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: 33439487 تاريُخه: 1433/10/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 6102

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
34604528 تاريخه: 1434/3/11هـ

وقــف - طلــب إعــادة وقــف إلــى مســتحقيه - نقــل وقــف إلــى جمعيــة 
خيريــة إعتقــادًا بانقطــاع الوقــف - ظهــور مســتحقني للوقــف - رجــوع 
القاضــي عــن حكمــه إذا ثبــت لديــه عــدم انقطــاع الوقــف - عــدم جــواز 
الوقــف فيمــا يخالــف الشــرع - وزارة املاليــة صاحبــة الواليــة يف حفــظ 
أمــوال الغيــب - وزارة الشــئون اإلســامية صاحبــة الواليــة يف حفــظ 

أمــوال األوقــاف العامــة. 

مــا أســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعد العدالة يف تســبيب 
حكمه.

ــى  ــره دعــوى عل ــة عــن غي ــة عــن نفســه وبوكال أقــام رجــل دعــوى أصال
امــرأة  وقــف  مــن  واملســتفيدة  القائمــة  اجلهــة  بصفتهــا   ).....( اجلمعيــة 
بحجــة أن وقــف املــرأة قــد انقطــع مســتحقه وقــد ســلم الوقــف املذكــور 
للجمعيــة ).....( مبوجــب صــك صــادر مــن ناظــر القضيــة وطلــب املدعــي 
بإعــادة الوقــف ملســتحقه مــن األقربــن، طلبــت احملكمــة منــه حتديــد 
مــن آل إليهــم االســتحقاق يف الوقــف املذكــور فأبــرز صــك الوقفيــة فــإذا 
فيــه أنــه يــؤول مــن بعــد املوقفــة إلــى بنــت ابنهــا ثــم مــن بعدهــا ينحصــر 
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يف أوالدهــا وذريتهــا حتــى االنقــراض قــد أثبــت املدعــي أن املدعيــن 
هــم مــن ذريــة بنــت ابــن املوقفــة، نفــى املدعــى عليــه علمــه بالدعــوى 
وذكــر أنــه ال مانــع لــدى اجلمعيــة مــن إعــادة الوقــف إلــى مســتحقه إذا 
ثبــت اســتحقاقه،  اطلعــت احملكمــة علــى الوصايــا اخلاصــة يف هــذا 
الوقــف ومــن ألــت إليــه صكــوك حصــر الورثــة وكيــف يقســم الريــع 
علــى مســتحقه كمــا اطلعــت علــى الصــك الصــادر مــن الناظــر الســابق 
ــة  ــازل فيــه عــن الوقــف املذكــور لصالــح اجلمعي ــى الوقــف والــذي تن عل
ــه ملصلحتهــا، حكمــت  ــة أو تتصــرف في ).....( بحيــث تتملكــه اجلمعي
احملكمــة باســتحقاق املدعيــن لوقــف بنــت ابــن املوقفــة وقــدره ســتة 
ــان مــن القيــراط وتســليم هــذا الوقــف لهــم كمــا رجعــت  قراريــط وثلث
احملكمــة عمــا حكمــت بــه ســابقًا مــن تســليم الوقــف جلمعيــة ).....(، 

صــدق احلكــم ن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )......( القاضــي باحملكمــة العامــة 
باملدينة ويف يوم الثالثاء املوافق 1429/12/25هـ حضر )......( ســعودي 
اجلنسية أصالة عن نفسه ووكالة عن )......( مبوجب الوكالة الصادرة 
مــن املدينــة يف 1433/2/10هـــ جلــد 144 حــال وكالتــه عــن كل مــن 
جميعهــم بالوكالــة الصــادرة مــن املدينــة يف 1423/2/18ه جلــد وأدعــى 
ــه  ــل الشــرعي بصفت ــى احلاضــر معــه )......( ســعودي اجلنســية الوكي عل
رئيــس اجلمعيــة )......( مبوجــب قــرار وزيــر الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف 
الوكالــة  مبوجــب  1425/5/22هـــ  يف  /ق/م  واإلرشــاد  والدعــوة 
والتــي  احملــررة  دعــواه  املدعــي  وقــدم  1428/10/16هـــ  يف  الصــادرة 
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جــاء فيهــا انــه صــدر مــن فضيلتكــم صــك برقــم 10/1239/59 يف 
1427/8/5هـــ بتحويــل الوقــف العائــد لصالــح اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ 
القــران الكــرمي مــن الناظــر املتنــازل املدعــو )......( وهــو غيــر صحيــح 
لآلتــي: 1- أن مــا ذكــره الناظــر )......( يف أصــل التنــازل غيــر صحيــح 
مــن كونــه مــن ذريــة املــرأة املوقــف عليهــا وربــط نســبه بهــا علــى أن لديــه 
اليقــن وليــس لديــه بينــه أو صــك شــرعي يثبــت نســبه بهــا وأعطــى نفســه 
ــازل دون الرجــوع ألصحــاب احلــق املســتفيدين بــل نفــى وجــوب  حــق التن
أنــه يســتطيع ربــط نســبه باملــرأة املوقــف عليهــا املذكــورة ونحــن نســبنا 
مثبــت بالصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة  يف 1365/10/26هـــ. 2- 
أن نظــارة اجلمعيــة للوقــف مخالفــه لشــرط الواقفــة حيــث أن الواقفــة 
حصــرت النظــر والواليــة علــى الواقــف املذكــور وإجــراء خيراتــه علــى 
نفســها مــدة حياتهــا ومــن بعدهــا للمصونــة )......( املذكــورة ثــم مــن بعــد 
)......( ينحصــر النظــر ألوالد )......( وذريتهــا إلــى االنقــراض ثــم االقــرب 
فاألقــرب مــن اقاربهــا ملــن لهــم نظــر والواليــة لكائن مــن كان اخليار بن 
االســتغالل والســكني مبوجــب شــرط الواقفــة بالصــك عــام 1279هـــ 
ــى مــا تقــدم نأمــل اعــادة النظــر يف نقــل الوقــف للجمعيــة حيــث أن  وعل
الوقــف املذكــور لــه مســتحقون يصــرف عليهــم حســب شــرط الواقفــة 
حيــث أن صــرف ريعهــا علــى مســتحقيها وهــم مــن االقربــن أولــى وابلــغ 
يف الثــواب للواقفــة وملــا فيــه صلــة رحــم وصدقــه هكــذا قــرر دعــواه 
وبســؤاله حتريــرًا لدعــواه عمــن آل لهــم االســتحقاق يف هــذا لوقــف قــال 
أن صــك الوقفيــة نــص علــى أنــه يــؤول مــن بعد املوقفة إلــى املصونة )......( 
ثــم مــن بعــد )......( ينحصــر يف أوالد )......( وذريتهــا حتــى االنقــراض وقــد 
توفيــت )......( عــن عاصبهــا )......( وأن تــويف عــن أختــه )......( وأن )......( 
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املذكــورة توفيــت عــن ابنيهــا )......( و)......( ابنــي )......( وأن )000( هــو 
أبــي و)......( عمــي هكــذا أجــاب فجــرى ســؤاله عــن كيفيــة انحصــار 
إرث )......( يف أختــه )......( فقــط يف حــن انــه ليــس لهــا إال النصــف مــن 
أخيهــا وأن الباقــي للعاصــب قــال ال أعلــم ولكــن حصــل بــن مورثينــا 
ســابقًا خصومــه مــع املســتأجر للعقــار صــدر بهــا صــك حكــم /2653 

1365/10/2هـ.
مــن فضيلــة الشــيخ )......( رئيــس احملكمــة يف حينــه ونــص احلكــم 
ــه ان أحــد عشــر قيراطــًا وســدس قيــراط  ــى انــه حتقــق لــدى فضيلت عل
وثلــث ســدس قيــراط مــن الــدار املذكــورة يف الدعــوى هــي وقــف )......( 
حتــت نظــارة )......( وان قيراطــًا وثلــث قيــراط مــن الــدار املذكــورة 
وهــي وقــف )......( حتــت نظــارة )......( ايضــًا وان ســتة قراريــط وثلثــي 
قيــراط مــن الــدار املذكــورة هــو وقــف )......( علــى نفســها أواًل ثــم علــى 
أوالدهــا وأوالدهــم وعقبهــا ونســلها إلــى االنقــراض وان )......( املذكــورة 
توفيــت عــن عاصبهــا )......( وأن )......( تــويف عــن اختــه )......( وأن )......( 
املذكــورة توفيــت عــن ابنيهــا )......( و)......( ابنــي )......( حتققــًا صحيحــًا 
شــرعيًا وجــاء فيــه مــا نصــه : وحيــث كان الوقــف املذكــور منقطــع 
االخــر واملنصــوص عليــه أن الوقــف املنقطــع االخــر يصــرف إلــى ورثــة 
الواقــف نســبًا وكانــت والــدة املدعيــن اصالــه ووصايــة وأخيهــا همــا 
النــاس إليهــا نســبًا مــن عهــد  املتصرفــان يف وقــف لكونهمــا أقــرب 
احلكومــة الســابقة فقــد أمــرت املدعــى عليــه )......( يف مواجهــة وكيلــه 
بدفــع مــا يخــص الســتة القراريــط وثلثــي القيــراط وقــف )......( عــن اجــرة 
املثــل لهمــا لكونهمــا املســتحقن لــه ودفــع مــا يخــص األربعــة القراريــط 
وأربعــة اســداس القيــراط وثلثــي ســدس قيــراط بقيــة الــدار املذكــورة 
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ا.هـــ وبســؤال املدعــى عــن األربعــة قراريــط التــي أشــار إليهــا حاكمهــا 
بأنهــا منقطعــة اآلخــر. قــال إنــه تبــن وجــود وقــف منهــا قــدره قيــراط 
وثلثــي القيــراط علــى )......( وأنــه آل لنــا بعــد ذلــك وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه قــال أن املدعــي ســبق أن أقيــم ناظــرًا مــن قبــل فضيلــة الشــيخ )......( 
علــى هــذا الوقــف ثــم ملــا تبــن لفضيلتــه أنــه يوجــد ناظــر ســابق عــدل عــن 
ــى الوقــف وحيــث احلــال مــا ذكــر فأننــي ال  إقامــة املذكــور ناظــرًا عل
أســتطيع األدالء بإجابــة مفصلــه حتــى أمتكــن مــن االطــالع علــى صــك 
196 يف 1279/12/9هـــ  برقــم  الصكــوك  وعلــى  املذكــور  احلكــم 
ورقــم 1/85 يف 1379/11/12هـــ وصــك رقــم 2/33 يف 1397/1/11هـــ 
حتــى أمتكــن مــن تقــدمي إجابــه مفصلــه ثــم رفعــت اجللســة لذلــك ثــم 
حضــر الطرفــان وقــدم لنــا املدعــى عليــه وكالــه اإلجابــة اخلطيــة علــى 
هــذا  أصــل  أوال:  واجلــوب  يلــي:  مــا  فيهــا  جــاء  والتــي  املدعــى  دعــوى 
ــى  ــر عل ــه لوجــوه اخلي ــث مخلفات ــع ثل الوقــف هــو أن )......( أوصــى بجمي
االطــالق ومــن جملــة املخلفــات الــدار الكبيــرة املشــتملة علــى عــزل 
ــة  ــل ثماني ــة وهــذا الثلــث ميث ــة باملناخــة باملدين متعــددة وكشــك الكائن
قراريــط وفــوض تعيــن ذلــك لوالدتــه ووصيتــه املختــارة الشــيخة )......( . 
ثانيــًا: ورثــت )......( املذكــورة مــن ابنهــا )......( قيراطــن وثلثــي قيــراط 
كمــا ورثــت نصــف القيــراط وثلــث ســدس قيــراط مــن ابنتهــا )......( 
مــن املــال الــذي ورثتــه مــن أخيهــا )000( فيكــون مــا ورثتــه )......( ثالثــة 
قراريــط وســدس قيــراط وثلــث ســدس قيــراط. ثالثــًا : قامــت )......( 
بجمــع مــا ورثتــه مــع الثلــث الــذي ميثــل ثمانيــة قراريــط فأوقفتهــا وجعلــت 
ذلــك كمــا يلــي 1-عمــارة الوقــف 2-قــراءة جــزء مــن القــران كل يــوم 
طيلــة العــام 3-قــراءة دالئــل اخليــرات مــرة كل شــهر 4-تســبيل املــاء 
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يف رمضــان ورجــب فيكــون مــا اوقفتــه احــد عشــر قيراطــا كوامــل 
وســدس قيــراط وثلــث ســدس قيــراط مــن أصــل أربعــه وعشــرين قيرطــا 

وهــذا الوقــف معتــرض عليــه مــن جانبــن اجلانــب األول.
أن )......( أوقفت الوصية واالصل فيها ان توقف يف وجوه البر واخليرات 
ــة وعمــل )......( هــذا جعــل  ــى الورث ــؤول إل ــى االطــالق وال يجــوز أن ت عل
ــة إلــى الورثــة وال وصيــة لــوارث اجلانــب الثانــي أنهــا حــددت  الوصيــة آيل
قــراءة محــددة يف وقــت محــدد وهــذا بدعــة كمــا حــددت قــراءة مــن 
كتــاب دالئــل اخليــرات وهــو كتــاب مشــتمل علــى شــركيات وأذكار 
مبتدعــة وقــد جــاء يف تهميــش الصك يف 1279/12/9هـ ما نصه أفهمت 
الناظــر بــأن جعــل أجــر مــن يقــرأ القــرآن يف وقــت محــدد يف شــيء معــن 
وكذلــك مــن يقــرأ دالئــل اخليــرات غيــر جائــز شــرعًا وعلــى الناظــر أن 
يقــوم باالســتفتاء بشــأن مصــرف هاتــن اجلهتــن لــذا لــزم الشــرح والشــك 
أن خيــر مصــرف لهاتــن اجلهتــن هــو اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ القــران 
الكــرمي والبــد مــن تقديــر مــا يخــص هاتــن اجلهتــن مــن مجتهــد ليضــم 
إلــى القراريــط التــي تســتحقه اجلمعيــة زيــادة علــى الثلــث وحيــث صــدر 
حكــم شــرعي مــن قــاض معتمــد وميــز مــن مرجعــه بصــرف الريــع إلــى 
رابعــًا:  1427/8/5هـــ  يف   159/1239/10 برقــم  املذكــورة  اجلمعيــة 
امــا مــا يتعلــق مبــا ورثتــه )......( مــن والدهــا وأختهــا )......( فهــو ســتة 
قراريــط كوامــل وثلثــي قيــراط مشــاعة يف كامــل الــدار وقــد قامــت 
بوقفهــا علــى نفســها ثــم علــى أوالدهــا وعقبهــا ونســلها وال فــرق بــن 
الذكــور واإلنــاث وال بــن الظهــور والبطــون وحــددت جهــات لصــرف 
غلــة الوقــف ويف 1- أن يبــدأ بعمــارة الوقــف2 -قــراءة جــزء مــن القــران 
كل يــوم حســب العــادة يف اخلتمــات 3-قــراءة دالئــل اخليــرات كل شــهر 
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مــرة 4-تســبيل املــاء يف رمضــان كل ليلــه خمســة دوارق ويفعــل هــذا يف 
كل ســنة دون تهــاون وال تــراخ وال تقصيــر ويؤخــذ علــى هــذا الوقــف مــا 
أخــذ علــى وقــف )000( الســابق ذكــره مــن حيــث املصــرف يف القــراءة 
خامســًا: ورد يف الصك 3/451 يف 1365/10/26هـ ما يفيد أن قيراط 
وثلثــي القيــراط مــن الــدار املذكــورة هــي وقــف )0000( وحتــت نظــارة 
ــه سادســًا: أن املتبقــي مــن  ــة ب ــة )......( املطالب )......( وهــذا ال يحــق لورث
القراريــط هــي ملــك لورثــة )......( وقــد تسلســل النظــار الــى آخــر االســرة 
الــى أن كان آخرهــم )......( الــذي تنــازل للجمعيــة كمــا جــاء يف الصــك 
6/49/8013 يف 1390/5/2هـــ حيــث ادلــي )......( مبــا يفيــد أن مــا زاد 
ــه  ــت الي ــذي توصل ــك )......( املذكــور وال ــى قراريــط الوقــف هــي مل عل
بعــد دراســة الصكــوك واالحــكام الصــادرة بشــأن وقــف هــو مايلــي 
1-يســتحق الورثــة مــن نســل )......( مــا تركتــه وقفــًا عليهــا ثــم علــى 
نســلها وقــدره ســتة قراريــط كوامــل وثلثــي قيــراط 2-يســتحق الورثــة 
أيضــًا مــا خلفتــه )......( ممــا أل اليهــا مــن ابنهــا )......( وابنتهــا )......( 
ومقــداره ثالثــة قراريــط كوامــل وســدس قيــرط وثلــث ســدس القيــراط 
ألنهــا أوقفــت ذلــك وجعلــت حــق رعايــة الوقــف )......( فيكــون جميــع مــا 
يســتحقونه هــو عشــرة قراريــط اال ثلثــي ســدس القيــراط 3-يســتحق 
لــه مســتحق  يظهــر  يوقــف حتــى  قيــراط  وثلثــي  قيــراط   )......( وقــف 
ويكــون يف بيــت املــال أو حيــث يــراه ناظــر القضيــة 4- تســتحق اجلمعيــة 
اخليريــة بقيــة القراريــط علــى النحــو التالــي ثمانيــة قراريــط وهــي التــي 
أوصــى بهــا )......( ألنــه محــض بــر وخيــرات وال يصــح وقفــه ألنــه بطريقــة 
الوقــف يرجــع إلــى الورثــة وهــذا وصيــة احلــق فيــه هلل تعالــى محــض وال 
جتــوز الوصيــة للــوارث وتصــرف )......( بوقــف الثلــث مــع نصيبهــا خطــأ 
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ســبق ان بينتــه 5- تســتحق اجلمعيــة نصيــب الـــ)......( وهــو مــا تبقــى مــن 
قراريــط تنــازل )......( عنهــا واذا جمعنــا الــكل أصبــح أربعــة وعشــيرين 

قيراطــًا ا.هـــ.
وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال اطلــب نســخة منها إلبــداء وجهة نظر 
موكيلــي فيهــا ورفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر )......( بســجل 
املدنــي رقــم )......( الوكيــل الشــرعي عــن )......( بالوكالــة رقــم 17263 
يف 1430/3/13هـــ جلــد 5446 وكالــه خاصــة وأيضــًا الوكيــل عــن 
)......( بالوكالــة رقــم 17253 1430/3/17هـــ جلــد رقــم 5446 وكالــه 
خاصــة والوكيــل عــن )......( والوكيــل عــن يف 1429/3/25هـــ جلــد 
4717 وذلــك مبوجــب الوكالــة رقــم 17581 يف 1430/3/18ه جلــد 
)......( و)......( بالوكلــة  5449 وكالــة خاصــة والوكيــل أيضــًا عــن 
رقــم 15852 يف 1430/10هـــ جلــد 5432 وكالــه خاصــة والوكيــل 
أيضــًا عــن )0000( بالوكالــة رقــم 34155يف 1427/8/3هـــ جلــد 366 
وكالــة عامــة وجميعهــا تخولــه املطالبــة بالوقــف املذكــور كمــا أبــرز 
صــك حصــر وراثــة والــده بعــدد 1/33 يف 1397/1/11ه الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة ويتضمــن وفــاة )......( وانحصــار أرثــه يف زوجتــه )......( 
ويف أوالده املرزوقــن لــه منهــا وهــم )......( و)......( و)......( و)......( و)......( 
وصيــة  والدتهــم  وأقيمــت  جميعــا  القاصريــن  و)......(  و)......(  و)......( 
عليهــم وأقيــم )......( مشــرفًا عليهــا ومشــروح علــي الصــك ببلــوغ ورشــد 
القاصريــن كمــا أبــرز الوكالــة رقــم 5940 يف 1423/2/10هـــ جلــد 
1441 عــن )......( باألصالــة عــن نفســه ومبوجــب وكالتــه عــن )......( 
وكالــة خاصــة كمــا ابــرز املدعــي الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
16/1203/6 يف 1425/10/23هـــ املتضمــن اقامتــه ناظــرا علــى وقــف 
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)......( والتــي هــي ثمانيــة أتســاع القيــراط )......( مــن البيــت املذكــور 
ثــم   )......( بعدهــا البنتهــا  مــن  ثــم  لنفســها  فيــه  النظــر  والتــي جعلــت 
ألرشــد املســتحقن واآليلــة لهــا بــاإلرث الشــرعي مــن ابنتهــا وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه طلــب صــورة منهــا وتزويــده بصــوره منــه كمــا حضــر 
مــع املدعــي كل مــن )......( بســجل املدنــي رقــم )......( املدينــة وقــررا 
املذكــوران انهمــا وكال املدعــي وانهمــا يطالبــان بنفــس املطلــب وقــدم 
املدعــي كتابــًا ردًا علــى مــا قدمــه وكيــل اجلمعيــة وجــاء فيــه أوال:- أن 
وكيــل اجلمعيــة اعتــرض علــي الوقــف مــن جانبــن )ا(- اجلانــب األول 
أن )......( أوقفــت الوصيــة واألصــل فيهــا أنــه تصــرف يف وجــوه البــر وال 
يجــوز أن تــؤول إلــى الورثــة وال وصيــة لــوارث فاإلجابــة أن الوصيــة )......( 
الشــرعي مبوجــب صــك  الوصيــة عــن طريــق احلاكــم  بوقــف  قامــت 
الوقفيــة رقــم 1/196 يف 1279/12/9هـــ وحــال حضــور أمــام وخطيــب 
احلــرم النبــوي الشــيخ )..........( وقــد اوقفهــا احلاكــم الشــرعي وثبــت 
ــي هــذا  ــم يعارضهــا أحــد بصحــة الوقــف وتعاقــب النظــار عل الوقــف ول
ــم يعــارض أي حاكــم مــن احلــكام  ــة واربعــن ســنة ول ــذ مائ الوقــف من
للوكيــل  يصــح  وال  وصيــة  لكونــه  الوقــف  نظــارة  علــي  الســابقن 
الدكتــور )......( معارضــة أو إبطــال حكــم احلاكــم الســابق بــه اجلانــب 
الثانــي أنهــا حــددت قــراءة وهــذا بدعــة وليــس لدينــا اعتــراض عليــه 
وهــو واضــح أصــال يف تهميــش صــك الوقفيــة ثانيــًا: ذكــر احملامــي 
قيــراط  وثلثــي  قراريــط  ســتة  أوقفــت   )......( أن  الرابعــة  الفقــرة  يف 
علــي نفســها ومــن بعدهــا علــي أوالدهــا وحــددت جهــات لصــرف غلــة 
الوقــف فاإلجابــة واضحــة أصــال يف تهميــش صــك الوقفيــة وليــس لدينــا 
اعتــراض علــي تقديــر مــا يخــص اجلهــات احملــددة ثالثــًا: ذكــر احملامــي 
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ــث قيــراط هــي وقــف )......( وحتــت  يف الفقــرة اخلامســة أن قيراطــا وثل
نظــارة )0000( واالجابــة أن هــذا الوقــف ملــك لوقــف )......( وليــس لنــا 
أي حــق باملطالبــة بــه فعليــه نفيدكــم أن العقــار املذكــور هــو عبــارة عــن 
ــى النحــو التالــي: )1( وقــف  مجموعــة أوقــاف وحصــة أرثيــه معتبــرة عل
)......( وهــو عبــارة عــن أحــد عشــر قيراطــًا وســدس قيــراط وثلــث ســدس 
قيــرط )2( وقــف )......( وهــو عبــارة عــن ســتة قراريــط وثلثــي قيــراط 
)3( وقــف )......( وهــو عبــارة عــن ثمانيــة أتســاع قيــراط )4( وقــف )......( 
وهــو عبــارة عــن قيــراط وثلــث قيــراط )5( املتبقــي مــن العقــار عبــارة 
عــن حصــة ارثيــه مثبتــة لنــا مبوجــب الصــك يف 1365هـــ فعليــه نأمــل مــن 
ــن والعشــرين  ــة برفــع يدهــا عــن االثن ــى اجلمعي فضيلتكــم احلكــم عل
قيرطــًا وثلثــي قيــراط العائــدة لنــا وقفــًا وإرثــا وذلــك بحســب مــا هــو 
مثبــت لنــا بالصكــوك وبعــرض ذلــك علــي املدعــي عليــه قــال نطلــب 
إمهالنــا لإلجابــة علــي ذلــك يف اجللســة القادمــة ويف يــوم االربعــاء املوافــق 
1431/3/24هـــ حضــر الطرفــان وقــدم محامــي اجلمعيــة اخليريــة إجابــة 
عمــا تقــدم بــه املدعــي وهــذا نصهــا فهــذه اجابــه عــن مــا تقــدم بــه املدعــو 
)......( إلــى فضيلتكــم وبعــد الرجــوع الــى تلــك االجابــة وجــد مايلــي: )1( 
يقــول املدعــي املذكــور يف أول الســطر الســابع عشــر وكذلــك تعاقــب 
النظــار علــى هــذا الوقــف مبوجــب صكــوك النظــارة املرفقــة باملعاملــة 
منــذ أكثــر مــن مئــة واربعــن ســنة أ.هـــ وبالرجــوع إلــى نهايــة املقــدم لــدي 
ــة الشــيخ )......( بالصــك رقــم 3/1156/221 يف 1423/11/2هـــ  فضيل
حيــث يقــول أن الوقــف بقــي معطــال منــذ وفــاة الناظــرة  )......( املتوفــاة 
منــذ مــا يقــارب مئــة واربعــن عامــا0 فكيــف يقــول تعاقــب عليــه النظــار 
ــة واربعــن عامــا ويدعــي أنــه معطــل ؟ هــذا تناقــض ظاهــر )2(  منــذ مئ



15

ــى عــام 1423هـــ  ــه شــيئًا إل ــن املســتحقون لهــذا الوقــف ال يعلمــون عن اي
)3( ثبــت لــي بدراســة الصكــوك أن ثلــث امللــك موصــى بــه يف وجــوه 
البــر واخليــرات وحتديــد بعــض املصــارف التــي تشــبه التحفيــظ كيــف 
تعــاد إلــى الورثــة وهــذا حــق للموصــي حيــث تصــدق اهلل علــى كل مــال 
كل ملــك بثلــث مالــه )4( اعتــراف املدعــي أن القراريــط التــي تكــون 
يف قــراءة كتــب بدعيــه ونحــو ذلــك تبقــى خــارج األرث وهــي تصــل إلــى 
الثلــث تقريبــا ومــع ذلــك يطالــب بــأن ترفــع يــد وكيــل اجلمعيــة عــن اثنــي 
عشــر قيراطــًا وهــذا تناقــض آخــر )5( اعتــراف املدعــي أن قيراطــا وثلث 
قيــراط هــو وقــف )......( فــإذا جمــع هــذا مــع مــا اعتــرف بــه أن يكون من 
الوصيــة للقــراءة والســقيا وهــو الثلــث فيكــون املجمــوع تســعة قراريــط 
وثلــث )6( الزالــت علــي رأيــي يف الدراســة التــي قدمتهــا علــى الصكــوك 
املتعلقــة بالوقــف وامليــراث كمــا ســبق وال يســتحق الورثــة مبوجــب تلــك 
الدراســة ومــا جــاء مــن اثبــات متلــك آل )......( ألربعــة قراريــط و )......( 
آمــل   )7( القيــراط  ســدس  ثلثــي  إال  قراريــط  عشــرة  وثلــث  قيراطــا 
إحضــار املســتحقن وســؤال كل واحــد منفــردًا عــن الوقــف وصلتــه 
الشــيخ  الوقفــن فســخها  )......( علــي  أن نظــارة  باملوقفــن )8(  نســبا 
)......( وهــو الــذي عينــه فعلــى أي أســاس يطالــب وبــأي صفــة ؟ هــذا مــا 
نــرى وآمــل اقفــال بــاب الترافــع وحجــز القضيــة للدراســة واحلكــم مبــا 
يرشــدكم اهلل إليــه 0 ا.هـــ وبعرضــه علــى املدعــي قــال إنــه ســبق أن متــت 
مناقشــة جميــع يف هــذه الورقــة يف اجللســات الســابقة وليــس لــدي أي 
شــيء جديــد وأطلــب أنهــاء القضيــة ثــم حضــر الطرفــان وجــرى تأمــل 

القضيــة ونظــرًا لكــون احلكــم الصــادر منــي يف 1427/8/5هـــ.
فبنــاء علــى مــا تقــدم بــه الينــا املدعــو )......( املتضمــن أن الوقــف حتــت 



