل عىل فراش الزوجية بنتا اسمها )...(، وعمرها 
مخس سنوات وشهران، وقد طلقت املدعى عليها يف عام ١٤٣٠هـ، ومنذ أن طلقتها وبنتي 
عندها، وهي التي تتوىل حضانتها، وقد تزوجت املدعى عليها منذ أكثر من سنتني؛ وحيث 
إن ابنتي ما زالت يف حضانة املدعى عليها فإنني أطلب حضانة ابنتي، هكذا ادعى. وبعرض 
والدخول  وتارخيه  العقد  من  املدعي  دعوى  يف  جاء  ما  قالت:  املدعية  عىل  املدعي  دعوى 
واإلنجاب والبنت واسمها وعمرها وطالقه يل وتارخيه فهذا كله صحيح، وكذلك ما جاء 
الطالق،  تاريخ  منذ  حضانتي  البنت يف  وأن  سنتني،  من  أكثر  منذ  تزوجت  أنني  دعواه  يف 
فهذا أيضا صحيح؛ وبالنسبة لطلب املدعي فال أوافق عليه؛ ألن مصلحة البنت يف بقائها 
عندي؛ وألن زوجي موافق عىل بقاء البنت عندي؛ وألنني اشرتطت عىل زوجي أن تبقى 
حتى  أهيل  فيها  التي  العامرة  نفس  يف  أسكن  أنني  كام  ذلك،  عىل  وافق  وقد  عندي،  البنت 
أوافق  لبنتي، وال  املدعي عدم حضانته  أكثر، وقد اشرتطت زوجة  البنت يف رعاية  تكون 
عىل ذهاهبا عنده، هكذا أجابت، ثم جرى سؤال املدعي: هل تطعن يف املدعى عليها بيشء؟ 
فقال: ال أطعن فيها بيشء، وال أطعن يف زوجها، وال يف أهلها بيشء، ولكن أريد أن تكون 
قد اشرتطت  أن زوجته  املدعية من  ما ذكرته  ثم جرى سؤاله: هل  البنت عندي،  حضانة 
اشرتط  جدها  ولكن  بنتي،  تريب  أن  تعارض  مل  زوجتي  إن  فقال:  بنته؟  حضانة  عدم  عليه 
وال  راضية،  زوجتي  واآلن  بذلك،  تأذن  أن  بعد  إال  غريها  من  أوالدي  الزوجة  تريب  أال 
متانع يف أن تكون حضانة بنتي عندي، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال املدعي: هل املدعى 
البنت كل أسبوع، وهم منتظمون يف  إنني آخذ  البنت؟ فقال: نعم،  عليها متكنه من زيارة 
الزيارة، ويف بعض األيام آخذ البنت أسبوعا، وهم ال يعارضون يف ذلك، ولكنني أطلب أن 
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تكون احلضانة عندي، ثم جرى سؤال املدعية: هل زوجها راٍض بحضانة البنت؟ فقالت: 
 )...( املدعى عليها  اجللسة حرض زوج  نفس  يامنع من ذلك، ويف  نعم، وهو حارض، وال 
الرقم )...(، فجرى سؤاله: هل يامنع يف أن  املدين ذي  السجل  سعودي اجلنسية بموجب 
وبقاؤها  لدي من ذلك،  مانع  فقال: ال  ؟  التي هي زوجته  أمها  البنت عند  تكون حضانة 
عند أمها ال يؤثر يف حياتنا الزوجية، هكذا أجاب، ثم طلب املدعي احلديث فأذن له، فقال: 
إن ابنتي تتأذى، وتترضر من بقائها عند أمها سواء يف بيت زوجها، أو يف بيت أهلها؛ حيث 
إن لدهيم من يدخن، هكذا قال، فجرى سؤاله: هل هناك أحد يدخن بحرضة املحضونة 
وزوجها:  عليها  املدعى  والد  سؤال  جرى  ثم  أجاب،  هكذا  ذلك،  عن  أعلم  ال  فقال:  ؟ 
نرىض  وال  أبدا،  حيصل  ال  ذلك  إن  فقاال:  املحضونة؟  البنت  بحرضة  يدخن  أحدهم  هل 
هبذا الفعل أمام الصغار، هكذا أجابا، ثم طلبت املدعى عليها احلديث فأذنت هلا، فقالت: 
أثناء وجودها عند والدها، وقد عادت إيل وهي جمروحة يف  ابنتي قد تعرضت جلروح  إن 
رجلها، ولدي ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: صحيح أنه قد أصاهبا جرح 
يف رجلها؛ وذلك بسبب انسكاب الشاي عليها، وهذا غري مقصود، وال أحد يرىض البنته 
هذا الفعل، هكذا أجاب، ثم جرى حماولة الصلح بني الطرفني فلم يصال إىل ذلك؛ فبناء عىل 
ما تقدم من دعوى املدعي وجواب املدعى عليها؛ وحيث أقر املدعي باشرتاط ويل زوجته 
احلالية بعدم حضانة البنت، وحيث إن املدعى عليها قد اشرتطت عىل زوجها احلايل حضانة 
البنت، وأن يسكن يف نفس العامرة التي يسكن فيها أهل املدعى عليها فلم يامنع من ذلك، 
ذلك ال  وأن  عليها،  املدعى  عند  البنت  بقاء  من  يامنع  أنه ال  وقناعته  برضاه  وقرر  وحرض 
يؤثر يف حياهتام الزوجية؛ وحيث قرر املدعي أنه ال يطعن يف املدعية، وال يف أهلها، وال يف 
زوجها بيشء سوى التدخني؛ وحيث دفع والد املدعى عليها وزوجها بأن ذلك ال حيصل 
أمام املحضونة، وبام أن املدعى عليها ملتزمة بالزيارة األسبوعية لوالد البنت، وأنه يف بعض 
األيام يأخذها أكثر من وقت الزيارة، ومل يامنعوا من ذلك؛ وحيث صادق الزوج عىل هذا 
كله؛ فبناء عليه فقد حكمت بحضانة البنت )...( لوالدهتا مع بقاء الزيارة للوالد املدعي، 
وأوصيت احلارضين مجيعا بتقوى اهلل، واإلحسان إىل هذه البنت، وعدم التأثري عليها بكثرة 
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األيام،  مستقبل  يف  ثمرته  سيجد  البنت  هذه  يف  منهم  كل  يزرعه  ما  وأن  والشقاق،  النزاع 
املدعى عليها فقررت  قناعته باحلكم؛ وأما  املدعي عدم  الطرفني قرر  وبعرض احلكم عىل 
القناعة باحلكم، فأفهمت املدعي بأن له ثالثني يوما لتقديم ما لديه من اعرتاض اعتبارا من 
اعرتاضه  يقدم  مل  وإذا  اليوم اخلميس ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  استالم نسخة احلكم هذا  تاريخ 
خالل هذه املدة فيسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم الصفة القطعية، وباهلل التوفيق، 

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

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، املشفوعة بخطاب فضيلة 
١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  والتاريخ   ٣٤١٤٥٦٥٣٩ الرقم  ذي  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس 
من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٥١٢٧٨ الرقم  ذي  الصك  عىل  املشتملة 
فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بالطائف املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( 
يف حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم 

مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 81اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٠١٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٣٣٠٦٠٠  

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-ابنتارضيعةا-ازوتجاتألما-ارضاازوجهااباحلضانةا-اتلعربةا
بمصمحةاتملحضونا-اتحلكلالألماباحلضانة.

سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأنِتاأحقابهامااملاتنكحيا(.

أقام املدعي دعواه ضد مطلقته املدعى عليها طالبا احلكم له بحضانة ابنته الرضيعة منها؛ 
وذلك لزواجها بعد طالقها منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ومل 
توافق عىل طلبه حضانة البنت، ودفعت بأهنا أحق منه بحضانتها، وأنه متزوج أيضا؛ ونظرا 
لكون األم متزوجة فيسقط حقها يف حضانة البنت؛ لذا فقد حكم القايض بحضانتها لألب، 
البنت  أن  ملالحظة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  أعيدت  وقد  عليها،  املدعى  فاعرتضت 
عمرها دون السنتني، وال تستغني بنفسها والعربة بمصلحة املحضون، وأن حاكم القضية 
مل يسأل املدعى عليها عن موافقة زوجها احلايل عىل بقاء البنت يف حضانتها من عدمه، وقد 
حرض زوج املدعى عليها، وقرر موافقته عىل حضانتها البنتها؛ ولذا فقد رجع القايض عن 
حكمه، وحكم أخريًا باستحقاق األم حلضانة ابنتها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٢٣٠١٧ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٦١٦٠٢٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/١/١٠هـ، 
٠٩ وفيها حرض  الساعة ٠٠:  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/١/٣٠هـ  الثالثاء  ويف يوم 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى عىل احلارضة معه 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل احلارض 
معها زوجها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائاًل يف دعواه 
الصادر من  الطالق  املدعى عليها كانت زوجة يل، وقد طلقتها بموجب صك  إن  عليها: 
حمكمة الرس برقم ٣٤٢٢٦٤٣٩ يف ١٤٣٤/٥/٢٨هـ، وكانت قد أنجبت يل عىل فراش 
الزوجية بنتًا أسميناها )...( من مواليد ١٤٣٣/٨/١٠هـ، وبام أن املدعى عليها قد تزوجت 
أطلب احلكم يل بحضانة ابنتي املذكورة، هكذا ادعى، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها 
أجابت قائلًة: ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح، وقد كنت زوجة له، وأنجبت له البنت 
املذكور، وأنا  باملعرف  املذكور، وتزوجت بعد ذلك  املذكورة، ثم طلقني بموجب الصك 
الدعوى  سامع  وبعد  أجابت؛  هكذا  له،  تسليمها  عىل  أوافق  وال  ابنتي،  بحضانة  أرغب 
واإلجابة قررت الكتابة ملكتب الصلح لالجتامع بالطرفني، ومناقشة حاهلام، وعرض الصلح 
حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٢١هـ  الثالثاء  يف  ثم  اجللسة،  ورفعت  عليهام، 
املدعي )...(، ومل حترض املدعى عليها )...(، وكان حتديد اجللسة بحضورها، وقد جرت 
الكتابة لقسم الصلح باملحكمة باخلطاب ذي الرقم ٣٤٢٦١٦٠٢٠ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
مصلحة  وبيان  الصلح،  وحماولة  هبام،  االجتامع  وتم  الطرفان،  )حرض  نصه:  بام  فأفادوا 
املحضونة، وختويفهام باهلل، وإقناع )...( بأن تكون طليقته حاضنة البنتها، ترعى مصاحلها، 
وحتافظ عليها، وتقوم برتبيتها تربية صاحلة، ويلتزم والدها )...( باملرصوف الشهري عىل 
ابنته، وأن يتمكن من زيارهتا، ومل يقبل )...( أن تكون طليقته حاضنة البنته، وكذلك طليقته 
وبمناقشة  انتهى.  بينهام(.  اإلصالح  نستطع  ومل  البنته،  حاضنا  والدها  يكون  أن  تقبل  مل 
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املدعي: هل هو متزوج؟ ومن يسكن معه يف البيت؟ وما وجه معارضته يف بقاء ابنته لدى 
والدهتا املدعى عليها؟ قال: إنني متزوج، ووالديت تسكن معي يف البيت نفسه، وال أرغب 
يف بقاء ابنتي لدى املدعى عليها؛ ألهنا متزوجة من شخص غري قريب هلا، عليه قررت رفع 
افتتحت اجللسة وفيها  الثالثاء ١٤٣٥/٣/١٣هـ  املدعى عليها، ثم يف يوم  اجللسة لطلب 
 )...( وحرضت   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل احلارض معها 
املدعى  وبسؤال   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( زوجها 
عليها عن وجه معارضتها عىل حضانة والد البنت، وسكن والدته معه، قالت: غري صحيح 
أن والدته تسكن معه، وحتى لو كانت تسكن معه فأنا ال أرغب يف حضانتها وتوليها تربية 
ووالديت  ذكرت  ما  الصحيح  قال:  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  طالقنا.  سبب  كوهنا  ابنتي؛ 
املوافق ١٤٣٥/٤/١٠هـ  القضية رفعت اجللسة، ثم يف يوم االثنني  تسكن معي؛ ولتأمل 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي )...(، ومل حترض املدعى عليها )...(، وكان حتديد هذه 
اجللسة بحضورها، وقد جرى مني يف هذه اجللسة ترغيب املدعي يف إبقاء ابنته لدى والدهتا، 
فأبدى عدم موافقته؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليها صادقت 
عىل أهنا تزوجت بعد فراقها للمدعي؛ ونظرًا إىل أن حق األم يف احلضانة يسقط بزواجها 
“ أنِت أحق به ما  لقوله صىل اهلل عليه وسلم لألم التي نازعت زوجها يف حضانة ولدها: 
أبًا وله حق يف احلضانة؛ ونظرًا  مل تنكحي”. أخرجه أمحد وأبو داود؛ ونظرًا لكون املدعي 
لتخلف املدعى عليها عن احلضور عىل الرغم من تبلغها لشخصها؛ لذا فقد ألزمت املدعى 
عليها )...( بأن تسلم للمدعي ابنته )...( ليتوىل حضانتها، وسيجري إبالغ املدعى عليها 
بنسخة من احلكم لتقديم ما لدهيا من اعرتاض خالل املدة املقررة نظامًا، وقدرها ثالثون 
يومًا، فإذا انتهت هذه املدة ومل تقدم ما لدهيا من اعرتاض فإن حقها يف االعرتاض يسقط، 
ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وأقفلت اجللسة الساعة ٩.٥١، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الساعة ٩:٣٠ وفيها حرض املدعي )...( واملدعى عليها )...(، املعرف هبا من قبل احلارض 
معها زوجها )...(، وقد وردت املعاملة من حمكمة االستئناف بالقصيم يف ١٤٣٥/٥/٩هـ 
مرفق معها القرار ذو الرقم ٣٥٢٣٣٥٣١ يف ١٤٣٥/٥/٥هـ املتضمن: )وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ اآليت: أواًل/ مل يتحقق فضيلته 
من تاريخ ميالد البنت )...( بالوثائق الرسمية. ثانيًا/حكم فضيلته بحضانة البنت ألبيها 
مع أهنا صغرية مل تتجاوز السنتني، وال تستغني بنفسها وهذا حمل نظر؛ ألن العربة بمصلحة 
ثالثًا/مل نجد أن فضيلته سأل املدعى  املحضون، فإنه ال يقر بيد من ال حيفظه وال يصونه. 
عليها عن موافقة زوجها احلايل ببقاء البنت )...( يف حضانتها من عدمه، وطلب حضوره 
وسأله عن ذلك؛ ألن بعض املحققني من أهل العلم قالوا: )إن حضانة األم ال تسقط إذا 
القيم والشيخ  تيمية وابن  ابن  الطفل، وهذا هو رأي شيخ اإلسالم  الزوج بحضانة  ريض 
عىل  بقاءها  ريض  فإذا  زوجها،  بحق  قيامها  ألجل  حقها  سقوط  ألن  وغريهم؛  السعدي، 
حقها فهي باقية عىل حقها فيها، وهذا قياس املذهب يف مجيع احلقوق، كام أن بعضهم يرى 
أن البنت تكون عند أمها حتى يستلمها زوجها. رابعًا/ورد يف الئحة دعوى املدعى عليها 
االعرتاضية أمور مهمة، منها أن والدة املدعي تقيم يف )...( التي تبعد عن عنيزة مسافة مئتي 
كيلو مرت، وأن املدعي سيضع البنت عند اخلادمة، ومل نجد أن فضيلته ناقش الطرفني عنها، 
وحتقق مما ذكرته املدعى عليها، وهل من مصلحة املحضونة أن تكون لدى املدعي يف بيته 
املدعى  أن احلكم بحق  أمها؟ خامسًا/مل يضمن فضيلته حكمه  الذي تسكنه زوجته رضة 
الرقم )٥٥( من  الدعوى وفقًا للامدة ذات  عليها حضوريًا لكوهنا حرضت، وأجابت عن 
نظام املرافعات الرشعية. سادسًا/مل ينوه فضيلته يف الضبط إىل تاريخ استالم املدعى عليها 
االعرتاضية،  الالئحة  ضمن  أرفق  الذي  التسليم  حمرض  مضمون  ويرصد  احلكم،  نسخة 
واملتعني سلخه وإرفاقه ضمن طيات املعاملة لكون الالئحة االعرتاضية حتفظ لدى حمكمة 
االستئناف عند تصديق احلكم أو نقضه. فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر، وإحلاق ما جيريه يف 
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الضبط والصك وسجله، وإعادة املعاملة إلكامل الزمها، واهلل املوفق( ا.هـ؛ وعليه أجيب 
أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف حفظهم اهلل عن املالحظة األوىل بأن ميالد البنت )...( 
يف ١٤٣٣/٨/١٠هـ، وقد تم إرفاق صورة من دفرت العائلة يف املعاملة، وبالنسبة للمالحظة 
الثانية فهي حمل تأمل، وبالنسبة للمالحظة الثالثة فقد جرى سؤال املدعى عليها عن ذلك، 
فقالت: إن زوجي موافق عىل بقاء ابنتي معي، وأطلب سامع ما لديه؛ حيث إنه هو املعرف 
يب املدونة هويته بعاليه، هكذا قالت، ثم جرى مني سؤال زوج املدعى عليها، املعرف هبا، 
فقال: إنه ال مانع لدي من بقاء الطفلة )...( يف حضانة والدهتا زوجتي هذه احلارضة، هكذا 
قال، وبالنسبة للمالحظة الرابعة فقد أفاد املدعي حياهلا قائاًل: إنني سأسكن ابنتي معي يف 
بيتي؛ حيث تسكن معي زوجتي ووالديت، وليس عندي خادمة، هكذا قال. وبسؤاله عن 
يف  والثاين  بربيدة،   )...( حي  يف  عندي  أحدمها  سكنان؛  هلا  والديت  إن  قال:  والدته  سكن 
)...( تذهب إليه للزيارة فقط، هكذا قال. وبعرض ذلك عىل املدعى عليها قالت: إن والدة 
املدعي مل تسكن لدى املدعي إال منذ قرابة أربعة أيام فقط هكذا قالت، وبالنسبة للمالحظة 
اخلامسة فإن احلكم بحق املدعى عليها يعد حضوريًا وفقًا للامدة ذات الرقم )٥٥( من نظام 
املرافعات الرشعية، وبالنسبة للمالحظة السادسة فإن املدعى عليها استلمت نسخة احلكم 
بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، كام هو موضح يف حمرض تسليم الصك املرفق باملعاملة، وقد تم 
ذكره  ما  ولوجاهة  تقدم،  ما  عىل  وبناًء  املعاملة؛  طيات  ضمن  وإرفاقه  الالئحة  من  سلخه 
عليها  املدعى  حضانة  عىل  موافقته  أبدى  عليها  املدعى  زوج  ولكون  الفضيلة،  أصحاب 
البنتها )...( املذكورة، واستنادًا ألقوال املحققني من أهل العلم املشار إليها يف املالحظة، 
األحق  هي  عليها  املدعى  بأن  املدعي  وأفهمت  السابق،  حكمي  عن  العدول  قررت  فقد 
باحلضانة، وبذلك حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم قناعته باحلكم، فأفهمته 
بمراجعة املحكمة يوم اخلميس القادم الستالم نسخة احلكم لالعرتاض عليه خالل املدة 
التوفيق،  وباهلل  ذلك،  ففهم  لالستالم  املحدد  التاريخ  من  يومًا  ثالثون  وقدرها  النظامية، 
وأقفلت اجللسة الساعة ١٠.٢٠، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس املحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٤٢٦١٦٠٢٠( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، 
املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٤٢٦١٦٠٢٠( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ، اخلاصة بدعوى/

)...( ضد/)...( بشأن مطالبة املدعي بحضانة ابنته/)...( من مطلقته املدعى عليها، املنتهية 
بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القايض باملحكمة، املسجل برقم )٣٥٢٠٩٢٦٨( 
البنت  بتسليم  عليها  املدعى  بإلزام  فضيلته  حكم  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  وتاريخ 
ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  منا  سبقت  وقد  فيه؛  املفصل  النحو  عىل  املدعي  لوالدها 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة. وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته، وأحلقه بالضبط 
املتضمن  ١٤٣٥/٥/٥هـ،  والتاريخ   )٣٥٢٣٣٥٣١( الرقم  ذي  قرارنا  عىل  بناًء  والصك 
قول فضيلته: )فقد قررت العدول عن حكمي السابق، وأفهمت املدعي بأن املدعى عليها 
هي األحق باحلضانة، وبذلك حكمت( فإن الدائرة تقرر ما ييل: أواًل/ املوافقة عىل عدول 
فضيلته عام حكم به سابقًا. ثانيًا/ املصادقة عىل ماحكم به أخريًا من أن املدعى عليها هي 
األحق باحلضانة؛ وذلك بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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 ر8اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٦٠٩٤٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ رقم القرار:٣٥٢٦٨٥٥٢  

حضانةا-اامطالبةاتألباهباا-ابنتاغريامميِّزةا-ازوتجاتألما-اادفعابعدماتأثريها-اتشرتتطا
تحلضانةا-ارصفا موجباسقوطا عدما عدولا-ا شهادةاشهودا تلنكاحا-ا عقدا يفا تحلضانةا

تلنظل.

اتحلضانةاحقالممحضوناباماحيققامصمحاه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبا احلكم له بحضانة ابنته منها؛ وذلك ألن املدعى 
عليها تزوجت بعد طالقه هلا،  وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت 
بعدم تأثري زواجها عىل رعاية املحضونة لكون زوجها يقيم يف مدينة أخرى، ويأيت إليها يف 
اإلجازات حني تكون البنت مع أبيها املدعي، كام دفعت بأهنا اشرتطت عىل زوجها يف عقد 
النكاح أن يؤمن سكنا هلا يف نفس املدينة التي يقيم فيها املدعي، وأن تسكن معها ابنتها، وأن  
زوجها أمن هلا السكن  املذكور، ثم أبرزت عقد إجيار وعقد النكاح وهبام ما يؤيد دفعها، كام 
أهنا أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة ما دفعت به؛ ونظرا ألن مقصود إسقاط 
احلضانة بزواج األم ليس الزواج بحد ذاته، وإنام ملكان الزوج من زوجته، وعدم قيام األم 
بحق املحضون، وهو ما مل يتحقق يف هذه الدعوى،  وألن األم أحق باحلضانة من غريها، 
وألن احلضانة حق للمحضون بكل حال، وبقاء البنت لدى أمها أوىل يف هذا السن؛ لذا فقد 
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حكم القايض برصف النظر عن دعوى املدعي بطلب احلضانة، وأخىل سبيل املدعى عليها، 
فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بالطائف،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املعاملة املقيدة برقم ٣٥٢٩٨٢٠٦ يف ١٤٣٥/١/٢٨هـ، املحالة من فضيلة الرئيس برقم 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥٦٠٩٤٩
اجلنسية  سعودية   )...( عليها  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤال املدعي عن دعواه ادعى قائال: سبق وأن 
صدر يل صك زيارة ابنتي )...( البالغة من العمر أربع سنوات، الصادر من فضيلتكم برقم 
٣٤٢٢٩١١٤ يف ١٤٣٤/٦/٣هـ، وقد تزوجت املدعى عليها، وزوجها يقيم يف اخلرج، 
أطلب احلكم يل بحضانة ابنتي لزواج والدهتا، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليها 
أجابت قائلة: ما ذكره املدعي يف دعواه من الصك وتارخيه والزواج فصحيح، غري أن زوجي 
اإلجازات  إال يف  الطائف، وال حيرض يل زوجي  مدينة  اقيم يف  وأنا  اخلرج،  مدينة  يقيم يف 
فقط، وقد اتفقنا يف الصك املشار إليه أعاله عىل أن تكون البنت )...( هناية األسبوع لدى 
والدها، وكذا يف عيد الفطر، وزوجي ليس له ارتباط مبارش هبا، وال أقيم معه إقامة دائمة، 
هكذا أجابت، وبطلب البينة منها عىل ذلك أبرزت عقد إجيار صادر من مكتب )...( للعقار 
برقم ٠١٠٣٦، واملتضمن اجيار شقة يف الطائف غرفتني بني الطرف األول )...( والطرف 
أبرزت عقد نكاح  ثامنية عرش ألف ريال، كام  بمبلغ  املدعى عليها  الثاين )...(، وهو زوج 
برقم ٣٤/١٧٨٩٥١٠ يف ١٤٣٤/٧/٢٤هـ، الصادر من املحكمة العامة بمكة، املتضمن 
إنني أحرضت  ابنتها معها، كام أضافت قائلة:  الزوجة بسكن مستقل، وأن تكون  اشرتاط 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  ثم حرض  لدهيم،  ما  شهود، وأطلب سامع 
ذي الرقم )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد قائال: أشهد هلل تعاىل بأن أختي متزوجة 
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من )...( يف حمافظة اخلرج، وهي تسكن مع والدي ووالديت كامل األيام ما عدا اإلجازات 
حرض  كام  شهد،  هكذا   ،)...( حي  يف  هلا  املستأجر  البيت  يف  وتسكن  زوجها،  هلا  فيحرض 
لديه من  )...(، وبسؤاله عام  الرقم  ذات  اإلقامة  اجلنسية حيمل رخصة   ...  )...( للشهادة 
شهادة أجاب بقوله: أشهد هلل تعاىل أنني أعمل مع والد املدعى عليها، وأقوم بتوصيل املدعى 
عليها إىل اجلامعة، وإحضارها، وهي تسكن حاليا يف الطائف، وزوجها يسكن يف اخلرج، 
ولدهيا شقة يف )...( تذهب إليها يف اإلجازات مع زوجها، هكذا شهد، وبعرض الشهادة 
أحرضت  املزكني  وبطلب  شيئا،  وشهادته  الشاهد  عن  أعلم  ال  بقوله:  أجاب  املدعي  عىل 
و)...(   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كاًل  للتزكية 
الشاهدين  وثقة  بعدالة  فشهدا   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
قائلني: إننا نشهد بثقة الشاهدين وعدهلام ونقبل شهادهتام لنا وعلينا؛ فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة؛ وحيث صادقت املدعى عليها عىل دعوى املدعي، ودفعت بام ذكر أعاله 
من كون الزواج غري مؤثر، وأن الزوج ال حيرض إال يف اإلجازات الدراسية والبنت حينئذ 
تكون لدى والدها، وملا أحرضت من بينة موصلة عىل ذلك، وملا قرره الفقهاء رمحهم اهلل 
بأن األم أحق باحلضانة من غريها لكامل شفقتها ورأفتها؛ وألن احلضانة حق للمحضون 
بكل حال، وبقاء البنت لدى أمها أوىل يف هذا السن، ولعدم وجود ما يمنع يف صورة الزواج 
هذه من حصول املقصود من حضانة األم البنتها واحلالة هذه؛ إذ املقصود بإسقاط احلضانة 
بحق  األم  قيام  وعدم  زوجته،  من  الزوج  ملكان  وإنام  ذاته،  بحد  الزواج  ليس  األم  لزواج 
أطفاهلا، ومادام أن هذا غري متحقق هنا؛ لذلك كله فقد حكمت برصف النظر عن دعوى 
املدعي بطلب احلضانة، وأخليت سبيل املدعى عليها. وبعرضه عىل املدعي قرر عدم قناعته 
بأن له حق االعرتاض بطلبه االستئناف خالل ثالثني يوما؛ وذلك  إفهامه  باحلكم فجرى 
باالنتظار  إفهامه  اليوم، وجرى  تاريخ  اعتبار من  املدة  بتقديم الئحة اعرتاضية خالل هذه 
الستالم نسخة احلكم، وإن مضت املدة دون اعرتاض سقط حقه، واكتسب احلكم القطعية، 
وختمت اجللسة الساعة العارشة والنصف صباحا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بالطائف برقم ٣٥/٢٩٨٢٠٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، املرفق هبا الصك الصادر 
وتاريخ   ٣٥١٣٢٣١٩ برقم  بالطائف  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من 
١٤٣٥/١/٣٠هـ، املتضمن دعوى )...( ضد املرأة )...( يف حضانة ابنته )...(. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم برصف النظر عن 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلضانة،  بطلب  املدعي  دعوى 

وسلم.
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 83اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٩٧٦٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٠٧٨٣ 

حضانةا-امطالبةاتألباهباا-اتبناغريامميزا-اتحلاضنةاأماتألما-اُبعدامكاناإساماهاا-امشقةا
يفاتلزيارةا-اأحقيةاأماتألماباحلضانةا-ارداتلدعوى.

ملاجتربا تألمامناحضاناها تمانعتا “ ولوا تلقناعا)ر/ار4(:  تلبهويتايفاكشافا 1ا-سولا
عميها؛األهنااغرياوتجبةاعميها،اثلاأمهاهتااتلقلبىافالقلبى؛األناوالدهتناحمققة،افمنايفا

معنىاتألماوتألسلباأكملاشفقةامناتألبعداثلاأب”.
را-سولاتبناسدتمةايفاتملغنيا)8/ر4ر(: “ أوىلاتلكلاهبااتألماثلاأمهاهتااوإناعمونايقدما

منهناتألسلبافاألسلب؛األهننانقاءاوالدهتناماحققة،افهيايفامعنىاتألم” 

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبا احلكم له بحضانة ابنه منها؛ وذلك ألن احلاضنة 
املدعى عليها هي ُأم ُأم املحضون، وتقيم بعيدا عن األبوين مما يسبب مشقة هلام يف زيارته، كام 
أن املحضون مميز، ويستطيع أن يقوم بحاجياته بنفسه، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى 
عليها أقر بالدعوى، ودفع بأن موكلته أحق بحضانة الطفل لصغر سنه، وحاجته إىل حناهنا 
وشفقتها عليه؛ ونظرا ألن أم األم أحق بحضانة الولد بعد أمه؛ لذا فقد حكم القايض برد 

الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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بالرياض،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحــده،  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٥٥٩٧٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٨٣٧١٣٧ وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
٣٠: ١٢ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
وكيال عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض ورقمها ٧٦٧٧٨ 
وتارخيها ١٤٣٣/١١/١٥هـ، املخول له فيها باملرافعة واملدافعة واإلقرار باملدعى وإنكاره 
وردها  وسامعها  اليمني  وطلب  الشهود  يف  والطعن  وردها  الشهادة  وقبول  البينة  وإحضار 
وتقديم  واملستندات  الصكوك  واستالم  متييزه،  وطلب  وقبوله،  احلكم  وطلب  والصلح، 
االعرتاض وحق االستالم والتسليم، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، ومل يرد إلينا 
ما يفيد بتبلغه. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( املدونة هويته ووكالته يف جلسة 
سابقة، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
وكياًل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة 
ذات الرقم ٣٥٤٤٢٨٩٨ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض، وله احلق فيها باملطالبة 
وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح 
واالعرتاض  ونفيها  وقبوهلا  األحكام  بتنفيذ  واملطالبة  والتعديل  واجلرح  واإلجابة  واإلبراء 
عليها، وطلب االستئناف. وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه قال: إن موكلة املدعى عليه هي 
أم أم ابن موكيل )...(، والذي يبلغ من العمر ست سنوات تقريبًا، وهي تقوم اآلن بحضانته 
بعد أن طلقت أمه، وانتقلت من مدينة الرياض إىل مدينة جيزان مع زوجها؛ وحيث إن ابن 
ولكون  بنفسه؛  بحاجاته  ويقوم  ومميز،  ابتدائي  األول  الصف  يف  اآلن  يدرس   )...( موكيل 
موكيل يقيم اآلن يف مدينة جيزان، وكذلك والدة ابن موكيل فإين أطلب سؤال املدعى عليه 
دعواي.  هذه  موكيل،  لصالح  املذكور  الطفل  حضانة  تكون  بأن  واحلكم  ذلك،  عن  وكالة 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه وكالة قال: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه من أن موكلتي 
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هي أم أم الطفل املذكور، وأنه يبلغ من العمر ست سنوات، وأهنا تقوم بحضانته فهو صحيح 
مجلة وتفصياًل؛ وما ذكره من أنه األحق يف حضانة الطفل املذكور لألسباب التي يذكرها فهو 
غري صحيح، والصحيح أن الطفل ما زال بحاجة إىل رعاية موكلتي لكونه صغرًيا يف السن، 
وبحاجة إىل رعايتها وحناهنا ولكوهنا األشفق عليه، هكذا أجاب، ثم حرض املدعي أصالة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقرر بقوله: إنه يوجد بيني 
وبني املدعى عليها بوادر صلح، هكذا أفاد، ثم أبرز ورقة عادية تتضمن ما نصه: )الصلح 
عىل أن يكون الولد عند األب، وألمه الزيارة؛ حيث إن األب واألم يف جيزان؛ أما اجلدة فهي 
الولد، كام أن فيه  الرياض واالبن لدهيا، وفيه مشقة عىل األب وإالم، وذلك عند زيارة  يف 
حرماًنا للولد من أبويه؛ حيث إن الولد يدرس يف الصف األول االبتدائي وباستطاعته القيام 
بشؤونه الشخصية بنفسه؛ بحيث يكون االبن لدى أبيه أثناء أيام الدراسة، وألمه حق الزيارة 
أيام اإلجازات  أبيه، وتقسم  هناية كل أسبوع، ويستثنى من ذلك هناية كل شهر ليكون مع 
مناصفة بني األب وإالم )اإلجازات الصيفية ومنتصف السنة (، واألعياد عيد لألب وعيد 
الفصل،  املدرسة من هذا  إدخاله  يتم  أقرب وقت حتى  الولد لألب يف  يسلم  أن  لألم عىل 
ويكون إنفاذ هذا الصلح خاضعَا للقوة اجلربية من قبل اجلهات التنفيذية يف حال االختالف 
عام حددناه يف هذا الصلح، وأن يكون هناك كفالء كفالة حضورية الستالم وتسليم االبن 
 )...( ابنا  و)...(   )...( الوكالء  املوعد، وهم  االختالف عن  املحددة يف حال  األوقات  يف 
(.أ.هـ، وبعرض ما ذكره املدعي أصالة عىل املدعى عليه وكالة قال: أطلب إمهايل ملراجعة 
موكلتي واإلجابة بقبوهلا للصلح املذكور من عدمه. ويف جلسة أخرى حرض )...( سعودي 
اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
املدعى عليها وال  والتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، ومل حترض  الرقم ٧٦٧٧٨  بالرياض ذات 
من ينوب عنها، وبعد التأمل والدراسة؛ وبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة؛ وحيث إن 
املدعي وكالة قرر بأن ابن موكله مل يبلغ إىل اآلن سبع سنوات؛ وحيث إن أم األم هي األحق 
بحضانة الطفل بعد األم قال البهويت رمحه اهلل: “ ولو امتنعت األم من حضانته مل جترب عليها؛ 
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ألهنا غري واجبة عليها، ثم أمهاهتا القربى فالقربى؛ ألن والدهتن حمققة، فمن يف معنى األم 
واألقرب أكمل شفقة من األبعد ثم أب”. )كشاف القناع، ٤٩٦/٥(، ويقول ابن قدامة رمحه 
اهلل يف بيان األوىل فاألوىل من أهل احلضانة عند اجتامع الرجال والنساء: “ أوىل الكل هبا األم، 
ثم أمهاهتا وإن علون يقدم منهن األقرب فاألقرب؛ ألهنن نساء والدهتن متحققة، فهي يف 
معنى األم”. ) املغني، ٢٤٧/٨(؛ وتأسيسًا عىل مجيع ما تقدم فقد قررت رد دعوى املدعي، 
املدعي وكالة احلارض  املدعى عليها، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل  وإخالء سبيل 
مل يقنع به، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من 
احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل مهلة أقصاها ثالثون يوما اعتبارًا من تارخيه، ويكون حقه 
يف االعرتاض بعدها ساقطًا، ويكتسب احلكم القطعية بذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.

األحوال  قضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
لدينا  واملقيدة  برقم ٣٤١٠٤٠١٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ،  بالرياض  العامة  املحكمة 
برقم ٣٤١٠٤٠١٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
اخلاص  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٨٤٢٨ برقم  املسجل  الشيخ/)...(  باملحكمة 
بدعوى /)...( ض/)...( بشأن حضانة الطفل/)...( إلخ؛ وحيث سبقت دراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض، وأحلقه بالصك 
بناء عىل قرارنا ذي الرقم ٣٤٢٦٢٠٢٣ والتاريخ ١٤٣٤/٧/٨هـ، قررت الدائرة املصادقة 
الرسمي  باخلتم  الصك  صفحات  مجيع  ختم  إىل  فضيلته  تنبيه  مع  فضيلته،  به  ماحكم  عىل 
١٤٣٤/٤/١٥هـ،  والتاريخ   ٣٤/١/٨٧ الرقم  ذي  للقضاء  األعىل  املجلس  بقرار  عماًل 
املبلغ بتعميم رئيس املجلس ذي الرقم ٣٥٤/ت والتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 84اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٥٤٢٤٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه:١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار:٣٥٢٣٩٩٨٨  

منا إخوةا بالغنيا-ا ذكورا معا سكنهاا مميِّزةا-ا بنتا هباا-ا تألبا أما مطالبةا ا حضانةا-ا
تللضاعةا-اعدماتلطعنايفاصالحيةاتحلاضنةا-اتقديلاأماتألمايفاتحلضانةا-ارداتلدعوى.

أماتألماأحقاباحلضانةامناأماتألب.

بنت ولدها؛ وذلك  املدعى عليها طالبة احلكم هلا بحضانة  املدعية دعواها ضد  أقامت 
ألهنا جدهتا ألبيها، وهي أحق من املدعى عليها جدهتا ألمها؛ وألن املحضونة تسكن مع 
ذكور بالغني، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها قررت أهنا أوىل باحلضانة، ومل تقرص مع 
املحضونة، وطلبت رد الدعوى، وقد حرضت زوجة ابن املدعى عليها، وذكرت أهنا أرضعت 
املحضونة مخس رضعات مشبعات، وأهنا بذلك تكون أختًا ألوالدها من الرضاعة؛ ونظرا 
لكون أم األم أحق من أم األب باحلضانة، وألنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، وألن 
املدعية مل تطعن بصالح املدعى عليها بيشء؛ لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، كام حكم 
بأحقية أم األم بحضانة حفيدهتا، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٥٤٢٤٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٤٣٩٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حرض 
املدعي/)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، الوكيل عن )...( 
  ،٣٤١٦٣٣٢٣٤ برقم  الرياض  برشق  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
وحرضت حلضوره املدعى عليها/ )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
الرقم  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  ابنها )...( سعودي  قبل  املعرف هبا من   ،)...(
)...(، فادعى قائال: إن هذه احلارضة جدة )...( من أمها، وهي تعيش يف كنفها وحضانتها 
العام،  بريدة  سجن  يف  موقوف  ووالدها  متزوجة،  والدهتا  إن  حيث  والدهيا؛  افرتاق  بعد 
والبنت )...( مولودة يف  لوالدها،  قتل، وموكلتي هي جدهتا  منذ عام ١٤٢٣هـ يف قضية 
١٤٢٣/٥/٢٩هـ؛ لذا أطلب احلكم باحلضانة ملوكلتي، وتسليم املحضونة هلا، هذه دعواي. 
وبعرضها عىل املدعى عليها أجابت بقوهلا: ما ذكره من مفارقة والد البنت )...( لوالدهتا 
ولست  صحيح،  فهو  البنت  والد  وسجن  ابنتي،  وزواج  ميالدها،  وتاريخ   ،)...( ابنتي 
مستعدة بتسليمها؛ حيث إنني مل أقرص معها، وأنا أوىل هبا من جدهتا ألبيها؛ لذا أطلب رد 
البنت  إن  قال:  املدعي  وبعرضها عىل  إجابتي.  باحلضانة، هذه  املدعي، واحلكم يل  دعوى 
املحضونة تقيم عند جدهتا يف منزل ابنها )...(، ولدهيا أبناء بالغني، وموكلتي ختشى عليها. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليها أجابت بقوهلا: إن زوجة ابني )...( قد أرضعت ابنة بنتي، 
وأحفادي أوالد ابني هم إخوان حلفيديت )...(، ويف نفس اجللسة حرضت )...( سعودية 
إنني  بقوهلا:  أجابت  لدهيا  عام  وبسؤاهلا   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
زوجة هذا احلارض )...(، وأم أوالده، وقد أرضعت البنت )...( أكثر من مخس رضعات 
البيت. وبعرض ذلك عىل  مشبعة، فهي أخت ألوالدي من الرضاعة، وهي تقيم معنا يف 
يطلبون حضانتها، وبسؤال   )...( البنت  أعامم  لكن  ذلك شيئا،  أعلم عن  قال: ال  املدعي 
املتداعيني: هل لدهيام ما يضيفانه ؟ فأجابا بالنفي، وأغلق باب املرافعة؛ فبناء عىل ما سبق من 
الدعوى واإلجابة واالطالع عىل أوراق املعاملة؛ وألن املدعي وكالة ادعى أحقية أم األب 
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باحلضانة من أم األم؛ وألنه مل يطعن بصالح املدعى عليها بيشء؛ وألنه حيرم من الرضاع ما 
حيرم من النسب؛ وألن أحق الناس باحلضانة بعد األم إذا ماتت أو مل تكن أهال للحضانة 
أمهاهتا املدليات بإناث، القربى فالقربى، أي: جدة الطفل ألمه، وإن علت، وهذا مذهب 
مجهور الفقهاء. “ املغني” )١٩٧/٨(، “املوسوعة الفقهية” )١٢٢/١٥(؛ )وبناء عليه فقد 
حكمت برد دعوى املدعي وكالة، كـام حـكـمـت بأحقية أم األم بحضانة حفيدهتا )...(، 
االستئناف  بتعليامت  وأفهم  احلكم،  عىل  اعرتاضه  قرر  وكالة  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض 
املتضمنة ختويله تقديم اعرتاضه عىل احلكم خالل شهر من استالمه للحكم، وإذا مل يقدم 
اعرتاضه فيسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم للقطعية، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٦٤٣٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، املحالة لنا من فضيلة 
مّنا  جرى  ١٤٣٥/٥/٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٥٦٤٦٩ برقم  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس 
املنورة االطالُع  املدينة  بمنطقة  الشخصية يف حمكمة االستئناف  دائرة األحوال  نحن قضاة 
املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض  الشيخ/)...(،  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى 
واملسجل بعـدد ٣٥١٦٢٤٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، املتضمن دعوى  حضانة، املقدم 
من املدعية/)...(، ضد/)...(، املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق املعاملة 
واحلكم وصـورة ضبطـه، تقـررت املصادقة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى 

نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر8اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٦١٢٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٧٩٥٣ 

تقميلاحمضونا-اأوالدادوناسناتلامييزا-امنعاتألمامنارؤيةاولدهياا-اطمباتقميمهاماهلاا
نفاذا تلولدينا-ا باقميلا إلزتما مقاعجلا-ا سضاءا تحلضانةا-ا بحقاطمبا تحافاظهاا مؤسااا-ا

معجل.

تملادةاذتتاتللسلا)رر1/ب(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة احلكم هلا بصفة مستعجلة بتسليمها 
ولدهيا منه، وضمهام هلا حلني االنتهاء من نظر قضية احلضانة مع احتفاظها بحقها يف مواصلة 
دعواها بطلب حضانة الولدين؛ ونظرا لترضر املدعية من مفارقتها ألوالدها؛ لذا فقد قرر 
القايض تسليم االبن والبنت لوالدهتام بصفة مستعجلة؛ وذلك إىل حني احلكم يف الدعوى، 

وقرر شموله بالنفاذ املعجل دون كفالة، ثم صدق القرار من حمكمة االستئناف.

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 ٣٥٢٦٦١٢٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٣١٧٨٦٣ ونفس تاريخ القيد، ويف 
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يوم األحد ١٤٣٥/٥/٨هـ افتتحت اجللسة وفيها حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية 
اجلنسية  سعودي   ،)...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
دعواها  املدعية عن  وبسؤال  عنه.  ينوب  من  )...( وال  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب 
قالت: لقد عقد عيل املدعى عليه يف عام ١٤٣٠هـ عىل مهر قدره أربعون ألف ريال، ويل منه 
عىل فراش الزوجية ولدان؛ هم )...( وعمره ثالث سنوات، و)...( وعمرها أربع سنوات، 
ومل أزل يف عصمة املدعى عليه، وقد أكثر عيل من الرضب املربح الذي سبب يل أرضارًا نفسية 
بحسب التقرير الطبي املرفق باملعاملة، وأدخلت اإلسعاف بسبب نزيف من أجل رضبه يل، 
وكثريًا ما هيددين بالقتل، ومل أطق العيش معه، وقد قدمت عليه دعوى فسخ منظورة لديكم، 
ويل ثالثة أسابيع مل أر فيها أوالدي، وقد تقطع قلبي عليهم، أطلب بناء عىل نظام املرافعات 
الرشعية احلكم بصفة مستعجلة بتسليمي ابني )...( وابنتي )...(، وضمهام يل حلني االنتهاء 
من نظر القضية حسب ما ترونه، مع احتفاظي بطلبي األصيل بحضانة أوالدي لكوين األحق 
هبم، هذه دعواي؛ وبناء عليه، ونظرا لترضر املدعية من مفارقتها هذه املدة ألوالدها، وألن 
أمد القضية قد يطول، ولكون قضايا تسليم املحضون حلاضنه من املسائل املستعجلة حسب 
املادة ذات الرقم )١٩٩/ب( فقد قررت احلكم بصفة مستعجلة بتسليم االبن )...( والبنت 
)...( لوالدهتام )...(؛ وذلك إىل حني احلكم يف الدعوى، وبه حكمت حكام معجال مشموال 
بالنفاذ املعجل دون كفالة، وبعرض احلكم عىل املدعية قررت القناعة، كام قررت إصدار قرار 
هبذا احلكم املعجل مع بعث صورة مصدقة منه للمدعى عليه؛ وذلك لقبول احلكم بالتسليم 
أو االعرتاض عليه خالل عرشة أيام من تاريخ استالمه له بناء عىل املادة ذات الرقم )١٨٧( 
من نظام املرافعات الرشعية، وإفهامه بتعليامت االستئناف بخصوص األحكام املستعجلة، 
وأهنا واجبة النفاذ ولو مل يكتسب احلكم الصفة القطعية، ورفعت اجللسة لطلب املدعى عليه 
وعرض الدعوى عليه، وحدد هلم موعد يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ الساعة 
آله وصحبه وسلم.  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  احلادية عرشة صباحًا، وباهلل 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ.



378

ح�ضانة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٨٧٤٩٨ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
املدينة برقم ٣٥٣٦٣٥٢٠ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة  املحالة 
١٤٣٥/٦/١٧هـ فقد جرى مّنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف 
بمنطقة املدينة املنورة االطالُع عىل القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القايض باملحكمة 
املتضمن  ١٤٣٥/٥/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٥١١١ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة 
باطنه.  دون  بام  فيـه  املحكوم  سنًا،  قارص  حمضون  تسليم  يف  ضد/)...(،  دعوى/)...(، 
تقـررت  املعاملة والقرار وصـورة ضبطـه والالئحة االعرتاضية،  أوراق  وبدراسـة كامل 
املوافقة علـى القرار، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ا8اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٤٧٦٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٦٨٢٨ 

مؤسااا-ا هلاا تقميمهاما طمبا رؤياهاما-ا منا تألما منعا مميِّزتانا-ا بناانا حمضونا-ا تقميلا
تحافاظهاابحقاطمباتحلضانةا-اسضاءامقاعجلا-اإلزتماباقميلاتلبنانيا-انفاذامعجل.

تملوتداذوتتاتألرساما)را1ا-ا0را-ر0ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة احلكم بصفة مستعجلة بتسليمها 
بنتيها منه حلني االنتهاء من نظر الدعوى األصلية بحضانة مجيع األوالد؛ ونظرا لعدم حضور 
املسائل  من  املحضون  تسليم  ولكون  لبناهتا،  مفارقتها  من  املدعية  ولترضر  عليه،  املدعى 
إىل حني  لوالدهتام بصفة مستعجلة؛ وذلك  البنتني  تسليم  القايض  قرر  فقد  لذا  املستعجلة؛ 
احلكم يف الدعوى األصلية، وقرر شموله بالنفاذ املعجل دون كفالة، ثم صدق القرار من 

حمكمة االستئناف.

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 ٣٥٣٨٤٧٦٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٨٨٠٧٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، 
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اخلاصة بدعوى )...( ضد )...( يف دعوى طلب تسليم حمضون قارص سنا، ويف يوم اإلثنني 
املوافق ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف وفيها حرضت )...( 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها )...( 
 )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، وقد وردت إفادة املحرضين ذات الرقم 
اجللسة  هذه  بموعد  إلبالغه  عليه  االتصال  تم  بأنه  ١٤٣٥/٧/١هـ  يف   ٣٥١٩١٧٠٠٥
األربعاء ١٤٣٥/٧/١هـ  يوم  السابقة  اجللسة  تبليغه يف  مغلق، كام سبقت حماولة  وجواله 
بموجب ورقة التبليغ املؤرخة يف ١٤٣٥/٦/٢٩هـ وجواله مغلق كذلك، كام سبق إبالغه 
عن طريق االتصال عليه بموعد اجللسة املحددة يف يوم األحد ١٤٣٥/٦/٢٧هـ بموجب 
ورقة التبليغ ذات الرقم ٣٥١٨٣٩٢٧٩ يف ٦١٤٣٥/٢٣هـ فأفاد بأنه ال يستطيع حضور 
اجللسة لكونه بالرياض، ثم أغلق جواله بعد ذلك؛ وألن هذه الدعوى تتعلق بحضانة أطفال، 
تزوجني  لقد  فقالت:  دعواها  عن  املدعية  سؤال  جرى  فقد  املستعجلة  القضايا  من  وهي 
املدعى عليه يف عام ١٤٢٦هـ، ويل منه عىل فراش الزوجية بنت اسمها )...( وعمرها عرش 
سنوات، و)...( وعمرها سبع سنوات، و)...( وعمره ثالث سنوات، و)...( وعمرها سنة 
واحدة، وقد حصل بيننا خالف وذهبت لبيت أهيل يف املدينة املنورة؛ حيث كنت أسكن مع 
زوجي يف الرياض، وكان مجيع األوالد معي، ثم جاء زوجي وأخذ )...( و)...( لرؤيتهن 
ثم مل يرجعهن بعد ذلك، وذهب هو للرياض وترك البنات عند أهله، ومنذ قرابة الشهرين 
يف   ٣٥١٨٣٧٥٢٧ بالرقم  مقيدة  لديكم  دعوى  قدمت  وقد  البنات،  رؤية  من  أمتكن  مل 
١٤٣٥/٦/٢٣هـ أطلب احلكم فيها يل بحضانة مجيع األوالد؛ وحيث إين قد ترضرت من 
أطلب  لرعايتهن،  لوالدهتن  بنات، وحيتجن  البنات، وهن بحاجة يل؛ ألهنن  حرماين رؤية 
بناء عىل نظام املرافعات الرشعية احلكم بصفة مستعجلة بتسليمي البنتني )...( و)...( حتى 
أبرزت صورة من  ثم  ترونه، هذه دعواي،  ما  إليها حسب  املشار  الدعوى األصلية  انتهاء 
السجل العائيل للمدعى عليه )...(؛ متضمنا إضافة املدعية زوجة للمدعى عليه، وكذلك 
إضافة بناهتا كل من )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( 
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سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ وبناء عىل ما سبق؛ وحيث قدمت 
املدعية ما يثبت أمومتها وأبوة املدعى عليه للبنتني؛ ونظرا لترضر املدعية من مفارقتها هذه 
املستعجلة  املسائل  املحضون من  تسليم  يطول، ولكون  قد  القضية  أمد  لبناهتا؛ وألن  املدة 
فقد  لذا  الرشعية؛  املرافعات  نظام  األرقام )١٦٩ -٢٠٦ -٢٠٧( من  املواد ذوات  حسب 
)...(؛  لوالدهتام   )...( ابنتي  و)...(   )...( البنتني  بتسليم  مستعجلة  بصفة  احلكم  قررت 
وذلك إىل حني احلكم يف الدعوى األصلية حكام معجال مشموال بالنفاذ املعجل دون كفالة. 
وبعرض احلكم عىل املدعية قررت القناعة، كام قررت إصدار صك هبذا احلكم املعجل مع 
بعث صورة مصدقة منه للمدعى عليه؛ وذلك لقبول احلكم بالتسليم أو االعرتاض عليه 
خالل عرشة أيام من تاريخ استالمه له بناء عىل املادة ذات الرقم )١٨٧( من نظام املرافعات 
الرشعية، وإفهامه بتعليامت االستئناف بخصوص األحكام املستعجلة، وأهنا واجبة النفاذ 
الدعوى، وباهلل  القطعية، وذلك كله حتى صدور احلكم يف  الصفة  ولو مل يكتسب احلكم 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. جرى النطق باحلكم يف الساعة 
نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  احلادية عرشة من ضحى يوم االثنني١٤٣٥/٧/٦هـ، وباهلل 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

املحكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  فبناًء  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥١٨٨٠٧٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ، املحالة لنا من فضيلة رئيس 
حمكمة االستئناف باملدينة برقم ٣٥٥١٢٦١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢١هـ قد جرى مّنا نحن قضاة 
دائرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالُع علـى احلكم الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة، واملسجل بعـدد ٣٥٣٠٥٥٦٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ، املتضمن دعوى/ )...(، ضد/)...(، يف طلب تسليم حمضون قارص، 
املحكوم فيـه بام دون باطنه. وبدراسـة كامل أوراق املعاملة واحلكم وصـورة ضبطـه، تقررت 

املوافقة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر8اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالعرضية الشاملية

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٢٩٢٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار:٣٥٣١٧٨٢٩  

ضلاورعايةا-اوفاةازوجاتلبنتا-طمباتألباإلزتمهاابالقكنىامعها-اعدماتنقضاءاعدةا
تلوفاةا-ااسكناأوالداتمللأةامعهاا-اتألصلاعدماتلاهمةا-ارداتلدعوى.

.Z43210/]1ا-سولهاتعاىللا
بعدا تهللاعميهاوسملادعاهاا تلنبياصىلا أنا تهللاعنهاا بنتامالكاريضا را-حديثاخزيمةا
مقالازوجها،افقاللا)تمكثيايفابياكاحاىايبمغاتلكااباأجمه(،اسالتلافاعاددتافيها

أربعةاأشهلاوعرشت.
بقولهلا أحدا يوما رجاهلنا تساشهدا تلاليتا تلنقاءا أملا وسملا عميها تهللا تلنبياصىلا أنا 3ا-ا
)حتدثناعنداإحدتكناماابدتالكن،افإذتاأردتناتلنومافماؤباكلاتملأةامنكناإىلابياها(.