16

أيديهــم منــذ مــدة طويلــة وطلــب تســليمه جلمعيــة حتفيــظ القــران الكــرمي 
فقــد قــررت ادخــال املدعــو )......( ثــم حضــر الطرفــان كمــا حضــر 
معهمــا الناظــر الســابق )......( وجــري عــرض دعــوي املدعــي عليــه )......( 
فقــال أمــا أنــا فــال أعــرف املدعــي وال أعــرف أبــوه وال أعــرف عالقتهــم 
باملــرأة )......( وال بالوقــف وال أعــرف هــذا الرجــل اال بعــد أن أقــام هــذه 
الدعــوي وجاءنــي طلــب باحلضــور وال أدري هــل أبــي يعــرف عالقتهــم 
بالوقــف باملــرأة )......( أم ال ولكــن أبــي أوصانــي أنــه اذا تعــدي أحــد 
علــي البيــت أو مــا قــدرت علــى القيــام بالبيــت فســلمه لرئيــس احملكمــة 
أو حتــى للملــك ومتــى ثبــت للمدعــي شــيء فــال مانــع لدينــا مــن إعطائــه 
مــا يخصــه هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي قــال أن أبــي تــويف 
ونحــن صغــار عــام 1396هـــ وهــو يف الســبعن مــن عمــره تقريبــًا ولــم نعلــم 
نحــن عــن الوقــف اال بعــد أن كبرنــا فجــرى ســؤاله هــل طالــب أبــوه قبــل 
ذلــك الناظــر الســابق قــال لــم يكــن بــن أبــي والناظــر الســابق خــالف 
هــذا  جــد   )......( الســابق  الناظــر  وكان  مؤجــر  البيــت  كان  حيــث 
احلاضــر قــد أجــر النزلــة الصغــري ويدفــع أجارهــا ألم أبــي جدتــي )......( 
ثــم بعدهــا كان يســتلم األجــرة عمــي )......( وأبــي )......( ولــدي )......( 
املذكــورة وأمــا النزلــة الكبــرى كان يســكنها الناظــر وقــد ســبق أن 
ــة الصغــري املدعــو )......(  ــي )......( دعــوي ضــد املســتأجر للنزل أقــام أب
وصــدر لــه حكــم احملكمــة بذلــك برقــم 3/451 يف 1365/10/26هـــ 
مبــا يثبــت أحقيتنــا بذلــك هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى الناظــر الســابق 
قــال أنــا ال أعلــم عــن ذلــك وطلبــت مــن املدعــي صــورة مــن صــك احلكــم 
لعرضــه علــي الناظــر واملدعــي عليــه وكالــة ثــم حضــر الطرفــان وقــدم 
ــي  ــي أطلعــت عل ــة )......( ورقــة محــررة تتضمــن أنن ــه وكال املدعــى علي
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الصــك رقــم 3/451 يف 1365/10/26هـــ وانتهيــت إلــى أن دعــوي )......( 
تنحصــر يف تركــة )......( هــي عبــارة عــن ســتة قراريــط وثلثــي قيــراط ال 
غيــر حيــث ذكــر تسلســل الورثــة مــن )......( إلــى )......( و)......( توفيــت 
عــن أبنيهــا )......( و)......( أبنــي )......(. فالورثــة ال يســتحقون اال الســتة 
قراريــط وثلــث القيــراط وورد يف أول الصــك مــا يثبــت اســتحقاق )......( 
حيــث كان يصــرف لــه مــن االيجــار أكثــر مــن النصــف هــذا وقــد 
حضــرت مــع املدعــي )......( وقــررت دعواهــا مبثــل دعــوى أخيهــا وطالبــوا 
ــة العقــار لهــم حتــي يتمكنــوا مــن مطالبــة املاليــة بصــرف  بإثبــات أيلول
هــذه  مــن  الصــادر  احلكــم  املدعــي صــك  أبــرز  وقــد  هــذا  التعويــض 
احملكمــة برقــم 3/451 يف 1365/10/26هـــ وقــرر بــأن صــك احلكــم 
املذكــور نــص علــى تأجيــر جدتهــم )......( و)......( علــي املدعــو )......( 
الكبــرى والصغــرى اللتــان همــا دار واحدة الكائنــة باملناخة وباالطالع 
عليــه وجــد كمــا ذكــر كمــا وجــد أن فضيلــة مصــدره قــد حكــم 
بأجــرة املثــل البالغــة أربعمائــة وخمســن ريــاال عربيــًا لعــام 1362هـــ، 
1363هـــ كمــا وجــد أن الصــك قــد نــص علــى أنــه ســبق أن صــدر حكــم 
يف  احلكــم  صــك  علــى  االطــالع  جــرى  وقــد  1364/3/9هـــ  يف 
1364/3/9هـــ فوجــد مــا نصــه بنــاء علــى محتويــات الصكــوك واقــرار 
املدعــن وشــهادة الشــهود املعدلــن حتقــق لــدي أن أحــد عشــر قيراطــا 
وســدس قيــراط وثلــث ســدس قيــراط مــن الــدار املذكــورة يف الدعــوى 
هــي وقــف )......( وحتــت نظــارة )......( وأن قيرطــًا وثلــث قيــراط مــن 
الــدار املذكــور هــو وقــف وحتــت نظــارة )......( أيضــًا وأن ســته قراريــط 
وثلثــي قيــراط مــن الــدار املذكــورة هــي وقــف علــى نفســها أوال ثــم علــى 
أوالدهــا وأوالدهــم وعقبهــا ونســلها إلــى االنقــراض وأن )......( املذكــورة 
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توفيــت عــن عاصبهــا توفــى عــن أختــه )......( وأن )......( توفيــت عــن 
ابنيهــا )......( و)......( ابنــي )......( حتققــًا شــرعيًا وحيــث كان الوقــف 
االخــر  املنقطــع  الوقــف  عليــه:  واملنصــوص  اآلخــر  منقطــع  املذكــور 
يصــرف إلــى ورثــة الواقــف نســبًا وكانــت والــده املدعــن أصالــًة وأخيهــا 
هــم املتصرفــان يف وقــف )......( لكونهمــا أقــرب النــاس إليهــا نســبًا مــن 
)......( مبواجهــة  املدعــى عليــه  أمــرت  الســابقة فقــد  عهــد احلكومــة 
وكيلــه بدفــع مــا يخــص الســتة قراريــط وثلثــي القيــراط وقــف )......( من 
أجــرة املثــل لكونهمــا املســتحقان لــه ويدفــع مــا يخــص االربعــة قراريــط 
وأربعــة أســداس القيــراط وثلثــي ســدس قيــراط بقيــة الــدار املذكــورة 
أجــرة املثــل لهمــا لكونهمــا يدعيانهــا ولــم يثبــت مــا ينفــي دعواهمــا ..اه 
وجــرى ســؤال املدعــي عمــا جــاء يف ظهــر الصــك مــن إقامــة دعــوى يف 
العزلــة الصغيــرة التــي حتــت يــد )......( فقــال انــه مت اقامــة دعــوى ضــد 
)......( وصــدر حكــم بالصــك  1365/10/26هـــ واملذكــور يف اجللســة 
املاضيــة واملتضمــن احلكــم بأجــرة الــدار املذكــورة ملورثنــا كمــا صــدر 
حكــم اخــرى بأعــداد 418 يف 1366/10/8هـــ وباالطــالع عليــه وجــد 
ســتة  ان  الصكــوك  محتويــات  مــن  حيــث حتقــق  نصــه  مــا  يتضمــن 
قراريــط وثلثــي قيــراط مــن الــدار احملتويــة على عزلتن صغــرى وكبرى 
وقــف احملكــوم باســتحقاق لــه وحتقــق بشــهادة الشــهود املعدلــن ان 
العزلــة الصغــرى مــن الــدار املذكــورة هــي الــدار التــي يســكنها )......( 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه وكالــة باإلضافــة إلــى موكلــه بدفــع 
نصــف مــا يخــص الســتة قراريــط وثلثــي القيــراط مــن اجــرة املثــل يف يــد 
املدعــى وصايــة جلهــة القاصــر ثــم جــرى االطــالع علــى صــك وقــف فوجــد 
بعــدد 196 يف 1279/12/9هـــ الصــادر مــن هــذه احملكمــة ويتضمــن ان 
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ــع ثلــث مخلفــات ابنهــا املرحــوم  ــى جمي ــارة عل ــة املخت )......( هــي الوصي
)......( ابــن املرحــوم )......( ومــن جملــة تلــك املخلفــات الــدار الكبيــرة 
املشــتملة علــى عــزل متعــددة وعلــى كشــك الكائنــة يف املناخــة باملدينــة 
ــه بيــت وقــف )......( ومتــام احلــد املناخــة وشــاما  ــورة التــي يحدهــا قبل املن
بيــت املرحومــة ومتــام احلــد املناخــة وشــرقًا وفيهــا بابــًا للــدار املرقومــة 
وغربــا بيــت )......( فيكــون جميــع متروكاتــه لوجــه البــر واخليــرات 
ــارة الشــيخة  ــه املخت ــه ووصيت ــى االطــالق وفــوض تعيــن ذلــك لوالدت عل
املذكــورة فخــص الوصيــة مــن كامــل الــدار املرقومــة ثمانيــة قراريــط 
مــن أصــل أربعــة وعشــرين قيراطــا ولـــ)......( املذكــورة يف الــدار بطريــق 
اإلرث الشــرعي مــن ابنهــا املذكــور قيراطــان وثلثــان مــن قيــراط ولهــا 
أيضــًا بطريــق اإلرث الشــرعي مــن بنتهــا )......( مــن حصتهــا إرثــًا مــن 
شــقيقها املذكــور نصــف قيــراط وثلــث ســدس قيــراط وكل ذلــك 
ثابــت شــرعًا وقــد وقفــت )......( املذكــورة فيمــا ماضــي مــن الزمــان 
بطريقــة الوصايــة كامــل القراريــط املوصــي بهــا فأوقــف أيضــا وكيلها 
بطريــق الوكالــة عنهــا وحبــس وأبــد مــا خــص موكلــة املذكــورة يف 
الــدار املرقومــة وقــدره ثالثــة قراريــط وســدس قيــراط وثلــث ســدس 
قيراطــا  عشــر  أحــد  وثانيــًا:  أواًل  القراريــط  مجمــوع  فصــار  قيــراط 
كوامــل وســدس قيــراط وثلــث ســدس قيــراط مــن أصل أربعة وعشــرين 
 )......( وقفــت  وقــد  املرقومــة  الــدار  كامــل  إليهــا  ينقســم  قيراطــًا 
 )......( وبنتهــا  ولوالديهــا  لهــا  يقــرأ  أن  املســطورة  حصتهــا  املذكــورة 
وســائر املســلمن يف كل يــوم مــن أيــام الســنه جــزًء مــن القــران وأن 
يســبل عنهــا وعــن والديهــا وعــن بنتهــا )......( وســائر املســلمن يف كل 
ــه يف شــهر رمضــان املعظــم عشــرة دوارق مــن املــاء العــذب ويف كل  ليل
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ليلــه مــن شــهر رجــب ســبعة دوارق وقفــت احلصــة التــي علقــت بهــا الوصيــة 
املشــروحة والواليــة علــى هذيــن الوقفــن وقــف اإلرث ووقــف الوصيــة 
وأجــراء خيرتهمــا يكــون للواقفــة املذكــورة مــدة حياتهــا ومــن بعــد 
وفاتهــا جعلــت النظــر والواليــة للمصونــة )......( ابنهــا املذكــور بحضــور 
وكيلهــا )......( بحيــث يكــون أمــر جميــع مــا ذكــر من الوقفــن وإجراء 
خيراتهمــا وفــوض جمعيــة إلــى رأي )......( دون معــارض وال منــازع مطلقــا 
علــى أن يكــون لـــ)......( املذكــورة جميــع مــا تبقــى مــن غلــة الوقــف بعــد 
ــة الوقــف  ــوم أن يبــدأ مــن غل ــع اخليــرات املشــروطة مــن املعل إجــراء جمي
 )......( النظــر يف أوالد  )......( املذكــورة ينحصــر  بعــد  بعمارتــه ومــن 
ثــم لألقــرب فاألقــرب مــن أقاربهــا علــى أن  إلــى اإلنقــراض  وذريتهــا 
يكــون ملــن لــه النظــر والواليــة كائنــًا مــن كان ذكــرًا أو أنثــي اخليــار 
بــن االســتغالل والســكنى مــع إجــراء تلــك اخليــرات يجــرى جميــع ذلــك 
كذلــك إلــى أن يــرث اهلل االرض ومــن عليهــا وهــو خيــر الوارثــن ثــم 
جــرى االطــالع علــى الصــك عــدد 452 يف 1306/8/13هـــ الصــادر مــن 
بطوعهــا   )......( أبنتهــا  بحضــور   )......( أن  ويتضمــن  احملكمــة  هــذه 
واختيارهــا وهــي بكامــل عقلهــا بأنهــا وقفت وحبســت ما هو يف ملكها 
بــاإلرث  إلــى صــدور هــذا الوقــف منهــا األيــل اليهــا  وحتــت تصرفهــا 
أتســاع  ثمانيــة  وهــو  املذكــورة   )......( املرحومــة  بنتهــا  مــن  الشــرعي 
قيــراط مــن أصــل أربعــة وعشــرين قيراطــا مشــاعه يف كامــل الــدار 
املشــتملة علــى عزلتــن احملــدودة مبوجــب حجــة شــرعية مؤرخــه عــام 
1275هـــ احملــدودة قبلــة وغربــًا بــدار ورثــة )......( وشــرقًا بــدار وقــف 
أواًل علــى  تعالــى  الســلطانية وقــف منجــز هلل  باملناخــة  )......( وشــرقًا 
نفســها مــدة حياتهــا ثــم مــن بعدهــا علــى بنتهــا ثــم مــن بعدهــا علــى 
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إلــى  تعاقبــوا  مــا  ودائمــا  تناســلوا  مــا  أبــدًا  وعقبهــا  ونســلها  أوالدهــا 
وقــد  املرســلن  ســيد  بحــرم  واملؤذنــن  الرؤســاء  علــى  ثــم  االنقــراض 
شــرطت الواقفــة املذكــورة شــروطًا يف وقفهــا املذكــور منهــا أن واليــة 
النظــر علــى وقفهــا املســطور لنفســها مــدة حياتهــا ثــم مــن بعدهــا يكــون 
وبعــد  املســتحقن  مــن  لألرشــد  ثــم  املذكــورة   )......( لبنتهــا  النظــر 
مــن كان  الرؤســاء كائنــًا  وقــف  لناظــر  النظــر  انقراضهــم يكــون 
وســلمت الواقفــة وقفهــا املســطر للمتولــي عليــه ألجــل تســجيله ثــم جــرى 
يف   10/1239/159 منــا  الصــادر  احلكــم  صــك  علــى  االطــالع 
1427/8/5هـ املصدق من محكمة التميز ح/1/2 يف 1427/10/30هـ 
املتضمــن أنــه حضــر )......( الســعودي باحلفيظــة رقــم )......( يف 161395 
املدينــة الناظــر علــى وقــف الواقــع يف املناخــة مبوجــب صــك النظــارة  يف 
املرفــق  الطلــب  وقــدم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  1410/6/4هـــ 
ومضمونــه أنــه يرغــب وهــو بــأمت االوصــاف املعتبــرة شــرعًا التنــازل عــن 
الوقــف املذكــور للجمعيــة )......( بحيــث تتملكــه اجلمعيــة أو تتصــرف 
فيــه ملصلحتهــا دون بيعــه وتلتــزم بشــرط الواقــف مبــا يتفــق مــع الشــرع 
احلنيــف وعلــى احلاكــم الشــرعي أن يختــار مــن هــو صاحــب ذمــة وأمانــه 
ليتولــى نظــارة الوقــف وإدارتــه حســب شــرط الواقــف حيــث أننــي ال 
أنهــى  هكــذا  بذلــك  تنــازل  صــك  وإعطائــي  الوقــف  إدارة  ميكننــي 
وبســؤاله عــن الوقــف واملــرأة )......( وذريتهــا قــال إننــي توليــت النظــارة 
بعــد وفــاة والــدي بأربــع ســنوات تقريبــًا ووالــدي تولــى النظــارة عليــه بعــد 
أبيــه ونحــن مــن ذريــة )......( املذكــورة ولكــن ال أســتطيع بالتحديــد 
ربــط نســبي إليهــا وال يســتطيع أحــد مــن أقاربنــا إثبــات ذلــك لكــن لدينــا 
اليقــن علــى أننــا مــن ذريتهــا وال يوجــد أحــد مــن أســرتنا يعــارض يف نقــل 
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الوقــف جلمعيــة )......( وأنــا منــذ اســتلمت الوقــف املذكــور ليــس لــه غلــه 
تصــرف علــى أوجــه البــر املذكــور وقــد اطلعــت علــى أنشــطة اجلمعيــة 
)......( فرأيــت أنهــا هــي أنســب جهــة يكــون ريعها صدقة جاريــة للموقفة 
املذكــورة ولــذا فقــد عرضــت الوقــف علــى اجلمعيــة وعلــى كل حــال 
فلكــم الــرأي الشــرعي يف نقلهــا إلــى اجلمعيــة أو أي جهــة خيريــه حتقــق 
مصلحــة الوقــف حســب شــرط املوقفــة هكــذا قــرر بحضــور وشــهادة ثــم 
حضــر حــال حضــور الناظــر )......( املذكــور وقــررا جميعــًا بأنهمــا منــذ 
أن عرفــا أنفســهما وأبوهمــا هــو الناظــر علــى هــذا الوقــف وأن عمهمــا 
)......( هــو املشــرف علــى الناظــر وأن أباهمــا أخــذا النظــارة عــن جدهمــا 
وأن أباهمــا بقــي يف النظــارة مــدة طويلــة جــدًا ولــم يعارضــه أحــد طيلــة 
قيامــة بعمــل النظــارة كمــا قــررا بأنهمــا مــن أقــدم مــن يوجــد مــن العائلــة 
ســنًا وأعــرف مــن يوجــد منهــم بخصــوص هــذا الوقــف وقــررا جميعــًا 
طلبهمــا تســليمه جلمعيــة حتفيــظ القــران الكــرمي لتكــون الوقفيــة هــي 
علــى قــراءة القــرآن وعلــى اجلمعيــة تأمــن مــاء الســبيل حســب مــا ذكــر 
املذكــور وهــو عبــارة عــن  الوقــف  اســتلمت  وأنــا  الوقفيــة  يف شــرط 
كشــك وبيــت وحــوش كمــا جــاء يف الكروكــي املرفــق واســتلمته 
علــى هــذه احلــال وحســب مــا أعلــم أن أبــي أســتلمه علــى هــذا احلــال وهــو 
بيــت حجــر قــدمي وأثــري وأنــا ولــدت فيــه إلــى أن مت هدمــه وهــو علــى تلــك 
وأحيــل  ذرعتــه  فــرزت  مســجد  للكشــك  وقــد كان مالصــق  احلــال 
ــى  ــا باحملافظــة عل ــأن أبــي كان يوصين موضوعــه لألوقــاف وأضــاف ب
البيــت ووضعــه وعــدم تغيــر شــيء فيــه هكــذا قــرر وجــاء يف الفقــرة 
الرابعــة مــن قــرار مالحظــه التمييــز أن وكيــل )......( وقــف مــا يخــص 
موكلتــه يف الــدار املذكــورة وهــو أحــد عشــر قيراطــًا وزيــادة وجعــل 
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مصرفــه مــا ذكــر يف الصــك فمــاذا عــن باقــي القراريــط يف الــدار ومــا 
هــو مصرفهــا والبــد مــن التأكــد مــن ذلــك وهــل جميــع الــدار تســلم 
ــة ابنهــا قــد ثبتــت يف  ــة حتفيــظ القــران الكــرمي الســيما أن وصي جلمعي
احملكمــة حســب مــا ذكــر يف صــك الوقفيــة للتأكــد مــن ذلــك ومتــت 
االجابــة يف حينــه علــى املالحظــة ثــم صــدق احلكــم بالقــرار ح/1/2 
وتاريــخ 1427/10/30هـ...الــخ ثــم جــرى االطــالع علــى الصــك الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة املــؤرخ يف 1279/11/2هـــ ويتضمــن ان املصونــة 
)......( بنــت املرحــوم )......( بشــهادة العارفــن بهــا املعرفــة الشــرعية وهمــا 
االمــام واخلطيــب باحلــرم النبــوي الشــريف الشــيخ )......( الشــيخ )......( 
واملكــرم )......( وغــب احلضــور وثبــت الوكالــة احملكيــة قــد وقــف 
الوكيــل املذكــور بطريــق وكالتــه عــن موكلتــه نفيســة املذكــورة 
وحبــس وأبــد وخلــد بنيــة صاحلــة إلــى فعــل اخليــر مــا هــو جــارى يف ملــك 
وهــو جميــع حصتهــا  منــازع  معــارض وال  مــن غيــر  املوقفــة  موكلتــه 
الشــائعة يف كامــل الــدار املشــتملة علــى عزلتــن التــي انشــأها والدهــا 
الكائنــة يف حــوش قــرة بــاش بعضهــا علــى الســبيل احملــدود قبلــه بــدار 
وقــف )......( يف متــام حــد املناخــة وشــامًا بــدار ومتــام احلــد املناخــة وشــرقا 
باملناخــة وفيهــا بابــان للــدار املذكــورة وغربــا بــدار )......( املذكــور 
وجملــة تلــك احلصــة ســتة قراريــط كوامــل وثلثــان مــن قيــراط مــن أصــل 
اإلرث  بطريــق  املذكــور  والدهــا  مــن  إليهــا  قيراطــًا  وعشــرين  أربعــة 
خمســة قراريــط وثلــث قيــرط ومــن شــقيقتها )......( قيــراط وثلث قيراط 
الــدار  مشــاعة يف كامــل  قيــراط  وثلثــا  قراريــط  ســته  لهــا  فكمــل 
املرقومــة وبيــد )......( املذكــورة حجــة شــرعية مســجلة مرعيــه ناطقــه 
بتفصيــل جميــع مــا ذكــر وقفــا علــى املوكلة التــي هــي )......( املذكورة 
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علــى نفســها مــدة حياتهــا تنتفــع بهــا ســكنى وإســكانا وغلــة واســتغالاًل 
أوالدهــا  علــي  وفاتهــا  بعــد  مــن  املذكــور  الوقــف  ثــم يكــون جميــع 
وعقبهــا ونســلها حتــى االنقــرض ال فــرق فيهــم بــن الذكــور واإلنــاث وال 
النظــر والواليــة علــى  البطــون وقــد جعلــت  الظهــور وأوالد  بــن أوالد 
الوقــف املذكــور لنفســها مــدة حياتهــا ثــم مــن بعدهــا يكــون ملــن لــه 
االســتحقاق مــن األوالد والذريــة األرشــد فاألرشــد ومــن املعلــوم أنــه يبــدأ 
مــن غلــة الوقــف بعمارتــه وترميمــه ومــا فيــه بقــاء عينــه وقــد شــرطت 
الواقفــة يف وقفهــا هــذا أن يقــرأ يف كل يــوم جــزء مــن القرآن......الــخ وأن 
يســّبل يف كل ليلــة مــن شــهر رمضــان خمســة دوارق مــاء .....الــخ وبتأمــل 
الدعــوى واالجابــة وبعــد االطــالع علــى جميــع الصكــوك املذكــورة 
تبــن اآلتــي : أواًل:- أن أول وقفيــة صــدرت للــدار املذكــورة هــي وقفيــة 
اليــه  املشــار  بالصــك  1279/11/2هـــ  يف  الصــادرة  الوقفيــة  مبوجــب 
ــراط مــن  ــان مــن قي ــة )......( ســتة قراريــط كوامــل وثلث املتضمــن وقفي
أصــل أربعــة وعشــرين قيراطــا آل إليهــا مــن أبيهــا املذكــور بطريقــة 
اإلرث خمســة قراريــط وثلــث قيــراط ومــن شــقيقتها )......( قيــراط وثلث 
قيــراط فكمــل لهــا ســته قراريــط وثلثــان مــن قيــراط مشــاعه يف الــدار 
املذكــورة علــى نفســها ثــم علــى أوالدهــا وعقبهــا ونســلها حتــى االنقرض 
ال فــرق فيهــم بــن الذكــور واإلنــاث وال بن أوالد الظهــور وأوالد البطون 
. ثانيــا :- أنــه صــدر بعــد ذلــك صــك وقفيــة )......( أم )......( ومبوجــب 
الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة يف 1279/12/9هـــ املتضمــن أنهــا 
قــد أوقفــت حــال وصايتهــا علــى ثلــث ابنهــا وتفويضهــا مــن قبــل ابنهــا 
ثلــث الــدار املذكــورة ثمانيــة قراريــط مــن أصــل أربعــة وعشــرين قيراطــا 
ابنهــا املذكــور  )......( مــا خصهــا بطريقــة االرث مــن  كمــا أوقفــت 
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وقــدرة قيراطــان وثلثــان مــن قيــراط ومــا خصهــا بطريــق االرث مــن ابنتها 
)......( ممــا خصهــا مــن شــقيقها )......( املذكــور وقــدره نصــف قيــراط 
وثلــث ســدس قيــراط فصــار مجمــوع قراريــط االرث العائــدة لـــ)......( 
ثالثــة قراريــط وســدس قيــراط وثلــث ســدس قيــراط وصــار مجمــوع 
قراريــط االرث وقراريــط الوصيــة أحــد عشــر قيراطــا كوامــل وســدس 
ــى  قيــراط وثلــث ســدس قيــراط مــن أصــل أربعــة وعشــرين قيراطــا عل
القــراءة والســبيل املذكــورة وجعلــت النظــر علــى الوقــف البنــة ابنهــا 
املدعــوة )......( املذكــور علــى أن يكــون )......( جميــع مــا بقــي مــن 
أوالدهــا  بعدهــا علــى  ومــن  اخليــرات  إجــراء  بعــد  الوقــف  ممتلــكات 
وذريتهــا ثــم االقــرب مــن أقاربهــا وأن يكــون ملــن لــه النظــر والواليــة 
كائنــًا مــن كان ذكــرًا أو انثــى اخليــار بــن االســتغالل والســكنى مــع 
إجــراء تلــك اخليــرات ثالثــا:- أنــه صــدر بعــد ذلــك وقــف )......( أم )......( 
بالصــك املــؤرخ يف 1306/8/13هـــ لنصيبهــا اآليــل اليها مــن أبنتها )......( 
أربعــة  أصــل  مــن  قيــراط  اتســاع  ثمانيــة  وهــو  املذكــورة  الــدار  مــن 
وعشــرين قيــراط علــى نفســها ثــم مــن بعدهــا علــى ابنتهــا )......( ثــم علــى 
أوالدهــا مــا تناســلوا ثــم علــى الرؤســاء واملؤذنــن بحــرم ســيد املرســلن. 
رابعــًا:- تبــن ان )......( املذكــورة قــد توفيــت وورثهــا عاصبهــا ابــن عمهــا 
)......( وأن عاصبهــا املذكــور قــد تــويف وانحصــر أرثــه يف أختــه )......( 
وأن )......( توفيــت وانحصــر ارثهــا يف أبنيهــا )......( و)......( ابنــي )......( 
وذلــك مبوجــب صــك احلكــم الصــادر من هذه احلكمــة يف 1364/3/9ه 
أن   -: رئيــس احلكمــة يف حينــه. خامســا   )......( الشــيخ  مــن فضيلــة 
قــد حكــم   )......( الشــيخ  رئيــس احملكمــة يف حينــه   )......( فضيلــة 
بالصــك املذكــور بأيلولــة وقــف )......( علــى أقاربهــا نظــرا النقطــاع 
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 )......( وقــف  أن   -: سادســا  اآلخــر.  منقطــع  وقفــًا  باعتبــاره  نســلها 
املذكــورة مــن البيــت املذكــور وقــدره ثمانيــة أتســاع قيــراط جعلتــه 
علــى نفســها ثــم علــي أبنتهــا )......( ثــم علــي أوالدهــا وعقبهــا ثــم علــى 
املؤذنــن والرؤســاء وال يعــرف لهــا وارث وبذلــك فهــو وقــف معلــوم اآلخــر 
 )......( الشــيخ  مــن حكــم  تبــن   -: والرؤســاء. ســابعا  املؤذنــون  وهــم 
املذكــور أن يــد )......( علــى الوقــف يــد أجــره ثــم نظــارة. ثامنــًا :- أن يف 
البيــت املذكــور قيــراط وثلــث القيــراط عائــد لوقــف )......( حســب 
صــك احلكــم الصــادر مــن )......( رئيــس احملكمــة يف حينــه )......( . 
تاســعًا:-   أن إنهــاء املدعــو )......( لدينــا قــرر فيــه بــأن الوقــف املذكــور 
ــاه أوصــاه باحملافظــة عليــه  ــه وأن أب حتــت نظارتــه ونظــارة أبيــه مــن قبل
ولــم يــدع ملكيــة أو وقفيــة خاصــة فيــه هــو وأخــوه احلاضــر معــه املشــار 
اليهمــا يف الصــك أعــاله هــذا خالصــة مــا مت التوصــل إليــه فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وبعــد االطــالع علــى صــك وقفيــة )......( 
وصــك وقفيــة )......( وصــك وقفيــة )......( وصــك احلكــم الصــادر مــن 
ونظــرًا  اهلل  رحمــه   )......( الشــيخ  حينــه  يف  احملكمــة  رئيــس   )......(
النقطــاع ذريــة )000( وأيلولــة الوقــف إلــى عاصبهــا ابــن عمهــا ثــم أختــه 
)......( املذكــورة ثــم إلــى ولديهــا املذكوريــن وحيــث إن صــك احلكــم 
الصــادر منــا كان بإنهــاء مــن املنهــي )......( باعتبــاره وقفــا خيريــًا ونظــرًا 
لكــون وقفيــة )......( للوصيــة ثابتــه بحكــم شــرعي يف حينــه كمــا أن 
ــم  ــى عصبتهــا ومــن ث ــة وقــد آل الوقــف إل املوقــوف عليهــا ليــس لهــا ذري
أوالدهــم وحيــث إن الوصيــة للــوارث جائــزة إذا أقرهــا الورثــة مــن املدعــي 
عــام   )......( وقفيــة  لــدى مصــدر صــك  معــارض يف حينــه  يثبــت  ولــم 
1279هـــ فقــد أصــدرت اآلتــي أوال: حكمــت باســتحقاق املدعــن لوقــف 
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ــراط مــن البيــت املذكــور  ــان مــن القي )......( وقــدره ســتة قراريــط وثلث
وتســليم هــذا الوقــف لهــم . ثانيــًا : حكمــت باســتحقاق املدعــن لوقــف 
)......( إرثــًا ووصيــة مبــا مجموعــة أحــد عشــر قيراطــا كوامــل وســدس 
قيــراط وثلــث ســدس قيــراط مــن الــدار املذكــورة وتســليم هــذا الوقــف 
لهــم. ثالثــًا : حكمــت باســتحقاق وقــف الرؤســاء واملؤذنــن لوقــف )......( 
وقــدره ثمانيــة أتســاع قيــراط مــن الــدار املذكــورة. رابعــًا: حكمــت 
بتســليم وقــف )......( وقــدره قيــراط وثلــث القيــراط مــن الــدار املذكــورة 
ــع  ــوزارة الشــؤون االســالمية واالوقــاف حلفظــه واســتثماره حســب املتب ل
الــدار  مــن  املذكــورة  القراريــط  بقيــة  بحفــظ  حكمــت   : خامســًا 
بــوزارة  القيــراط  أتســاع  وثمانيــة  قراريــط  ثالثــة  وقدرهــا  املذكــورة 
املاليــة باعتبارهــا اجلهــة املســئولة عــن أمــوال الغيــب حلــن ثبــوت مســتحق 
لهــا. سادســًا: رجعــت عمــا حكمــت بــه ســابقًا مــن تســليم الوقــف جلمعيــة 
)......( وقــررت التهميــش علــى صــك احلكــم بذلــك هــذا مــا حكمــت بــه 
فاليعلــم واهلل املوفــق للســداد والصــواب وبعرضــه علــى الطرفــن قــررًا 
جميعــا عــدم القناعــة وقــررت تســليم كال منهمــا صــورة مــن احلكــم 
علــى  وســلم  اهلل  وصلــى  التابــع  حســب  االعتراضيــة  الالئحــة  لتقــدمي 
بالضبــط  ذلــك  . )وضبــط  الــه وصحبــة وســلم  وعلــى  ســيدنا محمــد 

املفتوح جلد 10/52 لعام 1431 هـ صحيفة 48(.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
القــرار  بــه  واملرفــق  1434/1/27هـــ  يف  بخطابهــا  املكرمــة  مبكــة 
أنــه بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه   : يف 1434/1/20هـــ املتضمــن 
والالئحــة االعتراضيــة قــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة مايلــي: 
1- ما مســتنده بتســليم وقف )......( لوزارة الشــئون االســالمية واالوقاف 
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حلفظــه واســتثماره ولــم يحــدد طــرق االســتثمار وإذا لديــه مســتند عليــه 
إحضــار منــدوب أو محامــي عــن وزارة الشــئون االســالمية ويفهمــه ذلــك 
ذلــك. 2-لــم يوضــح يف حكمــه منهــم  وزارتــه علــى  وتؤخــذ موافقــة 
ــم يحضرهــم ويفهمهــم  الرؤســاء واملؤذنــن املســتحقن لوقــف )......( ول
ذلــك 3-لــم يوضــح أســماء املســتحقن لــكل وقــف يف احلكــم الصــادر 
منــه دائــرة االحــوال الشــخصية الثانيــة قاضــي اســتئناف )......( ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف )......( ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة )......( 
ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ واجلــواب علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة بالنســبة 
للمالحظــة االولــى : فــأن وزارة الشــؤون االســالمية هــي املخولــة مــن 
قبــل ولــي االمــر بحفــظ أمــوال األوقــاف العامــة واســتثمارها واحملافظــة 
علــى األوقــاف غيــر املعلــوم أهلهــا وال يعلــم مــن هــو )......( املذكــور ولــم 
يتقــدم أحــد بخصوصــه ولــم نطلــع يف صكــوك الوقــف واالحــكام 
الســابقة علــى حضــور املذكــور وال مــن ينــوب عنــه مــع أنــه إذا كان 
)......( املذكــور مــن )......( فــإن وزارة الشــؤون االســالمية واالوقــاف هي 
املعنيــة بــه مــن بــاب أولــى . وأمــا املالحظــة الثانيــة : فــإن الوقــف املذكــور 
هــو وقــف الرؤســاء واملؤذنــن مبســجد ســيد املرســلن صلــى اهلل عليــه 
وســلم وقــد ســقطت عبــارة  »مبســجد ســيد املرســلن« ســهوًا وهــو وقــف 
مشــهور باملدينــة . وأمــا مــا جــاء يف املالحظــة الثالثــة : فقــد مت تفصيــل 
اجلهــة املســتحقة لــكل وقــف حســب مــا مت رصــده بعاليــه وأمــا موضــوع 
فهــذا ســابق ألوانــه  املنــدوب الســتالمه  كيفيــة االســتثمار وحضــور 
وســيكون ذلــك بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة مبشــيئة اهلل هــذا مــا 
لــزم ايضاحــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/25هـــ.



29

1434/4/3هـــ  املوافــق  االربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد 
ــا يف  ــا الصــك الصــادر من باخلطــاب )......( يف 1434/03/23هـــ وبرفقه
ــه بالقــرار يف 1434/03/11هـــ الصــادر  1433/10/28هـــ ومظهــر علي
مــن الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار 
وبيــوت املــال املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب واإلجــراء 
األخيريــن واهلل املوفــق. قاضــي اســتئناف )......( ختمــه وتوقيعه،قاضــي 
اســتئناف )......( ختمــه وتوقيعــه  ، رئيــس الدائــرة )......( ختمــه وتوقيعــه 

. وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف جــرى منــا االطــالع علــى الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ )......( باحملكمــة العامــة املــؤرخ يف 1433/10/28هـــ 
املتضمــن دعــوى ضــد اجلمعيــة )......( وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب واالجــراء األخيريــن واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 3418295 تاريُخه: 1434/1/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32175869

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34216589 تاريخه: 1434/5/20هـ

وقــف - كيفيــة توزيــع غلــة الوقــف - اضطــراب النظــار يف كيفيــة 
توزيــع نصيــب مــن توفــى عقيمــًا وال ولــد لــه - تدخــل أحــد املســتحقني 
يف الدعــوى لتضــرره مــن إعــادة التقســيم - عــدم وجــود نــص يحــدد 
كيفيــة إعــادة تقســيم مــن ال ولــد لــه - نصيــب العقيــم يعــود إلــى أصــل 

الغلــة عنــد عــدم النــص.

1. قــال يف تنقيــح احلامديــة املنصــوص عليــه يف اإلســعاف وغيــره » أنــه 
إذا ســكت عــن مــن مــات عــن غيــر ولــد يصــرف نصيبــه مصــرف الغلــة أي 

ينقســم علــى جميــع املســتحقني أ.هـــ.« تنقيــح احلامديــة.
2. قــال يف اإلســعاف )ولــو قــال كلمــا حــدث املــوت علــى أحــد منهــم 
ولــم يتــرك ولــدًا أونســًا كان نصيبــه منهــا راجعــًا البطــن الــذي فوقــه 
ومــات واحــد منهــم ولــم يكــن فوقــه أحــد أو لــم يذكــر يف ســهم مــن 
ميــوت عــن غيــر ولــد وال نســل شــيئًا فيكــون نصيبــه راجعــًا إلــى أصــل 

الغلــة وجاريــًا مجراهــا(. اإلســعاف الطرابلســي.

أقــام رجــل دعــوى علــى ناظــر وقــف يطالبــه بإعطائــه جــزء مــن نصيــب 
احــد املســتحقن مــن الطبقــة األولــى لوفاتــه، صــادق املدعــى عليــه علــى 
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الدعــوى ورفــض طلــب املدعــى ألن النظــار الســابقن كانــوا علــى نفــس 
الطريقــة فمــن مــات مــن املســتحقن مــن الطبقــة األولــى رجــع نصيبــه إلى 
ورثتــه ولــم يتطرقــوا إلــى مــن ال وارث لــه كالعقيــم الــذي يطالــب املدعــي 
بإعطائــه جــزء مــن نصيبــه وذكــر أن هــذا الوقــف علــى ثالثــة فــروع 
واملدعــي مــن أوالد أحــد الفــروع واملتوفــى هــو أحــد الفــروع وهــي امــرأة 
عقيــم والناظــر الســابق كان يقســم بــن أوالد الظهور والبطون بالســوية 
ومــن مــات بغيــر ولــد رجــع نصيبــه إلخوتــه وأن صــك الوقــف لــم يتطــرق 
للعقمــاء وأن نصيــب املــرأة العقيــم التــي هــي أحــد الفــروع يعطــى ألخيهــا 
الشــقيق واملدعــي يطالــب بإرجاعــه إلــى األصــل فيكــون الوقــف علــى 
فرعــن فقــط ال علــى ثالثــة، ثــم جــرى مداولــة بــن األطــراف يف تقســيم 
الغلــة وأصــر املدعــي أنــه يطالــب بــأن يعــاد نصيــب الفــرع العقيــم ألصــل 
الغلــة ويقســم بينهــم بالســوية وحضــر املشــرف علــى الوقــف بوصفــه أحــد 
املســتحقن للوقــف وطلــب إدخالــه يف الدعــوى وبعــد اطــالع احملكمــة 
علــى صــك الوقــف تبــن عــدم وجــود شــرط للواقــف وأن الغلــة تقســم 
ــًا وأن حصــة كل مســتحق تنتقــل ألوالده بعــد وفاتــه وألن الناظــر  أثالث
قــرر أن النظــار الســابقن كانــوا مضطربــن يف حصــة مــن توفــى عقيمــًا 
فأحيانــا يقســمونها بــن الورثــة وأحيانــا يعيدونهــا إلــى أصــل الغلــة وألن 
الراجــح عنــد العلمــاء أن الوقــف إذا لــم يعثــر لــه علــى شــرط واقــف يرجــع 
إليــه عنــد االختــالف فــإن حصــة مــن توفــى مــن غيــر ولــد تعــود إلــى أصــل 
الغلــة وبنــاء عليــه حكمــت احملكمــة بــأن حصــة مــن مــات بغيــر ولــد مــن 
املســتحقن تعــود إلــى أصــل الغلــة ويعــاد قســمتها بــن جميع املســتحقن، 

صــدق مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )......( مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/05/15ه  وتاريــخ  برقــم 
املوافــق 1433/01/30هـــ أفتتحــت  يــوم االحــد  1432/05/15ه ففــي 
اجللســة الســاعة )30 : 10( وفيهــا حضــر )......( ســجل مدنــي رقــم )......( 
وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم ســجل مدنــي رقــم بصفتــه 
ناظــرا علــى وقــف مبوجــب صــك النظــارة الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
إن  دعــواه  تقريــر  يف  قائــال  1429/12/18هـــ  يف   3/27/168 برقــم 
 )......( لعمتــي  عائــدا  كان  مــا  بصــرف  يقــوم  الناظــر  عليــه  املدعــى 
أوالد أخيهــا  نحــن  )......( وحرمنــا  املتوفــاة عام1406هـــ ألوالد أخيهــا 
)......( علمــا بــأن الناظــر الســابق كان يقســم مــا كان عائــدا لعمتنــا 
)......( املتوفــى عام1400هـــ وأنــا  بــن ورثــة أخيهــا  )......( مــن الوقــف 
احدهــم وأخيهــا )......( والــذي توفــى عام1411هـــ علمــا بــأن الطبقــة 
العليــا قبلنــا قــد انقرضــت بوفــاة )......( املتوفــاة عام1429هـــ وانتقــل 
االســتحقاق للطبقــة التــي تليهــا وهــي طبقتنــا لـــــذا اطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه بقســـمة االســتحقاق بالتســاوي بيننــا نحــن أوالد )......( و)......( 
ولــدي )......( النقــراض الطبقــة العليــا وانتقــال االســتحقاق للطبقــة التــي 
ــه قــال إن الوقــف  ــى املدعــى علي تليهــا هكــذا ادعــى وبعــرض ذلــك عل
مــكان نظارتــي مقســم علــى ثالثــة فــروع فــرع )......( ولــه الثلــث وفــرع 
)......( ولــه الثلــث وفــرع )......( الثلــث واملدعــي فرعــه )......( وملــا اســتلمت 
الوقــف ودفاتــره وجــدت الناظــر الســابق كان يقســم بــن أوالد الظهــور 
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وأوالد البطــون بالســوية ومــن مــات عــن وغيــر ولــد رجــع نصيبــه ألخوتــه 
وبعــد االطــالع علــى الصــك رقــم 569 يف1378/4/15هـــ الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة اتضــح أن العمــل يف الوقــف جــار علــى انتقــال نصيــب 
ــا اصــرف نصيــب )......(  كل مســتحق ألوالده ولــم يتطــرق للعقمــاء وأن
ألوالد )......( دون أوالد )......( حســب عمــل الناظــر الســابق يف إعــادة 
ــى  ــد )......( إل ــه يف فــرع )......( فقمــت بإعطــاء عائ ــم ألخي نصيــب العقي
أوالد أخيهــا )......( توحيــدا لإلجــراء علمــا بــأن الناظــر الســابق كان 
يعطــي عائــد )......( ألوالد )......( و)......( بالســوية بينهــم علمــا بأنــه ال 
جــرى  وقــد  أجــاب  هــــكذا  وإمنــا جريــان عمــل  واقــف  يوجــد شــرط 
االطــالع علــى الصــك رقــم 569/568 يف 1378/4/15هـــ الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة فوجــد يتضمــن اإلنهــاء بــان العــزل اخلمســة الكائنــة 
)......( ومــن  بـــ)......( احملــروس كانــت منحصــرة يف املرحــوم الشــيخ 
بعــده يف أوالده إلــى أن انحصــر يف ثــالث مــن ذريتــه وهــم )......( ويف 
)......( املذكــور ويف )......( وان كان العمــل جــاري علــى قســمة هــذا 
الوقــف بــن مســتحقن يف كل زمــان بانتقــال نصيــب كل مســتحق إلــى 
أوالده وقــد عمــل بهــذا العمــل جملــة من نظار هــذا الوقف وهم )00000( 
املكرمــن  واآلن يف  املذكــور  الوقــف  انحصــر  وقــد  و)......(  و)......( 
الشــيخ )......( واملصونــة )......( املذكــور و)......( و)......( و)......( و)......( 
و)......( و)......( أوالد املرحــوم )......( ويف الشــيخ )......( و)......( و)......( 
و)......( و)......( أوالد املرحــوم )......( و)......( املذكــورة و)......( و)......( 
ابنــي املرحــوم )......( فانتقــل نصيــب كل مــن )......( و)00000( ولــدي 
)......( و)......( ألوالده .أ.هـــ ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا )......( القائــم 
بعمــل مكتــب مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة )......( بنــاء علــى خطاب 
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فضيلــة رئيــس احملكمــة برقــم 33619201 يف 1433/4/3هـــ حضــر 
املدعــي كمــا حضــر املدعــى عليــه نظــارة وجــرى تــالوة الســابق ضبطــه 
علــى الطرفــن فصادقــا عليــه فطلبــت مــن املدعــى عليــه صــك النظــارة 
ــرز الصــك الصــادر مــن  وجميــع صكــوك الوقــف املوجــودة لديهــم فأب
محكمــة مكــة برقــم 569/568 يف 1330/4/15هـــ وباالطــالع عليــه 
بالطائــف  الكائنــة  اخلمســة  العــزل  بــان  اإلنهــاء  يتضمــن  انــه  وجــد 
احملــروس كانــت منحصــرة يف املرحــوم الشــيخ )......( ومــن بعــده يف 
أوالده إلــى أن انحصــر يف ثــالث مــن ذريتــه وهــم )......( ويف )......( ويف 
)......( وان كان العمــل جــاري علــى قســمة هــذا الوقــف بــن مســتحقن 
يف كل زمــان بانتقــال نصيــب كل مســتحق إلــى أوالده وقــد عمــل بهــذا 
العمــل جملــة مــن نظــار هــذا الوقــف وهــم )......( و)......( و)......( وقــد 
انحصــر الوقــف املذكــور واآلن يف املكرمــن الشــيخ )......( واملصونــة 
املرحــوم  أوالد  و)......(  و)......(  و)......(  و)......(  و)......(  و)......(   )......(
)......( ويف الشــيخ )......( و)......( و)......( و )......( أوالد املرحــوم )......( و 
)......( املذكــورة و)......( و )......( ابنــي املرحــوم )......( فانتقــل نصيــب 
كل مــن )......( و)......( ولــدي )......( و)......( ألوالده . ثــم أقــام فضيلــة 
حاكمــه )......( ناظــر علــى هــذا الوقــف إ-هـــ كمــا ابرز الصــك الصادر 
عليــه  وباالطــالع  برقــم 59/2 يف 1377/3/5هـــ  الطائــف  مبحكمــة 
وجــدت فضيلــة حاكمــه قــد أشــار إلــى عمــل النظــار املــدون يف الصــك 
املشــار إليــه بعاليــة رقــم 569 يف 1330/4/15هـــ ثــم أقــام )......( ناظــرا 
علــى هــذا الوقــف و)......( مشــرفا عليــه أ.هـــ كمــا أبــرز الصــك الصــادر 
1429/12/18هـــ  يف   3/27/168 بـــ)......(  العامــة  احملكمــة  مــن 
وباالطــالع عليــه وجــدت أن فضيلــة حاكمــه اطلــع علــى الصــك املشــار 
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إليــه بعاليــة رقــم 59 يف 1377/3/5ه واملشــار فيــه إلــى عمــل النظــار 
املــدون بالصــك رقــم 569 يف1330/4/15هـــ ثــم أقــام )......( ناظــرا عــن 
هــذا الوقــف )......( مشــرفا عليــه أ.هـــ فجــرى ســؤال الناظــر هــل يوجــد 
صكــوك أخــرى للوقــف أو دعــاوى مــن املســتحقن ســابقه فيــه فقــال ال 
يوجــد ســوى هــذه الصكــوك وال يوجــد دعــاوى مــن املســتحقن ســابقه 
هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال صحيــح مــا ذكــره املدعــى 
عليــه نظــار فــال يوجــد ســوى هــذه الصكــوك كمــا جرى ســؤال املدعى 
ــه نظــارة عــن عمــل النظــار الســابقن بخصــوص مــن كان عقيمــا  علي
مــن املســتحقن فقــال فيــه تفصيــل وأبــرز ورقــة نصها )جوابنــا بخصوص 
النظــر يف عمــل النظــار الســابقن لطريقــة تقســيم حصــة العقيــم يف 
وقــف )......( بـــالـ)......( أواًل . قــد تولــت نظــارة هــذا الوقــف )......( يف 
1330/4/15هـــ إلــى حــن وفاتهــا عــام 1356هـــ ولــم نعلــم شــيء مــن 
كبــار  ســؤال  عبــر  زمانهــا  يف   )......( تقســيم  طريقــة  اواًل  دفاتــره 
املســتحقن يف هــذا الوقــف ثانيــًا : أهمــل الوقــف مــن بعــد وفاتهــا وقــد 
اســتولى بعــض املســتأجرين علــى هــذا الوقــف إلــى أن قــام )......( و )......( 
بإعــادة هــذا الوقــف وإجرائــه يف مجــراه حســب صــك هــذه الوقفيــة 
ــد  ــرا عن ــا أخي ــي ســألنا عنه ــر املتفرقــة الت ــى بعــض الدفات وبالرجــوع إل
أبنــاء الناظــر الســابق فوجدنــا طريقــة تقســيم هــذا الوقــف كالتالــي . 
تقســم الغلــة إلــى ثالثــة أثــالث الثلــث األول ألبنــاء )......( وهــم )......( 
و)......( و)......( فمــات )......( عقيــم فأعطــى حصتــه ألخيــه )......( ورقيــة 
وتسلســل يف العطــاء ألبنائهمــا بإعطــاء كل مــن مــات عــن ولــد فلولــده. 
ثــم جمــع نصيــب العقمــاء التســعة ووزع مبالغهــم علــى نصفــن نصــف 
منهــا لـــ)0000( مــن طــرف )0000( والنصــف اآلخــر ألبنــاء )0000( وهــم 
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)......( و)......( و)......( و )......( و)......(. علمــًا بــأن العقمــاء التســعة ســبعة 
ــه قــام  ــان مــن طــرف )......( ومــع ذلــك كل منهــم مــن طــرف )......( واثن
بجمــع التســعة العقمــاء وقســمتها علــى نصفــن ويف هــذا نظــر. والثلــث 
الثانــي ألبنــاء )......( وهــم )......( و )......( و )......( فماتــت )......( عــن 
والــى   )......( بنــت خالهــا  إلــى  وأعطــت حصتهــا   )......( وماتــت   )......(
خالتهــا )......( وذلــك باعتبــار إرجــاع حصتهــا ألصــل هــذا الفــرع وبعــد أن 
أخــذ يف توزيــع املبلــغ علــى مســتحقيها األحيــاء منهــم واألمــوات بــان 
يعطــي كل مــن مــات عــن ولــد لولــده جمــع نصيــب العقمــاء الســبعة وقــام 
بتوزيعهــا علــى اخلمســة األحيــاء بالســوية بينهــم. وهــذا خــالف مــا قــام بــه 
يف فــرع )......( أعــاله حيــث أعطــى نصــف مــال جميــع العقمــاء )......( مــن 
ــاء مــن ورقــة )......( . ويف  طــرف )......( والنصــف اآلخــر للخمســة األحي
هــذا نظــر أيضــا ألن املتوفــن عقمــاء يف طــرف )......( ســتة عقمــاء بينمــا 
يف طــرف )......( عقيمــة واحــدة فكيــف تكــون هنــا املســاواة. والثلــث 
الثالــث ألبنــاء )......( وهــم )......( و)......( و)......( فماتــت )......( وأعطــى 
نصيبهــا ألخويهــا الشــقيقن ووزع املبالــغ علــى كل املســتحقن األحيــاء 
منهــم واألمــوات ثــم جمــع نصيــب العقمــاء الثالثــة أثنــن منهــم مــن طــرف 
)......( وواحــدة مــن طــرف )......( وقــام بتوزيــع مبالــغ الثالثــة العقمــاء 
 )......( فــرع  مــن   )......( لورثــة  األول  النصــف  نصفــن  علــى  ووزعهــا 
والنصــف الثانــي لورثــة )......( و)......( مــن فــرع )......( ثــم قــام بتوزيــع 
حصــة )......( العقيــم مــن فــرع )......( لورثــة )......( ولورثــة )......( األحيــاء 
منهــم دون ترتيــب يف ذلــك وتوالــت االضطرابــات كمــا هــو موجــود 
ــى  ــر لعــام 1415هـــ ( أ. هـــ وبعــرض الورقــة عل لديكــم يف صــورة الدفت
املدعــي رده بورقــة هــذا نصهــا ) بعــد االطــالع علــى جميــع مــا قدمــه 
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الناظــر علــى الوقــف )......( أفيدكــم مبــا يلــي 1/ حســب مــا يدعيــه مــن 
وجــود اضطرابــات يف عمــل الناظــر الســابق )لــم يتــم العمــل علــى تعديلهــا 
وال زال العمــل بهــا مســتمر إلــى اآلن ( 2/ حســب إفادتــه الســابقة )أنــه 
ــه إخــوة فيرجــع نصيبــه إلــى  مــن دفتــر الناظــر الســابق مــن لــم يكــن ل
ثلــث الغلــة املنتمــي إليهــا ذلــك العقيــم( لــم يتــم العمــل بذلــك بــل ومت 
حرماننــا. 3 / إقــرار املشــرف بأنــه املتســبب يف خطــأ التقســيم بحرمــان 
ورثــة املرحــوم )......( مــن نصيــب املرحومــة )......( وانتقالــه إلــى ورثــة 
)......( ونظــرا لعــدم وجــود مرجعيــة توضــح عمــل النظــار ومتاشــيًا مــع 
العــرف املتبــع علــى أن )مــن مــات مــن غيــر ولــد فيعــود نصيبــه لــذوي 
طبقتــه أو ألصــل الغلــة( وذلــك لعمــوم الفائــدة علــى بقيــة املســتحقن 
اآلخريــن فانــي أهيــب بفضيلتكــم املوقــرة إلــزام الناظــر احلالــي إعــادة 
تقســيم مــا يخــص عائلــة )......( بالتســاوي بينهــم نظــرا لوفــاة جميــع 
أصحــاب الطبقــة الســابقة بوفــاة آخــر املســتحقن فيهــا وهــي )......( يف 
عــام 1429هـــ ونشــوء طبقــة جديــدة وهــم أبنــاء )......( و )......(( إ- هـــ 
وبعــرض هــذه الورقــة علــى املدعــى عليــه نظــارة ابــرز رده بورقــه هــذا 
نصهــا )أجيــب فضيلتكــم علــى دعــوى املدعــي )......( واملقيــدة لديكــم 
برقــم )......( وتاريــخ 1432/5/15هـــ علــى مــا قدمه يف جلســة يوم االثنن 
1433/6/23ه يف مــا يلــي : أواًل بخصــوص طلبــه إعــادة تقســيم ما يخص 
عائلــة )......( فــرع )......( يف هــذا الوقــف بقســمته بــن ابنــي )......( و 
مــن  جديــدة  طبقــة  مــن  ميثلونــه  مــا  حســب  بينهــم  بالتســاوي   )......(
املســتحقن. أفيــد فضيلتكــم بــأن هــذا الوقــف غيــر طبقــي فــال نقــض 
للقســمة هنــا لعــدم النقــض يف شــرط الوقــف ولعــدم النقــض يف عمــل 
النحــو  علــى  الوقــف  هــذا  غلــة  تقســيم  وإمنــا كان  الســابقن  النظــار 
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فى1330/4/15هـــ   )569( رقــم  الوقــف  صــك  حســب  )أ(:  التالــي:- 
الصــادر مــن محكمــة مكــة املكرمــة والــذي جــاء فيــه )أن الوقــف 
منحصــر يف الشــيخ )......( ومــن بعــده أوالده إلــى أنــا نحصــر إلــى ثــالث 
مــن ذريتــه وهــم : )......( ويف )......( ويف ســلم)......( وأنــه كان العمــل 
جــارى علــى قســمة هــذا الوقــف بــن مســتحقيه يف كل زمــان بانتقــال 
نصيــب كل مســتحق إلــى أوالده وقــد عمــل بهــذا الصــك جملــة مــن 
نظــار هــذا الوقــف(.)ب(: أن يســتمر يف تقســيم الغلــة إلــى ثالثــة أثــالث 
الثلــث األول مــن الغلــة لورثــة )......( والثلــث الثانــي لورثــة )......( والثلــث 
الثالــث لورثــة )......(. )ج(: أن يســتمر التقســيم يف ذلــك ألوالد الظهــور 
وأوالد البطــون بالســوية بينهــم مــن دفتــر الناظــر الســابق )وأن مــن مــات 
عــن غيــر ولــد فنصيبــه إلخوتــه حســب مــا جــاء يف صفحتــي 10 و 11 مــن 
دفتــر الناظــر الســابق لفــرع )......( وبعــد مشــاورتي للمشــرف علــى تطبيق 
هــذا التقســيم لفــرع )......( وفــرع )......( بــدال مــن االضطرابــات التــي 
وقــع فيهــا الناظــر الســابق )......( يرحمــه اهلل - ولتطابــق هــذا يف كثيــر 
مــن شــروط الواقفــن أيدنــى علــى ذلــك وعــدم إغفالنــا ملــن لــم يكــن لــه 
إخــوة فيرجــع نصيبــه إلــى ثلــث الغلــة املنتمــي إليهــا ذلــك العقيــم كمــا 
جــاء يف الدفتــر ص8 ( وحيــث أن املســتحقن لفــرع )......( انحصــر يف 
أوالد )......( وعددهم تســعة أشــخاص ويف أوالد )......( وعددهم خمســة 
أشــخاص، وأن وفــاة )......( كان قبــل وفــاة أختــه )......( وقــد انتقــل 
نصيبهــا إلــى أخيهــا )......( ممــا زاد يف حصــص املســتحقن مــن أوالد 
)......( وأن عددهــم أقــل مــن عــدد أوالد )......( ممــا جعــل نصيــب املدعــي 