أقام املدعي دعواه ضد ابنته طالبا إلزامها بالسكنى معه سرتا هلا وحمافظة عليها؛ وذلك 
ألن زوجها تويف وتقيض عدهتا يف بيته مع أوالدها، وأن املسافة بينهام بعيدة مما جيعله خياف 
عليها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أجابت بأن املسافة بينهام ليست بعيدة، وأنه دائم 
املشاكل معها، وطلبت كف رضره، وبطلب البينة منه عىل الرضر مل حيرضها؛ ونظرا لقرب 
املسافة بني الطرفني، وانتفاء وحدة املدعى عليها لوجود أوالدها معها؛ وألن مكث املعتدة 
يف بيت عدهتا واجب رشعا، والنتفاء التهمة والريبة يف جانبها؛ لذا فقد حكم القايض برد 
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دعوى املدعي، واخالء سبيل املدعى عليها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 
االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
باملحكمة العامة بالعرضية الشاملية، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٢/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٢٩٢٩ برقم  الشاملية  بالعرضية 
٣٥٤٠٣٢٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ، ويف يوم االثنني ١٤٣٥/٤/١٧هـ افتتحت اجللسة 
حلضوره  وحرضت   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  صاحب   )...( املدعي  حرض  وفيها 
املدعى عليها )...( صاحبة السجل املدين ذي الرقم )...(، وبسؤال املدعي عن دعواه أجاب 
قائال: إن املدعى عليها هي ابنتي وقد تويف زوجها، وهي تقيم لوحدها مع أوالدها يف بالد 
بني )...( يف قرية )...(، وأنا أقيم يف بالد بني )...( يف قرية )...(؛ ونظرا خلويف عليها من 
جلوسها لوحدها، ال سيام أهنا امرأة شابة، فإين أطلب إلزامها بالسكن معي يف بيتي سرتا هلا 
وحمافظة عليها، هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره املدعي 
من وفاة زوجي وسكني يف منزلنا بعد وفاته مع أطفايل فهذا صحيح، ولكن والدي يسكن 
قريبا مني، وليس بيننا مسافة كبرية، وال يفصل بيننا سوى الوادي، ودعواه هذه كيدية، وهو 
دائم املشاكل معي، وال أعلم سبب ذلك، كام أنني يف العدة الرشعية من وفاة زوجي الذي 
تويف بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٦هـ؛ لذا أطلب كف رضره عني، وتركي أعيش مع أوالدي يف 
بيتي، ال سيام أنه بيت ملك لنا، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائال: ما 
ذكرته املدعى عليها صحيح، ولكن املسافة بيننا بعيدة، وبالنسبة للعدة أطلب إكامل عدهتا 
يف منزيل، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي: هل لديك بينة عىل الرضر املذكور وبعد املسافة؟ 
أجاب قائال: أطلب إمهايل إلحضارها. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وحرضت حلضوره 
بينة لدي سوى ما  قائاًل: ال  املهلة ألجله أجاب  املدعي عام طلب  املدعى عليها، وبسؤال 
ذكرته، هكذا أجاب؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل إقرار املدعي بسكن 
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عليها  واالطمئنان  زيارهتا  من  يمكنه  مما  يسكنها،  التي  القرية  نفس  يف  عليها  املدعى  ابنته 
متى ما أراد ذلك؛ ونظرا لكون املرأة يف عدهتا، وتسكن يف بيت مملوك لزوجها املتوىف، وال 
تقيم لوحدها، بل مع عدد من أوالدها، مما تنتفي معها الوحدة، وجيعلها تأمن عىل نفسها، 
واألصل أهنا ليست من أهل التهمة والريبة، وملا ذكره أهل العلم من أن املرأة يلزمها املكث 
واإلقامة يف بيت عدهتا الذي تويف زوجها وهي فيه؛ وبناء عىل قوله تعاىل يف حق املعتدات: 
بنت  خزيمة  حديث  من  اخلمسة  أخرجه  وما   ،Z43210/]
مالك ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه وسلم دعاها بعد مقتل زوجها، فقال: “ امكثي 
يبلغ الكتاب أجله”، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعرشا، وملا أخرجه  يف بيتك حتى 
عبدالرزاق يف مصنفه والبيهقي من أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر النساء الاليت استشهد 
رجاهلن يوم أحد بقوله: ) حتدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة 
املدعى عليها. وبعرض  املدعي، وأخليت سبيل  فقد رددت دعوى  لذا  (؛  بيتها  إىل  منكن 
ذلك عىل املدعي قرر عدم القناعة باحلكم، وطلب رفع املعاملة ملحكمة االستئناف بالئحة 
اعرتاضية يقدمها، فتم إفهامه بمراجعتنا يوم الثالثاء ١٤٣٥/٥/١٧هـ الستالم نسخة من 
احلكم لالعرتاض عليه خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا، ويصبح حقه يف طلب االستئناف 
التوفيق، وصىل اهلل عىل سيدنا  القطعية، ففهم ذلك، وباهلل  بعده ساقطا، ويكتسب احلكم 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٠هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة القايض باملحكمة 
١٤٣٥/٦/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٩٨٠٩٠ برقم   )...( الشيخ  الشاملية  بالعرضية  العامة 
١٤٣٥/٥/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٩٣٧٥ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
زوجها.  وفاة  بعد  بيته  يف  معه  بالسكنى  بإلزامها   )...( ابنته  ضد   )...( دعوى  املتضمن 
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برد  احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية،  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
دعوى املدعي، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 88اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٥٦٢٩١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٢٥٢٠٢٩  

ضلاورعايةا-اتبناانابالغاانا-ااطالقاتملدعياألمهاما-احاجاهالمخدمةا-اطمباإلزتمهاما
بالقكنىامعها-ادفعابزوتجاتملدعيا-احقاتخايارامكاناتإلسامةا-ارداتلدعوى.ا

لمبالغاحقاتخايارامكاناتإلسامة.

أقام املدعي دعواه ضد ابنتيه املدعى عليهام طالبا إلزامهام بالسكنى معه حلاجته للخدمة، 
الدعوى  وبعرض  معها،  للسكنى  وانتقاهلام  ألمهام،  طالقه  بعد  وذلك  رضير؛  شبه  وكونه 
عىل املدعى عليهام أقرا بصحتها، ودفعا بأن والدمها متزوج من أخرى، وأهنام ال يرغبان يف 
اإلقامة معه؛ ونظرا ألن الدعوى ال يتأتى فيها اإللزام لكون املدعى عليهام بالغتني، وهلام حق 
اختيار مكان اإلقامة، وألن إقامتهام مع أمهام أوفق هلام لكوهنا أحن وأرأف هبام من غريها، 
املدعي،  فاعرتض  الدعوى،  برد  القايض  فقد حكم  لذا  النساء؛  ما حتتاجه  منها  وتكتسبان 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من رئيس املحكمة برقم ٣٤٥٦٢٩١٠ يف ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، املقيدة يف 
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اجلنسية  )...( سعودي  برقم ٣٤٢٢٣٧٦٢٥ يف ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ حرض  املحكمة  هذه 
الرقم )...(، كام حرضت حلضوره )...( و)...(، املعرف هبام  بموجب السجل املدين ذي 
ثامنية  بنتاي، وعمر األوىل  إن هاتني احلارضتني مها  قائال:  املدعي، وادعى األول  قبل  من 
عرش عاما، والثانية مخسة عرش عاما من زوجتي سابقا )...(، وقد طلقتها، وذهبتا للعيش 
معها، وأنا بحاجة إليهام خلدمتي لكوين شبه رضير، وأحتاج من خيدمني، ويراعيني، فأطلب 
إلزامهام بالعيش معي، وأسأهلام اجلواب، هذه دعواي. وبعرضها عىل املدعى عليهام قالتا: 
وما  صحيح،  كله  رضير  شبه  وأنه  والدتنا،  لدى  نعيش  وأننا  والدنا،  أنه  املدعي  ذكره  ما 
ذكره أنه بحاجه إىل من خيدمه فإن لديه زوجته األخرى التي تسكن معه، وله ولد كذلك، 
مانع  وال  تأتوا،  ال  فقال:  الفصلني،  بني  التي  القريبة  اإلجازة  يف  نزوره  أن  منه  طلبنا  وقد 
الزيارة له يوما كل أسبوعني، ثم نعود إىل والدتنا، وأما اإلقامة عنده فال نرغب  لدينا من 
أوافق عىل  قال: ال  املدعي  وبعرضها عىل  أجابتا.  تتزوج، هكذا  مل  مازالت  فيها، ووالدتنا 
وصحيح  والدهتن،  زيارة  من  مانع  وال  معي،  بالعيش  بإلزامهن  يل  احلكم  وأطلب  ذلك، 
الدعوى واإلجابة واالتفاق؛ وألن هذه  النظر يف  قرر. وبعد  تتزوج، هكذا  مل  أن والدهتن 
الدعوى مما ال يتأتى فيها إلزام لكون املدعى عليهام بالغتني، فلهام االختيار يف مكان اإلقامة 
الذي ترغبان، بخالف الصغري، ثم إن والدة املدعى عليهام ال شك أهنا أحنى وأرأف هبام من 
غريها، وتكتسبان منها ما حتتاجه النساء ويلزمهن تعلمه، وزوجة والدهن ليست هلن مثل 
والدهتن؛ لذلك كله فقد رددت دعوى املدعي، وبه حكمت. وبعرضه عىل املدعي مل يقنع 
به، وجرى إفهامه بتعليامت االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
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ح�ضانة

املشتملة عىل  الرقم ٣٤٢٢٣٧٦٢٥والتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  املكرمة ذي  العامة بمكة 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٠١٠٩٧ الرقم  ذي  الصك 
ابنتيه/)...(  ضد  دعوى/)...(  املتضمن  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
و)...( يف طلب بقائهام عنده. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 
املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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زيارة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢١٧٦٣٠ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١١٣٧٧٩ 

سقلا سلترا تلبنتا-ا بارضرا دفعا مميِّزةا-ا بنتا منهاا-ا متكينهاا تألما طمبا أوالدا-ا زيارةا
تخلربتءا-اعدماوجودارضرا-اتقديلامدةاتلزيارةا-اإلزتمابامكنياتملدعيةامنهاا-انفاذامعجل.

1ا-سولاصاحباهدتيةاتللتغبا)٣/لل٢(: “ والامتنعاتألمامنازيارهتااإناملاخيفامنها”.
٢ا-تملادةاذتتاتللسلا)رر1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة ابنتها منه 
التي تقيم يف حضانته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بوجود البنت يف حضانته، ودفع 
بأن املدعية تقيم يف منزل شعبي مفتوح األبواب؛ ولذلك فهو خيشى من زيارة املحضونة هلا 
فيه، وبعد وقوف اخلرباء عىل السكن الذي تقيم فيه املدعية ورد قرارهم متضمنا أهنا تسكن 
حكم  فقد  ولذا  عرفا؛  املناسبة  الزيارة  ومواعيد  مدة  تقدير  تضمن  كام  مستقل،  سكن  يف 
احلكم من  وصدق  املعجل،  بالنفاذ  اخلرباء مشموال  قسم  قرره  بام  الطرفني  بإلزام  القايض 

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 ٣٢٢١٧٦٣٠ وتاريخ 
١٤٣٢/٠٦/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٢٦٧٨٢٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٦/٠٨هـ، 
املتعلقة بدعوى )...( ضد )...(، ويف هذا اليوم السبت املوافق ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ افتتحت 
اجللسة الساعة ٠٠: ١٢ وفيها حرض املدعو/)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( بوكالته عن )...( الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ٣١٨٨٧ 
جلد ٥٠١٤ يف ١٤٣٢/١١/١٠هـ، املخول له فيها إقامة الدعاوى وسامعها ضد املدعو /

)...(، واملطالبة بزيارة األبناء منه واملرافعة واملدافعة، وحضور اجللسات، وتقديم البينات 
وإعطاء  والتعديل،  اجلرح  ويف  عدمها،  من  به  والقناعة  وقبوله،  احلكم  وسامع  وسامعها، 
اجلواب واإلقرار واإلنكار والتنازل والصلح وقبوله وتوريد الشهود وطلب حتليف اليمني 
وقبوهلا وردها إلخ، وحرض حلضوره املدعو/)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، ثم ادعى املدعي وكالة يف مواجهة املدعى عليه قائال يف حترير دعواه: إن 
موكلتي كانت زوجة للمدعى عليه، وقد أنجبت منه عىل فراش الزوجية أوالدا، وهم )...( 
يبلغ من العمر مخس عرشة سنة، و)...( يبلغ من العمر أربع عرشة سنة، و)...( يبلغ من 
العمر ست عرشة سنة، وبنتا تدعى )...( تبلغ من العمر إحدى عرشة سنة، وقد انحلت 
رابطة الزوجية بني موكلتي واملدعى عليه بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم 
واملدعى  موكلتي  بني  مصاحلة  الصك  ذلك  تضمن  ولقد  ١٤٢٣/٩/٥هـ،  يف   ٢/١/١٣
التي هي موكلتي إىل أن تكمل عرش  ابنتهام )...( يف حضانة والدهتا  بأن تبقى  عليه تقيض 
سنني ما مل تتزوج موكلتي فتنتقل احلضانة لألب؛ ونظرا ألن البنت )...( املذكورة قد بلغت 
ما  إنفاذ  يف  إمعانا  عليه  املدعى  هذا  ألبيها  البنت  تلك  موكلتي  سلمت  فقد  سنوات  عرش 
تصاحلا عليه، وكان تسليمها بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠هـ، ومنذ ذلك التاريخ حتى اآلن مل 
يمكن املدعى عليه موكلتي من رؤية ابنتها )...(؛ لذا فإين أطلب احلكم بتمكني موكلتي من 
زيارة ابنتها )...(؛ وذلك حسب العرف والعادة، هذه دعواي، وأسأله اجلواب. وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: إن ما ورد يف دعواه من الزواج واإلنجاب وحل رابطة 
الزوجية بموجب الصك املذكور رقمه وتارخيه يف الدعوى، واستالمي البنتي )...( لبلوغها 
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عرش سنوات بعد أن كانت لدى أمها فصحيح، وال أنكر شيئا منه؛ وأما عن زيارة موكلة 
هذا احلارض البنتها )...( فهناك الصك السابق يبني مواعيد الزيارة، وال أرغب إال يف إمضاء 
مقتضاه، هكذا قال. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب قائال: إن ما ورد يف جوابه من 
كون صك احلكم الصادر من هذه املحكمة الذي ذكرته يف دعواي برقمه وتارخيه مل حيدد 
سوى زيارة موكلتي ألبنائها كل من )...( و)...( و)...(، وأما البنت املراد طلب زيارهتا 
يف هذه الدعوى فقد كانت يف حضانة والدهتا، وكانت متكن والدها هذا املدعى عليه من 
زيارهتا حسب الصك؛ ونظرا النتقال البنت لوالدها فمن حق موكلتي زيارة ابنتها املذكورة، 
وحتديد مواعيد هلا حسب العرف والعادة، هكذا قال، ثم أبرز املدعي وكالة صورة من صك 
حيمل الرقم ٢/١/١٣ يف ١٤٢٣/٦/٥هـ صادر من هذه املحكمة، ويتضمن دعوى )...( 
ضد )...(، كام يتضمن اآليت: )وحيث اصطلح الطرفان عىل أن خيلع املدعى عليه زوجته 
املدعية عىل عوض وقدره ستة وثالثون ألف ريال، وأن تبقى البنت )...( يف حضانة والدهتا 
إىل أن تكمل عرش سنوات ما مل تتزوج والدهتا فتنتقل احلضانة لألب، وأن يبقى األبناء الثالثة 
)...( و)...( و)...( يف حضانة ورعاية والدهم، وأن ينفق املدعى عليه عىل ابنته )...( حال 
إىل  ١٤٢٣/٧/٢١هـ  تاريخ  من  اعتبارا  ريال  مئتا  قدرها  شهرية  نفقة  هلا  والدهتا  حضانة 
تاريخ ١٤٢٣/٩/٢١هـ، ومن بعد هذا التاريخ تكون النفقة الشهرية ثالثمئة ريال تسلم 
عن طريق صندوق إدارة احلقوق املدنية، وأن متكن املدعية املدعى عليه من استالم ابنته )...( 
لزيارته يف بيت شقيقها )...( أسبوعيا يف متام الساعة اخلامسة من مساء يوم األربعاء، ويعيدها 
يف الساعة الثامنة مساًء، وأن حيرض املدعى عليه أبناءه الثالثة لزيارة والدهتم إىل بيت شقيقها 
متام الساعة اخلامسة مساء اخلميس من كل أسبوع، ويستلمهم منها يف متام الساعة الثامنة 
مساًء، وعىل أن هذا الصلح ملٍغ جلميع ما سبقه من قضايا هبذا اخلصوص، وليس ألي منهام 
عىل اآلخر أي حق، أو دعوى مستقبال هبذا اخلصوص؛ وذلك بحضور املوقعني بالضبط 
وشهادهتم؛ وحيث خلع املدعى عليه زوجته املدعية عىل العوض املذكور، وقررت املدعية 
قبوهلا اخللع، والتزامها بسداد العوض؛ لذا ثبت لدي خلع )...( لزوجته )...(، املدخول هبا 
رشعا عىل عوض قدره ستة وثالثون ألف ريال بتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٠هـ، وأفهمت املدعى 
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عليه بأن املدعية قد بانت منه بينونة صغرى، وال حتل له من بعد إال بعقد ومهر جديدين 
حسب  اخللع  تاريخ  من  الرشعية  العدة  عليها  بأن  املدعية  وأفهمت  الرشعية،  برشوطهام 
ما  بموجب  بالعمل  وألزمتهام  انقضائها  بعد  إال  عليه  املدعى  غري  من  تتزوج  وأال  حاهلا، 
اصطلحا عليه، وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني قررا قناعتهام به وفهمهام ملا أفهام 
به، وقد استلم املدعى عليه عوض اخللع(ا.هـ، كذلك وجدته مذيال بالعبارة التالية: )احلمد 
هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل ما تم 
لدي ضبطه بالصحيفة ذات الرقم ٢٩من جملد الضبط احلقوقي ذي الرقم ٢/٣٢ فقد قرر 
)...( استالمه بنته )...( النتقال احلضانة إليه؛ حيث بلوغ البنت )...( عرش سنوات؛ لذا 
جرى التهميش بموجبه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
وسلم. حرر يف ١٤٣٢/٣/٢٤هـ( ا.هـ. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: إن 
ما ورد يف صورة الصك صحيح مجلة وتفصيال، وال أنكر منه شيئا، هكذا قال. عليه قررت 
إحالة أوراق املعاملة هليئة النظر لتحديد أوقات زيارة البنت )...( لوالدهتا املدعية حسب 
العرف والعادة، وحلني ورود املعاملة تأجلت اجللسة. ويف يوم الثالثاء ١٤٣٣/٠٩/١٢هـ 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة، ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، وكانت 
أوراق املعاملة قد وردتنا من هيئة النظر برقم ٣٢/٦٧٨٢٧٠ يف ١٤٣٣/٥/١٥هـ، املرفق 
هبا قرارها املتضمن: )أنه تم االجتامع بطريف النزاع وكيل املدعية شقيقها /)...( واملدعى 
املدعى  وهو  والدهم،  األوالد  أمر  ويل  أن  إال  الزيارة  موضوع  مناقشة  ومتت   ،)...( عليه 
أبواب، ومفتوح عىل بعضها، وخيشى  بأن والدهتم تسكن يف بيت شعبي دون  عليه ادعى 
بقاء ابنته فرتة طويلة كون البيت يسكن به أكثر من عائلة؛ وذلك حسب إقراره املرفق إال 
أن وكيل املدعية أفاد بأن املدعية تسكن يف شقة مستقلة مع والدهتا، وال يسكن معها أحد، 
والذي نراه إذا كان ما قاله املدعى عليه صحيح أن األرسة وبالذات الوالدة تسكن يف بيت 
شعبي ومع الكثري من األرس فإن الزيارة تكون ساعات معدودة، كام هي يوم اخلميس من 
إذا  وأما  إخوهتا؛  ومعها  نفسه  اليوم  من  مساء  الثامنة  الساعة  حتى  عرصا  اخلامسة  الساعة 
كانت املدعية تسكن يف شقة مستقلة مع والدهتا كام أفاد وكيل املدعية فتكون الزيارة من يوم 
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اخلميس عرصا حتى يوم اجلمعة عرصا أسبوعيا، هذا وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد. 
حرر يف ١٤٣٣/٥/١١هـ(.اهـ. وبعرضه عىل املدعي وكالة أجاب قائال: إين موافق عىل ما 
رأته هيئة النظر فيام خيص آلية الزيارة املبنية عىل ما أدليت به لدى اهليئة من أن موكلتي تسكن 
يف شقة مستقلة مع والدهتا، هكذا قال؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا قاله 
صاحب هداية الراغب: )وال متنع األم من زيارهتا إن مل خيف منها( ٢٨٨/٣؛ وألن مناط 
زيارة املحضون متعلق بالعرف والعادة والزمان واملكان. )انظر: مغني املحتاج: ٤٥٧/٣، 
وانظر: رشح منتهى اإلرادات: ٢٥١/٣(؛ وألن الزيارة من القضايا املشمولة نظاما بالنفاذ 
املعجل حسب ما جاء يف املادة ذات الرقم ١٩٩من نظام املرافعات الرشعية؛ وبناء عىل ذلك 
فقد ثبت لدي ما رأته هيئة النظر وفق قرارها املرصود أعاله، وأجزته، وأمضيته، وألزمت 
املادة  بالنفاذ املعجل حسب  الطرفني بموجبه، وبه حكمت واعتربت هذا احلكم مشموال 
من  بنسخة  إبالغه  يتم  وسوف  عليه،  املدعى  حق  يف  حضوريا  واعتربته  أعاله،  املذكورة 
احلكم لتقديم ما لديه من اعرتاض عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ االستالم فإن مل يفعل 
خالهلا فإن حقه يف االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية. وبعرضه عىل املدعي وكالة 
أجاب قائال: إين قانع بام حكم به من قرار هيئة النظر فيام خيص حتديد وقت الزيارة من يوم 
اخلميس عرصا حتى يوم اجلمعة عرصا أسبوعيا؛ أما باقي قرار هيئة النظر مما حكم به فلست 
قانعا به، هكذا قال، فجرى إفهامه بمراجعة املحكمة خالل عرشة أيام الستالم نسخة من 
احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ االستالم فإن مل يفعل خالهلا فإن 
حقه يف االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٣/٠٩/١٢هـ.

القايض   )...( أنا  فلدي  بعد،  أما  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  اهلل  احلمد 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة عادت املعاملة من حمكمة االستئناف برقم ٣٣٢١٤٨٤٦٢ 
يف ١٤٣٤/٧/٩هـ برفقة أوراق املعاملة من الدائرة الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف 
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والتاريخ   ٣٤٢٥٩٧٩٢ الرقم  ذو  القرار  بشأنه  وصدر  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا 
١٤٣٤/٧/٤هـ، املتضمن دراسة أوراق املعاملة، وتقرير إعادهتا خللف فضيلة مصدر احلكم 
أو القائم بعملة إلنفاذ مقتىض قرارنا ذي الرقم ٣٣٤٦٣١١٨ والتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ 
من حيث التحقق من نوع السكن الذي تسكنه املدعية؛ هل هو بيت شعبي كام ادعى املدعي 
عليه، أم هو شقة ضمن عامرة سكنية كام ذكر وكيل املدعية؟ وإحلاق ما جيد لديه يف الصك 
وضبطه وسجله وإعادته ملحكمة االستئناف دون التعرض حلكم سلفه بيشء، عليه أجيب 
النظر باملحكمة فوردنا  أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف أنه سبق أن جرى خماطبة هيئة 
لفة  قرارهم  به  املرفق  الرقم ٣٣٢١٤٨٤٦٢ يف ١٤٣٤/٤/١٥هـ،  جواهبم بخطاهبم ذي 
ووجد  عليه،  املدعى  املدعية وعدم حضور  مع وكيل  السكن  الوقوف عىل  املتضمن   ،٤٨
أنه مسلح يتكون من ثالثة أدوار، وكل دور يتكون من أربع غرف ومحامني ومطبخ، ويذكر 
وكيل املدعية بأن املدعية تسكن مع والدهتا يف الدور األول، وباب العامرة يدخل من الدور 
األول إىل الدور الثاين والثالث، ويوجد باب آخر للدور الثاين وباب آخر للدور الثالث من 
خارج العامرة، والسكن يستفاد منه ..إلخ، ثم أمرت باحلاق ذلك بالصك وسجله ورفعه 
ملحكمة االستئناف؛ حيث جرى إكامل الالزم، وباهلل التوفيق. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.

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  وتاريخ١٤٣٣/٩/١٦هـ،   ٣٣٤١٢٧٧٧ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
دعوى/)...( ضد/)...( يف زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اجلواب األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

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

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٢٤١٤٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٢٢٩٩٢٩  

زيارةاأوالدا-اطمباتألبامتكينهامنهاا-اولدتناغريامميِّزينا-اتقديلامدةاتلزيارةا-اتعذرا
تبميغاتألما-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-اإلزتمابالامكنيامناتلزيارة.

تملادةاذتتاتللسلا)55(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد مطلقته املدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ولديه منها 
تبليغها  وتعذر  عليها،  املدعى  غابت  وقد  رؤيتهام،  من  منعته  وقد  حضانتها،  يف  لكوهنام 
بالدعوى، فقرر القايض سامعها ضدها غيابيا، ثم جرى الكتابة لقسم اخلرباء لتحديد مواعيد 
الزيارة، فورد جواهبم بتعذر التحديد لعدم حضور املدعى عليها، وبعد اطالع القايض عىل 
عليها  املدعى  عىل  حكم  الولدين  ميالد  تواريخ  من  والتأكد  السفر  وجواز  الطالق  صك 
أيام من كل شهر هجري وأسبوًعا يف  ثالثة  آخر  زيارة ولديه  املدعي من  بأن متكن  غيابيا 
إجازة منتصف العام، ورصف النظر عن طلبه متكينه من زيارة ولديه ملدة شهر يف اإلجازة 
الصيفية، مع بقاء الغائبة عىل حجتها متى حرضت، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة حرض 
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 )...( عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيل بموجب الوكالة ذات 
الرقم ٣٠٣٦ والتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة، واملوكل 
قطر  دولة  من  الصادرة   )...( الرقم  ذات  الشخصية  إثبات  بطاقة  بموجب   )...( من  هبا 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة ذات الرقم ٣٤١٩٤٣٤٠ والتاريخ 
١٤٣٤/٢/١٨هـ، املخول له فيها حق الرتافع والتدافع واإلقرار واإلنكار.. إلخ، ومل حترض 
الرقم  التبليغ من مدير حمرضي اخلصوم ذات  املدعى عليها )...(، وقد وردنا أصل ورقة 
٣٣٢١٦٠١٤ والتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ؛ متضمنة ما نصه: “ تم البحث ومل يتم الوصول 
أنه غري متجاوب،  العنوان، واتضح  لتحديد  العنوان، وتم االتصال عىل اجلوال )...(  إىل 
وتم االتصال عىل اجلوال اآلخر أكثر من مرة ومل يتم الرد؛ نأمل إرسال اخلصم للداللة عىل 
العنوان”، كام وردنا أصل ورقة التبليغ من مدير حمرضي اخلصوم ذات الرقم ٣٤٤٢٥٨٥٤ 
والتاريخ ١٤٣٤/٢/١٩هـ؛ متضمنة ما نصه: “ مل يتم الوصول إىل العنوان، وتم االتصال 
عىل اجلوال من مكتب العمدة وأفاد املندوب بأن املذكورة غري متجاوبة. نأمل إرسال اخلصم 
للداللة عىل العنوان”، كام وردنا أصل ورقة التبليغ من مدير حمرضي اخلصوم ذات الرقم 
٣٣٦٤٩٦٤٤ والتاريخ ١٤٣٣/٤/٥هـ؛ متضمنة ما نصه: “ مل يتم الوصول إىل العنوان، 
بأن املذكورة  إنه أخوها  العنوان فأفادين شخص يقول:  وتم االتصال عىل اجلوال لتحديد 
ورقة  أصل  وردنا  كام  االستالم”،  ورفض  لدهيم،  سكن  هلا  يوجد  وال  الرياض،  تسكن 
التبليغ من مدير حمرضي اخلصوم ذات الرقم ٣٤١٩٤٢١٤٧ والتاريخ ١٤٣٤/٨/١٠هـ؛ 
متضمنة ما نصه: “ تعاد إىل مكتب القايض؛ حيث إن يوم السبت يوافق إجازة”؛ عليه فقد 
املرافعات  املادة اخلامسة واخلمسني من نظام  بناء عىل  قررت السري يف نظر الدعوى غيابيا 
املدعي وكالة عن دعواه قال: إن موكيل زوج للمدعى عليها، وطلقها  الرشعية. وبسؤال 
وقد  ١٤٢٩/٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٤٤ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب 
و)...(  ١٤٢٨/٦/١٤هـ،  املولودة   )...( مها:  ولدين؛  الزوجية  فراش  عىل  منه  أنجبت 
بتاريخ ١٤٢٩/١١/٨هـ، ومها يف حضانتها، وقد منعت موكيل من رؤية ولديه،  املولود 
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أطلب احلكم عىل املدعى عليها بتمكني موكيل من زيارة ولديه عىل النحو اآليت: ثالثة أيام 
الصيفية،  العام، وشهر يف اإلجازة  إجازة منتصف  من آخر كل شهر هجري، وأسبوع يف 
هذه دعواي، وقد جرت الكتابة إىل قسم اخلرباء بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٣٢٠٠٢٧١٦ 
والتاريخ ١٤٣٤/٢/١٩هـ لتحديد زيارة األب ألبنائه )...(، وحتديد مكان زيارهتم مع 
إعالمهم بأن األب ... اجلنسية، فعاد بموجب خطاهبم ذي الرقم ٣٣٢٠٠٢٧١٦ والتاريخ 
النظر؛  هبيئة  مواعيد  عدة  حتديد  تم  بأنه  نفيدكم   “ نصه:  ما  متضمنا  ١٤٣٤/٤/٢٢هـ؛ 
املوعد األول يوم الثالثاء ١٤٣٤/٣/١٧هـ، واملوعد الثاين يوم األربعاء ١٤٣٤/٤/٣هـ، 
واملوعد الثالث يوم األحد ١٤٣٤/٤/٢١هـ؛ حيث حرض املدعي وكالة ومل حترض املدعى 
عليها )...( عىل الرغم من خماطبتها بحضور املواعيد السابقة بموجب خطاباتنا املرفقة بطيه، 
واملتضمنة إفادة حمرضي اخلصوم، ولعدم حضور املدعى عليها يف املواعيد املذكورة أعاله 
تعذر إكامل الالزم”، كام جرى االطالع عىل الصك املذكور بعاليه فوجدته طبق ما عطف 
عليه، كام جرى االطالع عىل صورة اجلواز ذي الرقم )...( وتاريخ امليالد ٢٠٠٧/٦/٢٩م، 
وصورة تبليغ والدة صادرة من مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة للمولود )...( وتاريخ 
املدعي، وما جرى االطالع عليه  تقدم من دعوى  ما  فبناء عىل  امليالد ١٤٢٩/١١/٨هـ؛ 
فقد حكمت عىل املدعى عليها غيابيا بأن متكن املدعي من زيارة ولديه عىل النحو اآليت: آخر 
ثالثة أيام من كل شهر هجري، وأسبوع يف إجازة منتصف العام الدرايس. وبعرض ذلك 
عىل املدعي وكالة قرر القناعة، فأمرت ببعث نسخة من احلكم للمدعى عليها لتقديم الئحة 
اعرتاضية  بالئحة  تتقدم  ومل  املدة  انتهت  فإذا  يوما،  ثالثون  أقصاها  مدة  خالل  اعرتاضية 
فيسقط حقها يف االستئناف، ويكتسب احلكم الصفة القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فبعد رفع كامل أوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف بمكة املكرمة 
عادت باخلطاب ذي الرقم ٣٣٢٠٠٢٧١٦ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ، املرفق به القرار ذو 
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وصورة  الصك  وبدراسة  املتضمن:  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ،  والتاريخ   ٣٥١٩١٧٦٤ الرقم 
ضبطه تقررت إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ -حكم فضيلته عىل املدعى عليها 
غيابيا، ومل يفهمها أهنا عىل حجتها متى حرضت، وال بد من ذلك. ٢ -طلب املدعي وكالة 
يف  وشهًرا  العام،  منتصف  إجازة  يف  وأسبوًعا  شهر،  كل  آخر  من  أيام  ثالثة  ملوكله  احلكم 
فسكت  الصيفية  اإلجازة  يف  الزيارة  عدا  ما  ذلك  بجميع  له  حكم  وقد  الصيفية،  اإلجازة 
فضيلته  فعىل  الطلب،  هذا  عن  النظر  يرصف  ومل  ذلك،  يف  مستنده  يبني  ومل  فضيلته،  عنها 
املوفق. قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه/ قايض  الالزم، واهلل  مالحظة ذلك، وإكامل 
الدائرة )...( موافق عىل ما ذكر أعاله ويل إضافة.  استئناف )...( ختمه وتوقيعه/ رئيس 
ختمه وتوقيعه. ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل فقد رصفت النظر عن طلب 
املدعي بتمكينه من زيارة ولديه ملدة شهر، وبعرضه عىل املدعي وكالة احلارض قنع به، وجرى 
إفهامه بأن املدعى عليها الغائبة عىل حجتها متى حرضت، ففهم ذلك، وأمرت باحلاق ذلك 
بالصك وسجله، وإعادته ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/١١هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف يف 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٥٣٥١٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، املتضمن دعوى )...( 
ضد )...( يف زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اجلواب 

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

 1راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٥٢١٣٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار: ٣٥١٧٣١٠٢ 

زيارةاأوالدا-اطمباتألبامتكينهامنهاا-اتبناغريامميِّزا-اتلقفلابهاإىلابمداتألبا-ارفضا
تملدعىاعميهاا-املتعاةامصمحةاتملحضونا-ارداتلدعوى.

1ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأنِتاأحقابهاماملاتنكحيا(.
٢ا-اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتلقفلاسطعةامناتلعذتبا(.

أقام املدعي دعواه ضد مطلقته املدعى عليها طالبًا إلزامها بتمكينه من زيارة ولده منها 
الذي يقيم يف حضانتها، وذلك بأخذه يومني يف كل ثالث أسابيع، والسفر به إىل حمل إقامته، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها قررت موافقتها عىل زيارة املدعي لولده، ورفضت طلبه 
السفر به؛ ألن الولد ما زال دون سن التمييز؛ ونظرًا ألن السفر فيه رضر ظاهر عىل الولد، 
األم، وألن مصلحة  إقامة  الزيارة ممكنة من جهة األب يف حمل  فيه، وألن  له  وال مصلحة 
الدعوى،  برد  القايض  املحضون مقدمة عىل مصلحة والده عند تعارضهام؛ لذا فقد حكم 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بينبع، وبناء عىل املعاملة 
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وتاريخ   ٣٢٢٥٢١٣٧ برقم  بينبع/املساعد  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٢/٠٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٢٧٨٧٧٣٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٦/٢٧هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٢/٠٦/٢٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ٤٨: ١١ وفيها حرض 
الرشعي  الوكيل  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
عن )...( بموجب الوكالة الرشعية ذات الرقم ١٠١٦٤٥ والتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٢هـ، 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة، والتي جعل للوكيل الرشعي فيها حق املرافعة 
واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح وغري ذلك، وادعى عىل احلارضة معه )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها احلارض معها 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائال يف حترير دعواه عليها: 
بموجب  ١٤٢٧/١/٢٤هـ،  بتاريخ  صحيح  نكاح  بعقد  عليها  باملدعى  تزوج  موكيل  إن 
ينبع بوالية  الصادرة من حمكمة  الرقم ١٠ يف ١٤٢٧/١/٢٤هـ،  النكاح ذات  وثيقة عقد 
والدها احلارض عىل مهر قدره مخسة وعرشون ألف ريال استلمته كامال، ودخل هبا الدخول 
الرشعي، وقد أنجبت له ابنا اسمه )...( يبلغ من العمر أربع سنوات ومخسة أشهر؛ حيث 
ولد بتاريخ ١٤٢٨/١/٥هـ، وبام أن املدعى عليها قد تقدمت بدعوى لدى هذه املحكمة 
للمطالبة بفسخ نكاحها من زوجها موكيل، وقد تم احلكم بفسخ نكاحها من زوجها موكيل 
مقابل أن تعيد له املهر الذي أصدقها، ومل يكتسب احلكم القطعية حتى اآلن، وبام أن املدعى 
وسبعة  قبل سنة  زوجها  منزل  من  خروجها  منذ  ينبع  بمحافظة  والدها  بمنزل  تقيم  عليها 
أشهر تقريبا، وموكيل يقيم بمحافظة جدة، وبام أن موكيل قد حصل بينه وبني املدعى عليها 
شقاق، ويرغب يف رؤية ابنه )...(، الذي يقيم مع والدته املدعى عليها بمحافظة ينبع؛ لذا 
لزيارته يف حمافظة جدة  ابنه )...(  املدعى عليها متكني موكيل من أخذ  فإنني أطلب سؤال 
ملدة يومني يف كل ثالثة أسابيع، هكذا ادعى. وبسؤال املدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره 
١٤٢٧/١/٢٤هـ  يف  صحيح  نكاح  بعقد  أصالة  املدعي  تزوجت  أنني  من  وكالة  املدعي 
بوالية والدي، وأنه أصدقني مخسة وعرشين ألف ريال، وأنه دخل يب الدخول الرشعي، 
صدر  وأنه  أشهر،  ومخسة  سنوات  أربع  العمر  من  يبلغ   )...( اسمه  ابنا  له  أنجبت  وأنني 
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حكم بفسخ نكاحي من زوجي مقابل أن أرد له املهر الذي سلمه يل، ومل يكتسب احلكم 
القطعية حتى اآلن، وأنني أقيم مع والدي يف حمافظة ينبع منذ سنة وسبعة أشهر، فكل ذلك 
صحيح، وأنا أقر به، وأما ما طلبه من زيارة ابنه، واصطحابه معه إىل حمافظة جدة ملدة يومني 
ينبع،  بمحافظة  إيل  فيحرض  زيارته  يف  رغب  وإذا  طلبه،  عىل  أوافق  فال  أسابيع  ثالثة  كل 
ويزوره؛ وذلك ألن ابني مازال صغريا، وهو متعلق يب، وال يستطيع االعتامد عىل نفسه يف 
قضاء شؤونه، وال مصلحة له يف السفر به إىل حمافظة جدة، التي تبعد عن حمافظة ينبع قرابة 
ثالثمئة ومخسني كيلو مرتا؛ ولذا فال مانع لدي من حتديد موعد لزيارة املدعي أصالة البنه، 
لكن يكون ذلك بحضور والد الطفل إىل حمافظة ينبع، دون أن يسافر به إىل حمافظة جدة، 
هكذا أجابت. وبعرض جواب املدعى عليها عىل املدعي وكالة قال: إن موكيل يرغب يف 
ابنه )...( معه إىل حمافظة جدة كي يزور أعاممه الذين يقيمون بمحافظة جدة،  اصطحاب 
وال يتأتى هلم احلضور إليه يف حمافظة ينبع، هكذا أجاب، ثم جرى مني عرض الصلح بني 
الطرفني؛ حيث إن املدعي وكالة خمول يف وكالته حق الصلح، فأرص كل واحد من الطرفني 
عىل أن تكون الزيارة يف حمل إقامته، ثم رأيت رفع اجللسة للتأمل. ويف  جلسة أخرى حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الرشعي عن 
)...( بصفته وكيال عن )...(؛ وذلك بالوكالة ذات الرقم ٧٩٠٥٢ يف ١٤٣٢/٨/٢٩هـ، 
وغري  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  الرشعي  للوكيل  التي جعل 
مني  املعرف هبا/)...(، وقد جرى  والدها  )...( ومعها  عليها  املدعى  ذلك، كام حرضت 
يف هذه اجللسة عرض الصلح بني الطرفني، ال سيام أن الوكيل الرشعي احلارض قد جعل له 
موكله حق الصلح فأرص عىل أن تكون الزيارة باصطحاب الطفل )...( إىل حمل إقامة والده 
بمحافظة جدة؛ حيث طلب منه موكله ذلك، كام أن املدعى عليها والدة الطفل ال توافق عىل 
السفر بطفلها إىل حمافظة جدة وهو يف هذا العمر؛ وذلك لتعلقه هبا، وعدم اعتامده عىل نفسه 
يف قضاء شؤونه، هكذا قررت. وبعد التأمل فيام سبق من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي 
وكالة قد طلب يف دعواه أن تكون زيارة املدعي أصالة البنه )...( باصطحابه يف حمل إقامة 
والده بمحافظة جدة ملدة يومني من كل ثالثة أسابيع، وبام أن الطفل )...( يبلغ من العمر 
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أربع سنوات وبضعة أشهر؛ وحيث قرر الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل أن الواجب مراعاة مصلحة 
املحضون، وبام أن الطفل مازال صغريا، ال يمكنه القيام بشؤونه بنفسه، ووالدته هي التي 
النبي صىل اهلل عليه وسلم  تقوم بشؤونه ومصاحله، وهي يف األصل أحق بحضانته لقول 
يف احلديث الذي رواه أبو داود وغريه: ) أنِت أحق به مامل تنكحي (، وبام أن السفر بالطفل 
لوحده إىل حمافظة جدة التي تبعد عن حمل إقامة والدته قرابة ثالثمئة ومخسني كيلو مرتا وهو 
النبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث  يف هذه السن فيه رضر ظاهر عىل الطفل، وقد قال 
الصحيح: ) السفر قطعة من العذاب (، وهو عىل الصغار أشد عذابا، وال حاجة للطفل يف 
هذا السفر وال مصلحة له فيه، بل فيه رضر عليه، وبام أن الزيارة ممكنة من جهة األب بأن 
حيرض إىل حيث حمل إقامة والدة الطفل بمحافظة ينبع، وهبذا ينتفي الرضر عن الطفل، وبام 
فقد حكمت  كله  لذلك  تعارضهام؛  عند  والده  مقدمة عىل مصلحة  املحضون  أن مصلحة 
برد دعوى املدعي وكالة يف مطالبة موكله باصطحاب ابنه/)...( إىل حمافظة جدة لغرض 
زيارة والده خالل املدة املذكورة، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعي وكالة قرر 
مدة  أن  وأفهم  احلكم،  من  نسخة  تسليمه  فجرى  االستئناف  وطلب  باحلكم،  قناعته  عدم 
االعرتاض ثالثون يوما من تاريخ هذا اليوم، وأنه إذا مل يتقدم باعرتاضه خالل هذه املدة فإن 
احلكم يكتسب القطعية ففهم ذلك ووقع عليه؛ أما املدعى عليها فقررت قناعتها باحلكم، 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٢/٩/١هـ. 

 )...( أنا  لدي  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
حمكمة  من  املعاملة  ورود  عىل  وبناء  اجللسة،  افتتحت  ينبع  بمحكمة  املنتدب  القايض 
قرار  هبا  مرفقا  ١٤٣٣/٠٢/١٥هـ  يف   ٣٣٢٤٤٦٥٧ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف 
أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف بدائرة األحوال الشخصية الثانية ذو الرقم ٣٣٨١٠٧٦ 
يف ١٤٣٣/٠٢/١٤هـ، املتضمن قرار إحالتها إىل فضيلة خلف حاكمها لالطالع عىل قرار 
يلزم دون  الرقم ٣٢٣١٦٤٠٩ يف ١٤٣٢/١١/١٧هـ، وإجراء ما  حمكمة االستئناف ذي 
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املساس باحلكم الصادر من سلفه، وباالطالع عىل قرار االستئناف املذكور أنفا فقد طلبت 
ينبع  حمكمة  من  الصادر  الصك  صورة  املدعية  فأحرضت  النكاح  فسخ  صك  من  صورة 
املدعى عليها من زوجها  املتضمن فسخ نكاح  الرقم ٧/١١ يف ١٤٣٢/٠١/٢٩هـ،  ذي 
املدعي، واملصدق من مرجعه برقم ٧٤٧/ح/١/٢ يف ١٤٣٥/٠٨/١١هـ، وجرى إرفاقه 
يلزم حياهلا، وعليه حصل  املعاملة ملحكمة االستئناف إلكامل ما  بإعادة  باملعاملة، وأمرت 

التوقيع، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.
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 بينبع برقم ٣٢٢٢٧٥١٩ وتاريخ ١٤٣٢/٩/١هـ، وما أحلقه فضيلة الشيخ/ )...( 
املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف قضية زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته 
االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧١٨٠٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٢١٧١٤٧  

زيارةاأوالدا-اطمباتألبامتكينهامنهاا-اتبناغريامميِّزا-اطمباتلقفلابها-اصغلاسنها-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اعدماتالعادتدابها-اإلزتمابالامكنيامناتلزيارةا-اعدماتلقفلاباملزور.

.Z¾½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعاىللا
 ٢ا-مااجاءايفاكشافاتلقناعا)ا/٣٤٤(: “ ويعارباأناتكوناتلدعوىاماعّمقةاباحلال”.

تلعادةا بها مااجلتا عىلا أمها يزورا وتلغالما  “ )٢/5ر5(:  تلقناعا كشافا يفا جاءا ٣ا-ماا
كاليومايفاتألسبوع”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ابنه منها يومني يف 
األسبوع، والسفر به لكونه يسكن يف بلد غري بلد املدعى عليها التي يقيم االبن يف حضانتها، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت موافقتها عىل زيارته يف مدينتها، 
ورفضت متكني األب من السفر باملحضون لصغر سنه، وقد ورد قرار قسم اخلرباء بتحديد 
وحكم  املحضون،  لسن  مالءمته  لعدم  به  االعتداد  عدم  قرر  القايض  أن  إال  الزيارة  وقت 
عىل املدعى عليها أن متكن املدعي من زيارة ابنه من الساعة الرابعة من عرص يوم اخلميس 
حتى الساعة الثامنة من نفس اليوم عىل أن ال خيرج به من البلد التي تقيم هبا املدعى عليها، 

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 املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ٣٤٣٧١٨٠٩ 
وتاريخ:   ٣٤١٩٢٤٢٣١ برقم:  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ،  وتاريخ: 
)...(،سعودي  حرض  ١٤٣٤/٠٨/١٣هـ  املوافق:  السبت  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ، 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرضت حلضوره )...(، سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل شقيقها )...(، سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى األول قائال: إن املدعى عليها )...( صدر 
حكم بفسخ نكاحها مني ومل يكتسب القطعية، وقد ولدت يل عىل فراش الزوجّية ولًدا اسمه 
)...( املولود بتاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩هـ، وهو اآلن يقيم عندها يف حمافظة جدة، وبام أنني 
أسكن يف حمافظة عفيف فإين أطلب إلزام املدعى عليها بتمكيني من زيارة ابني، والسفر به 
ملحافظة عفيف من الساعة الرابعة من عرص يوم األربعاء حتى الساعة السادسة من عرص 
يوم اجلمعة كل أسبوع، هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره 
املدعي كله صحيح، لكني غري مستعدة من متكني املدعي من زيارة ابنه عىل الصفة املوضحة 
يف الدعوى لصغر سن ولدي، وتعريضه ملخاطر السفر، ومستعّدة بتمكينه من زيارة ابنه أي 
وقت يطلبه ما دام أنه لن خيرج به من حمافظة جدة، هكذا أجابت. وبسؤال طريف النزاع عن 
املسافة التي بني جدة وعفيف أجابا قائلني: سبعمئة كيلو مرت، هكذا أجابا؛ ونظرا لوصول 
القضّية هلذا احلد فقد أمرت بالكتابة لقسم اخلرباء باملحكمة لتحديد الوقت املتعارف عليه 
لزيارة املدعي البنه )...(؛ مراعني يف ذلك سن الطفل، ومكان إقامته، ومكان إقامة والده. 
املثبت حضورهم   )...( عليها  واملدعى  اجلنسية  املدعي سعودي  أخرى حرض  ويف جلسة 
يف جلسة سابقة، وكنا قد كتبنا لقسم اخلرباء هبذه املحكمة لتحديد وقت الزيارة املتعارف 
اجلواب  فوردنا  ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  يف   ٣٤١٩٩٩٧٢١ الرقم:  ذي  كتابنا  بموجب  عليها 
برقم: ٣٤١٩٩٩٧٢١ يف: ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، مرفًقا به قرار اخلرباء، ونص احلاجة منه: 
العارشة  الساعة  إىل  عرصا  اخلامسة  الساعة  اخلميس  يوم  من  الزيارة  تكون  أن  نرى  )فإننا 
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مساء، وإذا بلغ أربع سنوات يأخذه من يوم اخلميس عرصا إىل يوم اجلمعة عرصا، وإذا بلغ 
خيرج  وال  عرصا  اخلامسة  الساعة  السبت  يوم  إىل  اخلميس  عرص  من  يأخذه  سنوات  ست 
أنا موافق  قائال:  املدعي  النزاع أجاب  ا.هـ. وبعرض ذلك عىل طريف  به من مدينة جّدة(. 
أجاب  كام  أجاب،  هكذا  فيه،  جاء  ما  بكل  أصالة  املدعية  إلزام  وأطلب  التقدير،  هذا  عىل 
املدعى عليه وكالة قائال: أنا غري موافق عىل هذا التقدير؛ ألن كل زيارة حيرض فيها املدعي 
حتدث بيننا مشاكل وخالفات، وفيه مشقة عيل، كام أن الطفل بحاجة لرعاية وعناية، وسوف 
فبناء عىل ما سلف، وألن  به ملحافظة عفيف، هكذا أجاب؛  الولد، ويذهب  املدعي  يأخذ 
زيارة ولده  بتمكينه من  املدعى عليها  إلزام  أنه يسكن حمافظة عفيف، وطلب  قرر  املدعي 
)...( املولود بتاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩هـ يومني يف األسبوع ليسافر به إىل حمافظة عفيف، 
وقد أبت املدعى عليها ذلك لكون الطفل صغريا، وألن ما قرره قسم اخلرباء من أن الزيارة 
تكون من يوم اخلميس الساعة اخلامسة عرصا إىل الساعة العارشة مساء كل أسبوع ال يعتد 
به؛ ألن الطفل ال يزال صغريا وبحاجة للعناية والرعاية، وبعثه كل أسبوع مخس ساعات 
فيه رضر عىل الطفل، وأما ما قرره قسم اخلرباء من أنه )إذا بلغ أربع سنوات يأخذه من يوم 
اخلميس عرصا إىل يوم اجلمعة عرصا، وإذا بلغ ست سنوات يأخذه من عرص اخلميس إىل 
يوم السبت الساعة اخلامسة عرصا( فال يلتفت إليه؛ ألن هذه أمور ثمرهتا مؤجلة تنظر عند 
حلول ثمرهتا. قال يف كشاف القناع ٣٤٤/٦ : )ويعترب أن تكون الدعوى متعّلقة باحلال(؛ 
وألن تردد املدعي لزيارة ابنه مع فارق املسافة فيه رضر عليه أيضا، وألن الوقت املتعارف 
عليه يف هذه الواقعة أن يزور املدعي ابنه )...( كل ثالثة أسابيع أربع ساعات فقط وال خيرج 
به من حمافظة جدة، وألن منع والد الطفل من زيارته ورؤيته يعد إرضارا ومضارة، وهي 
ممنوعة لقول اهلل تعاىل: )ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده(؛ وألن الزيارة ومقدارها 
ما جرت  أمه عىل  يزور  القناع:) والغالم  قال يف كشاف  فقها،  العرف كام هو مقرر  حيدده 
به العادة كاليوم يف األسبوع(؛ لذلك كله فقد أمرت املدعى عليها )...( بأن متكن املدعي 
)...( من زيارة ابنه )...( من الساعة الرابعة من عرص يوم اخلميس حتى الساعة الثامنة من 
اليوم نفسه اعتبارا من تاريخ: ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ، وال خيرج به من حمافظة جدة، وبذلك 
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اعرتاضه،  املدعي  وقرر  باحلكم،  قناعتها  عليها  املدعى  قررت  احلكم  وبإعالن  حكمت. 
واستعد بتقديم الئحة اعرتاضّية، فجرى تسليمه نسخة من احلكم، وأفهم بأن له احلق يف 
تقديم اعرتاضه يف مدة أقصاها ثالثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا انتهت املدة ومل يقدم 
اعرتاضه سقط حقه يف االستئناف، واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

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

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 
دعوى/  املتضمن  وتاريخ١٤٣٥/٣/١هـ،   ٣٥١٦٤٦٧٦ برقم  بجدة  العامة  باملحكمة 
)...( ضد/ )...( يف زيارة، 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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 ٣راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٧٨٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار:٣٥١٩٥٣٧٥  

زيارةاأوالدا-اطمباتألبامتكينهامنهااا-اتبناغريامميِّزا-اتشرتتطاتألماعدماتملبيتا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اعدمامالءماهالقناتملزورا-اإلزتمابالامكنيامناتلزيارةا-انفاذامعجل.ا

.Z¾½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعاىللا 
يفا كاليوما تلعادةا بها جلتا ماا عىلا أمها يزورا وتلغالما  “ تلقناعلا كشافا يفا جاءا ٢ا-ماا

تألسبوع”.