أقل من نصيب أوالد عمه )......( هذا ما دفع املدعى إلقامة دعواه
ثانيــًا: علــى املدعــى التأمــل يف تطبيــق طريقــة القســمة مــن عدمهــا أعــاله 
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ليتأكــد مــن أن هــذه االضطرابــات قــد أزيلــت أم ال ؟ عليــه نرجــوا مــن 
فضيلتكــم التوجيــه مبــا ترونــه حيــال حصــة العقيــم( وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي ابــرز رده بورقــه هــذا نصهــا بعــد االطــالع والتأمــل يف جميــع 
الــردود التــي قدمهــا الناظــر علــى الوقــف أفيدكــم باعتراضــي وعــدم 
قناعتــي الن جميــع أعمالــه يف قســمة عائلــة مــن تلقــاء نفســه دون الرجــوع 
إلــى أي اســتناد وكمــا تعلمــون فضيلتكــم أنــه ال يوجــد شــرط للوقــف 
وهــذا خــالف مــا يدعيــه يف جميــع ردوده ، وحتى بعــد املراجعة والتدقيق 
يف عمــل الناظــر الســابق يف قســمة عائلــة )......( لــم يوجــد حرمــان بــل 
ــى مــن  ــك حت ــى ذل ــم بالتســاوي واســتمر بالعمــل عل وزعــت حصــة العقي
بعــد وفاتــه .لذلــك ونظــرا لعــدم وجــود مرجعيــة توضــح عمــل النظــار 
ومتاشــيا مــع العــرف املتبــع يف كثيــر مــن شــروط الواقفــن علــى أن  »مــن 
مــات مــن غيــر ولــد فيعــود نصيبــه لــذوي طبقتــه أو ألصــل الغلــة »ولعمــوم 
الفائــدة ولتحيــق العدالــة بيننــا، فإنــي أطلــب مــن فضيلتكــم املوقــرة 
إلــزام الناظــر احلالــي إعــادة تقســيم مــا يخــص عائلــة )......( بالتســاوي 
أخــر  بوفــاة  الســابقة  الطبقــة  أصحــاب  جميــع  لوفــاة  نظــرا  بينهــم 
املســتحقن فيهــا وهــي يف عــام 1429ه ونشــوء طبقــة جديــدة وهــم أبنــاء. 
كمــا حضــر )......( ســجل مدنــي رقــم )......( وهــو املشــرف علــى والناظر 
مبوجب الصك الصادر من احملكمة العامة )......( برقم 3/27/168يف 
بالســجل   )......( رقــم  املدنــي  بالســجل  1429/12/18ه كمــا حضــر 
املدنــي رقــم )......( بالســجل املدنــي رقــم )......( بالســجل املدنــي رقــم 
)......( وقــرروا جميعــا قائلــن أننــا مــن املســتحقن يف هــذا الوقــف ونقــرر 
بــان حصــة مــن مــات عــن غيــر ولــد مــن املســتحقن ســواء كان عقيمــا أو 
لــم يتــزوج فإنهــا تصــرف إلخوانــه مــن املســتحقن هكــذا قــرروا جميعــا 
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إ.هـــ ثــم قــرر املدعــى عليــه نظــاره أن جميــع املســتحقن مــن الفــروع 
الثالثــة يقــررون أن حصــة مــن مــات عــن غيــر ولــد مــن املســتحقن تكون 
إمهالــي  واطلــب  لديكــم  احلضــور  يســتطيعون  ال  ولكنهــم  إلخوانــه 
إلحضــار إقــرارا منهــم بذلــك هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
قــال أنــي ال أوافــق علــى مــا قــرره الناظــر واحلاضــرون مــن املســتحقن الن 
حصــة العقيــم والــذي ليــس لــه ذريــة مــن املســتحقن يرجــع ألصــل الثلــث 
وليــس إلخــوة امليــت هكــذا قــرر ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي )......( 
أصالــة كمــا حضــر املدعــى عليــه )......( نظــارة كمــا حضــر كل مــن 
)......( الســجل املدني رقم )......( و )......( بالســجل املدني )......( و)......( 
وقــرروا جميعــا قائلــن إننــا أوالد ونحــن مــن املســتحقن يف هــذا الوقــف 
الوقــف  يف  مســتحقن   )......( وعمتنــا   )......( وعمنــا  والدنــا  وكان 
عليهــم  يــوزع   )......( الســابق  الناظــر  مــن  اســتحقاقهم  ويســتلمون 
االســتحقاق بالتســاوي بينهــم وملــا توفيــت )......( عقيمــا كان يقســم 
اســتحقاقها علــى أخويهــا )......( و)......( واســتمر العمــل علــى ذلــك بعــد 
ــى هــذا  ــم تولــى هــذا الناظــر النظــارة واســتمر عل ــا ث ــا وعمن وفــاة والدن
العمــل ملــدة ســنتن وبعــد ذلــك اختلفــت القســمة وأصبــح يعطــى كامــل 
حصــة عمتنــا )......( ألوالد عمنــا )......( ويحرمنــا منهــا وملــا اعترضنــا 
عليــه قــال إن )......( توفيــت بعــد والدكــم وحصتهــا تكــون ألخيهــا 
الــذي تــويف بعدهــا وهــو )......( وأمــا مــن تــويف قبلهــا فــال يأخــذ شــيئا 
وبنــاء علــى ذلــك تقــدم أخونــا ..... بهــذه الدعــوى ونحــن نطلــب إعــادة 
القســمة علــى مــا كانــت عليــه بقســمة حصــة العقيــم علــى أخــوة امليــت 
نظــارة  عليــه  املدعــى  علــى  ذلــك  وبعــرض  قــرروا  هكــذا  بالتســاوي 
الناظــر  فالصحيــح مــا ذكــره املدعــي وإخوانــه احلضــور فقــد كان 
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)......( كان  فــرع  وهــو  الفــرع  هــذا  العمــل يف  الســابق مضطــرب يف 
يصــرف حصــة العقيــم إلــى أصــل الثلــث ويوزع بالتســاوي بن املســتحقن 
بينمــا يف الفرعــن اآلخريــن وهمــا فــرع )......( وفــرع )......( حيــث كان 
يجعــل حصــة العقيــم إلخوانــه فقــط دون بقيــة املســتحقن يف الفــرع هــذا 
إذا كان للعقيــم إخــوة وإذا لــم يكــن لــه إخــوة أعــاد حصــة العقيم ألصل 
الثلــث وقســمه بالتســاوي بــن املســتحقن وملــا توليــت النظــارة اســتمريت 
علــى هــذا العمــل ملــدة ســنة واحدة فقط وقمت بعمل شــباكا الســتحقاق 
مــن واقــع الدفاتــر لــكل فــرع وظهــر لــي االضطــراب وجعلــت عمــل 
الناظــر الســابق يف فرعــي )......( و)......( هــو األصــل وعملــت بــه يف فــرع 
)......( الــذي ينتمــي إليــه املدعــي وإخوانــه وبنــاء عليــه وملــا كان والــد 
املدعــن قــد تــويف قبــل أختــه )......( العقيمــة فإنــه ال يســتحق شــيئا مــن 
اســتحقاقها وإمنــا يكــون اســتحقاقها ألخيهــا )......( الــذي توفيــت وهــو 
حــي ولــذا فــإن اســتحقاقها أصبــح ألوالد )......( وحدهم دون أوالد )......( 
هكــذا قــرر. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي واخوانــه قالــوا إننــا نطلــب 
أعــادة قســمة حصــة العقيــم )......( علــى إخوانهــا فمــن كان حيــا اخــذ 
حصتــه ومــن كان ميتــا أعطيــت حصتــه ألوالده هكــذا قــرروا ثــم ابــرز 
املدعــى عليــه نظــارة أوراق إقــرارات مــن املســتحقن يف الوقــف وهــذا 
نصهــا )نقــر نحــن املســتحقن لوقــف )......( بالطائــف فــرع )......( وفــرع 
)......( بــأن يكــون تقسيــــم غلــة الوقــف علــى النحــو التالــي:-  أ- حســب 
صــك الوقــف رقــم 569يف1330/4/15ه الصــادر مــن محكمــة )......( 
والــذي جــاء فيــه أن الوقــف منحصــر يف الشــيخ )......( ومــن بعــده أوالده 
إلــى أن انحصــر إلــى ثــالث مــن ذريتــه وهــم )......( ويف )......( ويف )......( 
وانــه كان جــاري علــى قســمة هــذا الوقــف بــن مســتحقيه يف كل زمــان 
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بانتقــال نصيــب كل مســتحق إلــى أوالده وقــد عمــل بهــذا الصــك جملــة 
مــن نظــار هــذا الوقــف ب- أن يســتمر يف تقســيم الغلــة إلــى ثــالث أثــالث 
الثلــث األول مــن الغلــة لورثــة )......( والثلــث الثانــي لورثــة )......( والثلــث 
لورثــة )......( . ت- أن يســتمر التقســيم يف ذلــك ألوالد الظهــور وأوالد 
البطــون بالســوية بينهــم مــن دفتــر الناظــر الســابق وان مــن مــات مــن غيــر 
ولــد فنصيبــه ألخواتــه حســب مــا جــاء يف صفحتــي )10و11( مــن دفتــر 
الناظــر الســابق لفــرع )......( ومــن لــم يكــن لــه إخــوة فيرجــع نصيبــه إلــى 
ثلــث ثلــث الغلــة املنتمــي إليهــا ذلــك العقيــم كمــا جــاء يف الدفتــر ص8 
و   )......( و   )......( و   )......( و  و)......(   )......( هــم  املوقعــن  .املســتحقن 
)......( و )......( أوالد )......( و )......( و )......( و)......( و )......( و )......( و 
)......( و )......( و )......( و )......( أوالد )......( و )......( و)......( و )......( و 
)......(و )......( و )......( أوالد )......( و )......( و )......( و )......( أوالد )......( 
و )......( و )......( بنتــي )......( و )......( و )......( و )......( و )......( و)......( 
و)......( و)......( و)......( و )......( و )......( و )......( و)......( أوالد )......(. 
و)......( و)......( و )......( و )......( و )......( و )......( و )......( ابنــي )......( و 
)......( و)......( و)......( و)......( أوالد )......( و)......( و)......( و)......( و)......( 
و)......( أوالد )......( و)......( و )......( و)......( و)......( أوالد )......( و)......( 
و)......( و)......( و)......( أوالد )......( و)......( و)......( و)......( أوالد )......( 
و)......(  و)......(  و)......(  و)......(   )......( أوالد   )......( و  و)......(  و)......( 
و)......( و)......( أوالد و)......( و)......( و)......( و)......( و)......( أوالد و)......( 
و)......( و)......( و)......( و)......( و)......( و)......( و)......( و)......( و و)......( 
أوالد )......( ( أ.هـــ وبعــرض هــذه اإلقــرارات علــى املدعــي قــال اطلــب 
تزويــدي بصــورة منهــا وإمهالــي لالطــالع عليهــا وجــرى تســليم املدعــي 
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صــورة منهــا ثــم قــرر احلاضــر )......( و)......( و)......( و)......( و)......( أوالد 
ــة هــذه الدعــوى وحضــور  ــا املدعــي يف مواصل ــا نــوكل أخان )......( بأنن
عليهــا  والــرد  البينــات  وتقــدمي  واملدافعــة  واملرافعــة  اجللســات  جميــع 
والقناعــة واالعتــراض وتقــدمي الالئحــة االعتراضيــة حتــى اكتســاب 
احلكــم القطعيــة هكــذا قــرروا وقــرر احلاضــر ..... موافقتــه علــى ذلــك. 
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي أصالــة ووكالــة كمــا حضــر املدعــى 
عليــه نظــارة حــال حضــور )......( وقــرر رفقــي أن الناظــر الســابق كان 
مضطربــا يف تقســيم حصــة العقيــم أو الــذي توفــى عــن غيــر ولــد فأحيانا 
يعيدهــا إلــى أصــل الغلــة كمــا فعــل يف )000( ومــن قبلهــا مــن العقمــاء 
حيــث كان يجمــع حصــة العقمــاء ويعيــد قســمتها علــى املســتحقن 
بالتســاوي وحينمــا توفيــت )......( لــم يفعــل ذلــك وإمنــا أعطــى اســتحقاقها 
ألختهــا الشــقيقة )......( ولــم يعــط بقيــة املســتحقن شــيئا هكــذا قــرر. 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي واملدعــى عليــه قــاال صحيــح مــا ذكــره 
قســمة حصــة  الســابق كان مضطربــا يف  فالناظــر   )0......( احلاضــر 
العقيــم ومــن لــم يخلــف أوالدًا هكــذا قــررا. وبســؤال الطرفــن هــل 
لديهــم مــا يضيفانــه يف هــذه القضيــة فقــاال ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه 
.هكــذا قــاال ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي كمــا حضــر املدعــي 
عليــه نظــارة وبســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانه يف هــذه القضية 
فقــال املدعــي أننــي ســبق أن ذكــرت يف دعــواي إننــي اطلــب إعــادة 
قســمة الغلــة بــن املســتحقن بالتســاوي وتبــن لــي أن عمــل النظــارة 
الســابقن هــو إعطــاء حصــة كل مســتحق ألوالده ولــذا فــال مطالبــة لــي 
فيمــا يخــص ذلــك وإمنــا مطالبتــي هــي فيمــا يخــص حصــة العقيــم بــأن ال 
تصــرف ألحــد دون أحــد مــن املســتحقن وإمنــا تعــود ألصــل الغلــة هكــذا 
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قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي عليــه نظــارة قــال ليــس لــدي ســوى مــا 
ــم قــد اضطــرب فيهــا النظــار الســابقون ففــي  ــأن حصــة العقي ــه ب قدمت
ثلثــن تعطــى حصــة العقيــم ومــن توفــى عــن غيــر ولــد إلخوانــه ويف الثلــث 
الناظــر الســابق كان يعطــي حصــة  إليــه املدعــي فــإن  الــذي ينتمــي 
العقيــم ومــن مــات عــن غيــر ولــد إلخوانــه ثــم بعــد ذلــك إعــادة إلــى أصــل 
الغلــة ثــم رجــع وأعطــاه إلخــوة املتــويف حســب مــا بينتــه لكــم ســابقا 
هكــذا قــرر وقــد حضــر املشــرف علــى الناظــر )......( ســجل مدنــي رقــم 
)......0(  مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 3/27/168 
يف 1429/12/18هـــ وقــرر قائــال إننــي اطلــب إدخالــي يف هــذه القضيــة 
وأنــا أطلــب العمــل بإعطــاء حصــة مــن توفــى عــن غيــر ولد من املســتحقن 
إلخوتــه يف كل ثلــث ألنــه ال يوجــد شــرط واقــف يف هــذا الوقــف وإمنــا 
أكثــر عمــل النظــار علــى ذلــك هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وبعــد اإلطــالع علــى صكــوك هــذا الوقــف وألنــه 
ــة هــذا  ــدى نظــار هــذا الوقــف وأن غل تبــن عــدم وجــود شــرط واقــف ل
الوقــف تقســم أثالثــًا علــى الوصــف املشــار إليــه بعاليــه وأن حصــة كل 
مســتحق تنتقــل إلــى أوالده وألن الناظــر قــرر أن النظــار الســابقن كانوا 
مضطربــن يف حصــة مــن تــويف عقيمــا أوعــن غيــر ولــد فأحيانــا كانــوا 
يقســمونها بــن إخوتــه وأحيانــا يعيدونهــا إلــى أصــل الغلــة وألن الراجــح 
عنــد أهــل العلــم أن الوقــف إذا لــم يعثــر لــه علــى شــرط واقــف يرجــع إليــه 
عنــد االختــالف فــإن حصــة مــن توفــى عــن غيــر ولــد تعــود ألصــل الغلــة 
قــال يف تنقيــح احلامديــة املنصــوص عليــه عندنــا يف االســعاف وغيــره أنــه 
إذا ســكت عــن حكــم مــن مــات عــن غيــر ولــد يصــرف نصيبــه مصــرف 
الغلــة أي ينقســم علــى جميــع املســتحقن أ.هـــ ينظــر تنقيــح احلامديــة 
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للطرابلســي صحيفــة 106  األوقــاف  أحــكام  واالســعاف يف   382/2
وقــال يف االســعاف ولــو قــال كلمــا حــدث املــوت علــى احــد منهــم ولــم 
يتــرك ولــدا أو نســاَل كان نصيبــه منهــا راجعــا البطــن الــذي فوقــه ومــات 
واحــد منهــم ولــم يكــن فوقــه احــد أو لــم يذكــر يف ســهم مــن ميــوت عــن 
غيــر ولــد وال نســل شــيئا فيكــون نصيبــه راجعــا إلــى أصــل الغلــة وجاريــا 
مجراهــا أ.هـــ لذلــك كلــه حكمــت بــأن حصــة مــن مــات عــن غيــر ولــد 
مــن املســتحقن يف كل ثلــث تعــود إلــى أصــل الثلــث ويعــاد قســمتها بــن 
جميــع املســتحقن وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــي واملدعــي 
عليــه نظــارة القناعــة وقــرر املشــرف عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمة 
االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة ومت إفهامــه بالتعليمــات ، 
حــرر بتاريــخ 1434/1/14هـــ . وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الثالثــاء املوافق1433/8/27هـــ 
وبســؤال  نظــارة  عليــه  املدعــى  حضــر  كمــا  أصالــة  املدعــي  حضــر 
املدعــى عليــه نظــارة عــن رده عــن مــا قدمــه املدعــي يف اجللســة املاضيــة 
فأبــرز ورقــه هــذا نصهــا )أجيــب فضيلتكــم علــى دعــوى املدعــي )......( 
ــى مــا قدمــه  واملقيــدة لديكــم برقــم )......( وتاريــخ 1432/5/15هـــ عل
يف جلســة يــوم االثنــن 1433/6/23ه يف مــا يلــي :أوال بخصــوص طلبــه 
إعــادة تقســيم مــا يخــص عائلــة )......( فرع )......( يف هذا الوقف بقســمته 
بــن ابنــي )......( و )......( بالتســاوي بينهــم حســب مــا ميثلونــه مــن طبقــة 
جديــدة مــن املســتحقن. أفيــد فضيلتكــم بــأن هــذا الوقــف غيــر طبقــي 
فــال نقــض للقســمة هنــا لعــدم النقــض يف شــرط الوقــف ولعــدم النقــض 
يف عمــل النظــار الســابقن وإمنــا كان تقســيم غلــة هــذا الوقــف علــى 
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النحــو التالــي : )أ(: حســب صــك الوقــف رقــم )569( فى1330/4/15هـــ 
الصــادر مــن محكمــة مكــة املكرمــة والــذي جــاء فيــه ( أن الوقــف مــن 
حصــر يف الشــيخ )......( ومــن بعــده أوالده إلــى أن نحصــر إلــى ثــالث مــن 
ذريتــه وأنــه كان العمــل جــاري علــى قســمة هــذا الوقــف بــن مســتحقيه 
يف كل زمــان بانتقــال نصيــب كل مســتحق إلــى أوالده وقــد عمــل بهــذا 
الصــك جملــة مــن نظــار هــذا الوقــف( . )ب(: أن يســتمر يف تقســيم الغلــة 
ــة  ــي لورث ــث الثان ــة والثل ــة لورث ــث األول مــن الغل ــة أثــالث : الثل ــى ثالث إل
والثلــث الثالــث لورثــة. )ج(: أن يســتمر التقســيم يف ذلــك ألوالد الظهــور 
و أوالد البطــون بالســوية بينهــم مــن دفتــر الناظــر الســابق ) وأن مــن مــات 
عــن غيــر ولــد فنصيبــه إلخوتــه حســب مــا جــاء يف صفحتــي )10 )و )11( 
مــن دفتــر الناظــر الســابق لفــرع )......( وبعــد مشــاورتي للمشــرف علــى 
تطبيــق هــذا التقســيم لفــرع ).....( و فــرع ).....( بــدال مــن االضطرابــات 
التــي وقــع فيهــا الناظــر الســابق - يرحمــه اهلل - ولتطابــق هــذا يف كثيــر 
مــن شــروط الواقفــن أيدنــى علــى ذلــك وعــدم إغفالنــا ملــن لــم يكــن لــه 
إخــوة فيرجــع نصيبــه إلــى ثلــث الغلــة املنتمــي إليهــا ذلــك العقيــم كمــا 
جــاء يف الدفتــر )ص 8 ( وحيــث أن املســتحقن لفــرع )......( انحصــر يف 
أوالد )......( وعددهــم ) تســعة ( أشــخاص ويف أوالد )......( وعددهــم 
)خمســة( أشــخاص ، وأن وفــاة )......( كان قبــل وفــاة أختــه )......( وقــد 
ــا )......( ممــا زاد يف حصــص املســتحقن مــن  ــى أخيه ــا إل انتقــل نصيبه
أوالد )......( وأن عددهــم أقــل مــن عــدد أوالد )......( ممــا جعــل نصيــب 
املدعــي أقــل مــن نصيــب أوالد عمــه )......( هــذا مــا دفــع املدعــى إلقامــة 

دعــواه  .
ثانيــًا: علــى املدعــى التأمــل يف تطبيــق طريقــة القســمة مــن عدمهــا أعــاله 
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ليتأكــد مــن أن هــذه االضطرابــات قــد ازيلــت أم ال؟ عليــه نرجــوا مــن 
فضيلتكــم التوجيــه مبــا ترونــه حيــال حصــة العقيــم( وبعــرض ذلــك على 
املدعــي قــال أطلــب إمهالــي لالطــالع علــى مــا قدمــه الناظــر، وطلــب 
الطرفــان موعــد بعــد رمضــان. ولــذا رفعــت اجللســة إلــى يــوم الســبت 
املوافق1433/10/21هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا . وبــاهلل التوفيــق ، 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1433/8/27هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الســبت املوافــق 1433/10/21هـ 
ــة عشــر والنصــف حضــر املدعــي كمــا حضــر  ويف متــام الســاعة احلادي
املدعــى عليــه نظــارة وبســؤال املدعــي عمــا اســتمهل ألجلــه يف اجللســة 
جميــع  يف  والتأمــل  االطــالع  بعــد  نصهــا  هــذا  ورقــة  فابــرز  املاضيــة 
الــردود التــي قدمهــا الناظــر علــى الوقــف أفيدكــم باعتراضــي وعــدم 
قناعتــي الن جميــع أعمالــه يف قســمة عائلــة )......( مــن تلقــاء نفســه دون 
الرجــوع إلــى أي اســتناد وكمــا تعلمــون فضيلتكــم أنــه ال يوجــد شــرط 
للوقــف وهــذا خــالف مــا يدعيــه يف جميــع ردوده ، وحتــى بعــد املراجعــة 
يوجــد  لــم   )......( الســابق يف قســمة عائلــة  الناظــر  فيعمــل  والتدقيــق 
حرمــان بــل وزعــت حصــة العقيــم بالتســاوي واســتمر بالعمــل علــى ذلــك 
حتــى مــن بعــد وفاتــه. لذلــك ونظــرا لعــدم وجــود مرجعيــة توضــح عمــل 
النظــار ومتاشــيًا مــع العــرف املتبــع يف كثيــر مــن شــروط الواقفــن علــى 
أن« مــن مــات مــن غيــر ولــد فيعــود نصيبــه لــذوي طبقتــه أو ألصــل الغلــة 
»ولعمــوم الفائــدة ولتحيــق العدالــة بيننــا ، فإنــي أطلــب مــن فضيلتكــم 
 )......( مــا يخــص عائلــة  إعــادة تقســيم  احلالــي  الناظــر  إلــزام  املوقــرة 
بالتســاوي بينهــم نظــرا لوفــاة جميــع أصحــاب الطبقــة الســابقة بوفــاة 
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أخــر املســتحقن فيهــا وهــي )......( يف عــام 1429هـــ ونشــوء طبقــة جديدة 
وهــم أبنــاء )......( و )......(.كمــا حضــر بالســجل املدنــي رقــم )......( وهــو 
املشــرف علــى والناظــر مبوجــب الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة 
بالســجل  برقــم 3/27/168يف 1429/12/18هـــ كمــا حضــر   )......(
املدنــي رقــم )......( بالســجل املدنــي رقــم )......( و)......( بالســجل املدنــي 
رقــم )......( بالســجل املدنــي رقــم )......( وقــرروا جميعــا قائلــن أننــا مــن 
ــان حصــة مــن مــات عــن غيــر ولــد  املســتحقن يف هــذا الوقــف ونقــرر ب
مــن املســتحقن ســواء كان عقيمــا أو لــم يتــزوج فإنهــا تصــرف إلخوانــه 
مــن املســتحقن هكــذا قــرروا جميعــا إ.هـــ ثــم قــرر املدعــى عليــه نظــاره 
أن جميــع املســتحقن مــن الفــروع الثالثــة يقــررون أن حصــة مــن مــات 
عــن غيــر ولــد مــن املســتحقن تكــون إلخوانــه ولكنهــم ال يســتطيعون 
احلضــور لديكــم واطلــب إمهالــي إلحضــار إقــرارا منهــم بذلــك هكــذا 
قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أنــي ال أوافــق علــى مــا قــرره الناظــر 
واحلاضــرون مــن املســتحقن الن حصــة العقيــم والــذي ليــس لــه ذريــة 
ــث وليــس إلخــوة امليــت هكــذا قــرر  مــن املســتحقن يرجــع ألصــل الثل
وإلحضــار اإلقــرارات التــي ذكرهــا الناظــر وعليــه رفعــت اجللســة إلــى 
يــوم الســبت املوافــق 1433/11/13هـــ الســاعة العاشــرة . وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف متــام 

الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف يف 1433/10/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الســبت املوافق1433/11/13هـــ 
حضــر املدعــي أصالــة كمــا حضــر املدعــى عليــه نظــارة كمــا حضــر 
كل مــن )......( بالســجل املدنــي رقــم )......( و )......(  بالســجل املدنــي 
رقــم )......( بالســجل املدنــي رقــم )......( و بالســجل املدنــي رقــم )......( 
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بالســجل املدنــي رقــم  )......( وقــرروا جميعــا قائلــن إننــا أوالد ونحــن مــن 
املســتحقن يف هــذا الوقــف وكان والدنــا وعمنــا )......( وعمتنــا )......( 
مســتحقن يف الوقــف ويســتلمون اســتحقاقهم مــن الناظــر الســابق يــوزع 
عليهــم االســتحقاق بالتســاوي بينهــم وملــا توفيــت عقيمــا كان يقســم 
ــا  ــك بعــد وفــاة والدن ــى ذل ــا واســتمر العمــل عل ــى أخويه اســتحقاقها عل
وعمنــا ثــم تولــى هــذا الناظــر النظــارة واســتمر علــى هــذا العمــل ملــدة 
يعطــى كامــل حصــة  وأصبــح  القســمة  اختلفــت  ذلــك  وبعــد  ســنتن 
عمتنــا )......( ألوالد عمنــا )......( ويحرمنــا منهــا وملــا اعترضنــا عليــه قــال 
إن )......( توفيــت بعــد والدكــم وحصتهــا تكــون ألخيهــا الــذي تــويف 
بعدهــا وهــو )......( وأمــا مــن تــويف قبلهــا فــال يأخــذ شــيئا وبنــاء علــى 
ذلــك تقــدم أخونــا )......( بهــذه الدعــوى ونحــن نطلــب إعــادة القســمة 
علــى مــا كانــت عليــه بقســمة حصــة العقيــم علــى أخــوة امليــت بالتســاوي 
هكــذا قــرروا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه نظــارة قــال صحيــح مــا 
ذكــره املدعــي وإخوانــه احلضــور فقــد كان الناظــر الســابق مضطــرب 
يف العمــل ففــي هــذا الفــرع هــو فــرع )......( كان يصــرف حصــة العقيــم 
ــوزع بالتســاوي بــن املســتحقن بينمــا يف الفرعــن  ــث وي ــى أصــل الثل إل
حصــة  يجعــل  كان  حيــث   )......( وفــرع   )......( فــرع  وهمــا  اآلخريــن 
العقيــم إلخوانــه فقــط دون بقيــة املســتحقن يف الفــرع هــذا إذا كان 
للعقيــم إخــوة وإذا لــم يكــن لــه إخــوة أعــاد حصــة العقيــم ألصــل الثلــث 
وقســمه بالتســاوي بــن املســتحقن وملــا توليــت النظــارة اســتمريت علــى 
هــذا العمــل ملــدة ســنة واحــدة فقــط وقمــت بعمــل شــباك االســتحقاق 
مــن واقــع الدفاتــر لــكل فــرع وظهــر لــي االضطــراب وجعلــت عمــل 
الناظــر الســابق يف فرعــي )......( و )......( هــو األصــل وعملــت بــه يف 
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فــرع )......( الــذي ينتهــي إليــه املدعــي وإخوانــه وبنــاء عليــه وملــا كان 
والــد املدعــن قــد تــويف قبــل أختــه )......( العقيمــة فإنــه ال يســتحق شــيئًا 
مــن اســتحقاقها وامنــا يكــون اســتحقاقها ألخيهــا )......( الــذي توفيــت 
وهــو حــي ولــذا فــأن اســتحقاقها أصبــح ألوالد )......( وحدهــم دون أوالد 
)......( هكــذا قــرروا.  ثــم وبعــرض ذلــك علــى املدعــي واخواتــه قالــوا اننا 
نطلــب اعــادة قســمة حصــة العقيــم )......( علــى اخوانهــا فمــن كان حيــا 
اخــذ حصتــه ومــن كان ميتــا اعطيــت حصتــه ألوالده هكــذا قــرروا 
ثــم ابــرز املدعــى عليــه نظــارة أوراق إقــرارات مــن املســتحقن يف الوقــف 
وهــذا نصهــا ) نقــر نحــن املســتحقن لوقــف )......( فــرع و)......( وفــرع 
)......( بــأن يكــون تقسيــــم غلــة الوقــف علــى النحــو التالــي:  أ- حســب 
صــك الوقــف رقم569يف1330/4/15هـــ الصــادر مــن محكمــة )......( 
والــذي جــاء فيــه ان الوقــف مــن حصــر يف الشــيخ )......( ومــن بعــده أوالده 
إلــى أن انحصــر إلــى ثــالث مــن ذريتــه وهــم وانــه كان جــاري علــى قســمة 
هــذا الوقــف بــن مســتحقيه يف كل زمــان بانتقــال نصيــب كل مســتحق 
إلــى أوالده وقــد عمــل بهــذا الصــك جملــة مــن نظــار هــذا الوقــف ب- ان 
يســتمر يف تقســيم الغلــة الــى ثــالث اثــالث الثلــث االول مــن الغلــة لورثــة 
ــة. )......(  ان يســتمر التقســيم  ــة )......( والثلــث لورث والثلــث الثانــي لورث
يف ذلــك ألوالد الظهــور وأوالد البطــون بالســوية بينهــم مــن دفتــر الناظــر 
ــه حســب مــا جــاء  ــه ألخوات ــد فنصيب ــر ول الســابق وان مــن مــات مــن غي
يف صفحتــي )10( و)11( مــن دفتــر الناظــر الســابق لفــرع  )......( ومــن 
ــة املنتمــي إليهــا  ــه إلــى ثلــث ثلــث الغل ــه اخــوة فيرجــع نصيب لــم يكــن ل
ذلــك العقيــم كمــا جــاء يف الدفتــر ص8 .املســتحقن املوقعــن هــم اوالد 
..... اوالد  ..... اوالد  ..... و اوالد  ..... اوالد  ..... اوالد  ..... اوالد  ..... اوالد 
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..... اوالد ..... اوالد .....   اوالد ..... اوالد ..... اوالد .....( ا- هـــو بعــرض 
هــذه اإلقــرارات علــى املدعــي قــال اطلــب تزويــدي بصــورة منهــا وامهالــي 
لالطــالع عليهــا وجــرى تســليم املدعــي صــورة منهــا ثــم قرر احلاضــر أوالد 
ــة هــذه الدعــوى وحضــور جميــع  ــا املدعــي يف مواصل ــا نــوكل اخان بأنن
اجللســات واملرافعــة واملدافعــة وتقــدمي البينــات والــرد عليهــا والقناعــة 
احلكــم  اكتســاب  حتــى  االعتراضيــة  الالئحــة  وتقــدمي  واالعتــراض 
  . ذلــك  )......( موافقتــه علــى  وقــرر احلاضــر  قــرروا  القطعيــة هكــذا 
ولـــــذا رفعــت اجللســة إلــى يــوم الســبت املوافــق 1433/11/27هـــ الســاعة 
ــا محمــد  ــى نبين التاســعة صباحــا. وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم عل

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/11/13هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الســبت املوافــق27 /1433/11هـ 
حضــر املدعــي أصالــة ووكالــة كمــا حضــر املدعــى عليــه نظــارة حــال 
حضور وقرر )......( أن الناظر الســابق كان مضطربا يف تقســيم حصة 
ــة  ــا يعيدهــا إلــى أصــل الغل العقيــم أو الــذي تــويف عــن غيــر ولــد فأحيان
كمــا فعــل يف )......( ومــن قبلهــا مــن العقمــاء حيــث كان يجمــع حصــة 
العقمــاء ويعيــد قســمتها علــى املســتحقن بالتســاوي وحينمــا توفيــت 
)......( لــم يفعــل ذلــك وإمنــا أعطــى اســتحقاقها ألختهــا العقيمــة )......( ولم 
يعــط بقيــة املســتحقن شــيئا هكــذا قــرر . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
واملدعــى عليــه قــاال صحيــح مــا ذكــره احلاضــر )......( فالناظــر الســابق 
كان مضطربــا يف قســمة حصــة العقيــم ومــن لــم يخلــف أوالدا هكــذا 
قــررا . وبســؤال الطرفــن هــل لديهــم مــا يضيفانــه يف هــذه القضيــة فقــاال 
ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه ، والتأمــل القضيــة رفعــت اجللســة إلــى يــوم 
الثالثــاء املوافــق 1434/1/6ه الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا وبــاهلل 
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التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف 1433/11/27هـــ

ــاء املوافــق 1434/1/6هـــ  ــوم الثالث احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا الي
ويف متــام الســاعة العاشــرة والربــع صباحــًا افتتحــت اجللســة ولــم يحضــر 
املدعــي أو وكيــل شــرعي عنــه ولــم يتقــدم بعــذر عــن تخلفــه كمــا لــم 
يحضــر املدعــي عليــه لــذا فقــد شــطب القضيــة للمــرة األولــى حســب 
بتاريــخ 1434/1/6هـــ.  والربــع  العاشــرة  الســاعة  حــرر يف  التعليمــات 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/1/14هـــ 
ويف متــام الســاعة )9.30( صباحــا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
كمــا حضــر املدعــي عليــه نظــارة وبســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا 
يضيفانــه يف هــذه القضيــة فقــال املدعــي أننــي ســبق أن ذكــرت يف 
دعــواي إننــي اطلــب إعــادة قســمة الغلــة بــن املســتحقن بالتســاوي وتبــن 
لــي أن عمــل النظــارة الســابقن هــو إعطــاء حصــة كل مســتحق ألوالده 
ولــذا فــال مطالبــة لــي فيمــا يخــص ذلــك وإمنــا مطالبتــي هــي فيمــا يخــص 
حصــة العقيــم بــأن ال تصــرف ألحــد دون أحــد مــن املســتحقن وإمنــا تعــود 
ألصــل الغلــة هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي عليــه نظــارة قــال 
ليــس لــدي ســوى مــا قدمتــه بــأن العقيــم قــد اضطــرب فيهــا النظــار 
ــد  ــر ول ــم ومــن توفــى عــن غي ــن تعطــى حصــة العقي الســابقون ففــي ثلث
إلخوانــه ويف الثلــث الــذي ينتمــي إليــه املدعــي فــإن الناظــر الســابق كان 
يعطــي حصــة العقيــم ومــن مــات عــن غيــر ولــد إلخوانــه ثــم بعــد ذلــك 
إعــادة إلــى أصــل الغلــة ثــم رجــع وأعطــاه إلخــوة املتــويف حســب مــا بينتــه 
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لكــم ســابقا هكــذا قــرر وقــد حضــر املشــرف علــى الناظــر ســجل 
مدنــي رقــم )......( الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم )......( يف 
1429/12/18هـــ وقــرر قائــال إننــي اطلــب إدخالــي يف هــذه القضيــة وأنــا 
أطلــب العمــل بإعطــاء حصــة مــن توفــى غيــر ولــد مــن املســتحقن إلخوتــه 
ــر  ــا أكث ــه ال يوجــد شــرط واقــف يف هــذا الوقــف وإمن ــث ألن يف كل ثل
عمــل النظــار علــى ذلــك هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وبعــد اإلطــالع علــى صكــوك هــذا الوقــف وألنــه تبــن عــدم 
وجــود شــرط واقــف لــدى نظــار هــذا الوقــف وأن غلــة هــذا الوقــف تقســم 
أثالثــا علــى الوصــف املشــار إليــه بعاليــه وأن حصــة كل مســتحق تنتقــل 
إلــى أوالده وألن الناظــر قــرر أن النظــار الســابقن كانــوا مضطربــن يف 
حصــة مــن تــويف عقيمــا أو عــن غيــر ولــد فأحيانــا كانــوا يقســمونها بــن 
إخوتــه وأحيانــا يعيدونهــا إلــى أصــل الغلــة وألن الراجــح عنــد أهــل العلــم 
أن الوقــف إذا لــم يعثــر لــه علــى شــرط واقــف يرجــع إليــه عنــد االختــالف 
ــح  ــة قــال يف تنقي ــد تعــود ألصــل الغل ــر ول فــإن حصــة مــن توفــى عــن غي
ــه إذا ســكت  ــره أن ــا يف االســعاف وغي ــه عندن ــة املنصــوص علي احلامدي
عــن حكــم مــن مــات عــن غيــر ولــد يصــرف نصيبــه مصــرف الغلــة أي 
ــة واالســعاف  ينقســم علــى جميــع املســتحقن أ.هـــ ينظــر تنقيــح احلامدي
يف أحــكام األوقــاف للطرابلســي صحيفــة 106وقــال يف االســعاف ولــو 
قــال كلمــا حــدث املــوت علــى احــد منهــم ولــم يتــرك ولــدا أو نســاَل كان 
نصيبــه منهــا راجعــًا البطــن الــذي فوقــه ومــات واحــد منهــم ولــم يكــن 
فوقــه احــد أو لــم يذكــر يف ســهم مــن ميــوت عــن غيــر ولــد وال نســل شــيئا 
فيكــون نصيبــه راجعــا الــى أصــل الغلــة وجاريــا مجراهــا أ.هـــ لذلــك 
كلــه حكمــت بــأن حصــة مــن مــات عــن غيــر ولــد مــن املســتحقن يف 
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كل ثلــث تعــود الــى أصــل الثلــث ويعــاد قســمتها بــن جميــع املســتحقن 
وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــي واملدعــي عليــه نظــارة القناعــة 
وقــرر املشــرف عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة اإلســتئناف واســتعد 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة ومت إفهامــه بالتعليمــات ، حــرر يف الســاعة 
)10.00( صباحــًا بتاريــخ 1434/1/14هـــ . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة بشــرح فضيلة رئيــس احملكمة 
برقــم يف 1434/4/24ه علــى خطــاب محكمــة االســتئناف بخطابهــم 
رقــم يف 1434/4/9هـــ مرفقــا بــه القــرار الصــادر مــن دائــرة االحــوال 
الشــخصية االولــى برقــم يف 1434/3/22هـــ املتضمــن وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــه حاكمهــا 
حيــث جــاء يف الالئحــة االعتراضيــة يف جميــع فقراتهــا مــا يســتدعي 
النظر الشرعي واملناقشة بحضور اطراف القضية أو اجلواب بالتفصيل 
ــًا، وكذلــك مــا ذكــره املعتــرض يف  ومــن ذلــك مــا ورد يف الفقــرة ثاني
الئحتــه يف الفقــرة رابعــًا بشــأن جوابــه علــى مــا ذكــره أطــراف القضيــة 
ومســتنده علــى ذلــك ويتعــن اجــراء الوجــه الشــرعي نحــو ذلــك وإذا 
ثبــت مــا ذكــره املشــرف علــى الوقــف يف الئحتــه فيلــزم إعــادة النظــر 
يف احلكــم. وبــاهلل التوفيــق أ.هـــ وعليــه أجيــب علــى مــا جــاء يف قــرار 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف بأننــي ســبق أن اطلعــت 
علــى الالئحــة االعتراضيــة ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت 
بــه وقــد دونــت ذلــك علــى الالئحــة املرفقــة بــاألوراق ويف ضبــط القضيــة 
مــع احاطــة أصحــاب الفضيلــة بــأن كل مــا ذكــره املشــرف يف الالئحــة 
ســبق أن ذكــره يف اجللســات ومتــت مناقشــته قبــل احلكــم ولــم يظهــر لــي 
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أن فيمــا ذكــره أثــر علــى احلكــم ولــذا فليــس لــدي ســوى مــا حكمــت 
بــه وأمــرت بإحلاقــه بالصــك وســجله ورفعــه حملكمــة االســتئناف لتقريــر 
مــا تــراه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/30هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بشــرح فضيلــة الرئيــس برقــم يف 1434/6/6هـــ علــى خطــاب رئيــس 
1434/5/29هـــ  يف  برقــم  املكلــف  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
برفقهــا قــرار التصديــق مبوجــب القــرار رقــم /1434/5هـــ وهــذا نصــه 
:- احلمــد هلل ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد :- فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع 
خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة رقــم وتاريــخ 
ــى الصــك وتاريــخ 1434/1/20هـــ الصــادر  1434/5/5هـــ املشــتملة عل
مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة واملتضمــن دعــوى ضــد 
بصفتــه ناظــرًا علــى وقــف يف اســتحقاق مــن الوقــف وبدراســة الصــك 
ــى  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر لفضيلتــه. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ، قاضــي اســتئناف )......( 
ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف )......( ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة لــي 
وجهــة نظــر )......( ختــم وتوقيــع، لـــــذا جــرى التهميــش مبوجبــه . وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/6/14هـــ
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احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
املعاملــة  علــى  االطــالع  منــا  جــرى  االســتئناف مبنطقــة  يف محكمــة 
الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة رقــم وتاريــخ 1434/5/5هـــ املشــتملة علــى الصــك رقــم وتاريــخ 
1434/1/20هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامة 
املتضمن دعوى )......( ضد )......( بصفته ناظرًا على وقف يف استحقاق 
مــن الوقــف وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
ــه واهلل  ــر لفضيلت ــى احلكــم بعــد اجلــواب األخي ــة املوافقــة عل باألكثري

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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: 32297345 تاريُخه:  1432/11/5هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32486362

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
348289 تاريخه: 1434/1/11هـ

وقــف - إفــراغ مســجد - إثبــات وقفيتــه - رفــض املدعــى عليــه ، حجتــه 
شــرائه املزرعــة باملســجد وأنــه مســجد عائلــي - ثبــوت قيــام املالــك 
إقــرار   - املزرعــة  عليــه  املدعــى  شــراء  قبــل  املســجد  بإيقــاف  الســابق 
املدعــى عليــه أن املســجد كان قائمــًا قبــل شــرائه املزرعــة - الوقــف ال 
يبــاع وال يوهــب - احلكــم بثبــوت وقفيــة املســجد - إفهــام املدعــى عليــه 

الرجــوع علــى مــن باعــه إذا كان غــره.

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يبــاع أصلهــا وال توهــب وال تــورث( 
متفــق عليــه.

األئمــة يف  بــني  خــاف  )ال  املفهــم  يف  اهلل  رحمــه  القرطبــي  قــال   -2
.600/4  ) والقناطــر  املســاجد  حتبيــس 

3- جــاء يف كشــاف القنــاع )يــزول ملــك الواقــف عــن العــني املوقوفــة 
مبجــرد الوقــف وينتقــل امللــك فيهــا إلــى اهلل تعالــى( 104/10-34/10.
4- جــاء يف كشــاف القنــاع: 104/10 »الوقــف عقــد الزم .. ويحــرم وال 

يصــح بيعــه وال هبتــه وال املناقلــة بــه«.
5- جــاء يف كشــاف القنــاع: » ويلــزم الوقــف مبجــرد القــول دون حكــم 

حاكــم« 104/10.
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أقامــت )000( دعــوى علــى رجــل قــام بهــدم جــزء مــن مســجد يف مزرعتــه 
فتعطلــت الصلــوات فيــه وطالبــت املدعــى عليــه بإعــادة بنــاء املســجد 
وإزالــة العوائــق التــي بناهــا وإفــراغ املســجد وملحقاتــه واألرض املقــام 
عليــه لصالــح وزارة الشــؤون اإلســالمية، بعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه أفــاد بــأن املســجد املذكــور هــو مســجد عائلــي وداخــل مزرعتــه 
وأنــه اشــترى املزرعــة ومــن ضمنهــا املســجد املذكــور وأنــه قــام ببعــض 
ــة بعــض جــدران املســجد  ــه أدت إلــى إزال التعديــالت اخلاصــة يف مزرعت
ودورات امليــاه فتعطــل املســجد ورفــض إفــراغ املســجد وملحقاتــه لــوزارة 
الشــؤون اإلســالمية ثــم ســألته احملكمــة هــل كان املســجد قائمــًا عنــد 
شــراءه للمزرعــة أجــاب قائــال نعــم وأن الــذي بنــاه املالــك الســابق ).....( 
فجــرى اطــالع احملكمــة علــى إقــرار املالــك الســابق للتنازل عن املســجد 
وتســليمه لألوقــاف كمــا طلبــت احملكمــة أســاس صــك العقــار فرفــض 
ــم ســألت احملكمــة وزارة الشــؤون اإلســالمية  ــه تســليمه ث املدعــى علي
ــوزارة ثــم رجــع املدعــى عليــه  ــه فحددتهــا ال عــن حــدود املســجد وأطوال
وقــال إن ســبب إزالتــه لبعــض أجــزاء املســجد وتعطيلــه تصرفــات بعــض 
مريــدي املســجد التــي أســاءت لــه حيــث أصبحــوا يكشــفون منزلــه 
وإلقــرار املدعــى عليــه لــدى احملكمــة بــأن املســجد املذكــور كان 
قائــم قبــل شــرائه للمزرعــة تصلــى فيــه الصلــوات اخلمــس وأن الــذي بنــاه 
املالــك الســابق الــذي أقــر بوقفيتــه وألنــه يــزول ملــك الواقــف عــن العــن 
املوقوفــة وألنــه ال يجــوز بيــع األوقــاف وألن النظــام جعــل لــوزارة الشــؤون 
اإلســالمية احلــق يف اإلشــراف علــى املســاجد فقــد ثبــت لــدى احملكمــة 
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ــا  ــه واألرض املقــام عليه ــة املســجد املذكــور يف الدعــوى وملحقات وقفي
باحلــدود واألطــوال املشــار إليهــا بالدعــوى، وأفهمــت احملكمــة املدعــى 
عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى مــن باعــه إن كان قــد غــره، اعتــرض املدعى 

عليــه، وصــدق احلكــم.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
وبعــد لــدي أنــا )0000( رئيــس محاكــم منطقــة جنــران املســاعد وبنــاًء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 1622 يف 1431/9/5هـــ واحملدثــة بقيــد 
احملكمــة رقــم 321357605 وتاريــخ 1432/10/29ه واحملالــة برقــم 
اجلنســية  ســعودي   )000( حضــر  1432/10/29هـــ  يف   32486362
الشــؤون  وزارة  فــرع  منــدوب   )000( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
مبوجــب  جنــران  مبنطقــة  واإلرشــاد  والدعــوة  واألوقــاف  اإلســالمية 
خطابهــم رقــم )000( يف 1431/6/8هـــ وادعــى علــى احلاضر معه )000( 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )000( قائــاًل يف دعــواه 
لقــد ســبق وأن قــام املواطــن ببنــاء مســجد )000( علــى جــزء مــن مزرعتــه 
وتنــازل عــن املســجد وملحقاتــه وحرمــه ودورات امليــاه التابعــة لــه لوجــه 
اهلل تعالــى وذلــك يف 1417/9/1هـــ حســب إقــراره املرفــق باملعاملــة ولــم 
يتــم إفــراغ املســجد يف حينــه ثــم مت بيــع األرض عــدة مــرات إلى أن وصلت 
إلــى املدعــى عليــه احلاضــر ومنــذ ذلــك التاريــخ وحتــى اآلن واملســجد 
باســتالم فــرع وزارة الشــؤون اإلســالمية واالوقــاف والدعــوة واإلرشــاد 
مبنطقــة جنــران وتقــام فيــه الصلــوات اخلمــس وفيــه مــؤذن وإمــام بشــكل 
رســمي ثــم قــام املدعــى عليــه باالعتــداء علــى املســجد وذلــك ببنــاء ســور 
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يحجــز املســجد عــن الشــارع العــام كمــا قــام أخيــرًا بإقفــال دورات امليــاه 
اجلــدار  بإزالــة  كذلــك  وقــام  املســجد  أبــواب  أحــد  إقفــال  وكذلــك 
اجلنوبــي حلــرم املســجد وإزالــة خــزان امليــاه وإزالــة لوحــة املســجد أطلــب 
وزارة  فــرع  لصالــح  عليهــا  املقــام  واألرض  وملحقاتــه  املســجد  إفــراغ 
وذلــك  مبنطقــة  واإلرشــاد  والدعــوة  واألوقــاف  اإلســالمية  الشــؤون 
مبســاحة إجماليــة قدرهــا )232م2( مائتــان واثنــان وثالثــون متــرًا مربعــًا 
كمــا أطلــب بإزالــة اجلــدار الــذي أقامــه املدعــى عليــه بــن املســجد 
ــه املدعــى عليــه  ــاء اجلــدار الــذي أزال والشــارع العــام وكذلــك إعــادة بن
مــن اجلهــة اجلنوبيــة وكذلــك إعــادة خــزان امليــاه الــذي أزالــه املدعــى عليه 
وكل ذلــك علــى حســابه هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب 
ــاًل لقــد قمــت بشــراء املزرعــة مــن املواطــن )000( يف عــام 1424هـــ  قائ
وقــد ســألته عــن املســجد املوجــود فيهــا فقــال لــي إنــه مســجد عائلــي وهــو 
داخــل املزرعــة ويف حاللــك وقــد قمــت بتلبيــس حجــر لســور املزرعــة ومــن 
ــا الــذي أقمتــه منــذ فتــرة ثــم  ضمنهــا املســجد وأمــا اجلــدار اجلنوبــي فأن
أزلتــه وأغلقــت دورات امليــاه والبــاب الــذي يوصــل إليهــا كمــا قمــت 
بإزالــة خــزان امليــاه وذلــك للضــرر الــذي حلقنــي بســببها حيــث يقــوم 
األوالد باإلطــالل علــى املزرعــة ومحارمــي فيهــا مــن خــالل نوافــذ دورات 
امليــاه وكذلــك مــن خــالل الصعــود للخــزان وأمــا لوحــة املســجد فلــم أقــم 
بإزالتها وأرفض طلب فرع وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشــاد مبنطقــة جنــران إفــراغ املســجد وملحقاتــه هكــذا أجــاب 
قائمــًا عنــد شــرائه  املســجد  هــل كان  املدعــى عليــه  فجــرى ســؤال 
فيــه  قائمــًا تصلــى  املســجد  لقــد كان  نعــم  قائــاًل  للمزرعــة فأجــاب 
الصلــوات اخلمــس واليــزال وأخبرنــي البائــع أن الــذي بنــاه هــو ولــم يقــم 
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أحــد بإفــراغ املســجد وقــد اشــتريت الصــك كامــاًل وليــس فيــه ذكــر 
للمســجد هكــذا أجــاب فجــرى االطــالع علــى أوراق املعاملــة ومنهــا 
صــورة إقــرار )000( املرفــق باملعاملــة وهــذا نصــه )احلمــد هلل رب العاملــن 
والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد هــذا إقــرار منــي بالتنــازل 
ــى جــزء مــن أرضــي بـــ)000( هــو وأرضــه  ــه عل عــن املســجد الــذي أقمت
األوقــاف  إدارة  وســلمته  تعالــى  لــه هلل  التابعــة  امليــاه  ودورات  وحرمــه 
لتشــرف عليــه وتقــوم بواجباتــه هــذا واهلل مــن وراء القصــد حــرر يف 
ــى  ــه ( أ.ه كمــا جــرى اإلطــالع عل 1417/9/1هـــ املقــر )000( )وتوقيع
والدعــوة  واألوقــاف  اإلســالمية  الشــؤون  وزارة  فــرع  مديــر  خطــاب 
واإلرشــاد مبنطقــة جنــران رقــم 11263 يف 1432/3/13هـــ املتضمــن أن 
التعليمــات تنــص علــى أن حــرم املســجد إذا كان احمليــط للمســجد 
مبنــى أو مواقــف أو جــار هــو متريــن وبطلــب أســاس الصــك مــن املدعــى 
عليــه لالطــالع عليــه قــال صــورة الصــك موجــودة يف املعاملــة وأما أســاس 
الصــك فلــن أســلمه ألحــد هكــذا أجــاب كمــا جــرى ســؤال منــدوب 
فــرع وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد مبنطقــة 
جنــران عــن حــدود املســجد وأطوالــه فقــال ســأحضر بياناتهــا يف اجللســة 
القادمــة ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وبســؤال منــدوب فــرع وزارة 
الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد مبنطقــة جنــران عــن 
املســجد  وأطــوال  حــدود  إن  قائــاًل  أجــاب  املســجد  وأطــوال  حــدود 
كالتالــي مــن الشــمال باقــي الصــك الــذي ميلكــه املدعــى عليــه رقــم 
3/35 بطــول خمســة عشــر متــرًا وســبعن ســنتيمترًا ومــن اجلنــوب باقــي 
الصــك الــذي ميلكــه املدعــى عليــه رقــم 3/35 بطــول خمســة عشــر متــرًا 
وخمســة وتســعن ســنتيمترًا ومــن الشــرق شــارع اســفلت بطــول يبــدأ مــن 
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ثــم ينكســر جنــوب غــرب  الشــمال خمســة أمتــار وســتن ســنتيمترًا 
بطــول ســبعة أمتــار وأربعــة عشــر ســنتيمترًا ثــم ينكســر جنــوب غــرب 
بطــول متــر وتســعن ســنتيمترًا بطــول إجمالــي للشــرق أربعــة عشــر متــرًا 
وأربعــة وســتون ســنتيمترًا ومــن الغــرب باقــي الصــك الــذي ميلكــه رقــم 
إجماليــة  ســنتيمتر مبســاحة  وتســعة  متــرًا  ثالثــة عشــر  بطــول   35/3
أجــاب  مربعــًا هكــذا  متــرًا  وثالثــون  واثنــان  مائتــان  قدرهــا 232م2 
وجــرى ســؤال املدعــى عليــه مــرًة أخــرى عــن املســجد مــن الــذي بنــاه وهــل 
كان قائمــًا يصلــى فيــه عنــد شــرائه للمزرعــة فأجــاب قائــاًل إن الــذي 
بنــاه هــو )000( حســب مــا ذكــر لــي ابــن )000( الــذي اشــتريت منــه 
املزرعــة وقــد اشــتريتها واملســجد قائــم تصلــى فيــه الصلــوات اخلمــس 
ــذي يفصــل املســجد عــن  ــك علمــًا أن اجلــدار ال ــزال وســيبقى كذل والي
الشــارع موجــود قبــل شــرائي للمزرعــة ووزارة الشــؤون اإلســالمية لــم 
تقــم بإضافــة أي شــيء للمســجد ولــم تتصــرف فيــه طيلــة هــذه املــدة ألنهــا 
ال متلكــه هكــذا أجــاب ثــم أبــرز ورقــًة هــذا نصهــا )بســم اهلل الرحمــن 
الرحيــم صاحــب الفضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد حفظــه اهلل 
أمــام  هــذا  إلتماســي  أقــدم  وبركاتــه  اهلل  ورحمــة  عليكــم  الســالم 
فضيلتكــم آمــاًل إحقــاق احلــق مفيــدًا فضيلتكــم بــأن لي مزرعــًة خاصة 
مــن  وجــزء  الشــرعي  صكــي  داخــل  مســجد  وفيهــا  فيهــا  أســكن 
أمالكــي وهــذا املســجد يعتبــر جــزًء مــن منزلــي وقــد فتحــت لــه بــاب مــن 
ــة الرئيــس لقــد أخــذ بعــض  ــي فيــه مــن يرغــب فضيل اخلــارج ألجــل يصل
مريــدي املســجد إســاءة اســتعمال بعــض مرافــق املســجد حتــى أصبــح 
يكشــف علــى منزلــي لهــذا قمــت بهــدم العــازل لــدورة امليــاه مــن حــوش 
املســجد وذلــك بهــدف ســتر بيتــي حتــى ال يســتطيع أحــد أن يكشــف 
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بيتــي مــن جهــة دورة امليــاه فضيلــة الرئيــس فوجئــت باســتدعائي مــن قبــل 
الشــرطة وإيداعــي الســجن بحجــة أن هنــاك قضيــة ضــدي مــن قبــل هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام فضيلــة الرئيــس لــم أرتكــب أي جــرم أســجن 
عليــه وقــد تصرفــت يف جــزء بســيط مــن ملكــي وإذا كانــت وزارة 
الشــؤون اإلســالمية ترغــب أن تنــزع جــزء مــن ملكــي فــال يحــق لهــا ذلــك 
إال مبوجــب نظــام نــزع امللكيــة املبلــغ بتعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
رئيــس ديــوان رئاســة مجلــس الــوزراء البرقــي رقــم 8/ب/12662 تاريــخ 
تاريــخ  م/15  امللكــي  باملرســوم  عليــه  املصــادر  1424/3/17هـــ 
ــوزارات  ــه يجــوز لل ــى أن ــي تنــص مادتهــا األولــى عل 1424/3/11هـــ والت
واملصالــح احلكوميــة وغيرهــا مــن األجهــزة ذوات الشــخصية املعنويــة 
العامــة نــزع ملكيــة العقــار للمنفعــة العامــة لقــاء تعويــض عــادل بعــد 
التحقــق مــن عــدم توفــر األراضــي والعقــارات احلكوميــة التــي تفــي 
بحاجــة املشــروع وال يجــوز نــزع ملكيــة عقــار إال لتنفيــذ مشــروع معتمــد 
ــم ظلمــات حرمــه اهلل علــى  ــة أواًل: إن الظل يف امليزانيــة صاحــب الفضيل
نفســه وجعلــه بــن عبــاده محرمــًا أرجــو إطــالق ســراحي بالكفالــة حتــى 
ــًا: إلــزام اجلهــة املدعيــة بتعويضــي تعويضــًا  يبــت يف قضيتــي شــرعًا ثاني
عــاداًل فيمــا يســتقطع مــن ملكــي أو إعطائــي التصــرف يف ملكــي دون 
اعتــراض هــذا واهلل يحفظكــم مقدمــه( أ.هـــ ثــم جــرى ســؤال الطرفــن 
هــل ألحدهمــا مــا يضيفــه فأجــاب كل واحــد منهمــا قائــال ليــس لــدي 
ســوى مــا ذكــرت هكــذا قــررا ورفعــت اجللســة حلضــور وقــت الصــالة 
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى االطــالع علــى خطــاب رئيــس 
كتابــة عــدل جنــران املكلــف رقــم 2865 يف 1432/10/30هـ املتضمن 
أن الصــك رقــم 3/35 ســاري املفعــول وال يوجــد عليــه مالحظــة حتــى 
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تاريخــه كمــا جــرى االطــالع علــى صــورة ســجل الصــك املشــار إليــه 
إليــه  املرفقــة بخطــاب رئيــس كتابــة عــدل جنــران املكلــف املشــار 
واملتضمنــة انتقــال ملكيــة الصــك للمدعــى عليــه كمــا جــرى االطــالع 
علــى أســاس إقــرار الواقــف فوجدتــه مطابقــًا لصورتــه املــدون نصهــا 
ســابقًا ثــم جــرى ســؤال الطرفــن هــل لــدى أحدهمــا مــا يضيفــه فأجــاب 
كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــاًل ليــس لــدي ســوى مــا ذكــرت هكــذا 
قــررا فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه 
يف مجلــس احلكــم بــأن املســجد محــل الدعــوى كان قائمــًا قبــل شــرائه 
ــوات اخلمــس والزال كذلــك وأن الــذي بنــاه  للمزرعــة تصلــى فيــه الصل
هــو )000( وملــا جــاء يف إقــرار الواقــف وملــا تقــرر شــرعًا مــن اســتحباب 
بنــاء املســاجد ووقفهــا قــال القرطبــي رحمــه اهلل يف املفهــم )ال خــالف 
بــن األئمــة يف حتبيــس املســاجد والقناطــر (600/4 ولعــدم جــواز بيــع 
األوقــاف لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يبــاع أصلهــا وال توهــب وال 
تــورث( متفــق عليــه وجــاء يف كشــاف القنــاع )يــزول ملــك الواقــف عــن 
إلــى اهلل تعالــى(  امللــك فيهــا  الوقــف وينتقــل  العــن املوقوفــة مبجــرد 
34/10 وجــاء يف كشــاف القنــاع )الوقــف عقــد الزم ... ويحــرم وال يصح 
بيعــه وال هبتــه وال املناقلــة بــه( 104/10 وجــاء يف كشــاف القنــاع( ويلزم 
الوقــف مبجــرد القــول بــدون حكــم حاكــم( 104/10 وألن النظــام قــد 
جعــل لــوزارة الشــؤون اإلســالمية حــق اإلشــراف علــى املســاجد وجلميــع 
مــا تقــدم فقــد حكمــت بثبــوت وقفيــة املســجد املذكــور يف الدعــوى 
وملحقاتــه واألرض املقــام عليهــا باحلــدود واألطــوال واملســاحة املشــار 
إليهــا يف الدعــوى تشــرف عليــه وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف 
والدعــوة واإلرشــاد وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى مــن باعه 



65

إن كان قــد غــره وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر منــدوب فــرع 
وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد مبنطقــة جنــران 
اعتراضيــة  الئحــة  وتقــدمي  االعتــراض  عليــه  املدعــى  وقــرر  القناعــة 
مــن  نســخة  الثالثــاء الســتالم  غــدًا  باملراجعــة  وأفهــم  لطلبــه  فأجيــب 
احلكــم وأن مــدة االعتــراض هــي ثالثــون يومــًا مــن تاريــخ اإلســتالم 
وبعدهــا يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم 
ذلــك وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1432/11/5هـ .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
بقــرار  عــادت  االســتئناف مبنطقــة عســير  القضيــة حملكمــة  وبرفــع 
املالحظــة الصــادر دائــرة األحــوال الشــخصية رقــم 3398428 وتاريــخ 
1433/02/23هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي: أواًل: لــم جنــد 
أن فضيلتــه اســتلحق الواقــف )000( وأخــذ إقــراره بالضبــط علمــًا بــأن 
إجابــة املدعــى عليــه غيــر مالقيــة لدعــوى املدعــي حيث لم يســأل املدعى 
عليــه عــن صحــة احلــدود واألطــوال واملســاحة املذكــورة بدعــوى منــدوب 
األوقــاف ثانيــًا تطبــق حــدود وأطــوال ومســاحة املســجد وملحقاتــه مــن 
قبــل البلديــة علــى الطبيعــة حتــى ال يحصــل اختــالف عــن إفــراغ املســجد 
ثالثــًا لــم يتطــرق فضيلتــه يف حكمــه بإفــراغ املســجد بعــد أن أثبــت 
وقفيتــه حســب دعــوى منــدوب األوقــاف فلمالحظــة مــا ذكــر وإحلــاق 
مــا يســتجد بالضبــط وصورتــه والصــك وســجله واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف )000( ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف )000( ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة )000( 
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)ختمــه وتوقيعــه ( أ . هـــ وعليــه فقــد حضــر )000( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم )000( وبســؤاله عمــا لديــه بشــأن 
ــك املزرعــة  ــت أمل ــي كن ــاًل إنن وقفــه للمســجد مــدار الدعــوى قــرر قائ
املذكــورة يف دعــوى األوقــاف وقــد قمــت ببنــاء املســجد املذكــور وقفــًا 
هلل تعالــى مبنافعــه وحرمــه بواقــع متريــن مــن كل جهــة وعنــد بيعــي 
للمزرعــة علــى املدعــو )000( اشــترطت عليــه أن املســجد ليــس داخــاًل يف 
املبيــع وأنــه وقــف هلل تعالــى مــع جميــع ملحقاتــه وحرمــه علمــًا بأننــي قــد 
ســلمت املســجد لألوقــاف قبــل بيعــي للمزرعــة هكــذا قــرر لــذا جــرى 
إثباتــه كمــا جــرى منــي مخاطبــة أمانــة منطقــة جنــران لتطبيــق حــدود 
الكروكــي  علــى  واملصادقــة  وملحقاتــه  املســجد  ومســاحة  وأطــوال 
ورقــم  1433/03/12هـــ  يف   33468818 رقــم  بخطاباتنــا  وذلــك 
33817271 يف 1433/05/04هـــ ورقــم 33993693 يف 1433/5/25هـــ 
يف   331380128 ورقــم  1433/06/24هـــ  يف   331195109 ورقــم 
1433/07/23هـــ ورقــم 331708163 يف 1433/09/16هـــ إال أننــا لــم 
ــه وملــا جــاء يف خطــاب أمــن  ــة مبــا مت طلب ــل األمان ــًا مــن قب جنــد جتاوب
أن  طاملــا  أنــه  مــن  1433/09/19هـــ  13009 يف  رقــم  منطقــة جنــران 
م مــن قبــل  الكروكــي أعــد مــن قبــل مكتــب هندســي متخصــص وُقــدِّ
جهــة حكوميــة فإنــه ميكــن األخــذ بــه دون احلاجــة إلــى تطبيقــه ولعــدم 
جتــاوب املدعــى عليــه ومماطلتــه وإلحلاقــه الضــرر الظاهــر باملســجد 
ومنافعــه ممــا أدى إلــى تعطيــل منافــع املســجد وهجــران املصلــن لــه 
ولوقوفنــا علــى املســجد وحلضــور الواقــف وإقــراره بوقفيتــه للمســجد 
ولــكل مــا ذكــر فلــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه ســابقًا مــن إثبــات 
وقفيــة املســجد املذكــور يف الدعــوى وإفــراغ اجلــزء املقــام عليــه حــال 
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تصديــق احلكــم مــن االســتئناف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 
ــه وســلم حــرر يف 1433/10/09هـــ وصحب

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وبعــد وقــد عــادت املعاملــة بكتــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة عســير رقــم 33/1906843 وتاريــخ 1434/02/06هـــ وشــفعها 
مبحكمــة  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  مــن  الصــادر  التصديــق  قــرار 
االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 348289 يف 1434/1/11هـــ املظهــر 
مبوجبــه علــى صــك احلكــم ونــص احلاجــة منــه )وحيــث ســبق دراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والالئحة االعتراضيــة وأوراق املعاملة وباالطالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط وصــك احلكــم بنــاًء علــى 
علــى  املوافقــة  تقــررت  1433/2/23هـــ  وتاريــخ  رقــم  الدائــرة  قــرار 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه وســلم دائــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا 
والقصــار وبيــوت املــال قاضــي اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ).....( ختمــه وتوقيعــه ( أ 
. هـــ ومبوجبــه أمــرت بالتهميــش بذلــك علــى الصــك وســجله وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/02/13هـــ .
املختصــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية  األحــوال  قضايــا  بتدقيــق 
املعاملــة  علــى  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت 
الــواردة لهــذه احملكمــة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة الشــيخ 
).....( برقــم وتاريــخ 1433/10/11هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلتــه واملســجل برقــم ).....( وتاريــخ 1432/11/5هـــ واخلاصــة بدعــوى 
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فــرع وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد ضــد بشــأن 
إفــراغ مســجد علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمن حكــم فضيلته 
مبــا هــو مــدون بباطنــه وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط وصــك احلكــم بنــاًء علــى قــرار الدائــرة رقــم 
بعــد اإلجــراء  وتاريــخ 1433/2/23هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. 
دائــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال. 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وبعــد وقــد عــادت املعاملــة بكتــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة عســير رقــم 331906843 وتاريــخ 1434/2/6هـــ وشــفعها قــرار 
التصديــق الصــادر مــن دائــرة األحــوال الشــخصية مبحكمــة االســتئناف 
املظهــر مبوجبــه  1434/1/11هـــ  348289 يف  برقــم  عســير  مبنطقــة 
علــى صــك احلكــم ونــص احلاجــة منــه )وحيــث ســبق دراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط وصــك احلكــم بنــاء علــى قــرار 
الدائــرة رقــم 3398428 وتاريــخ 1433/2/23هـــ تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه وســلم دائــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا 
والقصــار وبيــوت املــال قاضــي اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ).....( ختمــه وتوقيعــه( 
أ.هـــ ومبوجبــه أمــرت بالتهميــش علــى الصــك وســجله وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/2/13هـــ.
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: 3449861  تاريُخه: 1434/2/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32571584  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
34181960 تاريخه: 1434/4/8هـ

وقــف - إجــارة وقــف - تعويــض عــن طــرد مســتأجرين - إنــكار - قيــام 
املدعــي »ناظــر الوقــف« بتأجيــر العقــار بعــد التصــرف الضــار - احلكــم 
بصــرف النظــر لــزوال الضــرر - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتعلقــه 

بوقــف.

1. الضمــان ال يجــب مبجــرد حــدوث الفعــل الضــار بــل إن مــن شــرطه 
أن يكــون حتقــق وقــوع الضــرر بصفــة دائمــة وذلــك بــأن يتحقــق العجــز 

عــن االنتفــاع علــى طريــق الــدوام. بدائــع الصانــع 157-1554/7.
2. مــا نقلــه ابــن قدامــة يف املغنــي عــن القاضــي أبــي يعلــى مــن قولــه: 
»إذا ســقطت أخواتهــا ولــم تعــد أخــذت الديــة وإن نبــت مكانهــا أخــرى لــم 

جتــب ديتهــا كمــا لــو نتــف شــعره فعــاد مثلــه« 133/12.
3. )165( من نظام املرافعات.

تقــدم املدعــي بصفتــه ناظــر وقــف بدعــواه ضــد املدعــى عليهمــا بأنهمــا 
قامــا بإخــراج املســتأجرين مــن بعــض الشــقق وطلــب احلكــم عليهمــا 
بالتعويــض لقــاء مــا بــدر منهمــا، أنكــر املدعــى عليهمــا الدعوى،ســألت 
الدائــرة املدعــي هــل قــام بتأجيــر الشــقق فأجــاب بأنــه قــام بتأجيــر 
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ــب املدعــي احلكــم  ــى مــا تقــدم ولطل ــاء عل الشــقق محــل الدعــوى، فبن
علــى املدعــى عليهمــا بدفــع تعويــض عــن الشــقق األربــع التــي تضــرر 
الوقــف بخــروج املســتأجرين منهــا كمــا ادعــى، وإلقــراره بــأن تلــك 
الشــقق األربــع قــد مت تأجيرهــا، وألن الضمــان ال يجــب مبجــرد حــدوث 
الفعــل الضــار بــل مــن شــروطه حتقــق وقــوع الضــرر بصفــة دائمــة وذلــك 
بــأن يتحقــق العجــز عــن اإلنتفــاع دومــا انظــر بدائــع الصنائــع 1554/7-
157، عليــه فــإذا رجــع الشــيء إلــى احلالــة التــي كان عليهــا فــال ضمــان 
ألن صاحــب احلــق اســتطاع االنتفــاع بحقــه علــى الوجــه الــذي كان عليــه 
قبــل حــدوث الضــرر جــاء يف املغنــي البــن قدامــة يف معــرض حديثــه عــن 
ديــة األســنان )ويف كل ســن خمــس مــن اإلبــل( وقــال القاضــي )إذا 
ــم  ــة وإن نبــت مكانهــا أخــرى ل ــم تعــد أخــذت الدي ســقطت أخواتهــا ول
ــه  ــه( 133/12 فيقــاس علي ــو نتــف شــعره فعــاد مثل جتــب ديتهــا كمــا ل
أي ضــرر، يشــترط الســتحقاق التعويــض عنــه وقوعــه بصفــة دائمــة فــإذا 
رجــع الشــيء إلــى احلالــة التــي كان عليهــا فــال تعويــض، صــدر احلكــم 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وإخــالء ســبيل املدعــى عليهمــا منهــا، 
بعرضــه علــى املدعــي قــرر قناعتــه بــه واســتنادًا علــى املــادة اخلامســة 
والســتن بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت رفــع 
كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم لتعلقــه 

بوقــف، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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أنــا ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
مبكــة املكرمــة وبنــاًء علــى أوراق املعاملــة احملالــة الينــا مــن فضيلــة 
رئيــس هــذه احملكمــة برقــم 32571584 يف 1432/12/2هـــ واملقيــدة 
ضــد  بدعــوى).....(  املتعلقــة  1432/12/2هـــ  يف   321546749 برقــم 
).....( و).....( بنــاء علــى ذلــك فقــد حضــر لــدي يف هــذا اليــوم األحــد 
املدنــي  بالســجل   ).....( املدعــى   10  :  00 الســاعة  1433/11/28هـــ 
1432/10/27هـــ  يف   30111 برقــم   ).....( عــن  بالوكالــة   ).....( رقــم 
الصــادرة مــن كاتــب عــدل مكــة املكرمــة وحضــر حلضــوره املدعــي 
).....( وحضــر حلضورهمــا املدعــى عليهــا كل مــن ).....( بالســجل املدنــي 
).....( و).....( بالســجل املدنــي ).....( ثــم ادعــى املدعــي أصالــة يف مواجهــة 
املدعــى عليهمــا قائــال يف حتريــر دعــواه إنــه ســبق وأن أبرمــت عقــدًا 
بصفتــي ناظــرًا علــى وقــف ).....( مــع عــدد مــن املســتأجرين يف عقــار 
للوقــف املذكــور الكائــن يف ).....( خلــف ).....( الثابــت وقفيتــه مبوجــب 
صــك الوقفيــة رقــم 6/100/352 يف 1430/7/11هـــ الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة والــذي جعلــت ناظــرًا عليــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 22329668 يف 1432/11/21هـــ حيــث قمــت بتأجيــر 
أربــع شــقق مــن ذلــك العقــار علــى أربعــة مســتأجرين يف 1432/10/15هـ 
غيــر أن املدعــى عليهمــا قامــا بإخــراج املســتأجرين األربعــة مــن شــققهم 
بــدون حجــة حيــث لــم يبــق ثالثــة منهــم يف األعيــان املؤجــرة عليهــم ســوى 
يومــن أو ثالثــة والرابــع لــم يــزد علــى خمســة عشــر يومــًا فقــط مــن تاريــخ 
عقــد اإليجــار معهــم وقــام كذلــك بإعــادة كامــل األجــرة التــي قامــوا 
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بدفعهــا وذلــك بــدون مســوغ وال مبــرر مــا عــاد علــى الوقــف ومســتحقيه 
بالضــرر البالــغ لــذا فإنــي أطلــب احلكــم عليهمــا بدفــع تعويــض عــن تلــك 
الشــقق األربعــة التــي تضــرر الوقــف بخــروج املســتأجر منهــا وأســألهم 
اجلــواب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا أبــرز املدعــى عليــه ... محــررا 
قــرر أنــه جــواب لــه وباالطــالع عليــه وجدتــه يتضمــن ))لقــد مت االطــالع 
علــي الشــكوى املقدمــة مــن ).....( بتاريــخ بــدون والغيــر صحيحــة والغيــر 
واضــح مــا يدعــي فيهــا والصحيح هو أن الوالــد تويف يوم 1432/6/11هـ 
وأن الشــكوى كيديــه ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة وأفــاد يف شــكواه 
أنــه اجتمــع مــع الورثــة يف هــذا اخلصــوص وهــذا غيــر صحيــح وكان ذلك 
لفــك الــورث ولــم يحصــل فــك اإلرث حتــى تاريخــه إذ لــم يتــم االجتمــاع 
واالطــالع علــى شــيء وانــه قــام بإيجــار الشــقق بتاريــخ 1432/10/16هـــ 
حســب مــا يتضــح لكــم مــن مكتــب العقــار ولــم ميلــك صــك للنظــارة إال 
يف تاريــخ 1432/11/13هـــ وبهــذا ال يحــق لــه ايجــار عقــار الوقــف إال 
بعــد صــدور صــك النظــارة وهــذا مــا يتضــح مــن صــك النظــارة وأفهــم بــه 
وذلــك ســبب تدخــل رجــال األمــن حيــث يوجــد يف صــك الوقفيــة شــروط 
للموقــف لــم يطلــع عليهــا الناظــر مبــا إننــي كنــت الشــاهد الوحيــد علــى 
صــك الوقفيــة وهــذا مــا يتضــح لكــم يف صــك الوقفيــة وامــا بخصــوص 
ــة وميكــن  محضــر رجــال األمــن عمــل رســمي وســجل يف قســم العزيزي
طلبــه منهــم وأمــا بخصــوص الشــقة اخلامســة وحســب كالم املدعــي انــه 
أجرهــا علــى اختــه ).....( وكان قبلهــا يقــول أن الشــقة لوالدتــك وحســب 
كالم ومــا ســمعته مــن ).....( أنــا عرضنــا عليــه االيجــار بعــد النظــارة 
ورفــض برغــم أن لنــا الشــفعة يف ذلــك وحســب كالم ).....( ســوء ســمعة 
العمــارة عنــد مكاتــب ).....(كيــف مت إيجــار العمــارة وهــل هــي مؤجــرة 
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اآلن أو ال لــذا أطلــب بإحالــة املوضــوع إلــى االدعــاء العــام للتحقيــق يف 
املوضــوع وإظهــار احلــق وحســب كالم ).....( أنــه وصــي علــى الناظــر 
والورثــة أطلــب احلضــور مــن الورثــة والســماع منهــم مبــا يقــول واســتخدام 
الــوكاالت بطريقــه غيــر صحيحــة والشــكوات الكيديــة ومحاســبته 
حيــث تبلــغ مــن الورثــة أن الــوكاالت التــي ســلمت لــه لفــك اإلرث وليــس 
لشــكايات كيديــة وتفكيــك األســرة ومت منعنــا مــن مخاطبــة الوالــدة 
أو مقابلتهــا أو اجللــوس معهــا بإنفــراد ومنعهــا مــن زيارتنــا بــدون أســباب 
أو مبــررات بحجــة انــه الوكيــل(( إ.هـــ. كمــا قــدم املدعــى عليــه اآلخــر 
).....( جوابــا محــررا تضمــن )) إن اإلجــراء الــذي أتخذه شــقيقي ).....( يف 
إيجــار وقــف مورثنــا ).....(  )رحمــه اهلل( غيــر صحيــح لألســباب التاليــة 
وهــي أنــه لــم ينفــذ وصيــة والــدي وذلــك حســب صــك الوقــف وليــس لديــه 
وكاالت مــن اجلميــع حتــى تتماشــي مــع األنظمــة وتوحــد اجلهــود يف 
ــة اإليجــارات وتســد املزايــدات ولــم تكــن اإلجــراءات التــي يقــوم  عملي
بهــا واضحــة للجميــع ولــم يجتمــع بجميــع الورثــة وهــم أشــقاءه )أربعــة 
ذكــور وثالثــة إنــاث إضافــة إلــى والدتنــا الكبيــرة بالســن( كمــا ورد 
يف دعــواه وال أعــرف مــا هــي بنــود االتفــاق وخاصة يف اســتالم اإليجارات 
وتوزيعهــا ومتــى كمــا ورد يف دعــواه أنــه مت االتفــاق لذلــك قمنــا بإفهامــه 
ــه اســتخراجه لصــك النظــارة والتقــدمي بهــذه الدعــوى  وكانــت ردة فعل
وحتــى اآلن لــم يقــم بواجــب النظــارة ولــم يســتطع إيجــار خمــس شــقق 
بحــي ).....( خلــف ).....( وبــدا يلقــي باللــوم علينــا حتــى يحصــل علــى 
عــذر عــدم إيجــار الشــقق مــع العلــم إن طلــب الشــقق بهــذه املنطقــة التــي 
ــة كمــا أن اســتخراج صــك النظــارة وأفــاد  ــى أحــد مطلوب ال يخفــى عل
الورثــة مــن حيــث تنفيــذ مــا ورد بصــك الوقــف وااللتــزام مبــا ورد يف صك 
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نظارتــه ووضــوح اإلجــراءات للجميــع أفــاد املدعــي محاســبتنا وتكليفنــا 
بجميــع خســائرهم ولــم يعمــل كشــف حســاب يوضــح خســائرهم وهــذا 
تكليفــه  فضيلتكــم  مــن  أطلــب  عليــه  مصداقيتــه  عــدم  علــى  يــدل 
بعمــل كشــف خســائره التــي أدعهــا ومحاســبة املتســبب بهــا وكذلــك 
كشــف حســاب الوقــف بالتواريــخ منــذ أن نصــب نفســه ناظــرا مــع 
العلــم أننــي لــم أتســلم أي مســتحقات مــن تاريــخ 1432/6/11هـــ وأمــل 
أن تســلم لنــا عــن طريــق قنــوات رســمية أمــا بالنســبة للشــقة اخلامســة 
ــدوب  ــاث وميكــن لفضيلتكــم إرســال أي من ــا أث فهــي مســكونة وفيه
ــا  ــخ وفــاة مورثن ــاء مــن بعــد تاري ــر الكهرب ــب فواتي للوقــوف عليهــا وطل
وقــد صــدر حكــم بذلــك مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ ).....( بصــك 
رقــم 33213511 وتاريــخ 1433/4/26هـــ والصــادر مــن هــذه احملكمــة 
والزالــت املماطلــة قائمــة يف تأجيرهــا أطلــب مــن فضيلتكــم اإلثباتــات 
مــن مقــدم الدعــوى وحضــور الورثــة الــذي اجتمــع بهــم للوقــوف علــى 
االتفــاق ويف حالــة عــدم ثبــوت مصداقيــة املدعــي يعاقــب علمــا بأننــي 
الــذي أضــاع علينــا اجلهــد  متضــرر معنويــا وماديــا مــن هــذا اإلدعــاء 
والوقــت كمــا أطلــب اســتحقاقي للفتــرة التــي ســكن فيهــا املســتأجرين 
اللذيــن خرجــوا وتعويضنــا باخلســائر التــي ذكرهــا املدعــي يف شــكواه 
ــع بعــد أن خــرج  ــر الشــقق األرب ــم ســألت املدعــي هــل مت تأجي (( إ.هـــ. ث
مت  لقــد  نعــم  بقولــه  فأجــاب  ومتــى كان  األربعــة  املســتأجرون  منهــا 
تأجيــر الشــقق األربــع حيــث قمــت بتأجيرهــا واآلن يقطنهــن مســتأجرون 
جــدد ثــم ســألت املدعــي عــن عقــود اإليجــار املبرمــة فأبــرز أربعــة عقــود 
مبرمــة مــع أربعــة مســتأجرين أرفــق صورهــا باملعاملــة ثــم جــرى تصفــح 
ــة فوجــدت صــورة صــك صــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم  أوراق املعامل
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علــى  ناظــر   ).....( إقامــة  ويتضمــن  1432/11/21هـــ  يف   32329668
وقــف ).....(كذلــك وجــدت ضمــن طياتهــا صــورة صــك إثبــات وقفيــة 
برقــم 6/100/352 يف 1430/07/11هـــ ويتضمــن وقفيــة ).....( وهــو 
بكامــل األهليــة الشــرعية وحبــس وســبل وتصــدق وأكــد وخلــد مــا هــو 
يف مكــة وحوزتــه وهــو باقــي حتــت تصرفــه واختصاصــه مبفــرده إلــى 
حــن صــدور الوقــف وهــو كامــل األرض ومــا أنشــأ عليهــا مــن مبانــي 

وقــف صحيحــًا شــرعيًا وحبســًا صريحــًا مرعيــًا أ.هـــ. هــذا مــا وجدتــه.
1434/02/05هـــ  الثالثــاء  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن  تقــدم  مــا  علــى  فبنــاء  املتداعــون  وفيهــا حضــر   10: الســاعة 45 
الدعــوى واإلجابــة ولطلــب املدعــي احلكــم علــى املدعــى عليهمــا بدفــع 
تعويــض عــن الشــقق األربــع التــي تضــرر الوقــف بخــروج املســتأجرين 
منهــا كمــا قــال وإلقــراره بــأن تلــك الشــقق األربــع قــد مت تأجيرهــا وألن 
الضمــان ال يجــب مبجــرد حــدوث الفعــل الضــار بــل إن مــن شــروطه أن 
يكــون حتقــق وقــوع الضــرر بصفــة دائمــة وذلــك بــأن يتحقــق العجــز 
عــن اإلنتفــاع علــى طريــق الــدوام أنظــر بدائــع الصنائــع 157-1554/7 
وعليــه فــإذا رجــع الشــيء إلــى احلالــة التــي كان عليهــا فــال ضمــان ألن 
صاحــب احلــق اســتطاع االنتفــاع بحقــه علــى الوجــه الــذي كان عليــه 
قبــل حــدوث الضــرر جــاء يف املغنــي إلبــن قدامــة يف معــرض حديثــه عــن 
ديــة األســنان فيشــرح قــول اخلرقــي رحمــه اهلل )ويف كل ســن خمــس 
مــن اإلبــل( وقــال القاضــي )إذا ســقطت أخواتهــا ولــم تعــد أخــذت الديــة 
وإن نبــت مكانهــا أخــرى لــم جتــب ديتهــا كمــا لــو نتــف شــعره فعــاد 
مثلــه( 133/12 فيقــاس علــى هــذا أن أي ضــرر مــن شــرط اســتحقاق 
التعويــض عنــه وقوعــه بصفــة دائمــة فــإذا رجــع الشــيء إلــى احلالــة التــي 
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كان عليهــا فــال تعويــض بنــاء عــل ذلــك فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى 
املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليهمــا منهــا وبذلــك حكمــت وبعرضــه 
علــى املدعــي قــرر قناعتــه بــه عليــه واألمــر مــا ذكــر واســتنادًا علــى املادة 
اخلامســة والســتن بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت 
رفــع كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة اإلســتئناف لتدقيــق احلكــم 
لتعلقــه بوقــف وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف1434/2/5هـــ .
العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ).....( أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبكــة املكرمــة خلــف فضيلــة الشــيخ ).....( القاضــي األســبق بهــذه 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  أوراق  عــادت  حيــث  احملكمــة 
باخلطــاب رقــم 321546749 يف 1434/4/15هـــرفقها الصــك الشــرعي 
الدائــرة  بقــرار  عليــه  مظهــرًا  1434/2/27هـــ  يف   3449861 رقــم 
وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية  لألحــوال  الثانيــة 
يف   34181960 رقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  مبحكمــة  املــال 
1434/4/8هـــ املتضمــن أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت 
قاضــي  وتوقيــع).....(  ختــم  اســتئناف  قاضــي  احلكــم  علــى  املوافقــة 
اســتئناف ختــم وتوقيــع ).....( رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ).....( حــرر يف 
1434/6/6هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .. 
فقــد  وبعــد   ، بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  هلل  احلمــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
مكــة املكرمــة االطــالع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ).....( 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 3449861 وتاريــخ 
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1434/2/27هـــ املتضمــن دعــوى ).....( ضــد ).....( و).....( ابنــي ).....( 
الصــك  وبدراســة  اإلنهــاء  يف  املذكــور  بالوقــف  أضــرار  بخصــوص 
وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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: 34311046  تاريُخه: 1434/9/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34186030

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34385607 تاريخه: 1434/12/24هـ 

وقــف - عقــد اســتثمار وقــف - نــزع ملكيــة الوقــف - مطالبــة بالتعويــض 
الوفــاء بالعقــود - ســريان مفعــول صــك  عــن مــدة العقــد -وجــوب 
النظــارة - التعويــض املقــدر لــأرض يكــون للوقــف والتعويــض املقــدر 
للمبنــى يــوزع علــى عــدد ســنوات عقــد اإليجــار - وجــوب رفــع احلكــم 

ــو قنــع.  حملكمــة االســتئناف إذا كان احملكــوم عليــه ناظــر وقــف ول

1. قوله تعالى }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{.
2. قوله صلى اهلل عليه وسلم )املسلمون على شروطهم(.