منها  ابنه  زيارة  من  بتمكينه  إلزامها  طالبا  عليها  املدعى  مطلقته  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
الذي يقيم يف حضانتها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت عدم 
ممانعتها من طلب املدعي رشيطة عدم مبيت االبن عند والده، وقد ورد قرار قسم اخلرباء 
متضمنا حتديد الوقت املتعارف عليه للزيارة، فقرر القايض عدم االعتداد به لعدم مالئمته 
الساعة  ابنه من  زيارة  املدعي من  بتمكني  املدعى عليها  بإلزام  الولد(، وحكم  )صغر سن 
أسبوع،  كل  السبت  يوم  عرص  من  اخلامسة  الساعة  حتى  اخلميس  يوم  عرص  من  اخلامسة 
وقرر شمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة، فاعرتض الطرفان، 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 
 ٣٤١٩٧٧٧٠٠ برقم:  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ،  وتاريخ:   ٣٤٤٨٧٨٣١
وتاريخ: ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، ويف يوم اخلميس املوافق: ١٤٣٤/١٢/١٩هـ حرض )...( 
اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، وحرض حلضوره )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ثم ادعى األول قائال: إن املدعى عليها كانت زوجة 
أراجعها، وقد ولدت يل  وانتهت عدهتا ومل  بتاريخ: ١٤٢٩/٠٣/١٨هـ،  فقد طلقتها  يل، 
وهو  ١٤٢٩/٠٢/٠٣هـ،  بتاريخ:  املولود   ،)...( اسمه  واحدا  ولدا  الزوجية  فراش  عىل 
بحضانتها، وال متكنني من زيارته سوى ثالث ساعات يف األسبوع، أطلب احلكم يل بزيارة 
قائلة:  أجابت  املدعى عليها  ادعى. وبعرض ذلك عىل  أيام يف األسبوع، هكذا  ابني ثالثة 
ما ذكره املدعي كله صحيح، وأنا موافقه أن يزور ابنه يوميا لكن املبيت يكون عندي، فأنا 
أشفق عليه من زوجة أبيه، وأطلب رد دعوى املدعي، وإخالء سبييل منها، هكذا أجابت؛ 
ونظرا لوصول القضية هلذا احلد فقد أمرت بالكتابة لقسم اخلرباء لتحديد الوقت املتعارف 
عليه لزيارة املدعي البنه )...(، ويف يوم األحد املوافق: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ حرض املدعي 
سابقة،  جلسة  يف  هوياهتم  املثبتة   )...( هبا  املعرف  ووالدها   ،)...( عليها  واملدعى   ،)...(
املدعي  لزيارة  املتعارف عليه  الوقت  لتحديد  املحكمة  لقسم اخلرباء يف هذه  كتبنا  قد  وكنا 
البنه )...( بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٠٦٠٢١٢ يف ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ فوردنا اجلواب 
منه:  احلاجة  الصلح، ونص  قرار قسم  به  املرفق  برقم ٣٠٦٠٢١٢ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، 
)وحيث إن األمر ما ذكر فإننا نرى بأن تكون الزيارة من يوم اخلميس عرصا إىل يوم السبت 
وبعرض  ا.هـ  الطرفني(.  بني  مناصفة  املدرسية  اإلجازة  وتكون  عرصا،  اخلامسة  الساعة 
ذلك عىل طريف النزاع أجاب املدعي قائال: أنا موافق عىل قرار قسم الصلح املرصود آنفا، 
وأطلب احلكم يل بمضمونه كامال بحكم معجل النفاذ، هكذا أجاب، كام أجابت املدعى 
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عليها قائلة: أنا غري موافقة، وإذا شاء مكنته كل يوم من رؤيته لكن ال يبيت عنده، هكذا 
أجابت؛ فبناء عىل ما سلف، وبام أن املدعي ذكر أن املدعى عليها ال متكنه من زيارة ابنه )...( 
املولود بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٠٣هـ سوى ثالث ساعات فقط، وطالب بتمديد فرتة الزيارة 
لتكون ثالثة أيام يف األسبوع، وقد صادقت املدعى عليها عىل ذلك، وقررت أهنا ال متانع 
من متكني املدعي من زيارة ابنه )...( كل يوم، لكن ال تسمح أن يبيت لدى املدعي، وألنه 
يزور  القناع: )والغالم  قال يف كشاف  العرف.  الزيارة ومقدارها حيدده  أن  فقها  املقرر  من 
أمه عىل ماجرت به العادة كاليوم يف األسبوع(؛ وبناء عىل قرار قسم اخلرباء املرصود أعاله 
واملتضمن: أن تكون الزيارة كل أسبوع من عرص اخلميس إىل يوم السبت الساعة اخلامسة 
أن  اخلرباء  قسم  قرار  يف  ورد  ما  وأما  ا.هـ،  بينهام.  مناصفة  اإلجازات  تكون  وأن  عرصا، 
الزيارة تكون يف اإلجازات مناصفة فهو غري متوّجه، لصغر سن الولد، وكون بقائه يف هذا 
السن عند والدته أحفظ له، وألن الرجل منشغل بالكسب، وخروجه من املنزل كثري سواء 
ألعامله أو للصالة، ونحو ذلك؛ وألن بقاءه نصف اإلجازة عند والده ال تعترب زيارة، وإنام 
هي مشاركة يف احلضانة، وألن الولد ال يستغني عن رؤية والده واجللوس معه لينشأ نشأة 
سوية كغريه، كام أن والده ال يستغني عن رؤيته؛ لذا فإن يف منع والدة الطفل من متكني والده 
من زيارته يومني يف األسبوع بالصفة املذكورة يف قرار قسم الصلح يعّد إرضارا، ولقول اهلل 
تعاىل: )ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده(؛ وألن احلكم الصادر برؤية صغري من 
األحكام املشمولة بالتنفيذ املعجل؛ لذلك كله فقد أمرت املدعى عليها )...( بتمكني املدعي 
)...( من زيارة ابنه )...( من الساعة اخلامسة من عرص يوم اخلميس حتى الساعة اخلامسة 
من عرص يوم السبت كل أسبوع أمرا مشمواًل بالنفاذ املعجل دون كفالة، ورصفت النظر 
اعرتاضهام،  املدعي واملدعى عليها  قرر  عام سوى ذلك، وبذلك قضيت. وبإعالن احلكم 
واستعدا بتقديم الئحة اعرتاضّية، فجرى تسليم كل واحد منهام نسخة من احلكم، وأفهم 
بأن له احلق يف تقديم اعرتاضه يف مدة أقصاها ثالثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا انتهت 
املدة ومل يقدم أحد منهام اعرتاضه سقط حقه يف االستئناف، واكتسب احلكم القطعية، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.
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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 
العامة بجدة برقم ٣٥١٥١٩٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، املتضمن دعوى/ )...( ضد/ 
)...( يف زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحتني االعرتاضيتني تقررت باألكثرية 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٤راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٧٧٤٨٢  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٤هـ رقم القرار:٣٥٣٧٥٣٥٣  

زيارةاأوالدا-اطمباتألمامتكينهاامنهاا-اأوالدامميِّزونا-اتشرتتطاتلزيارةايفامنزلاتألبا-ا
رفضاتملدعيةا-اإلزتمابامكينهاامناتلزيارة.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)امنافلقابنياوتلدةاوولدهاافلقاتهللابينهاوبنياأحباها
يوماتلقيامةا(.

٢ا-امااجاءايفاتملغنيا)ل/٢٤٢(: “ والايمنعاأحدمهاامنازيارهتااعنداتآلخل؛األناتملنعامنا
ذلكافيهامحلاعىلاسطعيةاتللحل”.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة أوالدها 
منه الذين يقيمون يف حضانته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وطلب أن 
تكون الزيارة يف بيته فرفضت املدعية ذلك؛ ألهنا أصبحت أجنبية عنه وهي تسكن يف بيت 
مستقل؛ ونظرًا ألن األوالد بلغوا سن التمييز ويسكنون عند والدهم، وألن والدهتم تسكن 
البلد بسكن مستقل ومل تتزوج؛ لذا فقد حكم القايض بزيارة أوالد املدعية هلا يف  يف نفس 
مكان إقامتها يوم اخلميس من بعد العرص مبارشة حتى الساعة العارشة ليال من كل أسبوع 
عىل أن حيرضهم والدهم إليها، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء  عريش،  بأيب  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٧٧٤٨٢ برقم  املكلف  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٥٨٧٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٧هـ، 
ومخسة  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  وفيها  دقيقة  وأربعني 
)...(، املعرف هبا من قبل املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( احلارض معها يف جملس احلكم هذا، وقد أخذ إقرار عىل املدعية بمتابعة دعواها 
بعد أن شطبت للمرة األوىل، وادعت قائلة يف حترير دعواها: إن املدعى عليه طلقني بعد 
بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٣هـ بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة  رفعي هلذه القضية 
الزوجية )...(  برقم ٣٤٣٦٦١٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، وأنجبت منه عىل فراش 
البالغة من العمر ستة عرش سنة، و)...( البالغة من العمر ثالثة عرش سنة، و)...( البالغة من 
العمر عرش سنوات، و)...( وعمرها سبع سنوات، و)...( وعمرها أربع سنوات، و)...( 
البالغ من العمر مخسة عرش سنة؛ وحيث إين أسكن يف بيت مستقل ويل حق يف أوالدي أطلب 
زيارهتم يل وحقي الرشعي يف ذلك ولو يوما يف األسبوع، هذه دعواي، وأسأل املدعى عليه 
اجلواب. وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعية أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية من 
الطالق واألوالد فصحيح، وما ذكرته من الزيارة فال مانع لدي، ولكني أريدها يف بيتي، 
هذه إجابتي. وبسؤال املرأة عن ذلك قالت: إين أريدهم يف بيتي؛ ألين ال أرغب يف بيته وهو 
املدعى  أقر  الدعوى واإلجابة؛ وحيث  من  تقدم  ما  فبناء عىل  إجابتي؛  رجل غريب، هذه 
عليه بدعوى املدعية، وطالقها؛ وحيث إن األوالد كلهم مميزون، ويسكنون عند والدهم، 
تتزوج، ولكون األم  املحافظة نفسها يف أيب عريش بشقة مستقلة، ومل  ووالدهتم تسكن يف 
املدعية تطالب بحق الزيارة وهلا ذلك رشعا. قال يف املغني: “وال يمنع أحدمها من زيارهتا 
عند اآلخر؛ ألن املنع من ذلك فيه محل عىل قطعية الرحم”.ا.هـ؛ وحيث طالبت األم بزيارة 
أوالدها ولو يوما يف األسبوع وهو حق هلا، وقد جاء يف حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم: 
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ولكون  أمحد،  رواه  القيامة”.  يوم  أحبته  وبني  بينه  اهلل  فرق  وولدها  والدة  بني  فرق  “من 
املرأة تقيم يف بيت مستقل يف أيب عريش؛ لذلك كله فقد حكمت بزيارة أوالد املدعية هلا يف 
مكان إقامتها يوم اخلميس من بعد العرص مبارشة حتى الساعة العارشة ليال من كل أسبوع 
حيرضهم والدهم إليها، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت. وبعرض ما قررته وحكمت به قررت 
املدعية القناعة، وقرر املدعى عليه عدم القناعة، وطلب استئنافه بالئحة اعرتاضية فسلمته 
نسخة من احلكم، وأفهمته بأن عليه تقديم اعرتاضه خالل ثالثني يوما فإذا مضت املدة ومل 
يقدم اعرتاضه فإن حقه يف االستئناف يسقط، ويكتسب احلكم القطعية فأبدى فهمه، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  عريش  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٥٨٧٧
 )...( ضد   )...( بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٦٨٩٧ برقم   )...(
مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  واملتضمن  بالصك  املوضحة  الصفة  عىل  زوجية  قضية  بشأن 
بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، وباالطالع 
الرقم  ذي  الدائرة  قرار  عىل  بناء  احلكم  وصك  بالضبط  وأحلقه  فضيلته،  به  أجاب  ما  عىل 
اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املصادقة  تقررت  ١٤٣٥/٧/٢١هـ  والتاريخ   ٣٥٣٢٣٥٩٧

األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 5راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٧٤٤٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ رقم القرار:٣٥٢٥٩٦٤٥  

زيارةاأوالدا-اطمباتألمامتكينهاامنهاا-اتبناناغريامميِّزينا-اخماطبةاتألحوتلاتملدنيةا-اسلترا
تلزيارةا-نفاذا منا بالامكنيا إلزتما حضوريا-ا حكلا تلزيارةا-ا مدةا تقديلا تخلربتءا-ا سقلا

معجل.

تلرشعيةا تمللتفعاتا نظاما منا و)لر1(ا و)رل1(ا و)1ل1(ا )ل17(ا تألرساما ذوتتا تملوتدا
والئحاهاتلانفيذية.

ابنيها  زيارة  بتمكينها من  إلزامه  عليه طالبة  املدعى  املدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
بالدعوى،  شخصه  لغري  تبلغه  مع  عليه  املدعى  غاب  وقد  حضانته،  يف  يقيامن  اللذين  منه 
فتم سامعها ضده غيابيا، ثم حتقق القايض من إضافة االبنني يف اإلثباتات الرسمية لوالدمها 
عن طريق خماطبة األحوال املدنية، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا حتديد موعد الزيارة 
بتمكني  املدعى عليه  بإلزام  القايض حضوريا  فقد حكم  يوما اجلمعة والسبت؛ ولذا  وهو 
املدعى  يقوم  أن  الدعوى يومني يف األسبوع، عىل  املذكورين يف  املدعية من زيارة أوالدها 
عليه بتسليم الولدين للمدعية، أو وكيلها يف كل يوم مخيس الساعة السابعة مساء، وتعيدمها 
املدعية أو وكيلها للمدعى عليه يف اليوم التايل يوم السبت الساعة السابعة مساء؛ وذلك من 

كل أسبوع، وقرر شمول احلكم بالنفاذ املعجل، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القطيف،  العاّمة بمحافظة  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٣٢٧٤٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٧٠٩٧٨٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/١٦هـ، ويف يوم األربعاء املوافق١٤٣٤/٠٨/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ٠٩  :٣٠
بالوكالة عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة 
حيرض  ومل  ١٤٣٤/٦/٢٨هـ،  يف   ٣٤٨٣٢٧٣٧ برقم  بالقطيف  العدل  كتابة  من  الصادرة 
اخلصوم  حمرض  إفادة  حسب  وذلك  اجللسة؛  بموعد  والده  إبالغ  جرى  وقد  عليه،  املدعى 
ذات الرقم ٣٤١٧٠٩٧٨٣ ؛ لذا فقد تقرر نظر الدعوى غيابيا. وبسؤال املدعي وكالة عن 
حترير دعواه ادعى قائال: إن املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( كان زوجا ملوكلتي، وهي ابنتي، وطلقها بتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ، وصدر بذلك 
صك الطالق ذو الرقم ٣٢٤ يف ١٤٣٣/٥/١١هـ، وهلا منه ولدان: اسم األول )...(، وهو 
١٤٣٣هـ  مواليد  من  وهو  سنتان،  وعمره   ،)...( الثاين  واسم  ١٤٣١هـ،  عام  مواليد  من 
حسب بطاقة العائلة اخلاصة به، وهو يف حضانة املدعى عليه، وموكلتي تطلب حتديد زيارة 
لولدهيا، وإلزام املدعى عليه بذلك، هذه دعواي، فجرى االطالع عىل سجل العائلة ووجد 
أنَّه مطابق ملا جاء يف الدعوى، ولكن دون إضافة )...( يف سجل العائلة. وبسؤال املدعي 
وكالة عن ذلك أجاب قائال: إن املدعى عليه مل يضفه يف سجل العائلة، وسأبحث عن شهادة 
الوالدة له، هكذا أجاب؛ وحيث إن املدعى عليه مل حيرض؛ لذا رفعت اجللسة للكتابة هليئة 
النظر لتقرير زيارة للمدعية، ثم حرض وكيل املدعية، وقد سبق أن جرت الكتابة منا إلدارة 
األحوال املدنية بالقطيف بموجب اخلطاب ذي الرقم ٣٤٢٠٨٢٠١٦ يف ١٤٣٤/٨/٢٩هـ 
بطلب تزويدنا ببيان مطبوع للمدعى عليه واملضافني لديه يف دفرت العائلة، وقد وردت إلينا 
اإلجابة منهم برقم ٣٨٠٦ يف ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٠٨٧٩٣٩ يف 
جرى  وقد  عليه،  للمدعى  املدين  السجل  من  نسخة  إرفاق  واملتضمن  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، 
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مواليد  من   )...( هم  للمذكور  التابعني  أن  واملتضمن:  املرفق  املطبوع  البيان  عىل  االطالع 
منا  الكتابة  جرت  أن  سبق  كام  ١٤٣٢/٧/٢٧هـ،  مواليد  من  و)...(  ١٤٣١/٢/٢٩هـ، 
لقسم اخلرباء باملحكمة بموجب اخلطاب ذي الرقم ٣٤١٧٠٩٧٨٣ يف ١٤٣٤/٨/٢٨هـ 
يف   ٣٤١٧٠٩٧٨٣ برقم  منهم  اإلجابة  الينا  وردت  وقد  لألوالد،  زيارة  لتحديد  بطلب 
)يف  املتضمن:  ١٤٣٤/٩/٢هـ،  يف   ٢٠٥ الرقم  ذو  املحرض  وبرفقها  ١٤٣٤/٩/٢هـ، 
النظر، واتفقنا عىل أن تكون  يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٩/٢هـ تم اجتامع أعضاء هيئة 
صباحا،  العارشة  الساعة  اجلمعة  يوم  الولدين  األُب  يسلم  والسبت؛  اجلمعة  يوم  الزيارة 
ويستلمهم السبت الساعة السادسة مساء (. ا.هـ. وبعرض ذلك عىل وكيل املدعية أجاب 
قائال: إنني أرغب يف يومني يف األسبوع؛ تستلم األم الولدين يوم اخلميس الساعة السابعة 
مساء، وتعيدمها يوم السبت الساعة السابعة، كام هو املتبع، هكذا أجاب؛ وبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى؛ وحيث طالب وكيل املدعية احلكم ملوكلته بتمكني موكلته من زيارة ولدهيا 
املذكورين أعاله، وحتديد فرتة الزيارة؛ وحيث إن هذا حق من حقوقها، وال تضار بشأنه؛ 
لعدم حضور املدعى عليه، ومماطلته بذلك؛ ونظرا ألن وكيل املدعية طلب أن تكون الزيارة 
ملدة يومني يف األسبوع كاملتبع؛ وحيث إن هذا هو املتبع، وهو الذي حتصل به املصلحة من 
الزيارة؛ لذا فقد ألزمت املدعى عليه بتمكني املدعية من زيارة ولدهيا املذكورين يف الدعوى 
وكيلها  أو  للمدعية،  الولدين  بـتـسـلـيـم  عـلـيـه  املـدعى  يـقـوم  األسـبـوع؛  يف  يومـني 
يف كل يوم مخيس الساعة السابعة مساء، وتعيدمها املدعية أو وكيلها للمدعى عليه يف يوم 
السبت الساعة السابعة مساء؛ وذلك من كل أسبوع، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل 
املدعي وكالة قرر قناعته باحلكم، ويعترب هذا احلكم حضورًيا يف حق املدعى عليه، وسوف 
يتم بعث نسخة له من احلكم لتقديم اعرتاضه خالل مدة االعرتاض وهي ثالثون يوما، وإذا 
مل يقدم الالئحة خالل هذه املدة من تاريخ تبلغه باحلكم سقط حقه يف االستئناف، واكتسب 
احلكم القطعية؛ بناء عىل املادة الثامنة والسبعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، وبناء 
بالتنفيذ  احلكم مشمول  فإن هذا  الرشعية،  املرافعات  نظام  الرقم ١٩٨من  ذات  املادة  عىل 
املعجل، وباهلل التوفيق. جرى ما دون يف ١٤٣٤/٩/٣هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
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آله وصحبه وسلم، ثم وردتنا الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه وكالة، واملقيدة 
الالئحة  عىل  االطالع  جرى  وقد  ١٤٣٤/١١/٨هـ،  يف   ٣٤٢٦١٤٥٦٠ برقم  باملحكمة 
وقد ورد فيها أنه ال بد من النظر يف مصلحة احلاضن، والصحيح أن النظر ال بد أن يكون 
يف مصلحة املحضون، كام أن ما ورد من معارضته عىل حضور الوكيل الستالم األوالد، 
ومطالبته أن يكون التسليم من الوالدين فإن الوكيل هو والد املدعية، وأما املدعية فهي حالًيا 
ليست زوجة للمدعى عليه حتى يكون التسليم من طرفها، فال حمرمية حينئذ؛ وملا سبق فلم 
يظهر يل ما يؤثر يف احلكم؛ وبناء عىل املادة مئة وواحد وثامنني من نظام املرافعات الرشعية، 
الفقرة األوىل من الالئحة التنفيذية؛ لذا فقد قررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  يف  دون  ما  جرى  احلكم. 

وصحبه أمجعني.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٥/٥٠٣٣٦/ش١ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم 
٣٤١٧٠٩٧٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلـة القايض 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٣١٢١٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣هـ، اخلاص بدعوى/  هبا 
مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  أوالد.  زيارة  قضية  يف   )...( ضد/   )...(
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 
املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ٣٠ /١٤٣٥/٥هـ.
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زيارة

 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٣٠٦٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار:٣٥١٥٤٤٨٧  

دفعا تلزيارةا-ا مكانا عىلا مميِّزةا-اخالفا بنتا منهاا-ا متكينهاا تألما طمبا أوالدا-ا زيارةا
بوجوداذكورابالغنيا-اعدماتلبينةا-ايمنياتلنفيا-اإلزتمابالامكنيامناتلزيارة.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.ا
٢ا-مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضاأناتليمنياعىلاتملدعىاعميه.

ابنتها  زيارة  بتمكينها من  إلزامه  عليه طالبة  املدعى  املدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
التي تقيم يف حضانته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، واشرتط أن تكون 
الزيارة يف منزل والدته، فرفضت املدعية ذلك، وقد ورد حمرض قسم اإلصالح متضمنا تقدير 
مدة الزيارة ووقتها، وأن تكون يف منزل األم، فاعرتض املدعى عليه لكون املدعية تقيم مع 
زوجها، وأوالدها البالغني، وقد أنكرت املدعية ما ذكر، وقرر املدعى عليه أنه ال بينة لديه 
عىل ذلك، وطلب يمني املدعية عىل نفيه فأدهتا طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد حكم القايض 
للمدعية بزيارة ابنتها من الساعة اخلامسة عرص يوم اخلميس إىل الساعة اخلامسة عرص يوم 
السبت من كل أسبوع، واإلجازات واألعياد مناصفة بني األبوين، وهلا أخذها حيث شاءت 

يف موعد الزيارة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٣٤٣٠٦٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٧٨٧٤٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠١ وفيها حرضت 
املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل 
زوجها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت عىل احلارض 
معها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلة: إن املدعى عليه 
كان زوجا يل، عقد يب يف عام ١٤٢٥هـ عىل مهر قدره مخسة وعرشون ألف ريال مستلم 
هي  بابنة  الزوجية  فراش  عىل  منه  رزقت  وقد  ١٤٢٥/١/٢٠هـ،  يف  يب  ودخل  بالكامل، 
)...( من مواليد ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ، وقد طلقني املدعى عليه يف تاريخ ١٤٢٦/٣/٣هـ 
بموجب صك ال حيرضين اآلن، وابنتي تسكن عند املدعى عليه، أطلب من فضيلتكم حتديد 
وقت يل لزيارهتا، وإلزام املدعى عليه بذلك، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
قال: إن ما ذكرته املدعية من العقد واملهر واإلنجاب والطالق فصحيح مجلة وتفصيال، وأما 
)جدة  والديت  لدى  الزيارة  تتم  ولكن  ذلك،  من  لدي  مانع  فال  البنتها  زيارة  حتديد  طلبها 
الطفلة( يف منزهلا، وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: ال أقبل بذلك. وقد وردتنا املعاملة من 
قسم اإلصالح بخطاب رئيسها ذي الرقم ٣٤١٧٨٧٤٦٣ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، 
ومرفق به املحرض املؤرخ بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، واملتضمن: )حرض الطرفان أصالة 
وجرى حماولة اإلصالح بينهام بشأن تنظيم زيارة البنت )...( لوالدهتا املدعية ولكن دون 
جدوى، فنرى أن تزور البنت )...( والدهتا من الساعة اخلامسة عرص اخلميس إىل الساعة 
اخلامسة عرص السبت من كل أسبوع، واإلجازات واألعياد مناصفة بني األبوين، والرأي 
لفضيلتكم(.أهـ وبعرض ذلك عىل الطرفني، قررت املدعية قائلة: ال مانع لدي من ذلك، 
معرتض  ولكنني  التوقيت،  عىل  موافق  إنني  قائال:  عليه  املدعى  وقرر  عليه.  وافقت  وقد 
عىل املكان؛ حيث إن زوجها اجلديد لديه أوالد ذكور وهم بالغون، وهم يسكنون عندها. 
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زيارة

يف  ونسكن  ابنة،  منه  ولدي  زوجي،  بيت  يف  أسكن  أنا  قالت:  املدعية  عىل  ذلك  وبعرض 
البيت وحدنا. وبسؤال املدعى عليه البينة عىل وجود أوالد ذكور لزوج املدعية من زوجة 
أخرى بالغني، وخيشى عىل ابنته منهم قال: ليس لدي بينة، وأطلب يمني املدعية عىل إنكار 
ذلك. وبعرض ذلك عىل املدعية استعدت لذلك، ثم حلفت قائلة: واهلل العظيم الذي ال 
إله إال هو أنني أسكن مع زوجي اجلديد يف بيت ليس فيه سوى ابنتي منه، وهي طفلة، وال 
يسكن معنا أحد من أوالد زوجي اجلديد من زوجة أخرى؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وبناء عىل ما قرره أعضاء جلنة الصلح، وَقبَل به الطرفان من حيث املدة والزمن، 
واعرتض املدعى عليه عىل املكان وهو بيت املدعية من زوجها اجلديد لوجود أوالد ذكور 
بينة لديه عىل ذلك، وطلب  بالغني، فأنكرت املدعية ذلك، وأقر املدعى عليه بعدم وجود 
يمني املدعية عىل إنكار ما ذكره، وحلفت املدعية عىل ذلك؛ وحلديث: )أن النبي صىل اهلل 
عليه وسلم قىض أن اليمني عىل املدعى عليه(. رواه البخاري، وحلديث: )البينة عىل املدعي 
واليمني عىل املدعى عليه(. رواه الرتمذي، قال )...( : العمل عند أهل العلم من أصحاب 
النبي صىل اهلل عليه وسلم وغريهم أن البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه؛ لذلك 
ابنة  ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ  مواليد  من   )...( ابنتها  بزيارة   )...( للمدعية  حكمت  فقد  كله، 
يوم  اخلامسة عرص  الساعة  إىل  اخلميس  يوم  اخلامسة عرص  الساعة  من   )...( عليه  املدعى 
السبت من كل أسبوع واإلجازات واألعياد مناصفة بني األبوين، وهلا أخذها حيث شاءت 
يف موعد الزيارة، وبه قنعت املدعية، وقرر املدعى عليه االعرتاض، وجرى تسليمه نسخة 
من احلكم، وإفهامه بأن له احلق يف االعرتاض عليه خالل ثالثني يوما، وإال سقط حقه يف 
التوفيق،  وباهلل   ،٠١  :٣٠ الساعة  اجللسة  وأقفلت  القطعية،  احلكم  واكتسب  االعرتاض، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١١هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
باملحكمة   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
العامة بمحافظة جدة واملسجل برقم ٣٤٣٥٨٣١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ املتضمن 
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دعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية زيارة أوالد. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية 

وصحبه وسلم.
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زيارة

 7راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٣٩٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة رقم 

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ القرار: ٣٥٣٥٨٠٢٦  

أخذا تشرتتطها تألبا-ا موتفقةا مميِّزونا-ا أوالدا منهاا-ا متكينهاا تألما طمبا أوالدا-ا زيارةا
بالامكنيامنا إلزتما تلزيارةا-احكلاحضوريا-ا تقديلامدةا تألماهللا-اسلتراسقلاتخلربتءا-ا

تلزيارةا-اإلزتماتألباباقملاتألوالداوتقميمهلا-انفاذامعجل.