3. املادة )179( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي ضــد ناظــري وقــف بأنــه اســتثمر عقــار الوقــف الواقــع 
العقــار  واســتلم  هــذه احملكمــة  مــن  الصــادر  الصــك  ... مبوجــب  يف 
الوقــف  أزيــل  وقــد  عامــًا  ملــدة خمســة عشــر  بتاريــخ 1419/1/21هـــ 
بتاريــخ 1431/1/15هـــ  بعــد مضــي اثنــا عشــر عامــا وتبقــي لــه مــن مــدة 
االســتثمار ثــالث ســنوات وقــد تضمــن الصــك املشــار إليــه )أنــه يف حالــة 
نــزع ملكيــة الوقــف مــن أي جهــة كانــت بعــد تعميــره أثنــاء مــدة التعاقــد 
فــإن التعويــض املقــدر ملنفعــة األرض يكــون للوقــف والتعويــض املقــدر 
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ــى عــدد ســنوات عقــد اإليجــار ويكــون للمعمــر قيمــة  للمبنــى يــوزع عل
ســنوات مــا تبقــى لــه مــن العقــد الباقــي للوقــف ( ويطلــب احلكــم علــى 
الوقــف مبــا تبقــى لــه مــن قيمــة االســتثمار هكــذا ادعــى، أجــاب املدعى 
عليهمــا باملصادقــة علــى اســتثمار املدعــي الوقــف باملــدة املذكــورة وعلى 
إزالــة العقــار وأن املتبقــي للمدعــى عليه ثالث ســنوات من مدة االســتثمار 
وقــد عــوض الوقــف عــن قيمــة األنقــاض مببلــغ وقــدرة اثنــان وســتون 
ــال  ــًا وتســعمائة وواحــد وأربعــون ري ــة وتســعة وخمســون ألف ــا ومائ مليون
وخمســة وثالثــون هللــة وبعــد قســمته حســب الشــرط املذكــور يكــون 
للمدعــي مبلغــا وقــدره اثنــا عشــر مليونــا وأربعمائــة وواحــد وثالثــون 
ألفــًا وتســعمائة وثمانيــة وثمانــون ريــال وســبع وعشــرون هللــة هكــذا 
أجابــا، بعرضــه علــى املدعــي قــال أطلــب احلكــم بتســليمي هــذا املبلــغ، 
جــرى االستفســار عــن صكــي النظــارة واالســتثمار فــوردت اإلجابــة 
بســريان مفعولهــا وعــدم الشــرح علــى ســجلها بشــيء، حيــث إن املدعــي 
واملدعــى عليهمــا قــد اتفقــا علــى قســمة التعويــض لألنقــاض يف حالــة 
ــز  ــى عــدد الســنوات وأجي ــزع العقــار قبــل إكمــال مــدة االســتثمار عل ن
ذلــك مــن قبــل مصــدر الصــك ولقولــه تعالــى »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا 
بالعقــود« ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »املســلمون علــى شــروطهم«، 
ملــا تقــدم صــدر احلكــم علــى ناظــري الوقــف بــأن يدفعــا للمدعــي املبلــغ 
املدعــى بــه ومقــداره اثنــا عشــر ميلونــًا وأربعمائــة وواحــد وثالثــون ألفــًا 
ــة، قنــع املدعــي  وتســعمائة وثمانيــة وثمانــون ريــال وســبع وعشــرون هلل
واملدعــى عليهمــا باحلكــم وبنــاء علــى املــادة التاســعة والســبعن بعد املائة 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية تقــرر رفــع هــذا اإلجــراء إلــى محكمــة 
االســتئناف لتدقيقــه، صــدق احلكــم مــن دائــرة األحــوال الشــخصية 
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الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ......القاضي يف احملكمة العامة مبكة 
املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــخ 1434/04/22 هـــ   العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 34186030 وتاري
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34993021 وتاريــخ 1434/04/22 هـــ  حضــر 
...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......بصفتــه مالــك 
شــركة ...... للتعميــر مبوجــب شــهادة تســجيل فــرع شــركة رقــم ......
تاريــخ 1433/2/3هـــ الصــادرة مــن وزارة التجــارة والصناعــة وحضــر 
ــي رقــم ......و ...... حلضــوره ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم... بصفتهمــا ناظريــن علــى 
وقــف ...... مبوجــب صــك النظــارة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
17/13/8 تاريــخ 1421/11/9هـــ وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال إننــي 
اســتثمرت عقــار الوقــف الواقــع يف ...مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه 
العقــار  احملكمــة برقــم 6/22/75 تاريــخ 1417/9/17هـــ واســتلمت 
بتاريــخ 1419/1/21هـــ و ملــدة خمســة عشــر عــام وقــد أزيــل الوقــف 
بتاريــخ 1431/1/15هـــ  بعــد مضــي اثنــا عشــر عامــا وتبقــي لــي مــن مــدة 
االســتثمار ثــالث ســنوات وقــد تضمــن الصــك املشــار إليــه )أنــه يف حالــة 
نــزع ملكيــة الوقــف مــن أي جهــة كانــت بعــد تعميــره أثنــاء مــدة التعاقــد 
فــإن التعويــض املقــدر ملنفقــة األرض يكــون للوقــف والتعويــض املقــدر 
ــى عــدد ســنوات عقــد اإليجــار ويكــون للمعمــر قيمــة  للمبنــى يــوزع عل
ســنوات مــا مضــى لــه مــن العقــد الباقــي للوقــف ( أطلــب احلكــم علــى 
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الوقــف مبــا تبقــى لــي مــن قيمــة االســتثمار وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليهمــا قــاال مــا ذكــره املدعــي مــن أنــه اســتثمر عقــار الوقــف الواقــع 
ــل  ــدأ يف 1419/1/21هـــ وأزي ــه ب ــه وأن يف ... مبوجــب الصــك املشــار إلي
العقار بتاريخ 1431/1/15هـ وقد كانت مدة االســتثمار خمســة عشــر 
ســنة فهــذا كلــه صحيــح وقــد عــوض الوقــف عــن قيمــة االنقــاض مببلــغ 
ــة وتســعة وخمســون ألــف و تســعمائة  ــا ومائ ــان وســتون مليون وقــدرة اثن
وواحــد وأربعــون ريــال وخمســة وثالثــون هللــه )62,159,941,35 ريــال( 
رقــم  للعقــار  الشــمالية  الســاحات  جلنــة  مــن  الصــادر  التقديــر  حســب 
11505 بتاريخ 1434/1/26هـ   وبعد قســمته حســب الشــرط املذكور 
يكــون للمدعــي مبلغــا ومقــداره اثنــا عشــر مليونــا وأربعمائــة وواحــد 
وثالثــون ألــف وتســعمائة وثمانيــة وثمانــون ريــال وســبعة وعشــرون هللــه 
)12.431.988.27ريــال( هكــذا أجابــا وبعرضــه علــى املدعــي قــال 
ــة لهــذا احلــد  ــغ وعنــد وصــول القضي أطلــب احلكــم بتســليمي هــذا املبل
رفعــت  اجللســة لالستفســار عــن صكــي النظــارة واالســتثمار املشــار 
إليهمــا ويف جلســة أخــرى  حضــر الطرفــان وقــد جــرى االستفســار عــن 
صــك النظــارة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 17/13/8 وتاريــخ 
1421/11/9هـــ  فعــاد بخطــاب مديــر الســجل املتضمــن أنــه ال يوجــد 
وســاري  1434/6/28هـــ  تاريــخ  حتــى  يذكــر  شــرح  أي  ســجله  علــى 
املفعــول كمــا جــرى االستفســار عــن صــك االســتثمار املشــار إليــه فعــاد 
بخطــاب مديــر الســجل 341551939 تاريــخ 1434/6/26هـــ املتضمــن 
أنــه ال توجــد علــى ســجله أي شــرح يذكــر حتــى تاريــخ 1434/6/28هـــ 
مصــدرة  إجــازة  يتضمــن  وجدتــه  عليــه  وباالطــالع  املفعــول  وســاري 
لالتفــاق علــى أن يقــوم » ......« باســتثمار األرض الواقعــة ... واملعروفــة 
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...اململوكــة للوقــف مبوجــب الصــك الصــادر مــن احملكمــة برقــم 9/79 
يف 14238/3/1هـــ ملــدة خمســة عشــر ســنة تبــدأ مــن تاريــخ تســليم املوقــع 
وأنــه يف حــال نــزع ملكيــة الوقــف مــن أي جهــة كانــت بعــد تعميــره 
أثنــاء مــدة التعاقــد فــإن التعويــض املقــدر ملنفعــة األرض يكــون للوقــف 
والتعويــض املقــدر للمبنــى يــوزع علــى عدد ســنوات عقــد اإليجار ويكون 
للمعمــر قيمــة ســنوات مــا بقــي لــه مــن العقــد و الباقــي للوقــف كمــا 
أحلــق بــه أن املســتثمر اســتلم املوقــع بتاريــخ 1419/1/21هـــ كمــا جــرى 
ــر  ــة تطوي ــر عقــار صــادرة مــن جلن ــغ عــن تقدي ــى صــورة تبلي اإلطــالع عل
الســاحات الشــمالية واملتضمنــة اســم املالــك وقــف ...رقــم الصــك 9/79 
اثنــا  ريــال(   62,159,941,35( املبانــي  مبلــغ  1238/3/1هـــ  وتاريخــه 
وســتون ميلــون ومائــة وتســعة وخمســون ألــف وتســعمائة وواحــد وأربعــون 
ريــال وخمســة وثالثــون هللــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومــا جــرى اإلطــالع عليــه وحيــث أن املدعــي واملدعــى عليهمــا قــد اتفقــا 
علــى قســمة التعويــض لإلنقــاض يف حالــة نــزع العقــار قبــل إكمــال مــدة 
االســتثمار علــى عــدد الســنوات وأجيــز ذلــك مــن قبــل مصــدر الصــك 
ولقولــه تعالــى« يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود« ولقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم »املســلمون علــى شــروطهم« وجلميــع مــا ذكــر بعاليــة فقــد 
حكمــت علــى ناظــري وقــف ......بــأن يدفعــا للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه 
ــون وأربعمائــة وواحــد  ومقــداره )12,431,988,27ريــال( اثنــا عشــر ميل
وثالثــون ألــف وتســعمائة وثمانيــة وثمانــون ريــال وســبعة وعشــرون هللــة 
وبعرضــه علــى الطرفــن قــرروا القناعــة بــه وبنــاء علــى مــا تضمنــه املــادة 
التاســعة والســبعون بعد املائة من نظام املرافعات الشــرعية  فســيتم رفع 
هــذا اإلجــراء إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
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اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه وســلم حــرر يف 1434/8/30هـ
فقــد  وبعــد   ، بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  هلل  احلمــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
املــال مبحكمــة االســتئناف  يف منطقــة  والوصايــا والقصــار وبيــوت 
مكــة املكرمــة االطــالع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
......القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 34311046 
وتاريخ1434/9/2هـــ املتضمــن دعــوى  ......ضــد / ......وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مــع مالحظــة التنبيــه 
ــه  ــه وصحب ــى ال ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل املرفــق واهلل املوفــق وصل

وســلم .
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: 33482076تاريُخه: 1429/12/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 68050219

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3442549 تاريخه: 1434/2/20هـ

وقــف - طلــب إلغــاء وقــف أبيهــم لتضررهــم - وقــف علــى األوالد ونســل 
الذكــور دون اإلنــاث - املوقــف فاقــد األهليــة - الوقــف بأكثــر مــن 
الثلــث - إقــرار املدعــني وباقــي الورثــة بالوقــف كتابــة يف حيــاة الواقــف 
- إثبــات الوقــف بحكــم شــرعي ال يجــوز نقضــه - حكــم احلاكــم يرفــع 
اخلــاف يف املســائل اخلافيــة - إثبــات الوقــف يف غيــر موطــن املوقــف 

أو بلــد العقــار - رد الدعــوى - إخــاء ســبيل الناظــر.

1- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )إذا مــات ابــن ادم انقطــع عملــه 
إال مــن ثــاث صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه(

2- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )مــا أبقيــت ألهلــك قلــت مثلــه 
وأتــى أبوبكــر بــكل مــا عنــده فقــال يــا أبابكــر إلــخ...(

الــدال عليــه عرفــا ينظــر املغنــي  3- الوقــف يلــزم بالقــول أو الفعــل 
 )189-190/8(

4- قــال اإلمــام مالــك )الرجــل إذا كان صحيحــا كان أحــق بجميــع 
مالــه... إلــخ( املوطــأ 112/4

5- قــال الباجــي )يجــوز للرجــل أن يتصــدق مبالــه كلــه يف صحتــه 
املوطــأ  )55/4( املنتقــى شــرح  واعتلوا...إلــخ( 

6- قــال ابــن بطال)اتفــق مالــك والكوفيــون والشــافعي وأكثــر العلماء 
أنــه يجــوز للصحيــح أن يتصدق...إلخ( فتح الباري البن حجــر 26-25/5
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أقــام بعــض ورثــة رجــل دعــوى علــى ناظــر وقــف والدهــم وطالبــو بإلغــاء 
صــك الوقفيــة وإعــادة األمــوال املوقوفــة لهــم ولبقيــة الورثــة بحجــة أن 
الوقــف أتــى علــى أكثــر املــال وأن املوقــف فاقــد لألهليــة الشــرعية 
حــال الوقــف وأن صــك الوقــف صــادر مــن احملكمــة الكبــرى بالباحــة 
واكثــر العقــارات توجــد يف منطقــة مكــة واملوقــف يســكن فيهــا قبــل 
وفاته،صــادق املدعــى عليــه علــى الوقــف ورفــض طلــب املدعــن وأنكــر 
واألوراق  الشــهود  بشــهادة  واثبــت  لألهليــة  فاقــدا  كان  املوقــف  أن 

7-قــال ابــن رشــد يف البيــان والتحصيل)وســئل - أي: مالــك - عــن 
الرجــل يتصــدق مبالــه كلــه هلل ويتخلــى منــه قــال إن كان صحيحــًا 

فــا بــأس( 13/394
8-قــال القــرايف يف الذخيــرة )جــوز مالــك الصدقــة مبالــه كلــه الن 

الصديــق رضــي اهلل عنــه فعلــه( 288/6
9-قــال الصنعانــي يف ســبل الســام )واختلــف العلمــاء يف صدقــة الرجل 

بجميــع مالــه فقــال القاضــي عيــاض إن جوزه...إلخ(141/2
10-قــال النــووي يف شــرح صحيــح مســلم )واختلــف العلمــاء يف الصدقة 

بجميــع املــال فمذهبنــا أنــه مســتحب ...إلخ(125/7
11-قال اإلمام أحمد  )يجوز له يف صحته أن يوقف ماله كله(33/1

12-قــال الشــيخ محمــد العثيمــني يف الشــرح املمتــع )والوقــف ينفــذ مــن 
جميــع املــال فلــو وقــف جميــع مالــه نفــذ ...إلــخ(25/11

ولوائحهــا  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   3/  32 واملــادة   6 13-املــادة 
لتنفيذيــة ا
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املوقعــة مــن املدعــن وغيرهــم مــن بقيــة الورثــة بــأن املوقــف كان يف 
أهليتــه الشــرعية حــن أوقــف األوقــاف املذكــورة يف الدعــوى كمــا 
أثبــت علــم املدعــن وغيرهــم مــن بقيــة الورثــة بــأن املوقــف قــد أوقــف 
العقــارات املذكــورة وأنهــم موافقــون عليهــا حــال حياتــه، رجــع املدعــون 
وقــرروا أن مورثهــم كان يف أهليتــه الشــرعية حــال الوقــف وطالبــوا 
بإلغــاء مــا زاد عــن الثلــث مــن الوقــف، جــرى مداولــة بــن األطــراف وبعــد 
اطــالع احملكمــة علــى صــك الوقفيــة وغيــره مــن الصكــوك املتعلقــة يف 
هــذا الوقــف وصــك حصــر الورثــة وإلقــرار املدعــن بــأن املوقــف كان 
يف أهليتــه الشــرعية حــن أوقــف األمــوال املذكــورة يف الدعــوى وألن 
الوقــف ال يلــزم أن يكــون بالثلــث وألن الصحيــح مــن أقــوال أهــل العلــم 
أنــه يجــوز التصــرف حــال احليــاة بــكل املــال بالوقــف والصدقــة وأمــا 
احتجــاج املدعــن بإبطــال الوقــف ألنــه صــادر مــن بلــد ال توجــد فيهــا 
األمــوال املوقفــة وال يســكنها املوقــف فغيــر صحيــح ألن النظــام ال مينــع 
مــن ذلــك بنــاء علــى املــادة 3/32 مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات 
الشــرعية وألن حكــم احلاكــم يرفــع اخلــالف والوقــف ثابــت بحكــم 
شــرعي واالجتهــاد ال ينقــض مبثلــه ردت احملكمــة الدعــوى، اعتــرض 

املدعــون صــدق احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )000( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
برقــم وتاريــخ 1432/03/16هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم ..... وتاريــخ 
1432/03/16هـــ حضــر بالســجل املدنــي رقــم بوكالتــه عــن بوكالتــه 
عــن بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل برقــم يف 1432/3/27هـــ 
والتــي تخولــه إقامــة وســماع الدعــاوى واملرافعــة واملدافعة...الــخ وادعــى 
علــى احلاضــر معــه بالســجل املدنــي رقــم بصفتــه الناظــر علــى وقــف والده 
يف  بالباحــة  الكبــرى  احملكمــة  مــن  الصــادر  الصــك  مبوجــب 
1424/8/18هـــ قائــال يف دعــواه عليــه إن مــورث موكلتــي وهــو والدهما 
قــد تــويف بتاريــخ 1428/5/16هـــوبعد وفاتــه فوجئــت موكلتــي بأنــه 
صــدر صــك مــن احملكمــة الكبــرى بالباحــة بوقفيــة والدهمــا للكثيــر 
مــن العقــارات التــي ميلكهــا وقيمتهــا تتجــاوز مليــار ريــال ومورثهمــا يف 
ذلــك الوقــت كمــا يعلــم اجلميــع كان فاقــدا لألهليــة حيــث كان يبلــغ 
مــن العمــر واحــد وثمانــن ســنة وقــد أصيــب يف العشــر ســنن األخيــرة 
بالكثيــر مــن األمــراض ومنهــا مــرض القلــب كمــا بتــر جــزء مــن ســاقه 
وأصيــب بجلطــات يف الســاق وكان ينتقــل إلــى أملانيــا ســنويا مرتــن 
للعــالج وكان يتعاطــى أدويــه ومســكنات كثيــرة وأدى ذلــك كلــه إلــى 
اختــالل يف ذاكرتــه وتركيــزه فــكان ال يعــرف بعــض أوالده وكان 
هــذا قبــل إثبــات الوقفيــة ولــذا وألن الوقفيــة صــدرت مــن رجــل لــم يكــن 
بأهليتــه املعتبــرة شــرعا فــإن موكلتــي تطلبــان إلغــاء صــك الوقفيــة 
موروثــة  أمــالك  بأنهــا  املوقوفــة  التملــك  صكــوك  علــى  والتهميــش 
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وليســت وقــف هــذا دعــواي وبســؤال املدعــي عليــه نظــارة عــن دعــوى 
املدعــي وكالــة أبــرز ورقــة هــذا نصهــا :- أجيــب علــى دعــوي )000( 
مبــا  1432/3/16ه  وتاريــخ   )000000( رقــم   )00000( بنتــي  و)000( 
ِذيــَن  َــا ِإْثُمــُه َعَلــى الَّ َلــُه َبْعَدَمــا َســِمَعُه َفِإمنَّ يلــي:- قــال تعالــي )َفَمــْن َبدَّ
يٌع َعِليٌم( )181البقرة ( أواًل:- )ننكر هذه الدعوي  َ َســمِ ُلوَنُه ِإنَّ اهللَّ ُيَبدِّ
إنــكارًا كليــًا(. ثانيــًا:- ال صحــة ملزاعمــي املدعيتــن مــن أن والدنــا 
والدهمــا فاقــد األهليــة مطلقــا( . ثالثــًا:- دعــوي هاتــن املدعيتــن ال 
تنفــك عمــا يكذبهــا إذا يكذبهــا احلــس والواقعــي وضــح مــا يلــي تــويف 
والدنــا ) الواقــف ( يف 1428/5/16هـــ وكان عمــره )79( عامــًا و10 
أشــهر وخمســة عشــر يومــًا وفــاة طبيعيــة حســب شــهادة الوفــاة رقــم 
)0000( يف 1431/11/19هـــ وحســب صــك ثبــوت وفاتــه وانحصــار إرثــه 
رقــم )000000( يف 1431/11/26هـــ وشــهادة تبليــغ الوفــاة وأن ســبب 
واملــرض  والتنفســية  الدمويــة  بالــدورة  حــاد  هبــوط  املباشــرة  الوفــاة 
ــب وأمــراض أخــري  ــي املســبب للوفــاة هبــوط حــاد بوظائــف القل األصل
ســاعدت علــى حــدوث الوفــاة فشــل كلــوي أوقــف والدنــا وقفــه قبــل عــام 
1424هـــ ووكل ابنــه )0000( إلثبــات وقفــه بالوكالــة رقــم )000000( 
يف 1424/5/7هـــ مــن كتابــة عــدل وعمــره )75 عامــًا و8 أشــهر و6أيــام( 
وهــو مكتمــل األهليــة صحيــح العقــل بكامــل الصفــة الشــرعية أقــر 
واعتــرف أمــام كاتــب العــدل بتوكيلــه البنــه )00000(. ثبــت الوقــف 
ثبوتــًا صحيحــًا شــرعيًا بأركانــه وشــروطه وجهتــه وحكــم القاضــي 
1424/7/6هـــ  يف  وخصوصــه  عمومــه  يف  ولزومــه  بثبوتــه  الشــرعي 
وشــهادة  إقــرار  1424/8/18هـــ  يف   )3/  36( رقــم  الشــرعي  بالصــك 
املدنيــة  األحــوال  إلــى  ذهابــه  وأبنائــه مت  بناتــه  وأزواج  وبناتــه  زوجتــه 
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بتاريــخ  وصــدرت  بــه  اخلاصــة  األحــوال  بطاقــة  لتجديــد   )000000(
1424/8/16هـــ تصــرف والدنــا بصفتــه واقــف وقفــه والناظــر الشــرعي 
عليــه بعقــد اســتثمار وهــو مكتمــل األهليــة وبكامــل صفتــه الشــرعية 
مكتمــل العقــل جائــز التصــرف وهــذا العقــد مــؤرخ يف 1427/1/1ه 
املتسلســل  اجللــد   )000000( رقــم  الوكالــة   )000000( ابنــه  وكلــه 
7132 / 3 يف 1418/2/27هـــ صــادرة مــن كتابــة عــدل )000000( 
بتاريــخ   )000000( العــدل  وزارة  فــرع  مــن  عليهــا  واملصــادق 
يف  اخلارجيــة  وزارة  مــن  عليهــا  واملصــادق  1420/10/29هـــ 
1420/10/30هـــ وصــورة طبــق االصــل يف تاريــخ 1422/05/16هـــ ولــم 
 )  000000 ( األخ  والدنــا  وفاتــه وكل  بعــد  إال  الوكالــة  هــذه  تلغــي 
وهــو  عــدل  كتابــة  مــن  1425/4/25ه  يف   )000000( رقــم  بوكالــة 
كامــل االهليــة ومكتمــل الصفــة الشــرعية اقــر واعتــرف امــام كاتــب 
 )000000( ابنــه  والدنــا  وكل   )000000( لــألخ  بتوكيلــه  عــدل 
عــدل  كاتــب  مــن  1426/1/14هـــ  يف   )000000( رقــم  بالوكالــة 
اقــر  الشــرعية  الصفــة  ومكتمــل  االهليــة  بكامــل  وهــو   )000000(
واعتــرف امــام كاتــب عــدل بتوكيلــه البنــه وكلــه ابنــه )000000( أي 
أن )000000( وكل والدنا بالوكالة )000000(بتاريخ 1422/5/16هـ 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل والوكالــة رقــم )000000( يف 1425/3/30 
هـــ مــن الســفارة الســعودية )000000( وال يــوكل شــخص غيــر عاقــل يف 
العشــر الســنوات قبــل وفــاة والدنــا - رحمــة اهلل - كان عاقــاًل مكتمــل 
األهليــة كامــل الصفــات الشــرعية فــوكل بعــض أبنائــه بالوكالــة رقــم 
1423/1/27هـــ  يف   )0000  ( ورقــم  1419/9/21هـــ  يف   )000000(
واشــتري عقــارات يف عــام 1423هـــ يف 1423/8/17هـــ وقــد طلــب أعــادة 
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بيــع اخليــار للصــك رقــم )000000( من البنك )000000( إلى )000000( 
والدنــا  طلــب  هـــ   1426/01/17 يف  اإلفــراغ  ومت  1425/10/09ه  يف 
تصريــح عمــره عــام 1422هـــ وقابــل وزير احلــج األســتاذ )000000( واخذ 
خطــاب املوافقــة علــي تصريــح العمــرة وذهــب لألدلــة اجلنائيــة ألخــذ 
بصماتــه حســب النظــام وجــدد التصريــح عــام 1427هـــ وأيضــا ذهــب إلى 
األدلــة اجلنائيــة ألخــذ بصماتــه حســب النظــام واحلــال أنــه عاقــل مــدرك 
صحيــح العقــل واجلســم ووقــع علــي أوامــر الســداد يف بنــك ســاب وفتــح 
حســاب جديــد خــاص بشــركة )000000( وأسســها يف عــام 1425هـــ 
ووقــع خطــاب طلــب توزيــع ســيارات )000( يف عــام 25- 1426 هـــ إلــى 
البنــك  مــن  باملاليــن  تســهيالت  عقــود  توقيــع   )000000( شــركة 
وتوقيــع  ألمــر  ســندات  علــي  ووقــع   )000000( ومصــرف   )000000(
عقــد  القبــض  وســندات  1425/9/18هـــ  يف  الرصيــد  بصحــة  إقــرار 
نــكاح ابنتــه يف عــام 1420ه لزوجهــا ومت اخللــع بعــد ذلــك عقــد نــكاح 
ابنتــه )000000( يف نهايــة عــام 1421ه لزوجهــا الســابق )000000( ثــم 
تزوجــت بعــد قدومــه مــن )000000(. وعقــد نــكاح ابنتــه )000000( 
مــن د. يف 1422/8/16 هـــ بالعقــد رقــم )000000( ومصــدره مدينــة 
)000000( باحملكمــة العامــة )000000(. وعقــد نــكاح ابنتــه يف عــام 
ــذ عــام  ــم االتفــاق بينهمــا.  ومن ــم يت ــم ل 1426ه مــن زوجهــا )000000( ث
1418 ووالدنــا يــداوم يف مكتبــه مبعــرض بيع الســيارات بالـــ)000000(

صباحــًا ومســاءًا ولــم يتوقــف عــن املداومــة وإلــى أن مــرض مرضه األخير 
هــذه  كل  الوفــاة  قبــل  1428هـــ  عــام  مــن  فقــط  شــهرين  خــالل  يف 
التصرفــات منــذ عــام 1418 هـــ إلــى عــام 1428 هـــ وهــو واحلــال أنــه 
صحيــح العقــل مكتمــل األهليــة كامــل الصفــة الشــرعية والكثيــر. 
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رابعــًا:- لقــد أقــرت كل واحــدة مــن املدعيتــن )000000( بالوقــف قــواًل 
وكتابــة موقعــة ومحصنــة بتوقيــع كل واحدمنهمــا )000000( ببصمــة 
ــة وهــذا  ــة الورث إبهامهــا و)000000( بإمضائهــا بيدهــا و مبصادقــة بقي
موثقــة بالوثيقــة املؤرخــة يف 1429/3/4هـــ وأنهمــا اســتلما مســتحقات 3 
ســنوات متتاليــة مــن الوقــف مبوجــب شــيكات و مخالصــات نهايــة كل 
عــام وقــد تنازلتــا عــن جــزء مــن حصتهيمــا يف الوقــف بالتســاوي مثــل 
بقيــة املســتحقن لوالدتيهمــا )000000( طيلــة حياتهــا مبوجــب اقــرار 
وتعهــد غيــر قابــل لإللغــاء وهــذا إقــرار بحــق آدمــي مســلم معصــوم ال 
يجــوز الرجــوع عنــه وحجــة ملزمــة لهمــا ال يجــوز الرجــوع عنــه شــرعًا 
وبهــذا اإلقــرار واملصادقــة تــرد دعواهمــا هــذه وال تســمع شــرعًا ويثبــت 
أعيــان  قائمــة  علــي   )000000( ومنهــم  الورثــة  جميــع  مصادقــة  هــذا 
الوقــف موثقــة ومحصنــه بتوقيــع كامــل الورثــة ومنهــم هاتــان املدعيتــان 
 . دعواهمــا  تســمع  فــال  لهمــا  ملــزم  إقــرار  يعتبــر  وهــذا   )000000(
خامســًا:- لقــد توفــرت يف هــذه الدعــوى املزعومــة شــروط عــدم صحتهــا 
وأنهــا ال تنفــك عمــا يكذبهــا و هــي األمــور الثمانيــة عشــر و أنهــا مردودة 
علــي املدعيتــن إلقرارهمــا بالوقــف ومصادقتهــا علــي أعبائــه إقــرارًا و 
مصادقــة وموافقــة بوثائــق صحيحــة محصنــة بتوقيعهمــا وشــهود مــن 
شــهد بــه وعليــه فقــد وجــب شــرعًا وعرفــًا و نظامــًا رد دعواهمــًا وعــدم 
إجابتــي  هــذه  منهــا  ســبيلنا  وإخــالء  عنهــا  النظــر  وصــرف  ســماعها 
أبــرز ردا هــذا  وبعــرض هــذه الورقــة واإلجابــة علــى املدعــي وكالــة 
نصــه:- أوال(:- إن جميــع مــا ورد يف الفقــرات أواًل ، وثانيــًا ، وثالثــًا 
بتفاصيلهــا الطويلــة إلــى البنــد ثمانيــة عشــر ) 18 ( جميــع مــا احتــوت 
عليــه معلومــات عامــة ال ميكــن مــن خاللهــا إثبــات أهليــة املوقــف حيــث 
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لــه بأعمــال  أنــه وكل أشــخاصا ليقومــوا  أن معظمهــا إفــادات علــى 
وذكــٌر ألرقــام هــذه الــوكاالت وحــوادث عــن قيامــه بطلــب تراخيــص 
جتاريــة وأنــه باشــر عقــد نــكاح ابنتــه ونحــوه ونحــن نقــول أن هــذا عليهــم 
ــه  ــدل ويشــير إلــى ضعــف املوقــف رحمــه اهلل وعــدم قدرت ــه ي ال لهــم ألن
بالقيــام باألعمــال التجاريــة ولذلــك احتــاج إلــى هــذه الــوكاالت، علمــا 
أن هنالــك وكالــة شــرعية مبرمــة مــن املوقــف برقــم 3910 وصــادرة 
بتاريــخ 1423/1/17ه أي قبــل ســتة ســنوات مــن وفاتــه حــن قراءتهــا مــن 
أي شــخص ســيعلم بــأن هــذا الرجــل هــو أحــد رجلــن إمــا رجــل غائــب 
متامــا عــن هــذه البــالد وال يســتطيع مباشــرة شــيء فيهــا أو أنــه عاجــز 
و)000000(،   ،)000000( لألبنــاء  تنــص  وكالــة  ألنهــا  متامــا 
و)000000(، مجتمعــن ومنفرديــن بالقيــام بجميــع األعمــال واإلشــراف 
األمــوال  واســتالم  والشــراء  والبيــع  واإليــداع  والســحب  علــى جتارتــه 
أوكل فيهــا ألبنائــه املذكوريــن جميــع التصرفــات حتــى تــكاد تكــون 
وكالــة عامــة تفصيليــة لــكل تصــرف وهــذا قبــل وفاتــه بســت ســنوات 
وهــذه الوكالــة تــدل علــى عــدم صحــة مــا ذكــروه مــن أنــه كان يباشــر 
أعمالــه بنفســه وهــي تبطــل مــا زعمــوه مــن أنــه كان يباشــر عمله بنفســه 
. ثانيــًا:- جــاء يف البنــد ) 18 ( مــن الفقــرة ثالثــًا: بــأن والدهــم يــداوم 
يوميــا منــذ عــام 1418 هـــ مبكتبــه ومعــرض ســياراته إلــى قبــل وفاتــه 
الفتــرة  هــذه  يف  كان  املوقــف  إن  بــل  صحيــح  غيــر  وهــذا  بشــهرين 
املذكــورة حتــت وطــأة املــرض وشــدته حتــى إن ســاقه بتــرت يف عــام 
1422ه وكان يعانــي مــن أمــراض القلــب والكلــى وكان ينقــل للســفر 
الفتــرة  خــالل  مــرة  مــن  أكثــر  للعــالج  و)000000(   )000000( إلــى 
املذكــورة التــي يزعمونهــا ، بــل إنــه ومنــذ عــام 1422هـــ حينمــا بتــرت 
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ســاقه واشــتد عليــه املــرض رحمــه اهلل كان يف ذلــك الوقــت قــد أصيــب 
إن موكلتــي )000000(  الذاكــرة حتــى  فقــد   ) الزهاميــر   ( مبــرض 
االبنــة الصغــرى والتــي كانــت هــي أكثــر شــخص مالزمــًا لــه يف حالــه 
بخدمتــه  تقــوم  وكانــت  متزوجــة  تكــن  لــم  ألنهــا  وســفره  وترحالــه 
وغســله ومســاعدته يف أمــوره الذاتيــة والشــخصية فهــي ألصــق النــاس بــه 
كانــت تالحــظ عليــه أنــه كان ينكــر وجــوه النــاس والزائريــن ويســأل 
عــن املوتــى ملــا لــم يأتــوا ، ويطلــب طلبــات ممــن حولــه غيــر ممكنــة 
ككونــه يف )000000( وحتــت العــالج ويطلــب أن يذهبــوا بــه للمعــرض 
وللمكتــب ويســأل عــن مكانــه ، ورغــم أن موكلتــي صاحبــة دعــوى ، 
إال أن هنــاك الكثيــر ممــن حولــه يعلمــون ذلــك وهــم شــهود علــى ذلــك 
مــن احمليطــن بــه . ثالثــًا:- مــا جــاء مــن متســك املدعى عليهــم يف املذكرة 
مــن إقــرار موكلتــي بالوقــف فنقــول : بــأن هــذا اإلقــرار باطــل مــن وجــوه 
كثيــرة أولهــا اجلهالــة الكبيــرة وثانيهــا أنــه بعــد وفــاة املوقــف بســنة 
كاملــة فهــو غيــر مؤثــر وغيــر موصــل لشــيء للمدعــى عليهــم ألنــه صــدر 
بعــد صــدور صــك الوقفيــة وانتهائــه بــل ووفــاة املوقــف األمــر الــذي فــوت 
علــى موكلتــي حــق االعتــراض أثنــاء عمــل الوقفيــة وحتــى عندمــا أقــروا 
ووقعــوا ) الورقــة ( بعــد وفــاة املوقــف بســنة كاملــة لــم ُيطلــع املدعــى 
عليــه موكلتــي علــى صــك الوقفيــة لعلمــه أن مــا احتــواه مــن بنــود ظاملــة 
بــل أصــر علــى  بــه  يقبلــوا  ولــن  البنــات  يفجــر غضــب  للبنــات ســوف 
ــا إفــادة )  ــوب أعالهــا أنه ــى ورقــة مكت ــه عل توقيعهــم مبســاعدة والدت
وليســت إقــرار ( مؤرخــة بتاريــخ 4 / 3 / 1429 هـــ )مرفــق2( ولــم يشــار 
يف هــذه اإلفــادة إلــى رقــم الصــك الــذي كان صــادرا ولــم يكتــب حتــى 
شــروطه يف هــذه اإلفــادة ولــم يطلعوهــم علــى الصــك وال علــى مضمونــه 
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ــى وجــود  ــل عل ــر دلي ــذ عــام 1424 هـــ ، وهــذا أكب ــه صــادر من رغــم أن
تخطيــط مســبق ، والســؤال ملــاذا لــم يشــيروا يف هــذه اإلفــادة إلــى الصك 
رغــم وجــوده ؟ وملــاذا لــم يظهــروه لهــم عنــد كتابــة هــذه اإلفــادة ليأخــذوا 
قناعتهــم عليــه ) رغــم أنهــا بعــد صــدور الصــك ولزومــه ( كل هــذه 
التســاؤالت تــدل علــى أنــه أصــر علــى إخفــاء هــذه الوقفيــة اجلائــرة أثنــاء 
عملهــا بــوكاالت عــن وكاالت ، ومــن محكمــة الباحــة وليســت مــن 
ــات فيعترضــوا  ــع عليهــا البن ــى ال يطل ــة ، حت ــة املكاني محكمــة الوالي
وفوتــوا عليهــم حــق االعتــراض عليهــا أثنــاء عملهــا ألنهــم لــو اطلعــوا 
عليهــا حــن عملــه العترضــوا لعلمهــم أن والدهــم ال يقبــل ذلــك وأنــه لــو 
بعــد  قبلهــا وحتــى  ملــا  الصــورة  هــذه  علــى  بالوقفيــة  علــم  علــى  كان 
صدورهــا ولزومهــا دون متييزهــا لــم يطلعوهــم عليهــا ، وحتــى بعــد وفــاة 
األب املوقــف بســنة كاملــة لــم يطلعوهــم علــى صــك الوقفيــة وإمنــا جــاءوا 
لهــم وأمــام أمهــم املتســلطة عليهــم والتــي ال يســتطيعون أن يعارضوهــا 
بورقــة اإلفــادة لكــي يوقعــوا عليهــا والســؤال ملــاذا لــم يطلعهــم الناظــر 
ــاذا  ــى بعــد وفــاة املوقــف ومل ــرة وحت ــة هــذه الفت ــة طيل ــى صــك الوقفي عل
يحتــاج الناظــر ملوافقتهــم بعــد وفــاة املوقــف ويأخذهــا يف ورقــة إفــادة 
ملــاذا وبســيف احليــاء وســيف طاعــة األمــوال خضــوع لهــا وســيف الرضــا 
ــا  ــي واطلعت ــى علمــت موكلت ــة مت ــا صاحــب الفضيل ــدري ي والغضــب أت
علــى الصــك مــع الباقــن مت اطالعهــم عليــه وإعطائهــم صــورة منــه بعــد 
توقيــع اإلفــادة بســتة عشــر يــوم يف تاريــخ 1429/3/20هـــ، وهنــا حصلت 
الصدمــة الكبيــرة للجميــع بــل إننــي يــا صاحــب الفضيلــة أقــول لــك بــأن 
الصدمــة كانــت حتــى علــى بعــض الذكــور الذيــن لــم يتوقعــوا ظلــم 
الوقفيــة بهــذه الصــورة والدليــل علــى ذلــك أن أحــد الذكــور وهــو االبــن 
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األصغــر )000000( الــذي هــو كذلــك لــم يعلــم بالوقفيــة إال بعــد وفــاة 
املوقــف قــام وطلــب مــن احملامــي والقاضــي الســابق مبحكمــة جــدة 
العامــة )000000( لنقــض صــك الوقفيــة وبــدأ الشــيخ )000000( يف 
الدراســة والتحريــر مرفــق خطــاب وجــواب الشــيخ)000000( علــى األخ 
األصغــر )000000( ممــا يــدل علــى أن )000000( غيــر موافــق علــى 
الوقفيــة ويؤكــد أنــه هــو والبنــات لــم يطلعــوا عليهــا بــل إننــي يــا صاحــب 
الفضيلــة أؤكــد لــك بــأن األخ اآلخــر )000000( والــذي يقــع حتــت يــده 
شــركات الفنــادق والعمــرة هــو كذلــك مــن خــالل خطاباتــه ألخيــه 
......... يــدل علــى اعتراضــه علــى الوقفيــة تفضــل فضيلتكــم بالنظــر يف 
املرفــق رقــم ) 4( والــذي يــدل علــى طعنــه يف الوقفيــة والســؤال مــا هــو 
ســبب ســكوت هاذيــن األخويــن املعترضــن بعــد كل هــذه الطعونــات 
منهــم علمــا بــأن األخويــن املذكوريــن املعترضن والســاكتن يف الوقت 
احلاضــر يقــع حتــت أيديهــم اســتثمارات كبيــرة مــن هــذه األوقــاف ولهــم 
مصالــح كبيــرة مــع الناظــر )000000( وهنــا إننــي يــا صاحــب الفضيلــة 
أســتأذن فضيلتكــم وأطلــب ) طلــب إدخــال ( مدعــى عليهــم، وطلــب 
حضورهــم شــخصيا دون وكالــة وســؤالهم ملــاذا ســكتوا عــن هــذا 
الظلــم ألخواتهــم وملــاذا ســكتوا عــن هــذا الضــرر البالــغ رغــم وجــود مــا 
يــدل علــى اعتراضهــم وعلــى طعنهــم يف هــذه الوقفيــة ملــاذا ، أطلــب مــن 
فضيلتكــم التكــرم بإجابتنــا بإدخالهــم وســؤالهم عــن ســكوتهم اآلن 
عــن هــذا الضــرر والظلــم ا.هـــ وبعــرض مــا رد بــه املدعــي وكالــة علــى 
املدعــى عليــه نظــارة قــال أطلــب إمهالــي لالطــالع عليــه كمــا حضــر 
)000000( اجللســة بالســجل املدنــي رقــم )000000( وجــرى ســؤالها عــن 
الوقفيــة فقالــت أننــي لــم أعلــم عنهــا حتــى تــويف والــدي وســبق أن أبلغنــي 
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والــدي منــذ حوالــي أثنــي عشــر عامــا وأخبرنــي أنــه أوقف ســبعه عقارات 
فقــط وكان هــذا بينــي وبينــه وأنــا كنــت أزور والــدي علــى فتــرات 
متباعــدة وكان متعــب بدنيــا ولكــن كان يف عقلــه ولكــن يظهــر 
وأنــا  تقريبــا  1422هـــ  عــام  منــذ  وهــذا  النســيان  بعــض  أحيانــا  عليــه 
أعــارض علــى هــذه الوقفيــة ألنــه أوقــف أكثــر أمالكــه وأطلــب حصــر 
ثلــث التركــة فقــط هكــذا قــررت وهــي بحالتهــا املعتبــرة  الوقفيــة 
 ،)000000( رقــم  املدنــي  بالســجل   )000000( حضــر  كمــا  شــرعا 
بالســجل املدنــي رقــم )000000( بالســجل املدنــي رقــم )000000( وقــرر 
كل واحــد منهــم مبفــرده قائــال أشــهد وأقــر بــأن والــدي أوقــف هــذه 
الوقفيــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن محكمــة الباحــة برقــم 3/36 يف 
أي  لنــا  وليــس  ووعيــه  وعقلــه  وهــو بكامــل صحتــه  1424/8/18هـــ 
معارضــة علــى هــذه الوقفيــة هكــذا قــرر كل واحــد منهــم ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــى عليــه نظــارة يرافقــه أخــوه )000( كمــا حضــر 
برفقتهما كل من )000( بالســجل املدني رقم )000( و)000( بالســجل 
ــي رقــم )000( وقــررت كل  ــي رقــم )000( و)000( بالســجل املدن املدن
واحــدة منهــن مبفردهــا قائلــة إننــي أقــر وأشــهد بــأن والــدي قــد أوقــف 
ــا صغــارًا وهــو  ــذ كن ــه من ــه وأن ــه وعقل هــذا الوقــف وهــو بكامــل وعي
يقــول لنــا أنــه ســيوقف أوقــاف لتكــون دخــال ثابتــًا لنــا مــن بعــده ألن 
تــويف ونحــن نقــر  والدنــا اســتمر علــى عقلــه وإدراكــه ووعيــه حتــى 
ونشــهد بصحــة هــذه الوقفيــة وليــس لدينــا أي اعتــراض عليهــا هكــذا 
قــررت وشــهدت كل واحــدة منهــم ثــم أضافــت منــى اننــي كنــت عنــد 
ــه بيــوم واحــد وكان يعرفنــي ويعــرف أوالدي وجميــع  والــدي قبــل وفات
مــن كان يعرفهــم مــن قبــل ولــم يظهــر عليــه أي شــيء مــن النســيان كــذا 
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قــررت كمــا أضافــت )000000( أننــي كنــت مســافرة إلــى )000000( 
إلجــراء عمليــة جراحيــة يف العــن وملــا ســمعت أن والــدي دخــل املستشــفى 
رجعــت قبــل وفاتــه بيومــن وقابلتــه وكان بكامــل صحتــه ووعيــه ولــم 
يظهــر عليــه أي شــيء مــن النســيان حيــث كان يســألني عــن حالــي وعــن 
زوجــي وبقيــت عنــده حتــى تويف هكذا قررت كما أضافت )000000( 
قائلــة إننــي بعــد وفــاة زوجــي الســابق بقيــت عنــد والــدي يف البيــت مــدة 
ثمانــي ســنن حتــى تــويف ورافقتــه يف جميــع ســفرياته وطيلــة هــذه املــدة 
حتــى تــويف وهــو كان بكامــل وعيــه وعقلــه هكــذا قــرت ثــم أضافــت 
كل مــن )000000( و)000000( أن والدنــا بعــد أوقــف العقــارات قــال 
لنــا أنــه ذهــب للمحكمــة وأثبــت الوقفيــة وصــدر لــه صــك بذلــك هكــذا 
قررتــا كمــا أضافتــا قائلتــن إن والدنــا أيضــا قبــل أن يثبــت الوقفيــة 
استشــارنا يف تعيــن ســعيد ليكــون ناظــرًا علــى الوقــف فوافقنــاه علــى 
ذلــك وأيدنــاه هكــذا قررتــا ثــم أبــرز املدعــى عليــه نظــارة ورقــة إضافيــة 
ــى مذكــرة  ــة وهــذا نصهــا أرد عل ــة عــن دعــوى املدعيتــن أصال لإلجاب
املدعيتن املوقعة من محاميهما )........... ( املؤرخة يف 1432/05/01هـ: 
1. أرد علــى املــادة األولــى مــن مذكرتهــم بــأن األمــور الثمانيــة عشــر 
التــي ذكرتهــا هــي أمــارات وقرائــن حاليــة ومقاليــة وهــي بينــات أبانــت 
ــية  ــتابه الطــرق احلكــمـ ــة يف كــ ــرته قــال أبــن قيــم اجلوزيـــ احلــق وأظــهــ
)ص 12( البينــة مــا أبــان احلــق وأظهــره ولــم تقتصــر علــى شــهادة أثنــن 
أو أربعــة أو ثالثــة ال يف القــرآن وال يف الســنة والوكالــة رقــم )000000( 
يف 1423/01/17هـــ وكالــة شــرعية صــادرة مــن أنســان كامــل األهليــة 
مكتمــل الصفــة الشــرعية أدلــى بنصهــا املــوكل أمــام كاتــب العــدل 
مشــافهة حضوريــة ولــو أن املــوكل غيــر مكتمــل الصفــة الشــرعية ملــا 
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قبــل توكيلــه كاتــب العــدل ودونــه وأصــدر بــه صــكًا محترمــًا ال يجــوز 
ألحــد نقــده أو التعــرض لــه ألنــه موافقــا لألصــول الشــرعية والعرفيــة 
والنظاميــة وكذلــك احلــال لبقيــة الــوكاالت... كمــا أن والدنــا يرحمــه 
اهلل قــد قــام بعمــل وكالــة البنــة األكبــر مــن عــام 1397هجريــة أي 
ــك  ــر وكذل ــل الغي ــه توكي ــة عامــة ويحــق ل ــر مــن 30 ســنة وكال اكث
األنفــة  والوكالــة  املاضيــة  الســنوات  خــالل  األبنــاء  لبقيــة  وكاالت 