.Z¾½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعاىللا
يفا كاليوما تلعادةا بها جلتا ماا عىلا أمها يزورا وتلغالما  “ تلقناعلا كشافا يفا جاءا ٢ا-ماا

تألسبوع”.
٣ا-تلقاعدةاتلرشعيةلا“ مااالايالاتلوتجباإالابهافهواوتجب”.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة أوالدها 
منه الذين يقيمون يف حضانته بعد أن منعها من رؤيتهم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
قرر موافقته عىل متكينها من زيارة األوالد برشط أن تتوىل أخذهم من بيته ويتوىل هو ردهم 
إليه، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنا تقدير مدة الزيارة، ومواعيدها املناسبة 
عرفا؛ ونظرًا ألن الرجل بطبيعته أقدر عىل توصيل األوالد، وردهم بعد زيارة والدهتم؛ وألن 
امتناعه عن ذلك يعد من اإلرضار باملدعية املنهي عنه؛ لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى 
عليه أن يمكن املدعية من زيارة أوالدها، ويتوىل هو توصيل وتسليم األوالد لوالدهتم يف 
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البيت الذى تقيم فيه، وتسلمهم منها بعد انتهاء الزيارة، وقرر شمول احلكم بالنفاذ املعجل، 
ثم صدق 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 ٣٥٢٠٣٩٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٩٦٢١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، ويف 
يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ حرضت )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل شقيقها )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وحرض حلضورها )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
بتاريخ  طلقني  فقد  يل  زوجا  كان  احلارض  هذا  إن  قائلة:  األوىل  وادعت   ،)...( الرقم  ذي 
١٤٣٤/١٠/٢١هـ، وقد ولدت له عىل فراش الزوجية أربع أوالد هم )...( املولود بتاريخ 
بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢٣/٠٥/١٢هـ،  بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤١٦/٠١/٠٨هـ، 
١٤٢٦/٠٢/٢١هـ، و)...( املولودة بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٤هـ، وقد منعني من رؤيتهم، 
أطلب إلزام املدعى عليه بتمكيني من زيارة أوالدي )...( و)...( و)...( يومني كل أسبوع، 
هكذا ادعت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته املدعية كله صحيح عدا 
أنني منعتها من رؤية أبنائها، فالصحيح أنني مل أمنعها، وال مانع لدي من متكينها من زيارة 
أبنائها، لكن هي من تتوىل أخذهم، وأنا أتوىل رّدهم، هكذا أجاب، ثم أضافت املدعية قائلة: 
إنني امرأة، وال يمكن يل الذهاب من بيتي يف )...( لبيت املدعى عليه ببحرة ألخذ األوالد، 
هكذا أضافت؛ ونظرا لوصول القضية هلذا احلد فقد أمرت بالكتابة لقسم اخلرباء لإلفادة 
باألوالد  الذهاب  يتوىل  الذي  ومن  ومكاهنا،  الزيارة،  وقت  يف  عليه  املتعارف  الوقت  عن 
لزيارة والدهتم ورّدهم؟ واإلفادة عن مدة الزيارة يف اإلجازات املدرسية واألعياد. ويف يوم 
اإلثنني املوافق ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ حرضت املدعية أصالة )...( املثبت حضورها يف جلسة 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( شقيقها  قبل  من  هبا  واملعرف  سابقة، 
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الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...(، عىل الرغم من تبلغه بموعد هذه اجللسة حسب 
توقيعه عىل ضبط اجللسة السابقة، وكنا قد كتبنا لقسم اخلرباء هبذه املحكمة لتحديد الوقت 
املتعارف عليه لزيارة املدعية ألوالدها، ومكان الزيارة ومن الذي يتوىل الذهاب باألوالد 
لزيارة والدهتم وطلبنا رّدهم بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٥٩٦٢١٧ يف ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، 
فوردنا اجلواب برقم ٣٥٩٦٢١٧ يف ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، مرفًقا به حمرض هذا نصه: )حرض 
الطرفان وبمحاولة الصلح تعّذر اإلصالح؛ وحيث إن الطرفني لدهيم االبن األكرب، واسمه 
)...( وعمره ١٩ سنة، وهو يقود السيارة؛ عليه نرى أن تكون الزيارة من عرص يوم اخلميس 
حتى عرص يوم السبت من كل أسبوع واإلجازات واألعياد مناصفة، كام نرى أن يقوم االبن 
األكرب بإيصال أخواته وإرجاعهم. املدعية: توقيع موافقة، املدعى عليه: توقيع غري موافق(. 
ا.هـ. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: أنا موافقة عىل هذا املحرض، وأطلب احلكم يل 
عاجال بزيارة أوالدي، هكذا أجابت. وبسؤال املدعية عن سكنها أجابت قائلة: إنني أسكن 
بمخطط )...( يف جدة بجوار كربي )...(، واملدعى عليه يسكن يف بحرة بني مكة وجدة، 
فبناء عىل ما سلف،  القضّية؛  املرافعة والبّت يف  هكذا أجابت. عند ذلك قررت قفل باب 
املولود   )...( أوالدها  وزيارة  رؤية  من  بتمكينها  عليه  املدعى  بإلزام  طالبت  املدعية  وألن 
املولودة  و)...(  ١٤٢٦/٠٢/٢١هـ،  بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢٣/٠٥/١٢هـ،  بتاريخ 
بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٤هـ، وقد وافق املدعى عليه برشط أن تتوىّل أخذهم من بيته، ويتوىل 
بني  املسافة  لُبعد  تعّذر ذلك عليها  املدعية  قررت  الزيارة، وقد  انتهاء وقت  بعد  رّدهم  هو 
يوم  اخلميس حتى عرص  يوم  الزيارة من عرص  قّدر وقت  قد  اخلرباء  املكانني؛ وألن قسم 
السبت من كل أسبوع واإلجازات واألعياد مناصفة ـ حسبام هو مثبت أعاله ـ وهو رأي 
خبري معترب؛ ألن الزيارة ومقدارها حيدده العرف كام هو مقرر فقها، قال يف كشاف القناع: 
)والغالم يزور أمه عىل ما جرت به العادة كاليوم يف األسبوع(،أما ما ذكره قسم اخلرباء من أّن 
ابن طريف النزاع/ )...( هو الذي يتوىّل توصيل األوالد للمدعية لزيارهتم ورّدهم بعد انتهاء 
وقت الزيارة فهو رأي غري معترب وال يلتفت إليه؛ ألن فيه إلزاًما لطرف ثالث بأمر ال عالقة له 
فيه، ولو كان ذلك ممكنا لوافق املدعى عليه، لكنه قد اعرتض عىل ذلك، ثم إّن ُسلطاَن األب 
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عىل ابنه أقوى من ُسلطان األم عىل ابنها، أما ما دفع به املدعى عليه من أن املدعية تشاركه يف 
مسؤولية أخذ األوالد، أو رّدهم فهو دفع غري معترب؛ ألن املرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب 
ألخذ األوالد، أو رّدهم مع بعد املسافة، وكوهنا ال تستطيع قيادة السيارة، وال يمكن أن تقّيد 
غريها كأخيها بأن يتوىل أخذهم كل أسبوع، وال أن تستأجر أحًدا تركب معه مسافة طويلة 
حسن  ومن  ورعايتهم،  ألوالده  تربيته  بحسن  مأمور  األب  وألن  حمارمها؛  من  ليس  وهو 
الرعاية والرتبية وصل األوالد ألمهم؛ )وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(، وألن الرجل 
بطبيعته يقدر عىل توصيل األوالد لزيارة والدهتم وردهم، ومل يتبنّي من خالل املرافعة سبب 
 امتناع املدعى عليه من ذلك، وامتناعه من ذلك يعّد من اإلرضار املنهي عنه، واهلل يقول: 
[  Z¾½ ¼ « º ¹ ¸ ¶ µ؛ وألن دعوى الزيارة مشمولة بالنفاذ املعجل؛ 
لذلك كله فقد قررت ما ييل: أوال/ أمرت املدعى عليه أن يمكن املدعية من زيارة أوالدها 
الساعة  حتى  اخلميس  يوم  عرص  اخلامسة  الساعة  من  أسبوع  كل  و)...(  و)...(   )...(
يف  لوالدهتم  وتسليمهم  األوالد  توصيل  عليه  املدعى  ويتوىل  السبت،  يوم  عرص  اخلامسة 
البيت الذي تقيم فيه بجدة، واستالمهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. ثانيا/ أمرت املدعى 
الصيفّية مّدة  املدعية من زيارة أوالدها )...( و)...( و)...( يف اإلجازات  عليه أن يمكن 
يوم  آخر  هناية  من  أسابيع  سبعة  ميض  بعد  من  مخيس  أول  من  تبدأ  متواصلة  أسابيع  سّتة 
اختبارات طالب التعليم العام، ويتوىل املدعى عليه توصيل األوالد وتسليمهم لوالدهتم يف 
البيت الذي تقيم فيه بجدة، واستالمهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. ثالثا/ يكون األوالد 
عند  األطفال  يكون  يوم  وثاين  الفطر،  عيد  أيام  أول  والدهتم  عند  و)...(  و)...(   )...(
والدهم، ثم ترجع أوقات الزيارة كام كانت، ويف عيد األضحى يكون )...( و)...( و)...( 
عند والدهم أول يوم، وثاين يوم يكون األطفال عند والدهتم، ثم ترجع أوقات الزيارة كام 
كانت. رابعا/ اإلجازات املدرسية القصرية التي ال تقل عن ستة أيام وال تزيد عىل أربعة 
و)...(   )...( األوالد  يكون  منها  األول  فالنصف  الطرفني؛  بني  مناصفة  تكون  يوما  عرش 
الثاين منها يكون األوالد )...( و)...( و)...( عند املدعى  و)...( عند املدعية، والنصف 
عليه، وكل ذلك أمرت بإنفاذه نفاذا معجال اعتبارا من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ؛ وبذلك 
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احلكم حضوريا  ويعد هذا  ذلك،  التنفيذية إلنفاذ  للجهة  منا  الكتابة  تتم  قضيت، وسوف 
فسوف  عليه  املدعى  أما  به،  قناعتها  املدعية  قررت  احلكم  وبإعالن  عليه،  املدعى  حق  يف 
يبلغ باحلكم، وله االعرتاض بطلب االستئناف خالل ثالثني يومًا اعتبارًا من تاريخ تبليغه 
بنسخة احلكم، وإذا تأخر عن هذه املّدة ـ مع تبلغه لشخصه بنسخة احلكم ـ سقط حقه يف 
م  يقدِّ غ لغري شخصه ومل  تبلَّ القطعّية، وإذا  االعرتاض بطلب االستئناف، واكتسب احلكم 
اعرتاضه رفع احلكم لالستئناف من دون اعرتاض، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسّلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ عادت املعاملة من 
 ٣٥٣٢٨٠٨١ الرقم  ذو  الثانية  الشخصية  األحوال  دائرة  قرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ،  يف 
االعرتاضية تقررت باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة أن الزيارة املقررة كل أسبوع 
وملدة يومني فيها مشقة عىل املدعى عليه خاصة مع اختالف حمل إقامة كل طرف وما يشبه 
السفر أسبوعيا ذهابا وعودة؛ وعليه ينبغي مراعاة ما ذكر، واالطالع عىل الالئحة االعرتاضية، 
والعمل بام فيه مصلحة اجلميع(. ا.هـ؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة ـ وفقهم اهلل ـ فأقول: 
ليس فيها مشقة، واملسافة بني بحرة ووسط جدة نصف ساعة وليس سفرا وال يشبه السفر، 
ولو أراد شخص أن يذهب من شامل جدة إىل جنوهبا ملكث أكثر من ذلك الوقت، علام بأنه 
جرى االطالع عىل الالئحة االعرتاضية ـ مرة ثانية ـ ومل أجد فيها ما يؤثر فيام حكمت به 
رفع  ثم  ومن  والسجل،  الصك  عىل  ذلك  بإحلاق  وأمرت  إثباته،  جرى  وللبيان  وأجريته، 
التوفيق،  وباهلل  التعليامت،  حسب  احلكم  لتدقيق  االستئناف  ملحكمة  كافة  املعاملة  أوراق 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ.
الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
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 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٥٤٥١ برقم  بجدة  العامة  باملحكمة 
)...( ضد/ )...( يف زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 
املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري من فضيلة حاكم القضية مع مالحظة التنبيه املرفق، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٩٨٩٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩١٧٦٨ 

زيارةاأوالدا-اطمباتألمامتكينهاامنهاا-اابنتامميِّزةا-اإسامةاتألمايفادولةاأخلىا-اطمبا
تتفاسيةا دويلا-ا تخاصاصا تلزيارةا-ا مدةا تقديلا تخلربتءا-ا سقلا سلترا إليهاا-ا بالبنتا تلقفلا

تنفيذاتألحكامابنياتلدولانيا-اإلزتمابالامكنيامناتلزيارةا-انفاذامعجل.

1ا-سولاتبناتلقيلايفازتداتملعادلا“ سداجلتاتلعادةابأناتألبايارصفاباملعاشاوتخللوجا
ولقاءاتلناس،اوتألمايفابياهااوعينهااعىلابناهاادتئام،افجعمهااعنداأمهااأحفظ.اوسالوتلا

تلبنتاحمااجةاإىلاتعميلاماايصمحالمنقاء،اوهذتايقومابهاتلنقاءاالاتللجال”.
٢ا-تلفقلةاذتتاتللسلا)رر1/ب(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

٣ا-تلفقلةاذتتاتللسلا)1/أ(امناتتفاسيةاتنفيذاتألحكاماوتإلناباتاوتإلعالناتاتلقضائيةا
بدولاجممساتلاعاون.ا

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة ابنتها منه 
التي تقيم يف حضانته، واالنتقال هبا إىل حمل إقامتها بإحدى الدول املجاورة للمبيت عندها 
البنتها  املدعية  زيارة  عىل  موافقته  قرر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  دوري،  بشكل 
داخل البالد، واستعد بتحمل مصاريف تنقل املدعية، ورفض انتقال املحضونة إىل الدولة 
التي تقيم هبا والدهتا خشية عدم إعادة املدعية البنته، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا 
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الدعوى داخلة يف االختصاص  املناسبة ومواعيدها عرفا؛ ونظرا لكون  الزيارة  تقدير مدة 
الدويل ملحاكم اململكة، وألن حاجة البنت الصغرية ألمها أكثر من حاجتها لوالدها، وألن 
ما دفع به املدعى عليه غري مقبول اللتزام اململكة ودولة املدعية باتفاقية لتنفيذ األحكام؛ لذا 
فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بتمكني املدعية من زيارة ابنتها، واستحقاقها أخذها 
لدولتها من أجل ذلك، وقرر شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

القطيف،  العاّمة بمحافظة  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٤٣٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٢٦٦٥١٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٠٧هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ٠٩ وفيها حرضت )...( )... اجلنسية( بموجب جواز السفر ذي الرقم )...( برفقة 
املدعى عليه  )...(، كام حرض حلضورمها  الرقم  اهلوية ذات  بطاقة   )...( أخيها  املعرف هبا 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت قائلة يف دعواها: 
وكانت   ،)...( اسمها  بنتا  منه  أنجبت  أن  بعد  طلقني  ثم  يل،  زوجا  كان  عليه  املدعى  إن 
والدهتا بتاريخ ١٤٢٢/١٠/٢٨هـ، وبام أنني أنا والدهتا فقد تقدمت هلذه املحكمة بدعوى 
احلكم  وتم  ابنتي،  بحضانة  فيها  أطلب   )...( الرقم  ذي  القضائي  باملكتب  منظورة  كانت 
فيها لصاحلي، ولكنه نقض من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية، ثم أحيلت إىل املكتب 
القضائي ذي الرقم )...(، وحكم فيها لصاحلي أيضا، ولكن احلكم نقض أيضا من حمكمة 
املعاملة  إحالة  فقد متت  التنفيذية  ولوائحه  الرشعية  املرافعات  نظام  وبناء عىل  االستئناف؛ 
إىل حمكمة االستئناف للنظر يف دعوى احلضانة، ومازالت منظورة لدهيم حتى اآلن إال أن 
ابنتي )...( هي بحضانة املدعى عليه اآلن، وال يمكنني من رؤيتها إال يف السعودية، وهذا 
إىل  للذهاب  املحرم  إجياد  من  أمتكن  وال  عليه،  أقدر  ال  مايل  عبء  وزيادة  عيل،  مشقة  فيه 
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البحرين،  وأقارهبا يف  أخواهلا وخاالهتا  ملعرفة  بحاجة  ابنتي  أن  إىل  إضافة  دائام،  السعودية 
بتسليمي  عليه  املدعى  بالزام  احلكم  أطلب  لذا  للبحرين؛  بحضورها  إال  يمكن  ال  وهذا 
بإثبات  يتم احلكم  ما مل  بالبحرين، واملبيت عندي هناك بشكل دوري  لزياريت  ابنتي )...( 
أحقيتي يف احلضانة من حمكمة االستئناف، هذه دعواي. وبعرضها عىل املدعى عليه قال: 
الزيارة  املدعية ألجل  ابنتي )...( إىل  أنني أرفض تسليم  املدعية كله صحيح إال  ما ذكرته 
بالبحرين، ومستعد بتمكينها من املبيت معها يف السعودية، واجللوس معها، وليس عندي 
مانع من حتمل بعض مصاريف حضور املدعية إىل السعودية لرؤية ابنتها، وأرفض بشكل 
قاطع وهنائي سفر ابنتي للبحرين مجلة وتفصيال؛ ألين أخشى أال تعيد املدعية ابنتي إيل مرة 
الدولتني، هكذا  نظرا الختالف األنظمة بني  أخرى، وحتصل صعوبة كبرية يف اسرتدادها 
أجاب. وبتصفح املعاملة اتضح أنه سبقت الكتابة إىل قسم اخلرباء هبذه املحكمة باخلطاب 
يف  الطرفني  بني  التوفيق  ملحاولة  وذلك  ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ؛  يف   ٣٣٢٨٧٦٢٩ الرقم  ذي 
حتديد الزيارة، فوردين منهم اجلواب باخلطاب ذي الرقم ٣٣٢٨٧٦٢٩ يف ١٤٣٤/٧/٨هـ، 
وبرفقه املحرض الصادر منهم برقم ١٥٥ يف ١٤٣٤/٧/٢هـ، واملتضمن ما نصه: )فإنه يف 
يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٧/١هـ حرض الطرفان املدعية )...( ) ... اجلنسية( بموجب 
جواز السفر ذي الرقم )...( ضد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
لوالدهتا وذلك  البنت  بزيارة  يقارب ساعتني  ما  بينهم  الصلح  استمرار حماولة  )...(، وتم 
لصعوبة زيارة ابنتها يف السعودية؛ وذلك لظروف عملها، وعدم وجود حمرم هلا يرافقها إىل 
السعودية، ومتت املحاولة مع طليقها لكي تزور البنت أمها يف دولة البحرين؛ كونه رجاًل، 
ويسهل عليه التنقل، وتكون الزيارة كل أسبوع مرة واحدة من يوم األربعاء عرصا إىل يوم 
اجلمعة الساعة اخلامسة أجاب قائال: ابنتي ال تذهب إىل البحرين هنائيا؛ إذا أرادت والدهتا 
يمكن،  ال  البحرين  إىل  ذهاهبا  ولكن  مانع،  عندي  ما  مكان  أي  يف  بالسعودية  تزورها  أن 
بنته من زيارة  يمنع  أن  أن هذا حق عليه، وال جيوز  إقناعه  قاطًعا، وحاولنا  ورفض رفضا 
أمها، وعىل ذلك أفدنا وقررنا بام هو آت: ١ــ ترى هيئة النظر تعيني زيارة للبنت من يوم 
األربعاء عرصا إىل يوم اجلمعة عرصا، ويكون ذلك كل أسبوعني( أ.هـ، وهذا التقدير كان 
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قبل تعديل يومي إجازة األسبوع من يومي اخلميس واجلمعة إىل يومي اجلمعة والسبت، 
يف  داخلة  الدعوى  هذه  لكون  ونظرا  وجواهبا؛  الدعوى  سامع  وبعد  املرافعة،  قفلت  ثم 
االختصاص الدويل ملحاكم اململكة العربية السعودية؛ وحيث أقر املدعى عليه بالدعوى، 
البحرين لزيارة أمها، ووافق عىل متكينها من رؤيتها داخل حدود  ابنته إىل  ورفض ذهاب 
ابنته  ذهاب  لرفض  عليه  املدعى  به  علل  ما  إن  وحيث  فقط؛  السعودية  العربية  اململكة 
للبحرين من خشيته عدم إعادة البنت إليه مرة أخرى غري مقبول؛ اللتزام كل من اململكة 
القضائية  واإلعالنات  واإلنابات،  األحكام،  تنفيذ  باتفاقية  والبحرين  السعودية  العربية 
بدول جملس التعاون لدول اخلليج، الصادرة عام ١٤١٦هـ يف دورة املجلس األعىل ملجلس 
الرقم )١( ما  املادة ذات  الفقرة )أ( من  التي تضمنت يف  السادسة عرشة،  التعاون بدورته 
نصه: )تنفذ كل من الدول األعضاء يف جملس التعاون األحكام الصادرة عن حماكم أي دولة 
عضو يف القضايا املدنية والتجارية واإلدارية، وقضايا األحوال الشخصية احلائزة لقوة األمر 
املقيض به يف إقليمها وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، إذا كانت املحكمة 
التي أصدرت احلكم خمتصة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدويل املقررة لدى الدولة 
املطلوب إليها التنفيذ، أو كانت خمتصة طبقا ألحكام هذه االتفاقية(. اهـ؛ وبناء عىل تقدير 
املائة  بعد  والتسعني  التاسعة  املادة  من  )ب(  الفقرة  عىل  وبناء  املحكمة،  هبذه  اخلرباء  قسم 
والدها  من  أكثر  ألمها  الصغرية  البنت  حاجة  لكون  ونظرا  الرشعية؛  املرافعات  نظام  من 
اليوم ونحوه. قال  البنت ألمها، وبقاؤها معها أطول من زيارة  مما يوجب أن تكون زيارة 
ولقاء  واخلروج،  باملعاش،  يترصف  األب  بأن  العادة  جرت  تعاىل:)قد  اهلل  رمحه  القيم  ابن 
الناس، واألم يف بيتها وعينها عىل بنتها دائام فجعلها عند أمها أحفظ، وقالوا: البنت حمتاجة 
فقد  لذا  املعاد(؛  زاد  )انظر  الرجال(.  النساء ال  به  يقوم  للنساء، وهذا  يصلح  ما  تعليم  إىل 
ثبت لدي استحقاق أخذ املدعية البنتها )...( لزيارهتا بالبحرين من الساعة الرابعة من يوم 
اخلميس إىل الساعة الرابعة من عرص يوم السبت كل أسبوعني ما مل تصدر حمكمة االستئناف 
وبه  بموجبه،  عليه  املدعى  وألزمت  احلضانة،  حق  للمدعية  يثبت  حكام  الرشقية  باملنطقة 
حكمت، وهذا احلكم مشمول بالنفاذ املعجل بال كفالة، وبعرضه قنعت به املدعية ومل يقنع 
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املوافق ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  باملراجعة يوم االثنني  به املدعى عليه طالبا  االستئناف فأفهم 
الستالم نسخة احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور احلكم، 
وأنه إذا انتهت املدة املحددة دون تقديم اعرتاضه فإن حقه يف االستئناف يسقط، ويكتسب 
احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/٠٩هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٥/٥٦٦١٨٣/ش١ 
القطيف  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ،  وتاريخ 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٦٦٥١٢ برقم 
القايض هبا الشيخ )...(، املسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، اخلاص بدعوى/ 
)...( ... اجلنسية ضد/ )...( يف قضية حتديد زيارة أوالد، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة قررنا التصديق عىل احلكم مع تنبيه فضيلة القايض عىل أن ما جاء يف الصك من أن 
دعوى احلضانة ما تزال منظورة لدى حمكمة االستئناف يف املنطقة الرشقية حمل نظر لكون 
يف  ورغبتها  احلضانة،  دعوى  عن  عدوهلا  قررت  االستئناف  حمكمة  مراجعتها  بعد  املدعية 
واهلل  بالقطيف،  العامة  املحكمة  مصدرها  إىل  املعاملة  وأعيدت  زيارة،  طلب  دعوى  إقامة 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/٢٣هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٦٤١٧ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٩٠٧٨١ 

زيارةاأوالدا-اطمباتألمامتكينهاامنهاا-ااموتفقةاتألبا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلامدةا
تلزيارةا-اإلزتمابالامكنيامنها.

سلتراأهلاتخلربة.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة أوالدها 
وقرر  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  حضانته،  يف  يقيمون  الذين  منه 
موافقته عىل طلب املدعية، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا تقدير مدة الزيارة، ومواعيدها 
املناسبة عرفا؛ ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بتمكني املدعية من زيارة أوالدها، 
وإذا رغبت يف مبيتهم عندها فيكون ذلك يف منزل والدها أو الدهتا، 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 ٣٤٤٣٦٤١٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٢٤٤٦٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ، 
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ويف يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ افتتحت اجللسة يف الساعة الواحدة ومخسني 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت  وفيها  دقيقة 
)...(، كام حرض حلضورها املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
العقد  بموجب  عليه  املدعى  تزوجت  لقد  دعواها:  يف  قائلة  املدعية  وادعت   ،)...( الرقم 
البالغة  الزوجية ثالثة من األبناء، وهم )...(  الرشعي الصحيح، وأنجبت منه عىل فراش 
العمر  البالغ من  أعوام، و)...(  ثامنية  العمر  البالغ من  عاما، و)...(  أحد عرش  العمر  من 
مخسة أعوام وسبعة أشهر تقريبا، ومجيع األبناء املذكورين أعاله مع املدعى عليه، وبام أين 
دعواي،  هذه  بزيارهتم،  يل  احلكم  أطلب  لذا  وقت؛  أرسع  يف  لرؤيتهم  وأحتاج  والدهتم، 
وأسأله اجلواب. وبعرضها عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته املدعية من عقد النكاح 
واإلنجاب وأن أبنائي معي فصحيح، وأما ما ذكرته من العمر فالصحيح أن )...( مولود 
بتاريخ ١٤٢٦/٤/٢هـ، وأما )...( فمولود بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٥هـ هذا الصحيح؛ وأما 
بالنسبة ملطالبتها بالزيارة فأنا كنت أبادر بإحضارهم لزيارة والدهتم، وقد تم االستمرار عىل 
هذا، ولكنها مل تلتزم، وقد أخذت يف بعض أوقات الزيارة أبنائي، وتغيبت هبم، ومل آخذهم 
إال من جهات رسمية؛ وأما الزيارة فال مانع لدي من حتديد وقت الزيارة من قبلكم، مع 
مراعاة ظروف العمل، ومكان اإلقامة. وبعرضه عىل املدعية أجابت قائلة: ما ذكره املدعى 
عليه من أخذي لألبناء فلم آخذهم من تلقاء نفيس، وإنام بناء عىل كالم فضيلة الشيخ )...( 
باملحكمة العامة بالرياض؛ وأما ما ذكره من أخذي لألبناء معي فليس بصحيح، والصحيح 
أنه تركهم عندي، ومل يأت ألخذهم، هكذا أجابت، ثم أضاف املدعى عليه قائال: ما ذكرته 
من كالم ليس بصحيح مجلة وتفصيال، وأطلب خماطبة الشيخ )...( للتأكد من هذا، وأنا مل 
أترك أبنائي عندها، وقد انتظرت خارج املنزل وقتًا طويال، ثم خرجت إيل والدة املدعية، 
وذكرت بأن األبناء ليسوا لدهيم، وتم التواصل مع املدعية ولكنها رفضت متاما الرد، وتم 
االستعانة بوالد املدعية إال أنه أفادين أنه ال يستطيع عىل ابنته، هكذا أجاب. وبسؤاهلام هل 
لدهيام ما يضيفانه؟ فأجابا بالنفي. وعند وصول القضية عند هذا احلد، والنتهاء وقت اجللسة 
املحدد نظاما، وقد اختلف الطرفان، وتم عرض الصلح عليهام مراعاة ملصلحة األطفال إال 
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أنه تعذر ذلك، وأرص كل منهام عىل ما يراه؛ لذا فقد قررت إحالة املعاملة هليئة النظر لتحديد 
أخيها  رفق  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  يف  ثم  لوالدهتم،  األبناء  لزيارة  املناسب  الوقت 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه عىل 
الرغم من تبلغه بموعد اجللسة بموجب حمرض االتصال املرفق باملعاملة، وقد قدمت املدعية 
القضايا  القضية من  املحدد، ولكون هذه  بعدم حضورها يف وقت اجللسة  اعتذار  خطاب 
هيئة  قرار  وردنا  وقد  القضية،  يف  السري  وقررت  املدعية،  عذر  قبلت  فقد  لذا  املستعجلة؛ 
النظر برقم ٣٤/٢٢٤٤٦٢٧ ١٤٣٤/١١/٥هـ، املتضمن: نقرر ما ييل: أوال: حال متكن 
املدعية من زيارة األوالد يف الرياض يف فرتة الدراسة من غري انتظام فإن الزيارة تكون هلا 
يف حمل إقامتها من عرص األربعاء الساعة اخلامسة حتى عرص اجلمعة الساعة اخلامسة أيضا. 
ثانيا: عند حضور األوالد يف فرتة اإلجازات إىل مكة تكون الزيارة مرة كل أسبوع من عرص 
األربعاء اخلامسة حتى عرص اجلمعة أيضا، هذا يف اإلجازة الطويلة، أما اإلجازة القصرية 
أسبوع ونحوه فتكون الزيارة: نصف اإلجازة يكون األوالد فيها لدى والدهتم املدعية، وإذا 
رغبت يف أن يبيت األوالد عندها فيكون ذلك يف منزل والدها جد األوالد. ا.هـ. وبعرض 
ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: ما ذكره أعضاء هيئة النظر يف املبيت غري مناسب يل لوجود 
، وال حيب أن آيت إليه، وأطلب احلكم يل بأن يكون  مشاكل بيني وبني أيب، وهو ال يرغب يفَّ
األبناء يف بيت والديت؛ ألين أسكن معها، وأطلب احلكم يف هذه القضية، هكذا أضافت. 
وبسؤاهلا: هل لدهيا ما تضيفه ؟ فأجابت بالنفي؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
ونظرا  النظر،  هيئة  إفادة  عىل  وبناء  ومكاهنا؛  الزيارة،  وقت  يف  اختلفا  قد  الطرفني  أن  وبام 
أوالدها  زيارة  من  املدعية  متكن  أوال/  ييل:  ما  قررت  فقد  لذا  األسبوعية؛  اإلجازة  لتغري 
املذكورين حال كوهنا يف الرياض يف فرتة الدراسة من غري انتظام؛ تكون الزيارة هلا يف حمل 
إقامتها من الساعة اخلامسة من عرص اخلميس حتى الساعة اخلامسة من عرص السبت. ثانيا/ 
كل  مرة  مكة  يف  كوهنم  حال  الرسمية  اإلجازات  فرتة  يف  أوالدها  زيارة  من  املدعية  متكن 
أسبوع من الساعة اخلامسة عرص اخلميس حتى الساعة اخلامسة عرص يوم السبت يف حال 
القصرية كأسبوع ونحوه فنصف اإلجازة يكون األوالد  أما يف اإلجازة  الطويلة.  اإلجازة 
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لدى والدهتم، وإذا رغبت يف أن يبيت األوالد عندها فيكون يف منزل والدها جد األوالد، 
املبيت  عدا  ما  باحلكم  مقتنعة  أنا  قائلة:  قررت  املدعية  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت.  وبه 
بتعليامت االستئناف،  إفهامها  أقدم الئحة اعرتاضية بذلك، فجرى  لدى والدي، وسوف 
وأن هلا ثالثون يوما لتقديم اعرتاضها وإال فإن احلكم يكتسب الصفة القطعية، كام سيجري 
بعث صورة من احلكم للمدعى عليه، وله مهلة ثالثون يوما من تاريخ استالمه إن مل يتقدم 
التوفيق،  وباهلل  القطعية،  احلكم  ويكتسب  االعرتاض،  يف  حقه  يسقط  خالهلا  باالعرتاض 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.
اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٢/١٧هـ  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
بذلك  الصك  بالتهميش عىل  املعجل، وأمرت  بالنفاذ  اعتبار هذا احلكم مشمواًل  وقررت 
حتى ال خيفى، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٤/١٢/١٧هـ.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ  املوافق  اإلثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الساعة التاسعة ومل حترض املدعية وال من ينوب عنهام، ومل يردنا ما يفيد عن سبب تغيبها، 
الصادرة من كتابة  الوكالة  املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب  وقد حرض 
العدل ذات الرقم ٣٤١٣٠٠٤٧١ يف ١٤٣٤/١٠/٧هـ، املخول له فيها إقامة الدعاوي، 
وطلب  والصلح،  واالنكار  واإلقرار  عليها،  والرد  الدعاوي  وسامع  واملدافعة،  واملرافعة 
قرار  وردنا  وقد  فيها،  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  عنه  واالمتناع  ورده،  اليمني 
االستئناف ذو الرقم ٣٥١٣٤٧٨٣ يف ١٤٣٥/٢/٢هـ، املتضمن: وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والئحته االعرتاضيتني تقررت إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ -ذكرت 
املدعية أهنا تسكن لدى أمها، وفضيلته حكم بأهنا إن رغبت يف مبيت األوالد لدهيا فيكون يف 
منزل والدها، ومل يظهر موجب لذلك، ومل يظهر مانع من مبيتهم مع أمهم لدى جدهتم. ٢ - 
الصحيفة اخلامسة من صورة الضبط مل توقع من فضيلته. ا.هـ، فأجيب أصحاب الفضيلة بأنه 
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جرى سؤال املدعى عليه وكالة احلارض عن ذلك، فقرر قائال: والدة املدعية متزوج بزوجة 
استدراك ذلك؛  فقد جرى  الثانية  للمالحظة  بالنسبة  أبناء؛ وأما  أخرى وهو متوىف ولدهيا 
ولذا مل يظهر يل ما يؤثر فيام حكمت به، وستجرى إعادهتا ملحكمة االستئناف كاملتبع، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الرقم  ذي  رئيسها  بخطاب  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  بعدما   ٠٨:٣٣ الساعة 
الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة  قرار  وبرفقه  ١٤٣٥/٦/١٣هـ،  يف   ٣٤٢٢٤٤٦٢٧
واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال ذو الرقم ٣٥٢٦٨٧١٦ يف ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
املتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحتيه االعرتاضيتني تقررت إعادهتا لفضيلة 
حاكمها ملالحظة أن إجابة فضيلته غري واضحة، فقد قرر املدعى عليه وكالة قائاًل: والدة 
املدعية متزوج بزوجة أخرى وهو متوىف ولدهيا أبناء. أ.هـ، فهل املقصود أن والدة املدعية 
متزوجة بزوج آخر وهلا منه أبناء وحينئذ سيكون هؤالء األبناء أخوال ألوالد املدعية؟ أو أن 
املقصود أن والد املدعية متزوج بزوجة أخرى، وله منها أبناء؟ وحينئذ سيكون هؤالء األبناء 
فضيلته  فعىل  ولذا  املدعية؛  لبنت  حمارم  فهم  األمر  كان  وأيام  املدعية،  ألوالد  أيضًا  أخوال 
وفقه اهلل إنفاذ ما ذكرناه سابقًا، واهلل املوفق. ا.هـ؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني اهلل 
وإياهم ملا حيبه ويرضاه بأن املدعى عليها تغيبت عن احلضور للجلسات، واستدراكًا لذلك 
فقد رجعت عام حكمت به سابقًا من مبيت األبناء مع والدهتم لدى جد األوالد، وحكمت 
بأن للمدعية إن رغبت يف مبيت املحضونتني لدهيا يف بيت جدهتم أو جدهم، هذا ما متت 
التوفيق،  وباهلل  كاملتبع،  للتدقيق  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  رفع  وسيجري  عنه،  اإلجابة 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ.
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 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٩/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٤٤٦٢٧ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
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الصادر من فضيلة الشيخ )...( باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٧٥١١١ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١هـ، املتضمن دعوى املرأة )...( يف حتديد زيارة. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلحلاق األخري، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رر7تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٠٣٠٩ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٦٣٣٩ 

زيارةاأوالدا-اطمباتألمامتكينهامنهاا-ابنتامميزةا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلامدةاتلزيارةا-ا
زوتجاتألما-امقاربةاتلبنتالقناتلبموغا-اجعلاتلزيارةاببيتاأباتألما-اإلزتماتلطلفنيابذلك.

سلتراأهلاتخلربة.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة ابنتها منه 
التي تقيم يف حضانته بالقدر الكايف عرفا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قرر موافقته 
عىل ذلك، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا تقدير مدة الزيارة املناسبة عرفا؛ ونظرًا ملقاربة 
ببيت جد  الزيارة  فقد رأى قسم اخلرباء جعل  املدعية  والدهتا  البلوغ، وزواج  لسن  البنت 
املحضونة ألمها الذي حرض وكيله، وقرر موافقته عىل ذلك؛ ولذا قد حكم القايض بالزيارة 
يكون  أن  عىل  قبلهم  من  املحدد  املكان  يف  اخلرباء  قسم  من  املقررة  املدة  تعديل  بعد  لألم 
التسليم واالستالم حال اخلالف لدى الرشطة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق 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 برقم ٣٤٢٧٠٣٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ، 
اليوم  هذا  ويف  ١٤٣٤/٦/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٢٠٦٤٥ برقم  املحكمة  هبذه  واملقيدة 
 )...( حرض  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  الثالثاء 
بموجب   )...( عن  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم )...( يف ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
وقبول  واملدافعة،  واملرافعة  اجللسات،  وحضور  الرشعية،  املحاكم  مراجعة  واملتضمنة 
اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  والصلح،  واإلنكار،  واإلقرار  وردها،  األحكام 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤال املدعي عن دعواه قال: إن املدعى عليه 
كان زوجًا ملوكلتي أختي )...(، ورزقت منه ببنت اسمها )...(، وعمرها اآلن أربعة عرش 
هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  اآلن  حضانته  يف  والبنت  ١٤٢٣هـ،  عام  وطلقها  سنة، 
املحكمة برقم ١٩/٢٠/١١ يف ١٤٣٠/١٢/٢٥هـ؛ لذا أطلب تقدير الزيارة بالقدر الكايف 
للبنت املحضونة )...(، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه صادق عىل ما ذكره 
املدعي مجلة وتفصياًل، وقال: ال مانع لدي من حتديد زيارة كافية، هكذا أجاب؛ لذا ستتم 
الكتابة هليئة النظر لتقدير مدة الزيارة ومكاهنا. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( 
هيئة  جواب  وردنا  وقد  سلفا  هويتيهام  املدونة   )...( أصالة  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
تم  بأنه  القضية  ناظر  فضيلة  “نجيب  نصه:  ما  املتضمن  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  بتاريخ  النظر 
االجتامع بطريف الدعوى املدعي وكالة شقيقها )...( واملدعى عليه أصالة )...( يف حماولة 
لتقريب وجهات النظر واالتفاق عىل موعد الزيارة إال أن املدعى عليه أفاد بأن زيارة ابنته 
لوالدهتا ساعات فقط؛ كوهنا متزوجة ولن أسمح بمبيتها عند والدهتا، والذي نراه أن تكون 
الزيارة كل أسبوعني مرة من يوم اخلميس بعد املغرب حتى يوم السبت بعد املغرب عىل أن 
تتفرغ املدعية الستقبال ابنتها يف بيت جدهتا وليس يف بيت زوجها، وتكون زيارة اإلجازات 
املدرسية، أي: هناية الدراسة مناصفة بني الوالدين؛ نصف اإلجازة لدى والدهتا، والنصف 
اآلخر لدى والدها، هذا ما نراه، واهلل املوفق. عضو هيئة النظر )...( توقيعه، العضو املكلف 
)...( توقيعه”. أهـ وبعرض ما سبق عىل الطرفني قررا قائلني: ال مانع لدينا من أن تكون 
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الزيارة يف بيت والد املدعية )...(، واختلفا يف وقتها، فقرر املدعي وكالة قناعته بام قررته هيئة 
النظر، وقال املدعى عليه: ال أوافق عىل أن تبيت بنتي يف منزل غري منزيل، هكذا قرر؛ فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة ولكون املدعية هلا حق الصلة والرب والزيارة، وهي والدة 
األحيان،  من  كثري  يف  والدهتا  إىل  وحتتاج  البلوغ  سن  قاربت  البنت  ولكون   ،)...( للبنت 
واجللوس معها وتعليمها؛ وملا قررته هيئة النظر؛ لذلك كله فقد حكمت بأن تكون زيارة 
البنت )...( لوالدهتا يف منزل والد املدعية كل أسبوعني مرة؛ ابتداء من مغرب يوم اخلميس 
وحتى مغرب يوم السبت، وعىل أن تكون اإلجازات املدرسيَّة مناصفة بني والدها ووالدهتا، 
وأن يكون استالم البنت وتسليمها يف حال اخلالف لدى رشطة حي الرشائع. وبعرضه عىل 
الطرفني قرر املدعي وكالة قناعته باحلكم، وقرر املدعى عليه أصالة عدم القناعة، وطلب 
رفع املعاملة ملحكمة االستئناف بالئحة اعرتاضية، فأجبته لطلبه، وجرى إفهامه بأن له مدة 
ثالثني يوما لالعرتاض، وإال أصبح هذا احلكم باتا واجب التنفيذ، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

 احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...(، ويف هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٥/٨/٢٤هـ 
عادت املعاملة من حمكمة االستئناف برقم ٣٤١٤٢٠٦٤٥ يف ١٤٣٥/٦/١٢هـ، وبرفقها 
قرار املالحظة ذو الرقم ٣٥٣٠٦٣٦٥ يف ١٤٣٥/٧/٧هـ، املتضمن ما نصه: “ وبدراسة 
أن  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك 
واشتامل  زواجها،  مع  املدعية  لوالدهتا  بزيارهتا  واحلكم  البلوغ،  قاربت  أو  بالغة،  البنت 
الزيارة عىل املبيت مع استمرار الزيارة ملا يزيد عن شهر خالل اإلجازة املدرسية كل ذلك 
يف  هبا  املحكوم  الزيارات  عىل  املدعية  والد  موافقة  من  التحقق  مع  النظر،  إعادة  إىل  حيتاج 
املدعى  من  املقدمة  االعرتاضية  الالئحة  يف  جاء  وقد  زوجها،  مع  املدعية  إقامة  مع  منزله 
عليه، وما ذكره من املفاسد املرتتبة عىل تلك الزيارة واإلقامة لدى والد املدعية ما يستدعي 
اهلل  وفقنا  الفضيلة  أصحاب  أجيب  عليه  أهـ؛  التوفيق”.  وباهلل  واملناقشة،  الرشعي،  النظر 
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وإياهم بأنه حرض )...( و)...( املدونة هويتيهام سلفا، وقرر املدعي وكالة قائال: إنني وكيل 
أيضا عن والدي الذي هو جد البنت بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٥١٥٨٧٥٧ والتاريخ 
١٤٣٥/٢/٥هـ، وقرر بأن موكله ال مانع لديه من إقامة البنت )...( ومبيتها لديه يف املنزل 
تقدم،  ما  عىل  فبناء  قرر؛  هكذا  موكيل،  منزل  يف  مستقلة  غرفة  هناك  أن  كام  الزيارة،  وقت 
وملا قرره أصحاب الفضيلة يف قرارهم املذكور فقد رجعت عام حكمت به، وحكمت بأن 
تكون زيارة البنت )...( لوالدهتا يف منزل جدها )...( كل أسبوعني ابتداء من مغرب يوم 
اخلميس وحتى مغرب يوم السبت بام يف ذلك أيام اإلجازة املدرسية، وأن يكون االستالم 
والتسليم يف حال االختالف لدى قسم رشطة الرشائع، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي 
وكالة القناعة واملدعى عليه عدمها؛ مكتفيا بام سبق أن قدمه يف الئحته االعرتاضية، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/٢٤هـ.
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 
١٤٣٥/٩/٢هـ،  والتاريخ   ٣٤١٤٢٠٦٤٥ الرقم  ذي  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة 
من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١١هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٤٠٥٢٤ الرقم  ذي  الصك  عىل  واملشتملة 
فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن دعوى/ )...( ضد/ 
)...( يف حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل 
احلكم األخري لفضيلته بعد رجوعه عن حكمه السابق مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 1ر7تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٩٤٣٥ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩١٥٩٦ 

لالبنا-ا تألما تألبا-احضانةا وفاةا تبنها-ا تبنا ا منهاا-ا متكينها تجلدا طمبا أوالدا-ا زيارةا
موتفقاهاا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلامدةاتلزيارةا-اإلزتمابامكنياتجلدامنها.

تملادةاذتتاتللسلا)را1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

الذي يف  ابنه  ابن  زيارة  بتمكينه من  إلزامها  املدعى عليها طالبًا  املدعي دعواه ضد  أقام 
أقر  عليها  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى  وبعرض  املدعي،  ابن  زوجها  وفاة  بعد  حضانتها 
بصحتها،  وقرر موافقة موكلته عىل طلب املدعي، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا تقدير 
مدة الزيارة املناسبة ومواعيدها عرفا؛ ولذا فقد حكم القايض بإلزام الطرفني بام قرره قسم 

اخلرباء، فاعرتض وكيل املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  املحكمة  يف  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٤٩٤٣٥ برقم  املكرمة  بمكة 
٣٤٢٢٧٤٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، ويف يوم األربعاء ١٤٣٥/٢/٨هـ افتتحت 
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اجللسة الساعة العارشة صباحًا للنظر يف دعوى )...( ضد )...( وفيها حرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم 
٣٤١١٢٤١٢٧ يف ١٤٣٤/٨/١٤هـ، واملخول له يف الوكالة حق إقامة الدعاوى، واملرافعة 
واملدافعة، وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وقبول األحكام 
ونفيها واالعرتاض عليها وطلب االستئناف...إلخ. وبسؤال املدعي عن دعواه ادعى قائال: 
إن ابني )...( -رمحه اهلل - كان زوجا ملوكلة هذا احلارض )...( بعقد صحيح، وقد أنجبت 
تويف  وقد  ١٤٢٩/٣/٨هـ،  بتاريخ  واملولود   ،)...( اسمه  ابنا  الزوجية  فراش  عىل  منه 
ابني -رمحه اهلل -، وهي يف ذمته، وابنه )...( يقيم حتت حضانة والدته املدعى عليها بموجب 
الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٣/٢٠٠/٥٥ يف ١٤٣١/٤/٢٢هـ؛ أطلب حتديد 
أجاب  عليه وكالة  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  زيارة البني، واحلكم هبا، هذه دعواي. 
قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه من كون ابنه )...( -رمحه اهلل - كان زوجا البنتي وموكلتي 
مواليد  )...( من  اسمه  ابنا  الزوجية  فراش  منه عىل  أنجبت  قد  بعقد صحيح، وأهنا   )...(
١٤٢٩/٣/٨هـ، وأن والده )...( قد تويف، وأنه يقيم حتت حضانة والدته بموجب صك 
رشعي فهذا كله صحيح، وموكلتي ال مانع لدهيا من الزيارة بعد حتديدها من قبلكم، هكذا 
أجاب وقرر، فجرت حماولة الصلح بني الطرفني عىل حتديد موعد للزيارة فلم يصطلحا. 
وبسؤاهلام عن سكنهام قاال: مجيعا نسكن يف مكة املكرمة، وكان قد جرت الكتابة هليئة النظر 
االجتامع  أجل  من  ١٤٣٥/١/٨هـ  يف   ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ الرقم  ذي  باخلطاب  املحكمة  يف 
وإال  املطلوب،  هو  فهذا  صلحا  فإن  بينهام  والتوفيق  الصلح  وحماولة  املتنازعني،  بالطرفني 
إفادتنا بتحديد مواعيد الزيارة، فوردنا اجلواب منهم باخلطاب ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ 
١٤٣٥/١/٨هـ  يف   ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ الرقم  ذو  قرارهم  به  املرفق  ١٤٣٥/١/١٨هـ،  يف 
فلم  هلام،  النصح  توجيه  وتم  عليها،  املدعى  ووكيل  باملدعي  االجتامع  تم  أنه   “ املتضمن: 
يصطلحا عىل يشء، والطفل عمره اآلن مخس سنوات وستة أشهر. والرأي: نرى أن تكون 
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الزيارة كل أسبوعني مرة من بعد صالة العرص الساعة اخلامسة يوم اخلميس إىل يوم السبت 
من  اهلل  ونستغفر  أعلم،  تعاىل  واهلل  تم،  ما  هذا  عرصًا،  اخلامسة  الساعة  العرص  صالة  بعد 
أنيب  باهلل عليه توكلت وإليه  أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال  إن   ( الزلل. 
(، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. حرر يف ١٤٣٥/١/١٦هـ. عضوا هيئة النظر )...( 
توقيعه )...( توقيعه. اهـ. وبعرض قرار هيئة النظر عىل الطرفني قررا مجيعا عدم القناعة به، 
وقال املدعي: إن القرار فيه إجحاف بحقي، بينام قال املدعى عليه وكالة: تكون الزيارة مرة 
كل أسبوعني يوما واحدا فقط، هكذا قرر، كام قررا بقوهلام: إذا تم احلكم يف الزيارة فنرغب 
الزيارة عن طريقنا، وليس عن طريق الرشطة، هذا وقد جرى مني االطالع  أن تكون  يف 
عىل الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٣/٢٠٠/٥٥ يف ١٤٣١/٤/٢٢هـ فوجدته 
يتضمن احلكم بحضانة )...( لوالدته )...(. اهـ؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
بتاريخ  املولود   ،)...( ابنه  ابن  لزيارة  موعد  بتحديد  عليها  املدعى  يطالب  املدعي  أن  وبام 
اتفاق  لعدم  الزيارة، ونظرا  لديه من  مانع  املدعى عليه وكالة ال  أن  ١٤٢٩/٣/٨هـ، وبام 
املكرمة(،  بلد واحد )مكة  الطرفني يسكنان يف  الزيارة، ونظرا لكون  الطرفني عىل مواعيد 
والتفاق الطرفني عىل أن تكون الزيارة عن طريقهام، ونظرا ملا جاء يف قرار هيئة النظر؛ لذا 
ابنه مرة واحدة كل أسبوعني من يوم اخلميس  فقد حكمت بأن تكون زيارة املدعي البن 
املدعي  يأخذه  أن  عىل  عرصا،  اخلامسة  الساعة  السبت  يوم  وحتى  عرصا  اخلامسة  الساعة 
ويستلمه جده ألمه بعد انتهاء فرتة الزيارة. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي القناعة 
به، واملدعى عليه وكالة عدم القناعة، وطلب االستئناف بالئحة اعرتاضية، فجرى إفهامه 
بأن عليه التقدم للمحكمة يوم االثنني ١٤٣٥/٢/١٣هـ الستالم نسخة من صك احلكم 
خالل  بذلك  يتقدم  مل  وإذا  املذكور،  التاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  عليه  اعرتاضه  لتقديم 
املدة املذكورة فسيسقط حقه بطلب االستئناف، وسيكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٨هـ. 
صباحا  التاسعة  الساعة  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
من  أحدها  الطرفني  من  املقدمتني  االعرتاضيتني  الالئحتني  يف  للنظر  اجللسة  افتتحت 
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من  واملكونة  ١٤٣٤/٢/١٩هـ،  يف   ٣٥٥٢٠٧٠٥ برقم  املحكمة  يف  واملقيدة  املدعي، 
ورقة واحدة، والثانية من املدعى عليه وكالة، واملقيدة يف املحكمة برقم ٣٥٧٣١٣٨٤ يف 
املقدمة من  الالئحة االعرتاضية  ١٤٣٥/٣/١١هـ، واملكونة من ورقتني؛ حيث تضمنت 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( زوجته  عن  وكيل  أنه   - ١ ييل:  ما  املدعي 
ذي الرقم )...(، التي هي جدة الطفل املحضون ألبيه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
الدعوى يف األصل مقامة  برقم ٣٤١٢٩٦٥٨٠ يف ١٤٣٤/١٠/٧هـ، وأن  عدل اجلموم 
منه ومنها. ٢ -إلزام املدعى عليها بتسليم املحضون لزيارته يف املواعيد املحددة ألي فرد من 
أفراد أرسته )...(، و)...(، و)...(، و)...( أوالد )...(، والذين هم وكالء عنه بموجب 
١٤٣٤/١٠/٧هـ،  يف   ٣٤١٢٩٦٥٨٠ برقم  اجلموم  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
اجلموم  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( زوجته  عن  وكالء  وهو  أهنم  كام 
األعياد  يف  للزيارة  مواعيد  ٣ -حتديد  ١٤٣٤/١٠/٧هـ.  يف   ٣٤١٢٩٦٥٨٠ برقم 
 واإلجازات. ا.هـ، كام تضمنت الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه وكالة ما ييل: 
١ -مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية؛ حيث إنه مريض جسديا، وحيتاج للعالج 
املستمر، وخيضع أيضا لعالج نفيس. ٢ -أن املدعي وزوجته غري قادرين صحيا وجسديا 
بالطفل ملدة يومني وهو حيتاج  العناية  بأنفسهم بسبب املرض، فكيف يمكنهام  العناية  عىل 
الطفل  املدخنني، ويرتكون  أفراد عائلته من  املدعي ومجيع  إىل عناية طبية خاصة؟! ٣ -أن 
بينهم يستنشق السموم كل ليلة. ٤ -أن الطفل يتلقى منهم معاملة سيئة من الرضب والشتم 
واإلساءة؛ فلهذه األسباب يطلب بأن تكون الزيارة هنارية من الساعة الثامنة صباحا من يوم 
سبت إىل الساعة الثامنة مساء مرة واحدة كل أسبوعني. ا.هـ، هذا وقد حاولت الصلح بني 
الطرفني أكثر من مرة فلم يصطلحا، وقد كثر اخلصام واجلدال يف جملس احلكم لتمسك كل 
برأيه؛ وحيث إن األمر ما ذكر فقد أعدت املعاملة مرة أخرى هليئة النظر يف املحكمة من أجل 
االجتامع بالطرفني وسامع ما لدهيام من أقوال، وإفادتنا عن حتديد موعد للزيارة يف اإلجازات 
واألعياد؛ وذلك بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ يف ١٤٣٥/٤/١٨هـ، فوردنا 
يف  املؤرخ  قرارهم  وبرفقه  ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  يف   ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ برقم  منهم  اجلواب 
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وكالة -  الدعوى  بطريف  االجتامع  “تم  نصه:  ما  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٥/١٢هـ، 
املدعي واملدعى عليه - حيال زيارة االبن )...( : أوال: بالنسبة لألعياد: اليوم األول والثاين 
جده  لدى  والرابع  الثالث  واليوم  والدته،  عند  االبن  يكون  واألضحى  الفطر  عيدي  من 
ألبيه. ثانيا: بالنسبة لإلجازات املدرسية هناية السنة ) الصيفية ( تكون مناصفة بينهام، ويف 
قرارنا  الزيارة لآلخر، كام هو مقرر سابقا بموجب  االبن لدى أحدمها تكون  حال وجود 
السابق ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ يف ١٤٣٥/١/١٨هـ. ثالثا: تستمر الزيارة بقية السنة كام 
هو موضح بقرارنا املشار إليه، هذا وصىل اهلل عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٢هـ”. 
عضوا هيئة النظر يف املحكمة )...( توقيعه، و)...( توقيعه. وبعرض قرار هيئة النظر عىل 
الطرفني قرر املدعي املوافقة عليه بينام املدعى عليه وكالة فقد قرر عدم املوافقة عليه، وطلب 
احلكم له وفق ما جاء يف الئحته االعرتاضية، هكذا قررا، فجرى سؤال الطرفني: هل لديكام 
القضية، هكذا  الفصل يف  قدمناه، ونطلب  ما  لدينا سوى  ليس  فقاال:  إضافته؟  تريدان  ما 
قررا؛ فبناء عىل ما تقدم، ونظرا ملا جاء يف الالئحتني االعرتاضيتني، وبعد النظر فيها، وبام أن 
املدعي وكيل عن زوجته وأوالده وزوجته وكيلة عنه وعن أوالدها منه، الذين هم أخوال 
الطفل، وجد الطفل ألبيه وجدته ألبيه، ومجيعهم له حق يف الزيارة، ويسكنون يف بيت واحد، 
وقد طلب املدعي حتديد زيارة حلفيده يف اإلجازات واألعياد، وبام أن املدعى عليه وكالة قد 
اعرتض عىل زيارة املدعي للطفل كل أسبوعني مرة ملدة يومني، وطلب بأن تكون الزيارة 
هنارية كل أسبوعني مرة من الصباح إىل املساء؛ وحيث إن هذه املدة قليلة السيام أن الطفل 
عمره ست سنوات وشهران، وهو يف هذه السن غالبا ما يقوم بنفسه؛ ونظرا ملا جاء يف قراري 
هيئة النظر ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ يف ١٤٣٥/١/١٨هـ وذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ يف 
١٤٣٥/٥/١٢هـ؛ وألنه ليس يف قراري اهليئة ما يوجب العدول، وألن الزيارة من الصلة 
املأمور هبا رشعا، وهي حق للطرفني مجيعا، وحق لالبن؛ وألن وجود اخلالف بني الطرفني 
الزيارة وزماهنا؛ لذلك  الزيارة، وإن ُروعي يف حمل  الفسق ال يمنع  الزيارة، وألن  ال يمنع 
كله وبناء عىل املادة التاسعة والستني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرسوم 
به سابقا، وقررت  فقد رجعت عام حكمت  الرقم م/١ يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ  امللكي ذي 
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زيارة

ما ييل: أوال/ يف األيام العادية تكون زيارة املدعي البن ابنه مرة واحدة كل أسبوعني من 
أن  عىل  عرصا،  اخلامسة  الساعة  السبت  يوم  وحتى  عرصا  اخلامسة  الساعة  اخلميس  يوم 
يأخذه املدعي أو زوجته أو أحد أوالده ويستلمه جده ألمه بعد انتهاء فرتة الزيارة. ثانيا/ 
يف اليوم األول والثاين من عيدي الفطر واألضحى يكون االبن عند والدته املدعى عليها، 
واليوم الثالث والرابع لدى جده ألبيه املدعي. ثالثا/ بالنسبة لإلجازات املدرسية هناية السنة 
)الصيفية( تكون مناصفة بينهام، ويف حال وجود االبن لدى أحدمها تكون الزيارة لآلخر كام 
هو موضح يف البند أوال، وبام تقدم حكمت مشموال بالتنفيذ املعجل، وأفهمت الطرفني بأن 
عليهام العناية بالطفل غاية العناية، وأن من خيالف هذا احلكم فإنه عرضه للجزاء الرادع، 
وبعرض احلكم عىل الطرفني أخريا قرر املدعي القناعة به واملدعى عليه وكالة عدم القناعة، 
وطلب االستئناف دون الئحة اعرتاضية؛ لذلك فقد قررت رفع أوراق املعاملة كافة ملحكمة 
االستئناف بمكة املكرمة لتدقيق احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/٢٣هـ.