الذكــر لــم تكــن أول أو أخــر وكالــة.
والدنــا عندمــا  بــأن  مــن مذكرتهــم  والثالثــة  الثانيــة  املــادة  علــى  أرد 
أصــدر وكالتــه آنــف الذكــر كان مكتمــل األهليــة متصفــا بجميــع 
األوصاف الشرعية عقال وبدنا ويثبت هذا إدعائه على ) ........... ( التي 
أنتهــت بحلفــه اليمــن الشــرعية يف 1423/08/15ه بآخــر الصــك رقــم 
)16/6/179 ( يف 1419/07/28 هـ وما ذكروه من محاولتهم التهرب 
مــن إقــرار ومصادقــة املدعيتــن أصالــة علــى الوقــف بالوثيقــة املؤرخــة يف 
1429/3/4هـــ إقــرار آدمــي مســلم ال يجــوز الرجــوع عنــه مطلقــا شــرعا 
وعرفــا ونظامــا ومحصنــة بتوقيعهمــا وال يؤثــر فيــه مزاعــم محاميهــا 
الظنيــة الوهميــة للتشــكيك يف إقــرار صــادر مــن موكلتيــه وليســفيها 
جهالــة ألن اجلهالــة فيمــا هــو واقــع ومبســتند شــرعي فــإن اجلهالــة تــؤول 
ــن اإلفــادة  ــة وال فــرق ب ــة فقهي ــة وهــذه قاعــدة شــرعية أصولي للمعلومي
واإلقــرار واملصادقــة فمــا زعمــه هــذا احملامــي فهــو زعــم وأقــوال مرســلة 
وتهــرب مــن واقــع صحيــح شــرعي ومزاعمــه وتشــكيكاته ال محــل 
لهــا شــرعا ومــا دام أنهــا جــاءت متأخــرة عــن الوقــف ومســتنداته فهــذا 
دليــل علــى موافقــة ومصادقــة وإقــرار موكلتيــه بجميــع مــا صــدر يف 
الوقــف وثبوتــه مبســتنداته . وقــد ســلم لهــم صــورة مــن صــك الوقفيــة بعــد 
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وفــاة املوقــف مباشــرة جلميــع املســتحقن. وبعــد صــدور الصــك ولزومــه 
فــال مهــرب للمحامــي وموكلتيــه مــن احلــق واحلقيقــة والواقــع الصحيــح 
شــرعي  وقاضــي  شــرعية  محكمــة  مــن  صــادر  وكونــه  الشــرعي 
واإلقــرار والثبــوت لألوقــاف يف أي محكمــة مــن محاكــم اململكــة 
العربيــة الســعودية جائــز عرفــًا« ونظامــًا« وشــرعًا« .  يجــب إيقــاف هــذا 
احملامــي الــذي تطــاول علــى إجــراءات دوائــر شــرعية ووقائــع مرعيــة 
مبزاعــم وهميــة وشــكوك وأوهــام مرســلة ال دليــل عليهــا وهــذه مخالفــة 
لنظــام  طبقــا«  ترخيصــه  ســحب  وتوجــب  ونظامهــا  احملامــاة  ألصــول 

احملامــاة.
2-زعــم بــأن أخوينــا جــاد وموفــق بأنهمــا يعارضــان يف الوقــف وهــذا 
ــى الوقــف  ــه وقــد حضــرا وشــهدًا ووافقــًا عل زعــم ال ينفــك عمــا يكذب
وصــدوره مــن والدنــا بكامــل قــواه العقليــة . إن هــذا احملامــي يحــاول 
بــكل جهــده ملغالطــة فضيلتكــم ولتدليــس علينــا وعليكــم ويشــغلنا 
ويشــغلكم ويقــوم باالتصــال بــن األخــوات إلثــارة الفتنة بأوهــام ومزاعم 
وشــكوك وظنــون آثمــة لبطــل وقفــا مــن أوقــاف اهلل الســديدة خــرج مــن 
ملــك الواقــف إلــى ملــك اهلل تعالــى وغلتــه ملســتحقيه وأيلولتــه بعدهــم 
جلهــة خيريــة وال ظلــم فيــه ومعلــوم أن أوالد البنــات ال يرثــون جدهــم ألم 
علمــا بــأن هــذا الوقــف مماثــل لوقــف جــد والدنــا يرحمهــم اهلل الــذي 
يســتلم غلتــه املدعيتــن حتــى تاريــخ اليــوم . أطلــب رد هــذه الدعــوى ومنــع 
املدعيتــن مــن التعــرض لوقــف الواقــف. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
وكالــة قــال إن لــدى موكلتــي رد علــى هــذه اإلجابــة وأبــرز ورقــة هــذا 
نصهــا إشــارة إلــى الدعــوى املنظــورة لديكــم املرفوعــة مــن موكلــي 
ورثــة ............ضــد شــقيقهم املدعــى عليــه ............. بصفتــه ناظــرا علــى 
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وقفيــة مــورث الطرفــن مبوجــب صــك الوقفيــة الصــادر مــن احملكمــة 
العامــة بالباحــة رقــم 3/36 يف 1424/8/18هـــ وتأكيــدا علــى مــا دون 

مــن قبــل وتأسيســا عليــه أبــن لفضيلتكــم اآلتــي : 
أوال- لــم يقــم املدعــى عليــه باجلــواب علــى ســر صــدور صــك الوقفيــة 
مــن منطقــة الباحــة وبإنهــاٍء مــن وكيــٍل أجنبــي عــن الورثــة ال يعرفــه 
مــورث موكلــي، رغــم أن مــورث املذكوريــن ال يعــرف منطقــة الباحــة ، 
وإذا كان كمــا يدعــي املدعــى عليــه مــن أنــه ميــارس أعمالــه املعتــادة!! 
فلمــاذا لــم يتشــرف مورثهــم بفضــل مباشــرة الوقفيــة بنفســه لكونهــا 
مــن أعمــال القــرب؟ وملــاذا لــم يقــم بذلــك أحــد أوالده الذكــور والــذي 
لــن يكــون إال مــرة واحــدة يف العمــر ؟وملــاذا لــم يكــن األمــر يف مكــة 

ــي تتضاعــف فيهــا احلســنات. املكرمــة والت
اإلشــكاالت  مــن حيــث  الوقفيــة  مناقشــة صحــة  نطلــب  إننــا  ثانيــًا- 

التاليــة:
1- مــدى أهليــة املوقــف رحمــه اهلل ، أثنــاء التوكيــل بالوقفيــة- والــذي 
ويصــر  الســاق  وبتــر   ، والســكري   ، الزهاميــر  أمــراض  مــن  يعانــي 
ــه مــرض قبــل  ــه أقــر بأن ــه مــات بســبب طبيعــي رغــم أن ــه أن املدعــى علي

موتــه بشــهرين !!
2- مــدى جــواز وقــف احلــي جلميــع أموالــه ســوى نــزر قليــل، ومــا ذكــره 
أهــل العلــم مــن وقــف عــدم صحــة وقــف اجلنــف ، وقد ســئل اإلمــام محمد 
بــن إبراهيــم آل الشــيخ رحمــه اهلل املفتــي األســبق للمملكــة العربيــة 
الســعودية ، عــن رجــل قضــى نحبــه بعــد أن أوقــف جميــع تركتــه علــى 
أوالده الذكــور واإلنــاث ومــا تناســل مــن الذكــور دون اإلنــاث ، ثــم 
أبنــاء الســبيل، فأجــاب بجــواب ورد فيــه : ونفيدكــم بــأن هــذا الوقــف 
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باطــل، ألمريــن :األول أنــه أوقــف جميــع تركتــه وهــو ال يتصــرف إال 
يف ثلثهــا.. والثانــي أنــه حــرم بذلــك بقيــة الورثــة إن كانــوا كالزوجــة 
واألب واجلــد واألم واجلــدة مــع مــا يف الوقــف مــن اجلنــف الظاهــر فيــه 
حرمــان أوالد البنــات ممــا يســتحقون مــن أمهاتهــم يف هــذه الوقــف انظر: 
»فتاوى،محمدبن،إبراهيــم،100/9«. وقــال يف الفتــوى رقــم 2339: وإن 
ــع ، ولكــن  ــع ببي ــى ال يضي ــوام حت كان يقصــد مــا يقصــده بعــض الع
يحــرم أزواج البنــات وزوجــات األوالد واهلل ملكهــم وهــو قصد حرمانهم 
فهــد وقــف اجلنــف. فالوقــف علــى الــوارث ال يجــوز ، ألنــه أشــبه بالوصيــة 
ــى حرمــان أهــل  ــؤدي إل ــه ي ــوارث، وقــد وردت النصــوص مبنعــه، وألن ل

احلقــوق الشــرعية مــن حقوقهــم. 
يجيــزه ، وال  العلمــاء ال  نــزاع وأكثــر  فيــه  النفــس  الوقــف علــى   -3
يصــح أن يشــترط شــرطا ينــايف مقتضــى الوقــف ، كمــا لــو شــرط أن 
يبيعــه متــى شــاء ، أو يهبــه أو يرجــع فيــه ،فحينئــذ ال يصــح الشــرط وال 
الوقــف ، هــذا ال خــالف فيــه ، الن الوقــف ملــك هلل تعالــى ،فلــم يجــز 
أن يشــترط فيــه هــذه الشــروط. واحلاصــل أن هــذا الوقــف املذكــور يف 
الســؤال فاســد ألنــه وقــف علــى وارث يــؤدي إلــى حرمــان بقيــة الورثــة ، 
والن يتضمــن شــروطا باطلــة مثــل اشــتراطه أن لــه حريــة التصــرف فيــه، 
والواجــب أن يبطــل الوقــف ويــوزع مــال امليــت ميراثــا علــى الورثــة بحســب 
مــا قســم اهلل تعالــى لهــم ، هــذا إن لــم يكــن ثمــة غيرهــم بعدهــم يف 
شــرط الواقــف ، فــإن كان ، بطــل األول، وصــرف الوقــف إلــى جهتــه 

يف اجلهــة الثانيــة ، علــى أن ال يكــون إال مــن الثلــث فقــط.
فيهــا بكونــه  املدعــي  يفيــد مكيــدة  مــا  الوقفيــة  نــص  جــاء يف   -4
كتــم خبرهــا حتــى باشــر النظــارة ومضــت ســنة كاملــة ، فقــد جعلــت 
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النظــارة علــى الوقــف للموقــف أثنــاء حياتــه ، إال إنــه لــم يظهــر صــك 
ــا آلــت  الوقفيــة إال بعــد وفــاة مــورث املذكوريــن بســنة كاملــة وذلــك ملّ
النظــارة إليــه، كذلــك مــا جــاء يف النــص فيــه أعلــى منــع معارضتــه مــن 
قبــل املســتحقن كأنهــا إثبــات العصمــة لــه، وعــدم جــواز مناقشــته عــن 
ــوط  ــد أن يكــون نظــره وتصرفــه من ــوم أن الناظــر الب ــه، ومعل تصرفات
ــن  ــه »انظــر: قواعــد اب ــى بدل ــرورة إل ــه والصي باملصلحــة وإال وجــب عزل
للزركشــي  الفقهيــة  القواعــد  املنثــور يف   ،  295 ، رجــب ، ص214 
309/1. هــذا ردي علــى مــا أجــاب بــه املدعــى عليــه نظــارة ســابقا وأمــا 
مــا أضافــه يف هــذه اجللســة فأطلــب إمهالــي لالطــالع عليــه والــرد عليــه 
هكــذا قرركمــا حضــر اجللســة كل مــن )000000( بالســجل املدنــي 
رقــم )000000( وقــرر قائــال إننــي علمــت بالوقفيــة يف عــام 1424هـــ 
وذلــك مــن والــدي وأخــي ..... ولكننــي لــم أعلــم بالعقــارات املوقوفــة وال 
تفاصيــل الوقــف ولعــدم معرفتــي بتفاصيــل الوقــف لــم أعتــرض عليهــا يف 
ذلــك الوقــت ولكننــا بعــد وفــاة والــدي علمنــا بالتفاصيــل ولــذا فأنــا ال 
أوافــق علــى هــذه الوقفيــة وأطلــب إلغاءهــا ألنهــا غيــر شــرعية يف نظــري 
هكــذا قــرر موافــق كمــا حضــر اجللســة )000000( بالســجل املدنــي 
رقــم )000000( وقــرر قائــال إننــي علمــت بالوقفيــة يف عــام 1424هـــ مــن 
والــدي ولكنــه لــم يخبرنــي بالتفاصيــل وقــد أخبرنــي والــدي بهــا وذكــر 
لــي أنــه أقــام )000000( ناظــرا علــى الوقــف وعيننــي أنــا ناظــر بعــده 
كمــا قــال لــي أن الــذي بعــدي هــو أخــي )000000( وأنــه لــم يجعــل أخــي 
وجــود  بســبب  لـــ)000000(  )000000( خلفــا  مباشــرة  منــي  األكبــر 
ســوء تفاهــم بــن أخــي الكبيــر )000000( وأخــي )000000(  وخــاف 
علــى الوقــف مســتقبال هــذا مــا ذكــر لــي والــدي كمــا أننــي أذكــر أن 
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والــدي قبــل إنشــاء الوقفيــة كان غاضبــًا مــن بعــض أوالده وقــال لــي 
ســأوقف كل أموالــي وأنــا ال أطلــب إبطــال أو إلغــاء الوقفيــة ولكــن أنــا 
أطلــب التأكــد مــن صحتهــا وشــرعيتها حرصــًا علــى بــراءة ذمــة والــي 
يف قبــره وحفاظــًا علــى مســتقبل العائلــة واألجيــال القادمــة هكــذا قــرر 
ثــم أضــاف )000000( قائــال إن أبــي ســبق أن كتــب وقفيــة قدميــة أوقــف 
فيهــا جميــع العقــارات املبنيــة والتــي لهــا دخــل وجعــل النظــارة ألوالده 
مرتبــن حســب الســن األول )000000( والثانــي أنــا )000000( والثالــث 
علــى  جعلهــا  الوقفيــة  تلــك  أن  )000000( كمــا  والرابــع   )000000(
أوالده ثــم أوالد أوالده بخــالف هــذه الوقفيــة فقــد جعلهــا علــى نفســه 
مــدة حياتــه هكــذا قــرر ثــم قــرر كل مــن )000000( و)000000( أنــه 
مــا يرغبــان تقــدمي إفــادة خطيــه بهــذا اخلصــوص ثــم يف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي وكالــة )000000( كمــا حضــر املدعــى عليــه نظــارة 
وقــرر املدعــى عليــه نظــارة إننــي أحضــرت ردا علــى مــا أبــرزه املدعــي 
وكالــة يف اجللســة املاضيــة فأطلــب االطــالع عليــه ورصــده وأبــرز ورقــة 
هــذا نصهــا أوال:  لقــد اقــر واعتــرف كل مــن )000000( و)000000(  
ابنــي )000000(  بعلمهمــا بوقــف والدهمــا وأنهمــا علمــا بــه مــن والدهمــا 
وهــو الواقــف والناظــر عليــه )000000( فهــذا إقــرار بحــق ادمــي مســلم 
معصــوم الــدم واملــال ال يجــوز الرجــوع عنــه شــرعًا ويلزمهمــا إقرارهمــا 
شــرعًا ... أمــا زعمهمــا بأنهمــا ال يعلمــان بأعيــان الوقــف فــال تأثيــر لــه 
شــرعًا وال عرفــًا وال نظامــًا فــكل مجهــول آل إلــى معلــوم فــال تأثيــر 
جلهالتــه وعــدم العلــم بــه ... وال حــق لهمــا يف االعتــراض علــى أي عــن 
لعــدم حقهمــا فيهــا ألنهــا ليســت مملوكــة لهمــا واحلــق و امللــك والتصــرف 
لوالدهمــا والدنــا جميعــا حــق مشــروع لــه ال حــق فيــه لهمــا وال لنــا وال 
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لغيرنــا فاحلــق لوالدنــا يتصــرف فيــه كيــف يشــاء .. وعليــه فيلزمــان 
ويــرد عليهمــا زعمهمــا  الواقــف  بهمــن  بالوقــف وعلمهمــا  بإقرارهمــا 
بعــدم علمهمــا بأعيــان الوقــف لعــدم أحقيتهمــا منــه وألن )000000( 
ــى وقفــه بالصــك رقــم )3/36( يف  ــده الواقــف والناظــر عل اتفــق مــع وال
ــارة عــن 6 قطــع  ــان الوقــف عب 1424/08/18ه باســتثمار عــن مــن أعي
واقعــه بحــي الروضــة بالصــك رقــم 181بتاريــخ 1394/1/5هـــ و رقــم 
147 /5/70 بتاريــخ 1407/4/21هـــ مبوجــب عقــد بينهمــا مــؤرخ يف 
1427/1/1هـــ محصــن بتوقيعــه وبصفتــه رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
)000000( وتوقيــع الواقــف والناظــر هــو عليــه وهــذا العقــد يــدل علــى 
علمــه بجميــع أعيــان الوقــف وهــذا يدحــض مزاعمه ومزاعــم )000000( 
وأنعقــد االســتثمار الغــي لعــدم اإلمكانيــة املاديــة لــدي الشــركة .وان 
شــروط الواقــف هــي شــروط ملعومــة لدينــا جميعــا وهــي مماثلــه لوقــف 
ــا يرحمهمــا اهلل جميعــا وقــف )000000( بالصــك رقــم 883  جــد والدن
وتاريــخ 1311/12/28هـــ والذيــن يتســلمون مــن غلتــه جميــع املســتحقن 
مــن أبنــاء و بنــات )000000( يرحمــه اهلل حتــي تاريخــه ثانيــا : أرد علــى 

مزاعــم وكيــل املدعــي احملامــي ).......( مبــا يلــي :
1- الصكــوك الشــرعية الصــادرة مــن احملاكــم الشــرعية ال يجــوز 
الطعــن فيهــا إال بالتصنــع والتزويــر وصــك ثبــوت هــذا الوقــف والنظــارة 
عليــه خاليــان مــن شــبهتي التصنــع والتزويــر وليــس فيهمــا مــا يخالــف 
الشــرع فالوقــف واإلقــرار بــه والنظــارة عليــه يجــوز إجرائهــا وإثباتهــا مــن 
أي محكمــة عامــة شــرعية ومــن أي قــاض شــرعي يف أي محكمــة 
شــرعية يف اململكــة العربيــة الســعودية وال يجــوز الطعــن فيهــا شــرعًا 

وال عرفــا وال نظامــًا.



105

2- تســاؤالت هــذا احملامــي )الوكيــل( ال معنــى لهــا فالواقــف يتصــرف 
يف أوقافــه مبــا شــاء ال ســلطة ألحــد مــن أوالده وال لورثتــه مــن بعــده وال 
ألي احــد مــن النــاس فالوقــف يلــزم شــرعًا مــا دام أن شــروط الوقــف 
الشــرعية متوفــرة فيــه وعليــه فــال حــق لهــذا الوكيــل بــان يتســاءل مبــا ال 

حــق لــه وال ملوكلتيــه يف مــا تســاءل عنــه.
3- مــن اثبــت الوقــف وأقــام ناظــر عليــه هــو األعلــم بأهليــة الواقــف 

العادلــة. بالبينــة  تثبتــه األهليــة لديــه  الناظــر حيــث  وأهليــة 
ــه ولغيــره مــن  4- فتــوى محمــد بــن إبراهيــم فتــوى مجتهــد ال مشــرع فل
الفقهــاء رايــة ... ففقــه الشــريعة اإلســالمية مبنــي علــى األدلــة والقواعــد 
والقياســات الشــرعية: فالواقــف أوقــف وقفــه يف حياتــه فــال يعتبــر وصية 
بعــد مماتــه فــال تأخــذ حكمهــا فــاذا أوقــف وقفــه علــى أوالده يف حياتــه 
الذكــور واإلنــاث جــاز وليــس فيــه حيــف ألن اإلنســان حــر يف تصرفــه 
فيمــا ميلكــه... أمــا أوالد اإلنــاث فإنهــم ال يرثــون منــه شــيئا ال يف امللــك 
وال غيــره فهــم مــن ذوي األرحــام ويحجبهــم أبنــاء وبنــات املتوفــى وعليــه 
فحرمــان أوالد البنــات ليــس صــادرًا مــن الواقــف بــل صــادر مــن اهلل 
ســبحانه وتعالــى كمــا هــو معلــوم ومعــروف يف علــم الفرائــض الن اجلــد 
مــن األم يســمونه علمــاء الفرائــض اجلــد الفاســد ال يــرث مــن أوالد بناتــه 
وال يرثــون منــه )وفــوق كل ذي علــم عليــم( فــإذا ماتــت البنــت املوقــوف 
عليهــا ورثهــا أوالدهــا يف مالهــا فقــط ال فيمــا أوقــف عليهــا ثــم اشــك يف 
صحــة النقــل عــن محمــد بــن إبراهيــم فــان أزواج البنــات وزوجــات األبنــاء 
ال يرثــون مــن الواقــف فــال حرمــان لهــم واهلل تعالــى ملكهــم مــا ورثــوه 
ــى مــن أمــوال الواقــف..  ــم ميلكهــم اهلل تعال مــن زوجاتهــم وأزواجهــم ول
وأمــا الوقــف علــى النفــس فاجلمهــور يجوزونــه ومنعــه شــاذ ال دليــل عليــه.. 
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ــي  ــه وخاصــة الوقــف األهل ــه وأعمال وأحــكام الوقــف وشــروطه وجهات
ثابتــة مــن عهــد الصحابــة والتابعــن مؤلفــة يف كتــب وأقــوال مجتهــدي 
فقهــاء الشــريعة اإلســالمية منــذ القــرون فــال يأتــي مــن يخالفهــم بعــد 
قــرون متطاولــة . إن أوقــاف والدنــا ال حيــف فيــه وال مخالفــة فيــه ألي 
دليــل أو قاعــدة شــرعية أو نــص فقهــي مــن التابعــن رحمهــم اهلل ... لقــد 
ابقــي الواقــف لورثتــه مــا يكفيهــم و يزيــد علــي كفايتهــم فبرهم بغالت 
وقفــه خيــرا لهــم وابقــي... وختامــا فجميــع ورثــة الواقــف مجمــوع ونعلــى 
وقفــه مقــرون بــه لــذا اطلــب رد أمثــال هــذا احملامــي الــذي يشــكك يف 
مــا صــدر مــن احملاكــم الشــرعية ولهــذه األمــور اطلب رد دعــوى املدعن 
ورفــض مزاعــم الزاعمــن واحلكــم بصــرف النظــر عنهــم جميعــا وإبقــاء 
الوقــف علــى شــروطه وجلهتــه فطلبــت مــن الناظــر صــك الوقفيــة فطلــب 
إمهالــه ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة كمــا حضــر املدعــى 
عليــه نظــارة حــال حضــور )00000( بالســجل املدنــي رقــم )00000( 
بوكالتــه عــن )000( و)000( ابنــي )000000( بالوكالتــن الصادرتــن 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال محافظــة جــدة برقــم 10870/67781 
يف 1432/7/23هـــ ورقــم 10978/78546يف 1432/8/26هـــ واللتــن 

تخولــه إقامــة وســماع عمــوم الدعــاوي واملرافعــة واملدافعــة ... الــخ 
وجــرى ســؤال الناظــر هــل أحضــر صــك الوقفيــة فقــال نعــم وأبــرز الصــك 
الصادر من احملكمة الكبرى بالباحة برقم 3/36 يف 1424/8/18هـ 
وهــذا نصــه :- لــدي أنــا )00000( القاضــي مبحكمــة الباحــة حاليــًا 
بناًء على ما أحيل ألينا من فضيلة الرئيس برقم 3 يف 1424/06/06هـو 
الباحــة رقــم )0000(  عليــه حضــر )00000( مبوجــب بطاقــة أحــوال 
الوكيــل الشــرعي عــن )00000(  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )0000( 
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برقــم  الثانيــة  مكــة  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب 
23148 يف 1424/5/23هـــ بصفتــه وكيــال شــرعيا عــن أبيــه )00000( 
مبوجــب بطاقــة أحــوال مكــة املكرمــة رقــم )000( مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل مكة الثانية برقــم 20341 يف 1424/5/7هـ 
واملخــول لــه فيهــا حــق توكيــل الغيــر واملتضمنــة توكيــل املذكــور يف 
وقفيــه األمــالك العائــد ملوكلــه . وأنهــى قائــال انــه مــن اجلــاري يف ملــك 
مــوكل موكلــي وحتــت تصرفــه كامــل األمــالك اآلتيــة  . القطعــة ألــف 
ومائــة وثالثــة وتســعن وحدودهــا شــماال شــارع عــرض عشــرين متــرا 
ــدا أربعــة عشــر  ــرا وخمســن ســم زائ ــع خمســة وثالثــن مت بطــول الضل
متــرا وخمســن ســم جنوبــا الشــارع العــام بطــول الضلــع خمســن متــرا . 
شــرقا ممــر بعــرض ســتة أمتــار بطــول الضلــع أربعــة وعشــرين متــرا . 
غربــا القطعــة الــف ومائــة واربعــة وتســعون بطــول تســعة وعشــرون متــرا 
 . مربعــا  متــرا  عشــر  وثالثــة  واربعمائــة  الــف  االجماليــة  ومســاحتها 
والقطعــة الــف ومائــة وســتة وتســعون وحدودهــا شــماال شــارع عــرض 
عشــرين متــرا بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا. جنوبــا الشــارع العــام 
بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا . شــرقا القطعــة الــف وســتمائة واربعــة 
ــا القطعــة رقــم 1197 بطــول  ــرا . غرب ــة واربعــن مت ــون بطــول ثالث وثالث
ــع اثنــن واربعــن متــرا وخمســن ســم ومســاحتها االجماليــة الــف  الضل
وثالثمائــة وخمســة وعشــرين متــرا مربعــا والقطعــة رقــم 1197 وحدودها 
شــماال شــارع عــرض عشــرين متــرا بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا . 
جنوبــا الشــارع العــام بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا . شــرقا القطعــة 
رقــم 1196بطــول الضلــع اثنــن واربعــن متــرا وخمســن ســم ز وغربــا 
ومســاحتها  متــرا  واربعــن  اثنــن  الضلــع  بطــول   1181 رقــم  القطعــة 
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االجماليــة الــف وثالثمائــة وتســعة امتــار مربعــة. القطعــة الــف وســتمائة 
واربعــة وثالثــن وحدودهــا شــماال شــارع عــرض عشــرين متــرا بطــول 
ــع واحــد  ــا الشــارع العــام بطــول الضل ــع اثنــن وثالثــن متــرا. جنوب الضل
وثالثــن متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 1464 بطــول الضلــع ثالثــة واربعــن 
متــرا وخمســن ســم. غربــا القطعــة رقــم 1196 بطــول الضلــع ثالثــة 
متــرا  واثنــن وســتون  الــف وثالثمائــة  واربعــن ومســاحتها االجماليــة 
مربعــا . والقطعــة اربعــة االف واربعمائــة واربعــة وســتون وحدودها شــماال 
شــارع عــرض عشــرين متــرا بطــول اثنــن وثالثــن متــرا . جنوبــا الشــارع 
العــام بطــول الضلــع اثنــن وثالثــن متــرا .  شــرقا شــارع عــرض عشــرين 
متــرا بطــول الضلــع اربعــة واربعــن متــرا . غربــا القطعــة رقــم 1034 
بطــول الضلــع ثالثــة وعشــرين متــرا وخمســن ســم ومســاحتها االجماليــة 
الــف واربعمائــة متــرا مربعــا واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
كتابــة عــدل مكــة االولــى برقــم 60/59 يف 1406/3/15ه . والــدار 
الواقعــة مبكــة املكرمــة بحــي العزيزيــة بجــوار الشــيخ راشــد احلريقــي 
وحدودهــا شــماال االرض اجلبليــة املنســوبة لســفر علــي حريــري بطــول 
خمســن متــرا . جنوبــا الســكة النافــذة بطــول الضلــع اربعــة واربعــن 
متــرا .  وشــرقا ملــك بشــير كعكــي بطــول الضلــع خمســن متــرا . غربــا 
ملــك احمــد ســودة بطــول خمســن متــرا واململوكــة مبوجــب الصــك 
1399/5/6هـــ  يف  668/أ  برقــم  مكــة  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
واالرض الواقعــة مبكــة املكرمــة بخريــق العشــر بالشــهداء وحدودهــا 
شــماال مســيل صايــف بطــول الضلــع مائــة واربعــة وثالثــون متــرا وخمســة 
عشــر ســم . جنوبــا طريــق العشــر بطــول الضلــع مائــة واثنــا عشــر متــرا 
وتســعن ســم . شــرقا االرض املتقطعــة ملشــروع الســد بطــول الضلــع مائــة 
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ومنــه كراجــات  شــارع  غربــا   . ســم  وثمانــن  متــرا  وســتن  وخمســة 
ســم  وســتن  متــرا  وســبعن  وتســعة  مائــة  الضلــع  بطــول  الكعكــي 
ومســاحتها االجماليــة واحــد وعشــرون الــف وتســعمائة وثمانيــة عشــر 
متــرا مربعــا وخمسينســم2 واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
ــة عــدل مكــة املكرمــة برقــم 217/324 يف 1404/4/14هـــ . .  كتاب
والقطعــة خمســة وثمانــن والواقعــة بالششــة وحدودهــا شــماال القطعــة 
رقــم 84 بطــول الضلــع عشــرين متــرا . جنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار 
بطــول الضلــع ســتة عشــر متــرا . وشــرقا القطعــة رقــم 83 بطــول الضلــع 
ثمانيــة وعشــرين متــرا . غربــا شــارع عــرض تســعة امتــار يبدا من الشــمال 
بطــول اربعــة وعشــرين متــرا ثمــن عطــف الــى جهــة الشــرق بطــول ســتة 
ــة العــدل مبكــة  ــار واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتاب امت
املكرمــة برقــم 1/654 يف 1397/3/9هـــ. والقطعــة خمســمائة وســبعة 
وثمانــن الواقعــة بالششــة مبكــة املكرمــة وحدودهــا شــماال القطعــة 
رقــم 588 بطــول الضلــع واضلــع واحــد وعشــرين متــرا جنوبــا شــارع 
عــرض اثنــا عشــر متــرا بطــول الضلــع واحــد وعشــرين متــرا. شــرقا 
القطعــة رقــم 586 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا. غربــا القطعــة رقــم 590 
بطــول الضلــع ثالثــن متــرا واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
كتابــة العــدل مبكــة املكرمــة برقــم 1367/ب يف 1395/03/25هـــ . 
والقطعــة تســعة وتســعن الواقعــة بالروضــة وحدودهــا شــماال القطعــة 
رقــم 98بطــول الضلــع عشــرون متــرا ز جنوبــا شــارع عــرض ثمانيــة امتــار 
ــار بطــول  ــع عشــرون متــرا. شــرقا شــارع عــرض ثمانيــة امت بطــول الضل
الضلــع عشــرون متــرا . غربــا شــارع عــرض اثنــا عشــر متــرا بطــول الضلــع 
عشــرون متــرا. والقطعــة ثمانيــة وتســعن الواقعــة بالروضــة وحدودهــا 
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شــماال شــارع عــرض اثنــا عشــر متــرا بطــول الضلــع عشــرين متــرا. جنوبــا 
القطعــة رقــم 99 بطــول الضلــع عشــرين متــرا . شــرقا شــارع عــرض 
ثمانيــة امتــار بطــول الضلــع عشــرين متــرا . غربــا شــارع عــرض اثنــا عشــر 
متــرا بطــول الضلــع عشــرين متــرا واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر 
مــن كتابــة عــدل مكــة االولــى برقــم 5/70/147 يف 1407/07/21هـــ. 
والقطعــة مائــة وواحــد عشــرين الواقعــة يف حــي العزيزة الضفة الشــمالية 
مبحبــس اجلــن وحدودهــا شــماال شــارع عــرض عشــرة امتار بطــول الضلع 
متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 205. بطــول الضلــع عشــرين متــرا . شــرقا 
القطعــة رقــم2200 بطــول الضلــع عشــرين متــرا . غربــا شــارع عــرض 
عشــرة امتــار بطــول الضلــع عشــرين متــرا ومســاحتها االجماليــة اربعمائة 
متــرا مربعــا . والقطعــة مائتــان وخمســة الواقعــة يف حــي العزيــزة الضفــة 
الشــمالية وحدودهــا شــماال القطعــة رقــم 221 بطــول الضلــع عشــرين 
ــع عشــرين  ــا شــارع عــرض خمســة عشــر متــرا بطــول الضل متــرا . جنوب
متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 206 بطــول الضلــع عشــرين متــرا. غربــا شــارع 
عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع عشــرين متــرا ومســاحتها االجماليــة 
اربعمائــة متــرا مربعــا واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل مكــة االولــى برقــم 5/70/163 يف 1407/04/26هـــ . والقطعــة 
تســعة عشــر الواقعــة يف العزيزيــة مــن اراضــي العــن وحدودهــا واطوالهــا 
شــماال شــارع عــرض ثالثــن متــرا بطــول الضلــع مائــة واثنــا عشــر متــرا 
وجنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع مائــة وثالثــة عشــر 
متــرا. شــرقا القطعــة رقــم 18 بطــول الضلــع تســعة وثمانــن متــرا. وغربــا 
القطعة رقم 20 بطول الضلع ســبعة وســبعن مترا ومســاحتها االجمالية 
تســعة االف وثالثمائــة متــرا مربعــا واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر 
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مــن كتابــة عــدل مكــة االولــى برقــم 4/177/503 يف 1412/9/17هـــ 
. واحلــوش الواقــع مبكــة املكرمــة بحــارة النقــا وحدودهــا واطوالهــا 
شــماال الزقــاق النافــذ بطــول مختلــف يبــدا مــن الغــرب اربعــة عشــر متــرا 
وتســعن ســم ثــم ينحــرف إلــى الشــرق مائــال إلــى الشــمال مترين وخمســة 
وســتن ســم .جنوبــًا احلــوش ومنــزل )0000( بطــول الضلــع تســعة عشــر 
متــرا وعشــرين ســم . شــرقًا ملــك )0000( وبطــول مختلــف يبــدأ مــن 
اجلنــوب ســتة أمتــار وتســعن ســم ثــم ينحــرف إلــى الشــمال مائــال إلــى 
الغــرب ثمانيــة أمتــار وعشــرة ســم . غربــا احلــوش وملــك )0000( وبطــول 
الضلــع اثنــا عشــر متــرا وســبعن ســم ومســاحته االجماليــة مائتــان واربعة 
الصــك  واململوكــة مبوجــب  ســم2  وخمســن  مربعــا  متــرا  وخمســن 
2052 يف 1395/11/25هـــ  برقــم  عــدل مكــة  مــن كتابــة  الصــادر 
الســكة  شــماال  واطوالــه.  وحــدوده  الروضــة  بحــي  الواقــع  واحلــوش 
النافــذة بطــول الضلــع تســعة عشــر متــرًا وأربعــن ســم . جنوبــًا ملــك 
شــرقا  ســم.  وخمســن  متــرا  وعشــرين  ثمانيــة  الضلــع  بطــول   )000(
الشــارع العــام بطــول الضلــع ســبعة وعشــرين متــرا وثمانــن ســم . غربــا 
الســكة النافــذة بطــول الضلــع ثالثــة وعشــرين متــرا وعشــرين ســم.  
والقطعــة رقــم تســعة وســتن الواقعــة بحــي الروضة طريــق منى وحدودها 
واطوالهــا شــمال ملتقــى طريــق امليــدان بطــول الضلــع احــدى عشــر متــرا 
129يف  رقــم  الصــك  مبوجــب   )0000( ملــك  جنوبــا   . ســم  وخمســن 
1377/1/11هـــ بطــول الضلــع تســعة عشــر متــرا وخمســن ســم . شــرقا 
الشــارع العــام بعــرض ســتن متــرا بطــول الضلــع اثنــن وعشــرين متــرا. 
متــرا.  ســبعة عشــر  الضلــع  بطــول  امتــار  عــرض عشــرة  شــارع  غربــا 
ومســاحتها االجماليــة ثالثمائــة متــرا مربعــا واململوكــة مبوجــب الصــك 
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الصــادر مــن كتابــة عــدل مكــة برقــم 1/1816 يف 1398/2/15هـــ 
والقطعــة ثالثمائــة وســتة واربعــن واملســماة البقــرة والواقعــة بالالمجــة 
وحدودهــا واطوالهــا . شــماال القطعــة رقــم 349 بطــول الضلــع خمســة 
وعشــرين متــرا. جنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع خمســة 
وعشــرين مترا . شــرقا القطعة رقم 347 بطول الضلع خمســة وعشــرين 
متــرا . غربــا القطعــة رقــم 345 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا 
واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل مكــة املكرمــة 
برقــم 27/أ يف 1400/10/26هـــ. والقطعــة ثالثمائــة وســبعون والواقعــة 
. شــماال منطقــة جبليــة بطــول خمســة  باملســفلة وحدودهــا واطوالهــا 
وعشــرين متــرا. جنوبــا القطعــة 322 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين 
متــرا.  شــرقا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع ســتة وثالثــن 
ومســاحتها  متــرا  وثالثــن  ســتة  بطــول  جبليــة  منطقــة  غربــا  متــرا. 
االجماليــة تســعمائة متــرا مربعــا واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر 
مــن كتابــة عــدل مكــة االولــى برقــم 2/40/231 يف 1405/11/18هـــ. 
واحلــوش الواقعــة بريــع احلجــون وحــدوه واطوالــه . شــماال اجلــزء املبــاع 
ــرا وســبعن  ــع تســعة عشــر مت ــى الســيد )0000( بطــول الضل ســابقا عل
ســم . جنوبــا الســكة النافــذة بطــول الضلــع عشــرة امتــار وســتن ســم. 
ثــم ينعطــف الــى جهــة اليمــن بطــول ســتن ســم ثــم يســتمر يف الطــول الــى 
ــك  ــار وخمســن وســبعن ســم . شــرقا مل اجلهــة الغــرب بطــول اربعــة امت
)0000( بطول الضلع عشــرة امتار وخمســة وثالثن ســم. غربا الســكة 
ــوب  ــى جهــة اجلن ــم ينحــرف ال ــر ث ــة عشــر مت ــع ثالث النافــذة بطــول الضل
بقــدر خمســة امتــار وعشــرين ســم . واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر 
مــن كتابــة عــدل مكــة برقــم 229 يف 1388/2/5هـــ . والقطعــة واحــد 
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املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة  البقــرة  املســماة  البــالد  مــن 
وحدودهــا واطولهــا . شــماال احلديقــة بطــول ثالثــن متــرا ثــم ينعطــف 
الضلــع نحــو اجلنــوب الغربــي بطــول اربعــة امتــار. جنوبــا القطعــة رقــم 
2بطــول الضلــع ثالثــة وثالثــن متــرا . شــرقا شــارع بطــول الضلــع واحــد 
وعشــرين متــرا. غربــا احلديقــة بطــول الضلــع ســبعة عشــر متــرا . والقطعة 
اثنــا عشــر مــن البــالد املســماة البقــرة والكائنــة بالالحجــة مــن جهــة 
اثنــن  الضلــع  بطــول  حديقــة  شــماال   . واطوالهــا  وحدودهــا  املســفلة 
وثالثــن متــرا ثــم ينعطــف نحــو اجلنــوب الغربــي بطــول ثالثــة امتــار . 
القطعــة رقــم 13 بطــول الضلــع اربعــة وثالثــن متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 
3 بطــول الضلــع ثالثــة وثالثــن متــرا . غربــا شــارع بطــول الضلــع ثالثــن 
الكائنــة  البقــرة  املســماة  البــالد  مــن  عشــر  ثمانيــة  القطعــة  متــرا. 
بالالحجــة مــن جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا. شــماال القطعــة رقــم 
17 بطــول الضلــع اربعــة وثالثــن متــرا. جنوبــا القطعــة رقــم 19 بطــول 
الضلــع اربعــة وثالثــن متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 9 بطــول الضلــع واحــد 
وثالثــن متــرا . غربــا شــارع بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا. والقطعــة 
تســعة عشــر مــن البــالد واملســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة 
املســفلة وحدودهــا واطولهــا . شــماال القطعــة رقــم 18 بطــول الضلــع 
اربعــة وثالثــن متــرا. جنوبــا القطعــة رقــم 20 بطــول الضلــع اربعــة وثالثن 
متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 10بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا. غــرا 
شــارع بطــول الضلــع نســعة وعشــرين متــرا. والقطعــة عشــرين مــن البــالد 
وحدودهــا  املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة  البقــرة  املســماة 
واطوالهــا . شــماال القطعــة 19 بطــول الضلــع اربعــة وثالثــن متــرا . جنوبــا 
شــارع بطــول الضلــع ثالثــن متــرا ثــم ينعطــف نحــو الشــمال الغربــي 
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بطــول ســتة امتــار . شــرقا القطعــة رقــم 11 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا. 
غربــا شــارع بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا والقطعــة واحــد وعشــرين 
املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائــن  البقــرة  املســماة  البــالد  مــن 
وحدودهــا واطوالهــا  . شــماال ارض بطــول الضلــع خمســة وثالثــن متــرا 
ثمــن عطــف نحــو الشــمال الشــرقي خمســة امتــار جنوبــا . القطعــة رقــم 
ثمانيــة  الضلــع  بطــول  شــارع  شــرقا   . متــرا  اربعــن  الضلــع  22بطــول 
وعشــرون متــرا . غربــا ارض بطــول الضلــع ثالثــة وثالثــن متــرا. والقطعــة 
اثنــا عشــر مــن البــالد املســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة 
املســفلة وحدودهــا واطوالهــا. شــماال القطعــة رقــم 21 بطــول الضلــع 
اربعــن متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 23 بطــول الضلــع اربعــن متــرا . شــرقا 
شــارع بطــول الضلــع اربعــة وثالثــن متــرا . غربــا ارض بطــول الضلــع 
البــالد املســماة  . والقطعــة ثالثــة وعشــرون مــن  اربعــة وثالثــن متــرا 
واطوالهــا.  وحدودهــا  املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة  البقــرة 
شــماال القطعــة رقــم 22 بطــول الضلــع اربعــن متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 
24بطــول الضلــع اربعــن متــرا ز شــرقا شــارع ثالثــن متــرا . غربــا ارض 
بطــول الضلــع ثالثــن متــرا. والقطعة اربعة وعشــرون من البالد واملســماة 
واطوالهــا.  وحدودهــا  املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة  البقــرة 
شــماال القطعــة رقــم 23 بطــول الضلــع اربعــن متــرا. جنوبــا القطعــة رقــم 
25 بطــول الضلــع اربعــن متــرا. شــرقا شــارع بطــول الضلــع واحد وثالثن 
متــرا . غربــا ارض بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا . والقطعــة خمســة 
وعشــرين مــن البــالد واملســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة 
املســفلة وحدودهــا واطوالهــا . شــماال القطعــة رقــم24 بطــول الضلــع 
اربعــن متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 26 بطــول الضلــع اربعــن متــرا . شــرقا 
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شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا . غربــا 
ارض بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا.  والقطعــة ســتة وعشــرين مــن 
البــالد املســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة املســفلة وحدودهــا 
واطوالهــا . شــماال القطعــة رقــم 25 بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا . 
جنوبــا عــرض اثنــا عشــر متــر بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا . شــرقا 
شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع ثمانيــة عشــر متــرا . غربــا ارض 
ومتــام احلــد الشــارع العــام بطــول الضلــع ثمانيــة عشــر متــرا . والقطعــة 
ســتة وثالثــن مــن البــالد املســماة البقــرة الكائــن بالالحجــة مــن جهــة 
املســفلة وحدودهــا واطوالهــا. شــماال القطعــة رقــم 35 بطــول الضلــع 
القطعــة رقــم 37 بطــول الضلــع واحــد  واحــد واربعــن متــرا.  جنوبــا 
واربعــن متــرا. شــرقا ارض بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا . غربــا 
تســعة  الضلــع  بطــول  امتــار  عشــرة  عــرض  بالشــارع  متصلــة  ارضــا 
وعشــرين متــرا. والقطعــة ســبعة وثالثــن مــن البــالد املســماة البقــرة 
شــماال  واطوالهــا.  وحدودهــا  املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة 
ــًا .  القطعــة رقــم ســتة وثالثــن بطــول الضلــع واحــد وأربعــن متــرًا جنوب
ثــم ينعطــف نحــو   . شــرقًا أرض بطــول الضلــع ثالثــة وعشــرين متــرا 
اجلنــوب الغربــي بطــول ســتة وثالثــن متــرا. غربــا برحــة متصلــة بالشــارع 
ــع واحــد وعشــرين متــرا ثــم  عــرض خمســة وعشــرين متــرا بطــول الضل
ــرا . والقطعــة  ــة وثالثــن مت ينعطــف نحــو اجلنــوب الشــرقي بطــول ثماني
خمســة واربعــن مكــرر مــن البــالد املســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة 
مــن جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا . شــماال الشــارع العــام بعــرض 
ــم ينعطــف  ــرا ث ــع خمســة وعشــرين مت ــرا بطــول الضل ــان وســبعن مت اثن
ــا شــارع  ــار . جنوب ــع خمســة امت ــي بطــول الضل ــوب الغرب ــى اجتــاه اجلن ال



116

عــرض خمســة عشــرة متــرا بطــول الضلــع ســبعة وعشــرين متــرًا. ثــم 
شــرقا   . امتــار  ســبعة  وبطــول  الغربــي  الشــمالي  االجتــاه  ينعطــف يف 
القطعــة رقــم 46 مكــرر بطــول الضلــع اثنــن وثالثــن متــرا . غربــا شــارع 
بعــرض اربعــة وعشــرين بطــول الضلــع ســبعة عشــر متــرا.  والقطعــة ســتة 
واربعــن مكــرر مــن البــالد املســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن 
جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا . شــماال شــارع عــرض اثنــن وســبعن 
متــرا بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا. جنوبــا شــارع عــرض خمســة 
عشــر متــرا بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 47 
مكــرر بطــول الضلــع خمســة وثالثــن متــرا. غربــا القطعــة رقــم 45 
مكــرر بطــول الضلــع اثنــن وثالثــن متــرا. والقطعــة ســبعة واربعــن 
مكــرر مــن البــالد املســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن جهة املســفلة 
وحدودهــا واطوالهــا. شــماال الشــارع العــام بعــرض اثنــن وســبعن متــرا 
بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا الشــارع بعــرض خمســة 
عشــر متــرا بطــول الضلــع ســبعة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 48 
بطــول الضلــع اثنــن وثالثــن متــرا . غربــا القطعــة رقــم 46 مكــرر بطــول 
الضلــع خمســة وثالثــن متــرا. القطعــة رقــم ثمانيــة واربعــن مــن البــالد 
وحدودهــا  املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة  البقــرة  واملســماة 
واطوالهــا . شــماال الشــارع العــام عــرض اثنــن وســبعن متــرا بطــول 
الضلــع اربعــة وعشــرين متــرا . جنوبــا شــارع بعــرض عشــرة امتــار بطــول 
الضلــع ســتة عشــر متــرا. شــرقا القطعــة رقــم 49 بطــول الضلــع ســبعة 
وعشــرين متــرا. غربــا القطعــة رقــم 47 مكــرر بطــول الضلــع اثنــن 
وثالثــن متــرا. والقطعــة تســعة واربعــن مــن البــالد واملســماة البقــرة 
شــماال   . واطوالهــا  وحدودهــا  املســفلة  جهــة  مــن  باالحجــة  الكائنــة 
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الشــارع العــام عــرض اثنــن وســبعن متــرا بطول الضلع خمســة وعشــرين 
متــرا . جنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع ســتة وعشــرين 
متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 50 بطــول الضلــع اربعــة وعشــرين متــرا . غربــا 
القطعــة رقــم 48 بطــول الضلــع ســبعة وعشــرين متــرا . والقطعــة خمســن 
املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة  البقــرة  واملســماة  البــالد  مــن 
وحدودهــا واطوالهــا . شــماال شــارع عــرض اثنــن وســبعن متــرا بطــول 
الضلــع ســتة وعشــرين متــرا. جنوبــا شــارع عــرض عشــرة أمتــار ومتــام احلــد 
برحــه بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 49 
بطــول الضلــع تســعة عشــر متــرا . غربــا احلديقــة بطــول الضلــع أربعــة 
ــرا والقطعــة واحــد وخمســن مــن البــالد واملســماة البقــرة  وعشــرين مت
الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا شــماال برحــة 
ومتــام احلــد شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع تســعة أمتــار ثــم 
ينعطــف الضلــع الــى اجلنــوب الغربــي بطــول الضلــع واحــد وعشــرين متــرا 
. جنوبــا ارض جبليــة بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة 
رقــم 52 بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا. غربــا حديقــة بطــول الضلــع 
ثمانيــة عشــر متــرا. والقطعــة اثنــن وخمســن مــن البــالد واملســماة البقرة 
ــام  ــا . شــماال برحــة ومت ــة املســفلة وحدودهــا واطواله بالالحجــة مــن جه
ــرا .  ــع اربعــة وعشــرين مت ــار بطــول الضل احلــد شــارع عــرض عشــرة امت
جنوبــا ارض جبليــة بطــول الضلــع ثالثــة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة 
رقــم 53 بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا. غربــا القطعــة رقــم 51 
بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا. والقطعــة ثالثــة وخمســن مــن البالد 
وحدودهــا  املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة  البقــرة  املســماة 
ســتة  الضلــع  بطــول  امتــار  عشــرة  عــرض  شــارع  شــماال   . واطوالهــا 
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وعشــرين متــرا . جنوبــا ارض جبليــة بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا. 
غربــا  متــرا.  وعشــرين  تســعة  الضلــع  بطــول   54 رقــم  القطعــة  شــرقا 
القطعــة رقــم 52 بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا . والقطعــة رقــم 
اربعــة وخمســن مــن البــالد واملســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن 
جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا. شــماال برحــة بطــول الضلــع ســتة 
وعشــرين متــرا . جنوبــا ارض جبليــة بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا. 
غربــا   . متــرا  وعشــرين  تســعة  الضلــع  55بطــول  رقــم  القطعــة  شــرقا 
القطعــة رقــم 53 بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا . والقطعــة رقــم 
ســتة وخمســن مــن البــالد واملســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن 
جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا . شــماال القطعــة رقــم 51 بطول الضلع 
ثالثــة  الضلــع  بطــول  رقــم 55  القطعــة  . جنوبــا  متــرا  وثالثــن  واحــد 
وثالثــن متــرا . شــرقا ارض جبليــة بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. 
غربــا برحــة ومتــام احلــد شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع خمســة 
وعشــرين متــرا. والقطعــة ســبعة وخمســن مــن البــالد واملســماة البقــرة 
. شــماال  الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا 
القطعــة رقــم 58 بطــول شــبعة وثالثــن متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 56 
بطــول الضلــع واحــد وثالثــن متــرا. شــرقا ارض جبليــة بطــول الضلــع 
عشــرين متــرا ينعطــف نحــو الشــمال الشــرقي بطــول تســعة امتــار . غربــا 
متــرا.  وعشــرين  خمســة  الضلــع  بطــول  امتــار  عشــرة  عــرض  شــارع 
الكائنــة  البقــرة.  واملســماة  البــالد  مــن  وخمســن  ثمانيــة  والقطعــة 
بالالحجــة مــن جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا . شــماال الشــارع العــام 
جنوبــا  امتــار.  عشــرة  الضلــع  بطــول  متــرا  وعشــرين  خمســة  بعــرض 
القطعــة رقــم 57 بطــول الضلــع ســبعة وثالثــن متــرا. شــرقا مدرســة بنــات 
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ــع اربعــة واربعــن متــرا ثــم ينعطــف  ومتــام احلــد ارض جبليــة بطــول الضل
الضلــع يف االجتــاه اجلنوبــي الغربــي بطــول عشــرة امتــار. غربــا برحــة 
بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا . والقطعــة ثالثــة وســبعن مــن البــالد 
وحدودهــا  املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة  الكائنــة  البقــرة  املســماة 
واطوالهــا . شــماال الشــارع القــدمي بطــول الضلــع اربعــة وعشــرين متــرا . 
جنوبــا الشــارع اجلديــد بعــرض اثنــن وســبعن متــرا بطــول الضلــع اربعــة 
وعشــرين . شــرقا القطعــة رقــم 74 بطــول الضلــع خمســة وثالثــن متــرا. 
غربــا القطعــة رقــم 72 بطــول الضلــع ســبعة وثالثــن متــرا. والقطعــة رقــم 
اثنــن وســبعن مــن البــالد واملســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة 
الضلــع  بطــول  القــدمي  الشــارع  شــماال   . واطوالهــا  وحدودهــا  املســفلة 
ــد بعــرض اثنــن وســبعن  ــا الشــارع اجلدي ــرا.  جنوب خمســة وعشــرين مت
متــرا بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. غربــا القطعــة رقــم 71 بطــول 
الضلــع تســعة وثالثــن متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 73 بطــول الضلــع ســبعة 
وثالثــن متــرا. والقطعــة رقــم ثمانيــة وســبعن مــن البــالد املســماة البقــرة 
. شــماال  الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا 
الشــارع القــدمي بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا الشــارع 
اجلديــد بعــرض اثنــن وســبعن متــرا. شــرقا القطعــة رقم77 بطــول الضلع 
متــرا.  وعشــرين  ســبعة  الضلــع  بطــول  غربــا  متــرا.  وعشــرين  خمســة 
والقطعــة رقــم تســعة وســبعن مــن البــالد واملســماة البقــرة الكائنــة 
بالالحجــة مــن جهــة املســفلة وحدودهــا واطوالهــا . شــماال الشــارع القــدمي 
بطــول الضلــع اربعــة وعشــرين متــرا . جنوبــا الشــارع اجلديــد بعــرض اثنن 
وســبعن متــرا بطــول الضلــع اربعــة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 
80 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 78 بطــول 
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الضلــع خمســة وعشــرين متــرا واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
1397/09/13هـــ  يف   1864 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العــدل  كتابــة 
والقســمن الثالــث والرابــع مــن كامــل قطعــة االرض ســتة وخمســن 
ــة املنــورة وحدودهــا معــا باعتبارهــا  ــة بجــدة شــرق طريــق املدين الكائن
ــع  ــي . شــماال القســمن رقــم 2،1 بطــول الضل قطعــة واحــدة كمــال يل
خمســة واربعــن متــرا . جنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع 
خمســة واربعــن متــرا. شــرقا شــارع اثنــا عشــر متــرا بطــول الضلع خمســة 
وعشــرين متــرا. غربــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع خمســة 
وعشــرين متــرا. والقســمن االول والثانــي مــن نفــس املوقــع وحدودهــا 
باعتبارهــا قطعــة واحــدة كمــا يلــي . شــماال القطعــة رقــم 53 بطــول 
الضلــع خمســة واربعــن متــرا . جنوبــا القســمن الثالــث والرابــع بطــول 
الضلــع خمســة واربعــن متــرا. شــرقا شــارع عــرض اثنــا عشــر متــرا بطــول 
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . غربــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول 
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
كتابــة عــدل جــدة برقــم 3/1215 يف 1394/10/12هـــ وقطــع االراضي 
مــن البــالد واملســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة املســفلة وهــي 
. القطعــة مائتــن وســتن وحدودهــا واطوالهــا . شــارع عــرض عشــرة 
امتــار بكــول خمســة وعشــرين متــرا .  جنوبــا القطعــة رقــم 272 بطــول 
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 264بطــول الضلــع 
ثالثــن متــرا . غربــا القطعــة رقــم 262 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا . 
والقطعــة رقــم مائتــن واربعــة وســتن وحدودهــا واطوالهــا . شــماال شــارع 
جنوبــا   . متــرا  وعشــرين  الضلــع خمســة  بطــول  امتــار  عــرض عشــرة 
القطعــة رقــم 271 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة 
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ــة رقــم 263 بطــول  ــا القطع ــرا . غرب ــع ثالثــن مت رقــم 265 بطــول الضل
وحدودهــا  وســتن  وخمســة  مائتــن  والقطعــة   . متــرا  ثالثــن  الضلــع 
واطوالهــا . شــماال شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع خمســة 
وعشــرين متــرا. جنوبــا القطعــة رقــم 270 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين 
متــرا. شــرقا القطعــة رقــم 266 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا. غربــا القطعــة 
وســبعن  مائتــن  والقطعــة   . متــرا  ثالثــن  الضلــع  بطــول   264 رقــم  
وحدودهــا شــماال القطعــة رقــم 265 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين 
ــع خمســة  ــرا بطــول الضل ــا شــارع عــرض اربعــة وســتن مت ــرا .  جنوب مت
وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 269بطــول الضلــع اربعــن متــرا. 
ــرا . والقطعــة مائتــن  ــع اربعــن مت ــا القطعــة رقــم 271 بطــول الضل غرب
وواحــد وســبعن وحدودهــا . شــماال القطعــة رقــم 264 بطــول الضلــع 
خمســة وعشــرين متــرا. جنوبــا شــارع عــرض اربعــة وســتن متــرا بطــول 
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 270 بطــول الضلــع 
اربعــن متــرا.   القطعــة رقــم 272 بطــول الضلــع  . غربــا  اربعــن متــرا 
والقطعــة مائتــن واثنــن وســبعن وحدودهــا . شــماال القطعــة رقــم 263 
بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا شــارع عــرض اربعــة وســتن 
متــرا بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 271 
بطــول الضلــع اربعــن متــرا . غربــا القطعــة رقــم 273 بطــول الضلــع 
اربعــن متــرا. والقطعــة مائتــن واثنــن واربعــن وحدودهــا.. شــماال شــارع 
عــرض ســتة وعشــرين متــرا بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا 
القطعــة رقــم 252 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة 
ــا القطعــة رقــم 241 بطــول  ــرا . غرب ــع اربعــن مت رقــم 243 بطــول الضل
الضلــع اربعــن متــرا. والقطعــة مائتــن وثالثــة واربعــن وحدودها . شــماال 
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شــارع عــرض ســتة عشــر متــرا بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. 
جنوبــا القطعــة رقــم 251 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا 
القطعــة رقــم 244بطواللضلــع اربعــن متــرا . غربــا القطعــة رقــم 242 
بطــول الضلــع اربعــن متــرا. والقطعــة مائتــن واربعــة واربعــن وحدودهــا 
. شــمال اشــارع ســتة عشــر متــرا بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا. 
جنوبــا القطعــة رقــم 250 بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا . شــرقا 
القطعــة رقــم 245 بطــول الضلــع اربعــن متــرا. والقطعــة رقــم 243 بطــول 
الضلــع اربعــن متــرا . والقطعــة مائتــن وخمســة واربعــن وحدودهــا . 
ــة وعشــرون  ــع ثماني ــرا بطــول الضل شــماال شــارع عــرض ســتة عشــر مت
متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 249 بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . 
شــرقا القطعــة رقــم 246 ومتــام احلــد القطعــة رقــم 247بطــول الضلــع 
اربعــن متــرا . غربــا القطعــة رقــم 244 بطــول الضلــع اربعــن متــرا . 
والقطعــة مائتــن وســتة واربعــن وحدودهــا . شــماال شــارع عــرض ســتة 
عشــر متــر بطــول الضلــع ســبعة وعشــرين متــرا ثــم ينحــرف الضلــع نحــو 
اجلنــوب الشــرقي بطــول اربعــة امتــار وخمســة وعشــرين ســم . جنوبــا 
القطعــة رقــم 247 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا . شــرقا شــارع عــرض ســتة 
عشــر متــرا بطــول الضلــع اثنــن وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 245 
بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . والقطعــة مائتــن وســبعة واربعــن 
وحدودهــا . شــماال القطعــة رقــم 246 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا . جنوبــا 
القطعــة رقــم 248 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا . شــرقا شــارع عــرض ســتة 
عشــر متــرا بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 245 
 . متــرا  وعشــرين  ســتة  الضلــع  بطــول   249 رقــم  القطعــة  احلــد  ومتــام 
رقــم  القطعــة  شــماال   . وحدودهــا  واربعــن  وثمانيــة  مائتــن  والقطعــة 
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ــع ســبعة وعشــرين  ــا بطــول الضل ــرا. جنوب ــع ثالثــن مت 247بطــول الضل
متــرا ثــم ينحــرف الضلــع نحــو الشــمال الشــرقي بطــول اربعــة امتــار 
وعشــرين ســم. شــرثا شــارع عــرض ســتة عشــر متــرا بطــول الضلــع تســعة 
عشــر متــرا. غربــا القطعــة رقــم 249بطــول الضلــع اثنــن وعشــرين متــرا 
. والقطعــة مائتــن وتســعة واربعــن وحدودهــا . شــماال القطعــة رقــم 245 
بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . جنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار 
بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 247 و متــام 
احلــد القطعــة رقــم 248 بطــول الضلــع ثالثــة وثالثــن متــرا . غربــا القطعــة 
رقــم 250 بطــول الضلــع ثالثــة وثالثــن متــرا . والقطعــة مائتــن وخمســن 
وحدودهــا شــماال القطعــة رقــم 244 بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا. 
جنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع ســتة وعشــرين متــرا . 
غربــا  متــرا.  وثالثــن  ثالثــة  الضلــع  بطــول   249 رقــم  القطعــة  شــرقا 
القطعــة رقــم 251 بطــول الضلــع ثالثــة وثالثــن متــرا . والقطعــة مائتــن 
ــع  ــة رقــم 242 بطــول الضل وواحــد وخمســن وحدودهــا . شــماال القطع
خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع 
ــة  ــع ثالث ــرا . شــرقا القطعــة رقــم 250 بطــول الضل خمســة وعشــرين مت
وثالثــن متــرا . غربــا القطعــة رقــم 252 بطــول الضلــع ثالثــة وثالثــن 
ــة  ــن واثنــن وخمســن وحدودهــا . شــماال القطع ــة مائت ــرا .  والقطع مت
رقــم 242 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. جنوبــا شــارع عــرض 
عشــرة امتــار بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 
251 بطــول الضلــع ثالثــة وثالثــن متــرا . غربــا القطعــة رقــم 253 بطــول 
ــة وســبعة وعشــرين وحدودهــا .  ــرا . والقطعــة ثالثمائ ــة وثالثــن مت ثالث
شــماال القطعــة رقــم 338 بطــول الضلــع عشــرين متــرا . جنوبــا شــارع 
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عــرض اربعــة وســتن متــرا بطــول الضلــع عشــرين متــرا . شــرقا القطعــة 
رقــم 328 بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 326 
وثمانيــة  ثالثمائــة  والقطعــة   . متــرا  وعشــرين  ثمانيــة  الضلــع  بطــول 
وعشــرين وحدودهــا . شــماال القطعــة رقــم 337 بطــول الضلــع عشــرين 
متــرا . جنوبــا الشــارع العــام عــرض اربعــة وســتن متــرا بطــول الضلــع 
عشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 329 بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين 
متــرا . غربــا القطعــة رقــم 327 بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . 
والقطعــة ثالثمائــة وتســعة وعشــرين . وحدودهــا . شــماال القطعــة رقــم 
326بطــول الضلــع عشــرين متــرا . جنوبــا الشــارع العــام عــرض اربعــة 
وســتن متــرا . بطــول الضلــع عشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 330 
بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 328 بطــول 
ــرا. والقطعــة ثالثمائــة وثالثــن وحدودهــا .  ــع ثمانيــة وعشــرين مت الضل
شــماال القطعــة رقــم 335 بطــول عشــرين متــرا . جنوبــا الشــارع العــام 
عــرض اربعــة وســتن متــرا بطــول الضلــع عشــرين متــرا . شــرقا القطعــة 
رقــم 331 بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 329 
بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا. والقطعــة ثالثمائــة وواحــد وثالثــن 
وحدودهــا . شــماال القطعــة رقــم 334 بطــول الضلــع عشــرين متــرا. جنوبا 
الشــارع العــام بعــرض اربعــة وســتن متــرا بطــول الضلــع عشــرين متــرا . 
شــرقا القطعــة رقــم 332 بطــول الضلــع ثمانيــة وعشــرين متــرا . غربــا 
والقطعــة   . متــرا  وعشــرين  ثمانيــة  الضلــع  بطــول   330 رقــم  القطعــة 
ثالثمائــة واثنــن وثالثــن وحدودهــا شــماال القطعــة رقــم  333 بطــول 
ــا شــارع عــرض اربعــة وســتن متــرا بطــول  ــرا . جنوب ــع عشــرين مت الضل
الضلــع ســبعة عشــر متــرا ثــم ينحــرف نحــو الشــمال الشــرقي بطــول اربعة 
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امتــار وخمســة وعشــرين ســم. شــرقا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول 
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا .  غربــا القطعــة رقــم  331 بطــول الضلــع 
ثمانيــة وعشــرن متــرا . والقطعــة ثالثمائــة وثالثــة وثالثــن وحدودهــا . 
شــماال شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع ســبعة عشــر متــرا ثــم 
ينحــرف الــى اجلنــوب الشــرقي بطــول اربعــة امتــار وخمســة وعشــرين 
ســم. جنوبــا القطعــة رقــم 332بطــول الضلــع عشــرين متــرا . شــرقا شــارع 
عــرض عشــر امتــار متصــل مبوقــف الســيارات بطــول الضلــع ســبعة 
وعشــرين متــرا. غربــا القطعــة رقــم 324 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا . 
عــرض  شــارع  وثالثــن وحدودهــا. شــماال  واربعــة  ثالثمائــة  والقطعــة 
عشــرة امتــار بطــول الضلــع عشــرين متــرا . جنوبا القطعــة رقم 331بطول 
ــع ثالثــن  ــرا . شــرقا القطعــة رقــم 333 بطــول الضل ــع عشــرين مت الضل
متــرا. غربــا القطعــة رقــم 336بطــول الضلــع ثالثــن متــرا . والقطعــة رقــم 
ثالثمائــة وســتة وثالثــن وحدودهــا . شــماال شــارع عــرض عشــرة امتــار 
بطــول الضلــع عشــرين متــرا. جنوبــا القطعــة رقــم 329 بطــول الضلــع 
عشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 335 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا. 
غربــا القطعــة رقــم 337 بطــول الضلــع ثالثــن متــرا. والقطعــة ثالثمائــة 
وســبعة وثالثــن وحدودهــا شــماال شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول 
الضلــع عشــرين متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 328 بطــول الضلــع عشــرين 
متــرا. شــرقا القطعــة رقــم 336 بطــول الضلــع ثالثــن مترا . غربــا القطعة 
رقــم 338بطــول الضلــع ثالثــن متــرا والقطعــة رقــم ثالثمائــة وثالثــن 
وحدودهــا . شــماال شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول عشــرين متــرا . 
جنوبــا القطعــة رقــم 327 بطــول الضلــع عشــرين متــرا. شــرقا القطعــة 
ــع  ــة رقــم 339 بطــول الضل ــا القطع ــرا . غرب رقــم 337 بطــول ثالثــن مت