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 ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ والتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، املشتملة 
عىل الصك ذي الرقم ٣٥١٤٢١٦٨ والتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( يف زيارة. 
احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضيتني  والالئحتني  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
األخري املؤرخ يف ١٤٣٥/٥/٢٣هـ مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢ر7تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٩٧٩٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار:٣٥٢٧٤٠٨١  

زيارةاأوالدا-احضانةاتألماهللا-اصدوراحكلابالزيارةا-اطمباتألبامتديداوساهاا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-امتديداوستاتلزيارةا-اإلزتمابامكنياتملدعيامنها.

سلتراأهلاتخلربة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبا احلكم بتمديد وقت زيارة أوالده له؛ لكوهنم 
بحضانة أمهم املدعى عليها، وسبق احلكم له بزيارة األوالد، ولكن املدة غري كافية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت أهنا ال متانع من طلب املدعي برشط أال 
تطول مدة الزيارة، وقد اطلع القايض عىل صك الزيارة السابق، كام ورد قرار قسم اخلرباء 
بتمكني  القايض  حكم  فقد  ولذا  عرفا؛  ومواعيدها  املناسبة  الزيارة  وقت  حتديد  متضمنا 
األوالد من زيارة والدهم املدعي كل أسبوع من عرص اخلميس حتى الساعة الواحدة من 
ظهر يوم السبت؛ حيرض املدعي الستالمهم يوم اخلميس، وحترض املدعى عليها، أو من تنيبه 

الستالمهم يوم السبت، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
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زيارة

الباطن، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٥٢٩٧٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٨٥٠١٣ وتاريخ 
الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  يوم االثنني  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، ويف 
 ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ١٠  :٠٠
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  رشعيا  وكيال  بصفته   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى 
من كتابة عدل حفر الباطن برقم ٣٣٢٢١٠٣٣ يف ١٤٣٣/٨/١١هـ، واملخول له فيها حق 
والتسليم،  والزيارة واالستالم  باحلضانة  املتعلقة  القضايا  املحاكم يف  ومراجعة  املطالبات، 
 )...( بموكلة هذا احلارض  إنني تزوجت  قائال يف دعواه:  الالزمة  وإهناء مجيع اإلجراءات 
عام ١٤٢٣هـ، وأنجبت يل أوالدا، ومنهم )...( وعمره ثامن سنوات، و)...( وعمره سبع 
كل  يل  أوالدي  زيارة  وقت  متديد  يف  وأرغب  عليها،  املدعى  أمهام  بحضانة  ومها  سنوات، 
أسبوع ألمتكن من رؤية أوالدي، علام بأنه سبق احلكم يل بزيارة األوالد كل أسبوع من بعد 
صالة اجلمعة إىل صالة العشاء كل أسبوع، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه قال: إن ما 
ذكره املدعي يف دعواه صحيح، وال مانع لدي من حتديد وقت لزيارة األبناء لوالدهم املدعي 
برشط أال تطول مدة الزيارة، هكذا أجاب، ثم جرى مني االطالع عىل الصك الصادر مني 
الطرفني  بني  نقاش  وبعد  املدعي،  به  أفاد  ملا  واملطابق  ١٤٣٢/٢/٦هـ،  ٦/٢٥/يف  برقم 
الكتابة  مني  ثم جرى  املدعي،  لوالدهم  األوالد  لزيارة  إىل رأي يف حتديد وقت  أتوصل  مل 
هليئة النظر لتحديد وقت لزيارة األوالد )...(، و)...( لوالدهم املدعي وذلك بخطايب ذي 
يف   ٣٥٢٨٠٤٤٧ الرقم  ذو  جواهبم  فوردنا  ١٤٣٥/١/٢١هـ،  يف   ٣٥١٧٤٤٨٤ الرقم 
النظر يرون عدد األيام لزيارة األوالد )...(  ١٤٣٥/١/٢٥هـ، املتضمن أن أعضاء هيئة 
الواحدة ظهرا من  الساعة  إىل  اخلميس  يوم  تبدأ من عرص  يومان  املدعي  لوالدهم  و)...( 
يوم السبت، وبعرض ذلك عىل الطرفني قال املدعي: إنني أوافق عىل قرار هيئة النظر، وال 
مانع لدي من استالم أوالدي كل أسبوع من عرص اخلميس حتى الساعة الواحدة من ظهر 
السبت، هكذا قرر، كام قرر املدعى عليه وكالة عدم موافقته عىل ذلك، وقال: إنني ال أوافق 
عىل ذلك؛ فبناء عىل ما تقدم من دعوي املدعي وما أجاب به املدعى عليه؛ وحيث صادق 
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عىل ما ذكره املدعي من األوالد، وأن األوالد عند أمهم املدعى عليها أصالة؛ وحيث قرر 
املدعى عليه وكالة موافقته عىل مبدأ الزيارة إال أن الطرفني مل يتوصال إىل رأي يف حتديد وقت 
الزيارة؛ وحيث جرى مني الكتابة هليئة النظر لتقدير ذلك فورد يل جواهبم املشار إليه بعاليه؛ 
فلام سبق كله فقد حكمت بتمكني األوالد )...( و)...( من زيارة والدهم املدعي كل أسبوع 
من عرص اخلميس حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت، حيرض املدعي الستالمهم يوم 
السبت، وبتالوته عىل  يوم  تنيبه الستالمهم  أو من  املدعى عليها أصالة  اخلميس، وحترض 
الطرفني قرر املدعي قناعته باحلكم، كام قرر املدعى عليه وكالة اعرتاضه عىل احلكم، فجرى 
إفهامه بتعليامت االستئناف، وأغلقت اجللسة يف متام الساعة ١١، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ.

الثانية يف  الشخصية  دائـرة األحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد، 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٨٢٠٤٩٧/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، والواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة حفر 
الباطن برقم ٣٥١٧٤٤٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/٢/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٩٥٨٧ برقم  املسجل  اهلل  وفقه   )...( الشيخ  هبا  القايض 
اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية متديد وقت الزيارة. وقد تضمن الصك حكم 
فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلة حاكمها عىل التهميش عىل الصك 
السابق بمضمون احلكم األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/١٠هـ.



454

زيارة

 ٣ر7تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٥٩٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٧٢٢٠٢  

زيارةاأوالدا-اطمباتألبامتكينهامنهاا-اتبنارضيعا-انشوزاوتلدتها-اسلتراسقلاتخلربتءا-ا
تقديلامدةاتلزيارةا-اتبميغاشخيصا-احكلاحضوريا-اإلزتمابالامكنيامناتلزيارة.

.Z¾½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعاىلل 
٢ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.

أقام املدعي دعواه ضد زوجته املدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ابنه منها الذي 
ابنه، وقد غابت املدعى عليها  يقيم معها؛ وذلك ألهنا نشزت عن طاعته ومنعته من زيارة 
مع تبلغها لشخصها بالدعوى فتم سامعها ضدها غيابيا، ثم ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة 
متضمنا حتديد مدة زيارة املدعي البنه ومواعيدها املناسبة عرفا؛ ونظرًا ألن من حقوق األب 
زيارة ولده، ومنعه من ذلك فيه إثم وعدوان وإحلاق رضر؛ لذا فقد حكم القايض حضوريا 
بتمكني املدعي من زيارة ابنه حسب املدد واملواعيد التي قررها قسم اخلرباء، وألزم املدعى 

عليها بذلك، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
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وتاريخ   ٣٤٥٧٥٩٧٤ برقم  املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
٢٩/١٢/١٤٣٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٤هـ، 
ويف هذا اليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٢/٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حترض املدعى عليها )...( 
وقد وردنا كتاب رئيس قسم املحرضين باملحكمة ذو الرقم ٣٥٣٥٢٣٣١ يف ١٤٣٥/٢/٢هـ، 
املتضمن أنه تم إبالغ املدعى عليها ورفضت التوقيع؛ لذا واحلال ما ذكر فقد قررت سامع 
الدعوى، فسألت املدعي عن ما هو الزم لتحرير دعواه، فحرر دعواه قائال: إن املدعى عليها 
زوجتي عقدت عليها بوالية والدها قبل ثالث سنوات تقريبا، وما زالت بذمتي وقد رزقت 
منها عىل فراش الزوجية بابن اسمه )...(، املولود بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٠هـ، وقد نشزت 
املدعى عليها منذ سنة ونصف تقريبا، ومنعتني من رؤية ابني )...(، أطلب حتديد زيارة يل، 
وإلزامها بذلك، هكذا ادعى، بعد ذلك قررت إحالة املعاملة إىل قسم اخلرباء لتحديد زيارة 
للمدعي البنه )...(. ويف جلسة أخرى حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، ومل حترض املدعى عليها، وقد وردنا كتاب رئيس املحرضين هبذه املحكمة 
برقم ٣٥١٠٣٧٥٧٢ يف ١٤٣٥/٤/١٠هـ، املتضمن انه تم إبالغ املذكورة باملوعد املحدد 
بورقة التبليغ املرفقة شخصيا، وبتصفح أوراق املعاملة وجدت أهنا عادت من قسم اخلرباء 
هبذه املحكمة بكتاب رئيسها ذي الرقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ، املرفق معه 
قرار قسم اخلرباء ذو الرقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ، ونص احلاجة منه” نفيدكم 
نحن عضوي هيئة النظر بقسم اخلرباء أننا حددنا للمدعى عليها مواعيد ورفضت استالم 
الرقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ يف  املدعى عليها وبناء عىل خطاب فضيلته ذي  املواعيد، ومل حترض 
٩/٢/١٤٣٥هـ، املتضمن: أنه إذا تعذر أو تغيب أحد األطراف بعد تبليغه، فيجرى إكامل 
الالزم حيال تقرير زيارة تراعى فيها مصلحة املحضون بام يكون فيه الصلة بني أبويه؛ وبناء 
عىل رشح فضيلته أخريًا ذي الرقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ؛ وحيث إن 
الزوج مل يطلق زوجته، واالبن صغري يف السن فإننا نرى أن تكون الزيارة يف يوم اجلمعة من 
كل أسبوع من بعد صالة اجلمعة مبارشة حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وأول يوم 
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زيارة

من عيد الفطر وعيد األضحى من بعد صالة الظهر حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، 
بقسم  النظر  هيئة  عضو  وبركاته.  اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم  حيفظكم،  واهلل  نرى،  ما  هذا 
اخلرباء )...( تواقيعهم” ا.هـ؛ فبناء عىل ما سلف من الدعوى، وقرار قسم اخلرباء؛ وحيث 
إنه من املقرر رشعا زيارة األب لولده، ومنع ذلك فيه إثم وعدوان وإحلاق رضر، ولقوله 
تعاىل: [Z¾½¼«º¹¸¶µ، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )ال رضر 
وال رضار(، وإلمجاع العلامء عىل حرمة القطيعة فقد حكمت بزيارة املدعي البنه املشار إليه 
املدعى  بعاليه، وألزمت  املرصود  قرار قسم اخلرباء  الزيارة كام جاء بنص  أعاله، وتفصيل 
عليها بذلك، وبه حكمت، واهلل أعلم وأحكم، ويكون احلكم يف حق املدعى عليها حضوريا، 
وأمرت باستخراج نسخة من احلكم، وتسليمه إىل املدعى عليها، أو وكيلها الرشعي يف هذه 
القضية لتقرير اعرتاضها من عدمه، ويف حال رغبت يف االعرتاض فعليها تقديم اعرتاضها 
خالل ثالثني يوما من تاريخ استالم نسخة احلكم، وإذا مضت املدة املقررة نظاما ومل تقدم 
القطعية، وباهلل  فإن حقها يف االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم  املدعى عليها اعرتاضها 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية األوىل بمحكمة 
االستئناف بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من رئيس املحكمة العامة بحائل املساعد برقم 
)٣٤٢٩١٢٣٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ، واملقيدة باملحكمة برقم )٣٤٢٩١٢٣٤٤( 
القايض  الشيخ/ )...(  املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، 
١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٢٢٧٩٦( برقم  املسجل  بحائل  العامة  باملحكمة 
اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( بشأن حتديد موعد زيارة ابنه منها )...(، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بزيارة الوالد البنه يوم اجلمعة من كل أسبوع من بعد صالة اجلمعة 
مبارشة حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وأول يوم من عيد الفطر وعيد األضحى من 
بعد صالة الظهر حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وبدراسة الصك، وصورة ضبطه، 
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والالئحة االعرتاضية، وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ماحكم به فضيلته، واهلل املوفق، 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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زيارة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
فسخ النكاح

6/ 9 ٣٥٥٣٢٥٥610فسخ النكاح للتدليس يف العمر

11/ 9 ٣٣60609٧611فسخ النكاح لعقم الزوج

1٧/ 9 ٣٤٨٧٣1٤61٢فسخ النكاح للمرض النفيس

٢٣/ 9 ٣٥٢٧٧٤٣61٣فسخ النكاح للمرض العقيل

٢٨/ 9 ٣٥6٣0٧٥61٤فسخ النكاح للجنون

٣٢/ 9 ٣٥٧٨٨٢661٥فسخ النكاح للقصور العقيل من اجللطة

٣6/ 9 ٣٤19٣06616فسخ النكاح لغيبة الزوج

٤1/ 9 ٣٤9٣٣٤661٧فسخ النكاح لغيبة الزوج

٤٥/ 9 ٣٤961٧061٨فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥0/ 9 ٣٥1٢9٨٨619فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٤/ 9 ٣٥٣٨٢9٢6٢0فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٧/ 9 ٣٥٤٤90٣6٢1فسخ النكاح لغيبة الزوج

6٣/ 9 ٣٥٤6٥6٨6٢٢فسخ النكاح لغيبة الزوج

         الأحوال ال�صخ�صية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

6٧/ 9 ٣٥6060٢6٢٣فسخ النكاح لغيبة الزوج

٧٢/ 9 ٣٥66٢٣٤6٢٤فسخ النكاح لغيبة الزوج

٧٧/ 9 ٣٤٨61٣٨6٢٥فسخ النكاح للهجر

٨٢/ 9 ٣٤٤96٢٧6٢6فسخ النكاح لرتحيل الزوج هنائيًا

٨٨/ 9 ٣٤٢٣٣6٨6٢٧فسخ النكاح للسجن

9٢/ 9 ٣٤6٨٣٣٥6٢٨فسخ النكاح لتعاطي احلشيش

9٥/ 9 ٣٥٣9٨6٥6٢9فسخ النكاح لتعاطي املخدرات

100/ 9 ٣٥1٥0٣٣6٣0فسخ النكاح للكره

10٥/ 9 ٣٥6٥6٢٤6٣1فسخ النكاح للرضر

10٨/ 9 ٣٥٨06٢٧6٣٢فسخ النكاح للمضارة

11٤/ 9 ٣٤٨69٨٣6٣٣فسخ النكاح للشقاق بني الزوجني

1٢٣/ 9 ٣٥٤٥10٥6٣٤فسخ النكاح للشقاق بني الزوجني

1٣٥/ 9 ٣٥1٥٣6٣6٣٥فسخ النكاح لسوء العرشة

1٤0/ 9 ٣٥٣91٢٢6٣6فسخ النكاح لسوء العرشة

1٤٥/ 9 ٣٥661٥٧6٣٧فسخ النكاح للرضب وسوء العرشة

1٥1/ 9 ٣٤٣٨٢٣006٣٨فسخ نكاح لإلخالل بالرشط

1٥٧/ 9 ٣٥٢6٥٧٤6٣9فسخ نكاح لإلخالل بالرشط
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
انقياد

16٢/ 9 ٣٤1161٤٧6٤0انقياد زوجة

166/ 9 ٣٤1٢16٥٣6٤1انقياد زوجة

1٧٢/ 9 ٣٤1٣٤٢066٤٢انقياد زوجة

1٨0/ 9 ٣٤٢٨٢٤٧٤6٤٣انقياد زوجة

1٨٣/ 9 ٣٤1٥٨٣9٨6٤٤انقياد مطلقة تدفع بانتهاء عدهتا

190/ 9 ٣٤٣٣٣٨٨٧6٤٥انقياد مطلقة تدفع بوقوع الطالق ثالثًا

19٤/ 9 ٣٤٥٥1٨٥٥6٤6انقياد زوجة تدفع بعدم صالة زوجها
لعان

٢0٢/ 9 ٣٣6٤٧9666٤٧لعان لنفي نسب
نسب

٢1٢/ 9 ٣٤191٨٢٣6٤٨إثبات نسب من متوىف

٢٢1/ 9 ٣٤٢٤9٨٤٣6٤9إثبات نسب مولودة بعد طالق

٢٢6/ 9 ٣٤٥٣٢٣٤٤6٥0إثبات نسب ولد زنا

٢٣0/ 9 ٣٤1991٥6٥1إثبات نسب بالشبهة

٢٣٥/ 9 ٣٥69٣6٢6٥٢إثبات نسب بتحليل احلمض النووي

٢٣٨/ 9 ٣٤٣٨٤٢٧96٥٣إثبات تسلسل نسب
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
نفقة

٢٤٢/ 9 ٣٣٥06٧1٨6٥٤توفري سكن للزوجة

٢٤6/ 9 ٣٤1٣0٢٢6٥٥توفري سكن لألوالد

٢٥0/ 9 ٣٣٧0٤٢٢٤6٥6توفري سكن للزوجة واألوالد

٢٥٥/ 9 ٣٤٨٣9106٥٧نفقة الزوجة الناشز

٢61/ 9 ٣٤٢0٧٢٧16٥٨نفقة املطلقة البائن

٢6٥/ 9 ٣٤٣11٨٧٥6٥9نفقة األوالد

٢6٨/ 9 ٣٥1٤1٧0٢660نفقة األوالد

٢٧٢/ 9 ٣٢٢٤1196661الرجوع بالنفقة املاضية عىل األوالد
حضانة

٢٨٤/ 9 ٣٣6٥6٥٤066٢حضانة األم لألوالد لعدم صالحية األب

٢٨9/ 9 ٣٥٢٥٢٧066٣حضانة األب لألوالد لعدم صالحية األم

٢9٣/ 9 ٣٥6٢6٤666٤حضانة األم املريضة نفسيًا للولد

٢96/ 9 ٣٥٧٥٥0٧66٥حضانة الولد من الزوجة التي ال تقيم مع زوجها

٢99/ 9 ٣٤61٧0٥666ختيري املحضون املميز بني والديه

٣0٣/ 9 ٣٤٢٧٢٤1066٧ختيري املحضون املميز بني والديه

٣0٧/ 9 ٣٤٣٨٥90066٨ختيري املحضون املميز بني والديه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣11/ 9 ٣٥٥٧٥٣٧669ختيري املحضون املميز بني والديه

٣1٤/ 9 ٣٤19٥٤٧٨6٧0حضانة األم للرضيع

٣19/ 9 ٣٤٢1٥٥1٧6٧1حضانة األم للبنت املميزة

٣٢٢/ 9 ٣٤٣٣901٨6٧٢حضانة األم للبنت املميزة

٣٢٥/ 9 ٣٤٣٥٧1٤06٧٣حضانة األم للولد املميز

٣٢٨/ 9 ٣٤٣٨٣11٨6٧٤حضانة األم للولد املميز

٣٣٢/ 9 ٣٥1٣٤096٧٥حضانة األم للولد غري املميز

٣٣6/ 9 ٣٤1٢٢00٨6٧6حضانة األم للولد غري املميز

٣٤٢/ 9 ٣٤٣0٧0٣٤6٧٧حضانة األم للولد غري املميز

٣٤6/ 9 ٣٤٢96٢6٧6٧٨حضانة األم لالبن املريض

٣٥0/ 9 ٣٤٢0٥6٨٣6٧9حضانة األم املتزوجة للولد بموافقة زوجها

٣٥٥/ 9 ٣٤٢99٢٤٥6٨0حضانة األم املتزوجة للولد بموافقة زوجها

٣٥9/ 9 ٣٥٢٣01٧6٨1حضانة األم املتزوجة للولد بموافقة زوجها

حضانة الولد من أم متزوجة ممن ال يقيم معها 
باستمرار

٣٥609٤96٨٢ 9 /٣6٥

٣69/ 9 ٣٤٥٥9٧6٥6٨٣حضانة أم األم للولد غري املميز

٣٧٣/ 9 ٣٥٥٤٢٤٥6٨٤تقديم أم األم عىل أم األب يف احلضانة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٧6/ 9 ٣٥٢661٢٨6٨٥تسليم طفل حلني الفصل يف قضية احلضانة

٣٧9/ 9 ٣٥٣٨٤٧606٨6تسليم طفل حلني الفصل يف قضية احلضانة

٣٨٢/ 9 ٣٥٨٢9٢96٨٧إقامة بنت متوىف عنها زوجها مع أبيها

٣٨6/ 9 ٣٤٥6٢9106٨٨إقامة بنت بالغة مع أبيها
زيارة

٣90/ 9 ٣٢٢1٧6٣06٨9زيارة حمضون يف بيت احلاضن

٣96/ 9 ٣٣٢٢٤1٤0690زيارة حمضون يف بيت احلاضن

٤00/ 9 ٣٢٢٥٢1٣٧691زيارة حمضون والسفر به

٤0٥/ 9 ٣٤٣٧1٨0969٢زيارة حمضون والسفر به

٤09/ 9 ٣٤٤٨٧٨٣169٣زيارة حمضون

٤1٣/ 9 ٣٤٧٧٤٨٢69٤زيارة املحضون لألم يف بيتها

٤16/ 9 ٣٤٣٢٧٤٤669٥زيارة املحضون لألم يف بيتها

٤٢0/ 9 ٣٤٣٤٣06٢696زيارة املحضون لألم يف بيتها

٤٢٤/ 9 ٣٥٢0٣9٤69٧زيارة املحضون لألم يف بيتها

٤٣0/ 9 ٣٤٤٣9٨9969٨زيارة املحضون لألم يف بيتها خارج اململكة

٤٣٥/ 9 ٣٤٤٣6٤1٧699زيارة املحضون لألم ومبيته يف بيت اجلدة

٤٤1/ 9 ٣٤٢٧0٣09٧00زيارة املحضون لألم ومبيته يف بيت اجلدة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٤٤٥/ 9 ٣٤٤٤9٤٣٥٧01زيارة اجلد للمحضون

٤٥1/ 9 ٣٤٥٢9٧9٤٧0٢متديد وقت زيارة حمضون

٤٥٤/ 9 ٣٤٥٧٥9٧٤٧0٣زيارة طفل لدى زوجة ناشز



الفهر�س العام لكامل املجلدات



الفهر�س العام لكامل املجلدات

468

رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 1٥بيع

1/ ٤1٣قرض

1/ ٤٧9رهن

٢/ ٥ضامن

٢/ ٢٧1رد مبلغ 

٢/ ٣09كفالة

٢/ ٣6٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤01وكالة

٣/ ٥رشكة

٣/ 1٣9اإلجارة

٣/ ٣69مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨9جعالة

٤/ 9٥سمرسة

٤/ 1٢٧أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ 1٤٧هبة وعطية

٤/ 191إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣9٣إخالء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إهناءات عقار

٥/ 1٤1اسرتداد حيازة

٥/ 1٨1تسليم مستندات

٥/ ٢1٥مطالبة بيت املال

٥/ ٢6٥منع رضر وإزالته

٥/ ٣٣1منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

6/ ٥مواريث

6/ 161إهناءات املواريث

6/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إهناءات الوقف

٧/ ٢9٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إهناءات الوصية

٧/ ٤01والية

٨/ ٥إهناءات الوالية

٨/ 1٧٣نكاح

٨/ 1٨1عضل

٨/ ٢6٣صداق

٨/ ٣٣1جهاز الزوجية

٨/ ٣٣9خلع

٨/ ٣٤9طالق

9/ ٥فسخ النكاح

9/ 161انقياد

9/ ٢01لعان

9/ ٢11نسب

9/ ٢٤1نفقة

9/ ٢٨٣حضانة

9/ ٣٨9زيارة
جنائي

10/ ٥االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

10/ ٥قتل

10/ ٨9إثبات مسؤولية

10/ 11٥دية

10/ ٢٧٥اعتداء

10/ ٤1٧االعتداء عىل العرض

10/ ٤1٧زنا

10/ ٤٨1دعارة وقوادة

11/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

11/ 69حترش

11/ 99ابتزاز

11/ 1٤٣تغييب فتاة

11/ 1٥٧استدراج وخطف

11/ ٢0٥قذف وسب وشتم

11/ ٣٤٥مسكر

11/ ٤٤1خمدرات

11/ ٤٤1هتريب

11/ ٤99ترويج

11/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

11/ ٥٥٥تعاطي

1٢/ ٥حيازة

1٢/ 11٥نقل

1٢/ 1٤1رسقة

1٢/ ٣1٥سحر

1٢/ ٣٧9ردة

1٢/ ٣9٣اعتداء عىل املال

1٢/ ٣9٣إتالف ممتلكات

1٢/ ٤٥٥خيانة أمانة

1٢/ ٥1٣غسل أموال

1٢/ ٥19نصب واحتيال

1٢/ ٥٣1شهادة زور

1٢/ ٥٤٥عقوق

1٢/ ٥٥9عمل وقت الصالة

1٢/ ٥6٧جماهرة بإفطار

1٣/ ٥مظاهرات

1٣/ ٤1اجتار بالبرش

1٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٣/ ٧٥تسرت عىل الغري

1٣/ 10٣انتحال شخصية

1٣/ 111إيذاء الغري

1٣/ ٢1٧تفحيط

1٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

1٣/ ٢6٧جرائم معلوماتية

1٣/ ٢99   استغالل الرقية

1٣/ ٣1٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

1٣/ ٣٧9صفة املدعي

1٣/ ٤01صفة املدعى عليه

1٣/ ٤٣٥حترير الدعوى

1٣/ ٤6٥االختصاص الوالئي 

1٣/ ٤6٥رشط التحكيم

1٣/ ٤٨٥االختصاص الدويل

1٣/ ٤9٣اختصاص ديوان املظامل

1٣/ ٥٣9اهليئات العاملية

1٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٣/ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

1٣/ ٥6٣اللجنة املرصفية

1٣/ ٥69اللجنة اإلعالمية

1٣/ ٥٧٣االختصاص النوعي

1٣/ ٥99االختصاص املكاين