126

ثالثــن متــرا . والقطعــة ثالثمائــة وثالثــة وأربعــن وحدودهــا . شــماال 
القطعــة رقــم 352 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا شــارع 
ــم ينحــرف  ــرا . ث ــع اثنــن وعشــرين مت ــار بطــول الضل عــرض عشــرة امت
الضلــع نحــو الشــمال الغربــي بطــول اربعــة امتــار وخمســة وعشــرين ســم 
. شــرقا القطعــة رقــم 344 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . غربــا 
شــارع عرض عشــرة امتار بطول الضلع اثنن وعشــرين مترا .  والقطعة 
ــة رقــم 351 بطــول  ــة واربعــن وحدودهــا . شــماال القطع ــة واربع ثالثمائ
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول 
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. شــرقا القطعــة رقــم 345 بطــول الضلــع 
خمســة وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 443 بطــول الضلــع خمســة 
وعشــرين متــرا. والقطعــة ثالثمائــة وســبعة واربعــن وحدودهــا . شــماال 
القطعــة رقــم 348 بطــول خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا بطــول الضلــع 
اثنــن وعشــرين متــرا ثــم ينحــرف الضلــع بحــد الشــمال الشــرقي اربعــة 
امتــار وخمســة وعشــرين ســم. شــرقا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول 
اثنــن وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 346 بطــول الضلــع خمســة 
وعشــرين متــرا. والقطعــة ثالثمائــة وثمانيــة واربعــون وحدودهــا . شــماال 
ــع اثنــن وعشــرين متــرا ثــم ينحــرف نحــو اجلنــوب الشــرقي  بطــول الضل
مبقــدار اربعــة امتــار وخمســة وعشــرين ســم . جنوبــا القطعــة رقــم 347 
بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. شــرقا شــارع عــرض عشــرة امتــار 
بطــول الضلــع اثنــن وعشــرين متــرا . غربــا القطعــة رقــم 349 بطــول 
. والقطعــة ثالثمائــة وتســعة واربعــون  الضلــع خمســة وعشــرين متــرا 
وحدودهــا. شــماال شــارع عشــرة امتــار بطــول الضلــع خمســة وعشــرين 
متــرا. جنوبــا القطعــة رقــم 346 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. 
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شــرقا القطعــة رقــم 348 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. غربــا 
القطعــة رقــم 350 بطــول الضلــع بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. 
والقطعــة ثالثمائــة وخمســن وحدودهــا . شــماال شــارع عشــرة امتــار 
ــا القطعــة رقــم 345 بطــول  ــرا. جنوب ــع خمســة وعشــرين مت بطــول الضل
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا.  شــرقا القطعــة رقــم 349بطــول الضلــع 
ــع خمســة  ــا القطعــة رقــم 351 بطــول الضل ــرا. غرب خمســة وعشــرين مت
وعشــرين متــرا . والقطعــة ثالثمائــة وواحــد وخمســن وحدودهــا . شــماال 
شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. جنوبــا 
القطعــة رقــم 344 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. شــرقا القطعــة 
رقــم 350 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 
344 بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 350 
بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا. غربــا القطعــة رقم 352بطوخلمســة 
وعشــرين متــرا . والقطعــة ثالثمائــة واثنــن وخمســن وحدودهــا . شــماال 
بطــول الضلــع اثنــن وعشــرين متــرا ثــم ينحــرف نحــو اجلنــوب الغربــي 
مبقــدار اربعــة امتــار وخمســة وعشــرين ســم جنوبــا القطعــة رقــم 343 
بطــول الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . شــرقا القطعــة رقــم 351 بطــول 
الضلــع خمســة وعشــرين متــرا . غربــا شــارع عــرض عشــرة امتــار بطــول 
الضلــع اثنــن وعشــرين متــرا . والقطعــة ثالثمائــة وثمانيــة وخمســون 
وحدودهــا شــماال احلديقــة بطــول الضلــع اربعــة امتــار . جنوبــا شــارع 
عــرض عشــرة امتــار بطــول خمســة وثالثــن متــرا . شــرقا اجلبــل بطــول 
الضلــع ثالثــة وخمســن متــرا ثــم يتجــه نحــو اجلنــوب بطــول ســبعة امتــار . 
غربــا القطعــة رقــم 537,356 بطــول الضلــع خمســون متــرا . واململوكــة 
مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل مكــة االولى برقــم 2760/ب 
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مكــرر يف 1395/11/20هـــ وقطــع االراضــي الكائنــة يف حــي الروضة 
وهــي كمايلــي:-  القطعــة ســبعة وتســعن وحدودهــا . شــماال شــارع 
عــرض اثنــا عشــر متــرا . جنوبــا القطعــة رقــم 100 . شــرقا القطعــة رقــم 
96 . غربــا شــارع عــرض ثمانيــة امتــار واطولهــا عشــرين متــرا طــوال يف 
تســعة عشــر متــرا وخمســن ســم عرضــا ومســاحتها االجماليــة ثالثمائــة 
وتســعون متــرا مربعــا . والقطعــة ســتة وتســعن ومائــة وواحــد وحدودهــا 
شــماال القطعــة رقــم 97ومتــام احلــد شــارع بعــرض احــدى عشــر متــرا 
وســبعن ســم بطــول الضلــع واحــد وســتن ســم . جنوبــا شــارع بعــرض 
ثمانيــة امتــار بطــول الضلــع تســعة وعشــرين متــرا وثمانــن ســم . شــرقا 
وجــه اجلزيــرة هنالــك ســتة وعشــرين متــرا وســتن ســممن ناحيــة الشــمال 
وثالثــن متــرا واربعــن ســم يف الوســط واربعــن متــرا مــن ناحيــة اجلنــوب 
بطــول الضلــع واحــد وعشــرين متــرا بخــط منحــرف ثــم ينحــرف ناحيــة 
اليمــن بخــط مســتقيم بقــدر عشــرين متــرا وثمانــن ســم .  . غربــا ملــك 
)0000( وحديثــا )0000( ومتــام احلــد شــارع عــرض ثمانيــة امتــار بطــول 
الضلــع عشــرون متــرا ثــم ينعطــف الــى جهــة الغــرب بقــدر عشــرين متــرا 
ــرا وســتن ســم ومســاحتها  ــم يســتمر يف الطــول بقــدر تســعة عشــر مت ث
االجماليــة ســبعمائة وثمانيــة عشــر متــرا مربعــا واململوكــة مبوجــب 
يف   181 برقــم  املكرمــة  مكــة  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادر  الصــك 
1394/1/5هـــ والقطعــة رقــم ثالثــة االف وســبعة وعشــرين والواقعــة 
باملدينــة املنــورة وحدودهــا شــماال القطعــة رقــم 3026 بطــول الضلــع 
عشــرين متــرا . جنوبــا شــارع الســيدة حفصــة عــرض عشــرين متــرا .  
بطــول الضلــع ســبعة امتــار وســبعة مــن املائــة مــن املتــر ثــم عشــرين متــرا . 
شــرقا شــارع البــراء بــن عــازب عــرض عشــرين متــرا بطول الضلع خمســة 
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عشــر متــرا . غربــا ممــر مشــاه عــرض ثمانيــة امتــار بطول الضلع عشــرين 
مربعــا  متــرا  وثمانــن  وســبعة  اربعمائــة  االجماليــة  ومســاحتها  متــرا 
وخمســن ســم2 واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل 
رقــم  املربــع  1414/1/20هـــوكامل  يف   5/1/3 رقــم  املنــور  املدينــة 
عشــرين وحــدوده . قبلــه شــارع خمســة عشــر متــرا بطــول عشــرين متــرا . 
شــماال املربــع رقــم ثمانيــة عشــر بطــول عشــرين متــرا . شــرقا املربــع رقــم 
تســعة عشــر بطــول اثنــن وعشــرين متــرا وتســعن ســم. غربــا املربــع رقــم 
واحــد وعشــرين بطــول اثنــن وعشــرين متــرا وســبعن ســم ومســاحته 
الكليــة اربعمائــة وســتة وخمســن متــرا مربعــا . والقطعــة رقــم واحــد 
وعشــرين وحدودهــا . قبلــه شــارع عــرض خمســة عشــر متــرا بطــول 
احــدى عشــر متــرا وخمســن ســم . شــمال املربــع رقــم ثمانيــة عشــر بطول 
عشــرين متــرا . شــرقا املربــع رقــم عشــرين بطــول اثنــن وعشــرين متــرا 
وواحــد وســبعن ســم . غربــا شــارع عــرض اربعــن متــرا بطــول مــن قبلــه 
الــى شــمال اربعــة امتــار وســتن ســم ثــم خرجــه الــى الغــرب ســبعة امتــار 
وســبعة وخمســن ســم ثــم يتــدل شــمال خمســة عشــر متــرا وخمســة 
وثمانــن ســم ومســاحتها الكليــه خمســمائة وواحــد واربعــن متــرا مربعا 
وتســعة وعشــرين ســم2واململوكة مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل املدينــة املنــورة برقــم 3/147 يف 1395/3/1ه فقــد اوقفهــا مــوكل 
موكلــي وقفــا وحتبيســا منجــزا هلل تعالــى وقفــا صحيحــا نافــذ ال يبــاع 
وال يرهــن وال ميلــك وال ينقــل بــل يــزال قائمــا علــى اصولــه وضوابطــه 
مســتمرا علــى شــروطه وروابطــه الــى ابــد االبديــن ودهــر الداهريــن الــى 
ان يــرث اهلل االرض ومــن عليهــا وهــو خيــر الوارثــن . اوقفــه علــى نفســه 
واســتغالال  وغلــة  واســكانا  ســكنا  مبفــرده  بــه  ينتفــع  حياتــه  مــدة 
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وبســائر االنتفاعــات الشــرعية مــن غيــر مشــارك يف ذلــك وال منــازع ثــم 
مــن بعــد وفاتــه يرجــع هــذا الوقــف الــى اوالده واوالد اوالده وعقبه ونســله 
بالتســوية بــن االوالد والبنــات الولــد منهــم كالبنــت طبقــة طبقــة ونســال 
بعــد نســل مهمــا تناســلوا او تعاقبــوا . ومــن مــات مــن البنــات ســقط 
اســتحقاقها يف الوقــف اي يرجــع اســتحقاقها للمســتحقن املوجوديــن 
دون  الظهــور  أوالد  ألوالده  اســتحقاقه  يرجــع  األوالد  مــن  مــات  ومــن 
البطــون ثــم مــن بعدهــم علــى اوالدهــم وأوالد أوالدهــم الــى انقــراض 
اوالد الذكــور دون اوالد البطــون وليــس ألوالد البنــات أو ازواجهــم دخــل 
يف هــذا الوقــف كليــا وبعــد انقــراض ذريتــه وعــد مبقــاء أحــد منهــم 
يكــون الوقــف موقوفــا علــى أوالد البطــون وأوالدهــم وأوالد أوالدهــم 
إلــى االنقــراض فــاذا انقرضــوا ولــم يبــق أحــد منهــم يكــون الوقــف علــى 
مصالــح املســجد احلــرام والفقــراء واملســاكن مبكــة املكرمــة واملدينة 
املنــورة ويبقــى إلــى أن يــرث اهلل األرض ومــن عليهــا وهــو خيــر الوارثــن 
واشــترط شــروطًا عليهــا واصــر عليهــا وجعــل الرجــوع واملصيــر إليهــا يف 
هــذا الوقــف منهــا يكــون يف غلتهــا اضحيتــان علــى الــدوام واحــده عــن 
والــده )0000( ووالدتــه )00000( والثانيــة عنــه وعــن زوجتــه )0000( 
وعــن وريثتــه واشــترط علــى الناظــر أول مــا يبــدأ بــه مــن غلــه الوقــف 
تعميــره وترميمــه ومــا فيــه بقــاءه والنمــو لغلتــه ولــو صــرف جتميــع الغلــه 
يف ذلــك واشــترط أن ال يعــارض الناظــر املســؤل عــن الوقــف معــارض يف 
النظــارة املذكــورة وال يســمح ألي مســتحق مــن املســتحقن معارضــة 
اململــوك  بالروضــة  الكائنــة  البيــت  يكــون  أن  واشــتراطا  الناظــر. 
بالصــك رقــم 1/18/6 يف 1398/5/15هـــ ســكنًا وإســكانًا لزوجتــه 
واســتغالاًل لزوجتــه الســيدة )0000( مــدة حياتهــا بعــده ال يعارضهــا يف 
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ذلــك معــارض فــاذا ماتــت عــاد البيــت إلــى أصــل الوقــف واجريــت مجــراه 
. ولــه النظــارة علــى هــذا الوقــف مــدة حياتــه مــادام قــادرا علــى ذلــك 
 )0000( الخيــه  بعــده  مــن  النظــارة  تكــون  ثــم   )0000( ابنــه  وبعــده 
االرشــد  ثــم  ومــن   )000( الخيــه   )000( بعــد  مــن  النظــارة  وتكــون 
فاالرشــد منهــم . واذا ال الوقــف الوالد البطــون يكــون املتــويف علــى 
الوقــف االكبــر االرشــد فاالرشــد منهــم واذا ال الوقــف الــى مصالــح 
املســجد احلــرام والفقــراء واملســاكن مبكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة 
ــه  ــه ناظــرا مــن قبل ــه للحاكــم الشــرعي يقيــم علي كانــت النظــارة علي
ومــن اهــل الديانــة واالمانــة ويقــوم مبصاحلــه . واشــترط ان يصــرف %10  
عشــرة يف املائــة مــن صــايف الدخــل مــن الوقــف علــى اعمــال اخليــر العامــة 
مثــل بنــاء املســاجد وصيانتهــا ورعايتهــا واملســاهمة يف بنائهــا ومــا يتعلــق 
بهــا مــن ســكن لألمــام واملــؤذن ومدرســة لتحفيــظ القــران الكــرمي 
ومســاعدة  للمســاجد  منفعــة  فيــه  مــا  ذلــك  وغيــر  لألمــوات  ومغســلة 
واملســاكن  الفقــراء  ومســاعدة  الــزواج  علــى  احملتاجــن  الشــباب 
واالرامــل وااليتــام واملدينــن والغارمــن واملســجونن وســائر احملتاجــن. 
ودعــم مــدارس حتفيــظ القــران الكــرمي الرجاليــة والنســائية بــكل مــا 
حتتــاج اليــه واطعــام الطعــام وســقيا املــاء بصــوره واشــكاله واحتياجاتــه 
مــن  احملتاجــن  علــى  وتوزيعهــا  املصاحــف  وشــراء  وطباعــة  كافــه 
ــي القــران الكــرمي وطباعــة  ــة ملعان ــك الترجمــة العلمي املســلمن وكذل
الكتــب الشــرعية النافعــة وشــراؤها وتوزيعهــا مبختلــف اللغــات وانشــاء 
وجتهيــز املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الدائمــة واملؤقتــة وتشــغيلها 
واملســاهمة يف انشــائها وتامــن االجهــزة واملســتلزمات الطبيــة واالدويــة 
واللقاحــات وســائر مــا حتتــاج اليــه وعــالج املرضــى واحملتاجــن ومــا 
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يتعلــق بغســيل الكلــى وكفالــة االيتــام وفــك الرقــاب واعتاقهــا وايقــاف 
اراضيــي مقابــر املســلمن للمســلمن وتســويرها وصيانتهــا يف خــارج 
ــى ان تكــون علــى مذهــب اهــل الســنة واجلماعــة  اململكــة وداخلهــا عل
الــى غيــر ذلــك مــن اعمــال البــر واخليــر ممــا هــو اكثــر نفعــا للحــي 
هــذه  بعــض  تقــدمي  مــن  الناظــر  يــرى  مــا  علــى  للميــت  اجــرا  واعظــم 
املصــارف علــى بعــض حســب احلاجــة واملصلحــة الشــرعية وقرابتــي وان 
كانــوا يف حاجــة اولــى مــن غيرهــم ولــه حــق توكيــل مــن يــراه عنــد 
احلاجــة وللناظــر بعــده كذلــك وعمــارة الوقــف وصيانتــه واحملافظــة 
ــه مقدمــه علــى كل شــيء وجعــل للناظــر مقابــل خدمــه %10  ــى عين عل
عشــرة يف املائــة مــن الغلــة اي مــن غلــه الوقــف اضافــة الســتحقاقه وجعــل 
40% اربعــن يف املائــة علــى االقــل مــن الغلــة لبنــاء وتعميــر بقيــة االحــواش 
واالراضــي املؤقتــة ولــو جمعــت لعــدد مــن الســنن للبنــاء والتعميــر. وانــه 
عنــد تعيــن ناظــر للوقــف علــى احلاكــم الشــرعي ان يذكــر الناظــر 
بتقــوى اهلل يف الســر والعلــن وان يرعــى مصالــح الوقــف اهــم مــن مصاحلــة 
اخلاصــة واذا اهمــل يف امــور الوقــف وتعميــره وترميمــه فســوف يكــون 
الواقــف خصمــه يــوم املوقــف العظيــم بــن يــدي رب العاملــن . وعند تعين 
ناظــر ال بــد ان يكــون الناظــر مــن أهــل الســنة واجلماعــة وان يتــال عليــه 
شــروط الواقــف حرفيــا كمــا اشــترط ان تكــون واليــة الوقــف اي 
النظــارة ملــن هــو ســاكن يف مكــة املكرمــة وال يســتحق مــن ســكن 
خارجهــا. واشــترط ملــن عــن ناظرا منهم فســكن خــارج مكة املكرمة 
ان يعــن مــن هــو ســاكن مبكــة املكرمــة بــدال عنــه بالنــص والترتيــب 
الســابق . وانــه مصــر علــى وقفــه هــذا بكامــل شــروط املذكــور بعاليــه 
واســال اهلل أن يتقبــل هــذا الوقــف لوجهــه الكــرمي ومبوجــب ذلــك صــار 
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كامــل العقــارات مبــا اشــتملت عليــه مــن كل مــا ذكــر اعــاله وقفــا مــن 
أوقــاف اهلل تعالــى األكيــدة علــى اجلهــات والشــروط املنصــوص عليهــا 
اعــاله مرفوعــا عنــه بحولــه وقوتــه الشــديدة فــال يحــل ألحــد يؤمــن بــاهلل 
واليــوم االخــر ويعلــم أنــه إلــى ربــه صائــر ان يتعــرض بســوء أم ابطــاال  
وافســاد أو بحيلــة أو دقيقــة يف فعــل ذلــك أو شــيئا منــه فــاهلل حســيبه 
ورقيبــه ومكافيــه علــى ســوء فعلــه ومجازيــه يــوم يكــون احلاكــم اجلبــار 
والســجن النــار والشــهود املالئكــة االبــرار ال ينفــع مــال وال بنــون اال مــن 
اتــى اهلل بقلــب ســليم وبعــد ذلــك ال درهــم وال دينــار ومناعــان على اجرائه 
يف مجاريــه وابقائــه يف يــد مســتحقيه بــرد اهلل مضجعــه ولقنــه حجتــه 
وحشــره مــع االمنيــن يــوم الفــزع االكبــر يــوم احملشــر يــوم ال يغنــي مولــى 
عــن مولــى شــيئا واالمــر يومئــذ هلل فمــن بدلــه بعدمــا ســمعه فإمنــا اثمــه 
علــى الذيــن يبدلونــه ان اهلل ســميع عليــم . اطلــب اثبــات واعطائــي صــك 
مبوجــب هكــذا انهــى بحضــور وشــهادة )0000( وكاتبــه )00000( 
أعــاله  اليهــا  املشــار  امللكيــة  صكــوك  علــى  االطــالع  جــرى  وقــد 
فوجدتهــا كمــا ذكــر املنهــي وكمالــه . كمــا مت االستفســار عــن 
ســجالت الصكــوك املذكــورة مــن مصادرهــا فوردنــا خطــاب رئيــس 
كتابة العدل االولى مبكة املكرمة رقم 2/2003 يف 1424/6/15هـ 
1424/7/10ه  يف   2/2215 ورقــم  1424/6/27ه  يف   2/2095 ورقــم 
وخطــاب رئيــس كتابــة العــدل االولــى باملدينــة املنــورة رقــم 2693 يف 
مبحافظــة  االولــى  العــدل  كتابــة  رئيــس  وخطــاب  1424/6/18ه 
ســجالت  أن  واملتضمنــة  1424/6/13ه  يف   690 رقــم   )000000(
الصكــوك املذكــورة مازالــت ســارية املفعــول حتــى االن . فبنــاًء علــى مــا 
تقــدم فقــد ثبــت لــدى وقفيــة املنهــي وكالــة للعقــارات املذكــورة اعــاله 
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تصــرف غلتهــا حســبما ذكــره الواقــف علــى الصفة والشــروط يف انهائه 
وهــو الناظــر عليــه وبعــده مــن ذكــر يف انهائــه وافهمتــه اال يتصــرف 
موكلــه يف الوقــف ببيــع وال رهــن اال بــإذن مــن احملكمــة املختصــة حــرر 
يف يــوم االربعــاء 1424/7/6هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 
وصحبــه وســلم ا.هـــ وبعــرض الصــك علــى املدعــي وكالــة واحلاضــر 
وكالــة )0000( قــال املدعــي وكالــة إن موكلتــي تطالــن بإلغــاء صــك 
الوقفيــة هــذا لصــدوره مــن مورثيهمــا وهــو يف غيــر أهليتــه املعتبرة شــرعا 
وألن لــدى موكلتــي علــم بــأن مورثهمــا كانــت لديــه نيــه الوقــف حيــث 
كان يرغــب بوقــف ســبع عمائــر فقــط مــن تركتــه فإنهــن ال مانــع 
لديهــن مــن حصــر الوقــف يف ثلــث املــال فقــط هكــذا قرر وأبــرز احلاضر 
وكالة )000( ورقة هذا نصها : أســباب املعارضة، شــكاًل وموضوعًا 
كمــا يلــي : أوال :ــــ حيــث إن نظــام املرافعات الشــرعية قد صدر مبوجب 
املرســوم امللكــي الكــرمي رقــم )م/21( وتاريــخ 1421/5/20هـــ ، كما 
صــدرت الئحتــه التنفيذيــة بتاريــخ 1423/6/3هـــ ، وحيــث أفــرد النظــام 
املذكــور الفصــل األول مــن البــاب الرابــع عشــر بكاملــه إلجــراءات 
تســجيل األوقــاف واإلنهــاءات ، وحيــث أن إنهــاء تســجيل الوقــف قــد 
يف   )000000( برقــم   )000000( الشــيخ  ناظــره  لفضيلــة  أحيــل 
1424/6/6هـــ ، أي بعــد صــدور النظــام والئحتــه مبــدة ليســت بالقليلــة 
إال أن فضيلتــه »وفقــه اهلل«  قــد تغاضــى بــال مســوغ نظامــي عــن تطبيــق 
املنصــوص عليــه نظامــا ، بتصديــه لنظــر اإلنهــاء علــى الرغــم مــن عــدم 

اختصاصه بنظره ، وذلك على التوضيح التالي:-
نظــام  مــن  املــادة )3/32(  نــص  وفقــه اهلل«   « اإلنهــاء  ناظــر  1.خالــف 
املرافعــات الشــرعية والتــي جــاء بهــا مــا يلــي:-  ) يجــوز إثبــات الوصايــا 
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واألوقــاف يف بلــد املوصــي واملوقــف أو يف بلــد العقــار ( واملعلــوم أن موطن 
الواقــف مكــة املكرمــة ، وأماكــن العقــارات املدعــى وقفيتهــا مبكــة 
املكرمــة وجــدة ، وال يوجــد للمرحــوم )00000( موطــن وال عقــارات 
بالباحــة ، وبالتالــي فــإن قيــام املدعــى عليــه بتقــدمي إنهاء تســجيل الوقفية 
إلــى محكمــة الباحــة قرينــة واضحــة علــى أن الوقفيــة متــت بالتهريــب ، 
ممــا يطعــن يف صدقيــة الصــك وجتعــل األرجحيــة يف جانــب عــدم صحــة 

البيانــات املبينــة بــه ؟!!
2. يســتفاد مــن نــص املــادة )1/246 ( مــن نظــام املرافعــات والتــي جــاء 
بهــا )يجــوز توثيــق الوقــف يف بلــد املوقــف ولــو كان العقــار يف بلــد آخــر( 
أن األصــل هــو أن تســجل الوقفيــة وتوثــق يف بلــد العقــار ، واالســتثناء 
هــو جــواز توثيقهــا يف بلــد املوقــف ولــوكان العقــار يف بلــد آخــر ، ومــن 
ثــم يكــون النظــام قــد أوضــح بجــالء قواعــد االختصــاص بإجــراءات 
الباحــة كمــا ســلف ذكــره  أن محكمــة  الوقــف، وحيــث  تســجيل 
ليســت بلــد املوقــف وال يوجــد بهــا أي عقــار مملــوك لــه ، عليــه يثبــت 
علــى نحــو جلــي مخالفــة محكمــة الباحــة الصريحــة لقواعــد النظــام 
ــة ناظــر  عبــر تصديهــا ألمــور خارجــة عــن اختصاصهــا بدليــل أن فضيل
اإلنهــاء ذكــر يف آخــر صكهمــا يلــي :ــــ )وأفهمتــه أال يتصــرف موكلــه 
يف الوقــف ببيــع وال رهــن إال بــإذن مــن احملكمــة املختصــة ( فكيــف 
يلــزم فضيلتــه املنهــي بااللتــزام بقواعــد االختصــاص عنــد البيــع والرهــن 

وال يلتــزم بهــا هــو عنــد تســجيل الوقفيــة ؟!! .
3. لقــد أوجبــت املــادة )247( مــن نظــام املرافعــات علــى طالــب تســجيل 
الوقــف تقدميــه إلــى احملكمــة املختصــة ، وهــذا النــص صريــح يف أن 
تســجيل األوقــاف يخضــع لقواعــد االختصــاص العامــة ، والتــي كمــا 
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ســلف ذكــره تعقــد االختصــاص بتســجيل األوقــاف للمحاكــم التي يقع 
ــد املوقــف كاســتثناء  ــوب وقفــه، أو حملاكــم بل بدائرتهــا العقــار املطل
عــن األصــل العــام ، وال يوجــد اســتثناء بخــالف مــا ذكــر، وبالتالــي فــإن 
تقــدمي املدعــى عليــه املعاملــة حملكمــة غيــر مختصــة لهــو حتايــل واضــح 
املبينــة  قــرر وقــف كل أموالــه  قــد  الواقــف  ولــو كان  النظــام  علــى 
ــة حملكمــة أخــرى ،  ــب املعامل ــاك حاجــة لتهري ــت هن ــا كان بالصــك مل

وخــارج إطــار املنطقــة الغربيــة بكاملهــا؟!!.
4. إن نــص املــادة )250( مــن نظــام املرافعــات متنــع نقــل وقــف مــن بلــد 
ــا  ــي فيه ــد الت ــى إذن شــرعي مــن قاضــى البل آلخــر إال بعــد احلصــول عل
الوقــف ، وبعــد تقــدمي املســوغات الشــرعية التــي جتيــز النقــل ، فكيــف 
احلــال مــع تســجيل وقــف يف بلــد ال عالقــة لــه ال بالعقــارات املدعــى وقفهــا 

وال مبالكهــا ، والتــي هــي أولــى وأجــدر باملنــع مــن عمليــة النقــل ؟!! 
5. لقــد مت تســجيل الوقفيــة باملخالفــة لنظــام القضــاء الــذي ألــزم يف املادة 
)25( منــه احملاكــم بالفصــل يف القضايــا وفــق قواعــد االختصــاص 
اإلســالمية  الشــريعة  إن  ثانيا:ــــ  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  املبينــة يف 
حتــرم أن يقــف الشــخص وقفــا يضاربــه الورثــة، وذلــك حلديــث الرســول 
صلــى اهلل عليــه وســلم  »ال ضــرر وال ضــرار يف اإلســالم« فــإن وقــف 
بطــل وقفــه ، وقــد أفتــى بتحــرمي ذلــك ســماحة الشــيخ/محمد بــن عبــد 
ــه  الوهــاب »يرحمــه اهلل«  حيــث ذكر:ــــ ) ..أمــا أن يقســم اإلنســان مال
علــى هــواه ويفــر مــن قســمة اهلل تعالــى أو يقصــد أن امرأتــه ال تــرث هــذا 
النخــل وال تــأكل منــه إال حيــاة عينهــا أو يريــد أن يزيــد بعــض أوالده 
علــى بعــض فــرارا مــن وصيــة اهلل بالعــدل أو يريــد أن يحــرم نســل البنــات 
أو يريــد أن يحــرم علــى ورثــة هــذا العقــار بعــده ، ويفتــى لــه بعــض املفتــن 
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أن هــذه البدعــة امللعونــة صدقــة بــر تقــرب إلــى اهلل ويقــف علــى هــذا 
الوجــه قاصــدا وجــه اهلل ، فهــذا أعظــم املنكــرات ، وأكبــر الكبائــر 
تغييــر شــرع اهلل ودينــه ، والتحايــل علــى ذلــك بالتقــرب إليــه،( كمــا 
جــاء بالروضــة النديــة ): واحلاصــل أن األوقــاف التــي يــراد بهــا قطــع مــا 
أمــر اهلل بــه أن يوصــل ومخالفــة فرائــض اهلل عــز وجــل فهــي باطلــة مــن 
أصلهــا ال تنعقــد بحــال، وذلــك كمــن يقــف علــى ذكــور أوالده دون 
إناثهــم ومــا أشــبه ذلــك ، فــإن هــذا لــم يــرد التقــرب إلــى اهلل تعالــى بــل 
أراد املخالفــة ألحــكام اهلل عــز وجــل واملعانــدة ملــا شــرعه لعبــاده وجعــل 
هــذا الوقــف الطاغوتــي ذريعــة إلــى ذلــك املقصــد الشــيطاني ، فليكــن 
هــذا منــك علــى ذكــر، فمــا أكثــر وقوعــه يف هــذه األزمنــة . وهكــذا 
وقــف مــن ال يحملــه علــى الوقــوف إال محبــة بقــاء املــال يف ذريتــه وعــدم 
خروجــه عــن أمالكهــم فيقفــه علــى ذريتــه ، فــإن هــذا إمنــا أراد املخالفــة 
ــوارث  ــراث وتفويــض ال ــك باملي حلكــم اهلل عــز وجــل ، وهــو انتقــال املل
يف ميراثــه يتصــرف فيــه كيــف يشــاء( واحلاصــل أن العقــارات املبينــة 
بالصــك املعتــرض عليــه تقــارب الـــ 90% مــن أمــالك الواقــف  )00000( 
»رحمــه اهلل« وقــد تزيــد عــن ذلــك ، حيــث لــم يتــرك لورثتــه إال النــزر 
القليــل منهــا، وبالتالــي فإنــه حتــى ولــو مت التقاضــي عــن عمليــة صحــة 
إجــراءات تســجيل صــك الوقفيــة مــن الناحيــة الشــكلية ، فــإن مثــل هــذا 
الوقــف يعــد مخالفــا إلحــكام الشــريعة اإلســالمية، وذلــك النطوائــه 
علــى إضــرار واضــح بالورثــة ، ومخالفــة لفرائــض اهلل تعالــى ، وفــرارًا 
مــن وجــه الشــرع ، ممــا يتعــن معــه عــدم إجازتــه إال يف احلــدود التــي 
ــاء  ــة الدائمــة للبحــوث واإلفت تتماشــى مــع وجــه الشــرع ،كمــا أن للجن
وســماحة الشــيخ/ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ فتــاوى مشــابهة ملا أفتى 
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بــه ســماحته » رحمهمــا اهلل تعالــى« ، وجميعهــا تصنــف مثــل هــذا الوقف 
ضمــن أوقــاف اجلنــف التــي تكــون غايتهــا اإلضــرار بالورثــة بحرمانهــم 
مــن اإلرث ثالثــا: ــــ إن الوقفيــة قــد متــت وأثبتــت يف غيــر مواجهــة خصــم، 
ــة ناظــر اإلنهــاء أنهــا متــت بحضــور وشــهادة كل مــن  وقــد ذكــر فضيل
)0000( ، وكاتبــه  )0000( ، ولــم يتــم تدويــن شــهادتهما بالصــك ، 
كمــا أنــه ال يوجــد بالصــك مــا يفيــد تزكيتهمــا وتعديــل شــهادتهما 
ــى مــاذا انصبــت  ــي عل ــي ال يعــرف موكل ــق الوجــه الشــرع ، وبالتال طب
شــهادة الشــاهدين ، وهــل كانــت شــهادتهما مباشــرة عــن ســمع ويقــن 
مــن املرحــوم)0000000(، وهــل يعرفانــه أصــال ، كمــا أن الالفــت 
للنظــر أن فضيلتــه أشــار إلــى أن أحدهمــا كاتــب باحملكمــة ويف ذلــك 
شــبهة واضحــة ، إذ كيــف تســنى لــه املثــول أمــام الواقــف وســماع أقوالــه 
وحتديــد العقــارات املدعــى وقفيتهــا علــى كثرتهــا وهــو يقيــم ويعمــل 
يف بلــد بعيــد عنــه، بنــاًء عليــه فــإن موكلــي يطلبــان مــن فضيلتكــم 
إحضــار الشــاهدين املذكوريــن الســتجوابهما وســؤالهما عــن مالبســات 
شــهادتهما، وذلــك ليتســنى معرفــة مــا شــهدا بــه ومــدى صحتــه ، كمــا 
يتعــن أيضــا اســتجواب الوكيــل )000000( عــن ســبب تقدميــه إنهــاء 
ــى  ــه املتعمــد عــن تقدميــه إل تســجيل الوقــف مبحكمــة الباحــة وتقاضي
محكمــة مكــة املكرمــة العامــة صاحبــة االختصــاص األصيــل بنظــره 
ومــكان إقامــة املرحــوم )0000(، والتــي يوجــد بهــا جــزء كبيــر مــن 
األعيــان املدعــى وقفيتهــا، مــع كــون الوكيــل املذكــور حســب إفــادة 
موكلــي مــن أهالــي مكــة ويعــرف الواقــف وأوالده حــق املعرفــة ؟!! 
رابعا:ــــ هنــاك بعــض الشــروط التــي وردت بالصــك املعتــرض عليــه تعــد 
مبثابــة قرائــن تطعــن يف صدقيــة الوقفيــة، وذلــك علــى التوضيــح التالي:ــ
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1- ورد بصــك الوقفيــة شــرط بعــدم الســماح مبعارضــة الناظــر حيــث 
ذكــر فيــه حرفيــا( اشــترط أن ال يعــارض الناظــر املســئول عــن الوقــف 
معــارض يف النظــارة وال يســمح ألي مســتحق مــن املســتحقن معارضــة 
وقــف  يف  راغــب  شــخص  أي  يطلــب  أن  الطبيعــي  مــن  فهــل  الناظــر( 
أمالكــه ومتقربــا بهــا لوجــه اهلل تعالــى عــدم الســماح مبعارضــة مــن 
يتولــى وقفــه، و تركــه يتصــرف فيــه كمــا يحلــو لــه، الســيما يف مثــل 
هــذه احلــال التــي قــد تتجــاوز فيها العقــارات املدعى وقفيتهــا املائة عقار، 
أليــس املوقفــن هــم أحــرص النــاس علــى حفــظ أوقافهــم وصيانتهــا مــن 
التعديــات ؟ أوليــس معارضــة القائمــن عليهــا شــيء طبيعــي وبديهــي 

وليــس عمــال محظــورا ؟!.
2-إن طريقــة توزيــع الغلــة تنطــوي علــى إجحــاف وجــور واضــح وال ميكــن 
بــأي حــال أن تكــون عمــال يتقــرب بــه إلــى اهلل تعالــى، حيــث ذكــر 
يف الشــرط أن 10% يذهــب لألعمــال اخليريــة و10% للناظــر و40% علــى 
ــو جمعــت لعــدد مــن  ــى ول ــارة » حت ــة بعب ــر األحــواش مقرون األقــل لتعمي
الســنن للبنــاء والتعميــر« كمــا جــاء بالشــرط ، وإذا وضــع يف االعتبــار 
أن غالبيــة العقــارات عبــارة عــن أراضــي بيضــاء وأن األعيــان املشــيدة 
قليلــة فهــذا يعنــى ضمنــا حرمــان الورثــة مــن االنتفــاع بغلــة الوقــف بفــرض 
صحتــه لكــون أن تعميــر مثــل هــذه األراضــي الكثيــرة يتطلــب ســنوات 
ــع املســتحقن،  ــى انقــراض جمي ــرة وقــد ال يكتمــل تعميرهــا حت كثي
وهنــا تبــرز احلقيقــة يف أن صاحــب املصلحــة واملســتفيد الوحيــد مــن مثــل 
هــذه الشــروط هــو املدعــى عليــه الــذي يضمــن حصولــه علــى نســبته 
كاملــة يف كل األحــوال ، حيــث ال مصلحــة البتــة للمرحــوم)0000( 
أوالده  حرمــان  إلــى  تلقائيــا  يفضــى  الــذي  الشــرط  هــذا  مثــل  مــن 
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مــن االنتفــاع بغلــة العقــارات مــع الوضــع يف االعتبــار أنــه وقــف أهلــي 
واملفتــرض أنــه مخصــص للذريــة، فكيــف يتصــور أن يوقــف ملصلحتهــم 
عقــارات ويحرمهــم مــن غلتهــا لســنوات طويلــة ، ومــن جانــب آخــر فــإن 
األوقــاف يجــوز اســتبدالها مبــا يحقــق الغبطــة واملصلحــة للمســتحقن 
والواقــف ولــوكان القصــد التعميــر لــكان أفضــل لــه أن ينــص علــى 

ــة؟. ــا واســتبدالها بعقــارات مبني بيعه
خامســا :ــــ إن معارضــة موكلــي علــى صــك الوقفيــة ليســت مبنيــة علــى 
قاعــدة حرمــان والدهمــا »يرحمــه اهلل« مــن الثــواب وعمــل اخليــر بتقســيم 
جــل أموالــه بــن الورثــة ، بــل هــي قائمــة علــى أســاس مخالفــة إجــراءات 
صــك الوقفيــة ومــا دون بــه للمنصــوص عليــه شــرعا ونظامــا ،األمــر 
الــذي يســتوجب تصحيــح اخللــل ورد األمــور لنصابهــا ، ومــن ثــم فإنهمــا 
ومــن باحلــرص علــى بــر والدهمــا وعلــى أن يكــون عملــه خالصــا لوجــه 
اهلل تعالــى وهــو بــن يديــه وحتــت رحمتــه ، وموافقــا لشــريعته ويحســب 
يف ميــزان حســناته يــوم القيامــة ، ال ميانعــان مــن تخصيــص جــزء مــن 
أموالــه يف حــدود الثلــث كصدقــة جاريــة لــه ينتفــع بأجرهــا وثوابهــا يــوم 
القيامــة لتصــرف يف أوجــه اخليــر وأعمــال البــر وذلــك تأســيا مبــا وجــه 
بــه الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ســعد بــن أبــى وقــاص رضــي اهلل عنــه 
حــن ســأله قائــال:ـ )يــا رســول اهلل أأوصــى مبالــي كلــه ، قــال ال، قلــت 
الشــطر ، قــال ال ، قلــت الثلــث ، قــال فالثلــث ، والثلــث كثيــر ، إنــك 
ــاس  ــة يتكففــون الن ــر مــن أن تدعهــم عال ــاء خي ــدع ورثــت كأغني إن ت
ــي يوافقــان  ــه فــإن موكل ــاًء علي يف أيديهــم ، ( .أ.هـــ ، وقــرر أيضــًا وبن
علــى أن يكــون الوقــف مبــا ال يزيــد علــى ثلــث التركــة فقــط، هكــذا 
قــرر، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أبــرز ورقــة هــذا نصهــا 
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أرد وادفــع جــواب احملامــي )0000( عــن )00000( رقــم وتاريــخ بــدون ، 
مبــا يلــي:

أو  بإيجابــه  اللفــظ  مبجــرد  شــرعا  الزمــًا  ويقــع  يثبــت  الوقــف   : أواًل 
ــاج  ــه شــرعًا وال يحت ــاب الوقــف وال يجــوز الرجــوع عن ــه يف كت لكتابت
إثباتــه لــدى قاضــي شــرعي وال يحتــاج إلــى أن يحكــم بــه حاكــم وهــذا 
هــو األرجــح وهــو مذهــب جمهــور العلمــاء فقهــاء الشــريعة اإلســالمية . 
وعليــه فوقــف والدنــا جميعــًا ثابــت والزم مبجــرد أن أوقفــه وأوجبــه علــى 
نفســه وعليــه فهــو وقــف شــرعي الزم شــرعًا ال يجــوز لــه ملوافقتــه الرجــوع 
عنــه وال يجــوز ألي فــرد أو ذي ســلطة ال حاكــم وال قاضــي وال محكــوم 

وال مســتحق أن يبطلــه أو يفســده أو يلغيــه ويحــرم شــرعا عليهــم ذلــك.
مــن احملكمــة  رقــم )3/36( يف 1424/08/18هـــ  الصــك  إن   : ثانيــًا 
العامــة بالباحــة مجــرد توثيــق للوقــف فقــط ال منشــأ لــه وال مثبــت لــه 
هــذا  وعلــى  واقعــه  مــن  إيجابــه  شــرعًا مبجــرد  والزم  ثابــت  فالوقــف 
النــص الفقهــي الشــرعي يف الشــريعة اإلســالمية وثــق حاكمــه هــذا 
الوقــف فقــط ... وعليــه فمــا دام هــذا التوثيــق مالئمــًا للقواعــد الشــرعية 
والنصــوص الفقهيــة يف الشــريعة اإلســالمية فــال حتــق لهــذا احملامــي 
الطعــن يف مصــدر الصــك وموثــوق الوقــف واجلــرح يف حصانــة فضيلتــه 
واحلــال انــه قاضــي شــرعي صالــح للقضــاء بواليــة شــرعية لــم يخالــف 
نــص قــرآن وال ســنة وال إجمــاع قطعــي فلفضيلتــه حــق ملداعاتــه وإقامــة 
دعــوى جزائيــة ضــد هــذا احملامــي وعمــاًل باملــادة )12/ب/2( مــن نظــام 

احملامــاة.
ثالثــًا :  املــادة )32/ف/3/ب/2( مــن نظــام املرافعات تقضي باختصاص 
احملاكــم العامــة بإثبــات الوقــف واإلقــرار بــه وإقامــة النظار عليــه وفقرة 
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املــادة )32( الثالثــة جتيــز إثبــات الوقــف ولكنهــا ال حتــرم توثيــق الوقــف 
وتســجيله وهنــا فــرق بــن اإلثبــات والتوثيــق كمــا هــو مشــروح يف املــادة 

)32( بفقرتهــا الثانية.
وال  التوثيــق  جتــوز   )1( فقــرة  )246/ف/1/ب/14(  املــادة  إن  ثالثــًا: 
حترمــه فيمــا لــم يجــر فيــه نــص واملــادة )250( ال عالقة لهــا الختصاصها 
بنقــل الوقــف و إمــا فقــرة واحــد للمــادة )247( فقــد جــرى إعمالهــا منــا 
لتســجيل الوقــف ال إلثباتــه فقــد ثبــت الوقــف مــن واقعــة يف بلــد العقــارات 

وفــرق بــن الثبــوت الشــرعي ولزومــه وبــن تســجيله وتوثيقــه .
ــا ومــا شــرطه فيــه وعلــى  رابعــًا : مــا طعــن هــذا احملامــي فيوقــف والدن
اجلهــة التــي أوقفــه عليهــا كلهــا طعــون غيــر وارده شــرعًا وال عرفــًا وال 
نظامــًا وشــروط الوقــف كنصــوص الشــارع يف الفقــه والداللــة ووالدنــا 

لــم يشــترط يف وقفــة غيــر جائــزة وال محرمــة ....
خامســًا: املتداخــالن مقــران بالوقــف والغريــب إن يســمحا حملاميهمــا 
بالطعــن يف أبيهمــا وهــذا عقــوق منهمــا. لــذا اطلــب رد مداخلتهمــا. واهلل 
يحفظكــم،، ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة كمــا حضــر 
املدعــى عليــه نظــاره كمــا حضــر بوكالتــه عــن ورقــة فيهــا رد علــى 
ــة وهــذا نصهــا إشــارة  ــه نظــاره يف اجللســة املاضي مــا قدمــه املدعــى علي
إلــى اجلــواب املقــدم مــن املدعــى عليــه بجلســة 1432/11/10هـــ وطلــب 
فضيلتكــم الــرد عليــه يف هــذه اجللســة عليــه أجيــب فضيلتكــم بــان 
مــا دفــع بــه املدعــى عليــه بجوابــه املشــار إليــه بــأن اإلجــراء الــذي اتخــذه 
لــدى محكمــة الباحــة العامــة هــو توثيــق للوقفيــة وليــس إثبــات لهــا ألنهــا 
حســب كالمــه ثابتــة ليــس لــه أي أســاس مــن الصحــة ويعــد مبثابــة إقرار 
ضمنــي منــه مبخالفــة صــك الوقفيــة لألصــول النظاميــة املرعيــة وذلــك 
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ألن هــذا الدفــع مناقــض لتقدمــه بدعــوى انهائيــة ومطالبتــه مبوجبهــا 
بعبــارة صريحــة اطلــب إثبــات ذلــك وإعطائــي صــك مبوجبــه وذلــك كمــا 
هــو مــدون بآخــر الصــك رقــم 3/36 وتاريــخ 1424/8/18هـــ ومــن جانــب 
آخــر فــإن املــادة 32 فقــرة ب مــن نظــام املرافعــات والتــي حتــدد قواعــد 
االختصــاص النوعــي نصــت بوضــوح ال لبس فيــه على قصر االختصاص 
بدعــاوى إثبــات الوقــف وســماع اإلقــرار بــه للمحاكــم العامــة ولــم يــرد 
ــم فــان قبــول محكمــة الباحــة نظــر دعــواه  بهــا توثيــق األوقــاف ومــن ث
االنهائيــة مــع كونهــا غيــر مختصــة بهــا إمنــا كان بغيــة اإلثبــات وليــس 
التوثيــق فضــال عــن انــه إذا افترضنــا جــدال أن اإلجــراء الــذي اتخــذه 
كان مجــرد توثيــق للوقفيــة فــإن الســؤال يظــل قائمــا عــن ســبب عــدم 
مثولــه هــو أو حتــى والــده رحمــه اهلل لــدى محكمــة مكــة املكرمــة 
العامــة حيــث محــل إقامتهمــا ومقــر اغلــب األعيــان املــراد وقفهــا لتوثيقها 
وملــا كلــف شــخص آخــر اختــار محكمــة الباحــة العامــة دون غيرهــا 
لتقــدمي اإلنهــاء لهــا كمــا أن موكلــي لــم يقــرب وقــف العقــارات املدعــي 
وقفهــا والتــي تبلــغ نحــو 90% مــن أمــالك والدهــم رحمــه اهلل وهــذه هــي 
الدفــوع التــي حتاشــى املدعــى عليــه اإلجابــة عنهــا وعوضــا عــن ذلــك 
فقــد جنــح لتأويــل نصــوص النظــام كمــا يريــد وباملخالفــة إلرادة النظــم 
املنتجــة  اجلوهريــة  النقــاط  عــن  النظــر  لصــرف  الشــخصي  وللتهجــم 
املدعــى  الورقــة علــى  وبعــرض هــذه  .أهـــ  الدعــوى  يف حســم موضــوع 
عليــه نظــارة قــال ليــس يف هــذه الورقــة أمــرًا جديــدا وال أرى فيهــا مــا 
يســتحق الــرد عليــه هكــذا قــرر ثــم يف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة 
أصالــة يرافقهــا )000( بالســجل املدنــي رقــم )000( واملدعيــة أصالــة 
يرافقهــا زوجهــا أســرة )000( بالســجل املدنــي رقــم )000( حــال حضــور 
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وكيــل كمــا حضــر املدعــي عليــه نظــارة وقــد مت طلــب أســاس معاملــة 
الوقــف مــن محكمــة الباحــة باخلطــاب رقــم يف 1432/7/4هـــ فوردتنــا 
يف  برقــم  الباحــة  منطقــة  محاكــم  رئيــس  فضيلــة  بخطــاب  املعاملــة 
1432/11/24هـــ برفقهــا نســخة مــن أســاس املعاملــة ونســخة مــن ضبــط 
الوقفيــة ونســخة مــن ســجلها وباالطــالع علــى أوراق املعاملــة فوجــدت 
أنهــا تتضمــن اســتدعاء مقــدم مــن بالوكالــة إثبــات وقفيــة موكلــه 
طبــق حجتــه وكتابــة املرفــق ا.هـــ وأرفــق باملعاملــة حجــة وكتــب وقــف 
ــة عشــر صــكا  ــه مبوجــب ثماني ــه اململوكــة ل ــه لعقارات تتضمــن وقفيت
وهــذا الكتــاب موقــع مــن الواقــف وشــهادة كل مــن ..... و ..... و ..... 
ا.هـــ كمــا أرفــق باملعاملــة أيضــا بيــان بالعقــارات املوقوفــة كمــا أرفــق 
باملعاملــة الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة برقــم يف 

1424/5/23هـــ وهــذا نصهــا :- 
احلمــد هلل وحــدة والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وبعــد فلــدي أنــا 
)000000( كاتــب العــدل يف كتابــة عــدل الثانيــة حضــر: )00000( 
ســعودي مبوجب ســجل مدني )000000( رقم بوكالته عن )000000( 
رقــم وتاريــخ 1424/5/7هـــ وجلــد رقــم الصــادرة مــن هــذه اإلدارة قــرر 
ــي  ــوب عن ــي أقمــت : )000000( ســعودي اجلنســية وكيــال ين ــه أنن بقول
ــة يف مراجعــة احملاكــم الشــرعية واجلهــات املختصــة بخصــوص  وكال
إيقــاف العقــارات اآلتيــة وهــي العقــارات الواقعــة يف مكــة املكرمــة 
وهــي العمــارة الواقعــة يف النقــا بالفلــق والعمــارة الواقعــة يف العزيزيــة 
محبــس اجلــن والعمــارة الواقعــة يف الروضــة والعمــارة الواقعــة يف احلجــون 
ومركــز اجلــاد يف كــدي ومركــز اجلــاد بالشــرائع واحلــوش الواقــع يف 
الزاهر بشــارع احلج واحلوش الواقع يف العزيزية الشــرقية واحلوش الواقع 
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يف العزيزيــة الغربيــة وقطــع األراضــي الواقعــة يف مخطــط األميــر أحمــد 
واحملــل الواقــع يف املخطــط املذكــور ومركــز الروضــة بحــي الروضــة 
وعــدد قطعتــان بحــي الروضــة واحلــوش الواقــع يف الشيشــة والعمــارة يف 
الغســالة وكذلــك يف إيقــاف العمــارة الواقعــة يف املدينــة املنــورة باملنطقــة 
املركزيــة واحلــوش الواقــع يف الســبع مســاجد باملدينــة وكذلــك إيقــاف 
مــا ذكــر  وإيقــاف  الفيصليــة  حــي  جــدة  الواقعــة يف  األربــع  العمائــر 
مبوجــب الشــروط التــي بيــد الوكيــل املذكــور والتوقيــع نيابــة عنــي 
علــى ذلــك وكالــة خاصــة فيمــا ذكــر . وعليــه جــرى التصديــق والتوقيــع 
حتريــرا يف 1424/5/23هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وســلم كاتــب العــدل ختــم وتوقيــع )000000( ا.هـــ ثــم حضــر اجللســة 
)0000( بوكالتــه عــن )000000( و)000000( وجــرى عــرض مــا وردنــا 
مــن محكمــة الباحــة علــى املدعيــن واحلاضــر وكالــة فطلبــا صــورة مــن 
حجــة كتــاب الوقــف فجــرى تســليمهما نســخة منــه كمــا طلبــا نســخة 
مــن وكالــة الواقــف ألبنــه )0000( ونســخة وكالــة )0000( لــــ)0000( 
وجــرى تســليمهما نســخة منهــا وطلبــوا جميعــا إمهالهــم لالطــالع عليهــا 
ثــم قــررت املدعيتــان قائلتــن أننــا نقــر بــأن والدنــا كان يف حــال الوقفيــة 
بكامــل عقلــه وإدراكــه ولكننــا نطعــن يف هــذه الوقفيــة مــن الناحيــة 
النظاميــة ألنــه ال يجــوز إثبــات هــذه الوقفيــة لــدى قــاض بالباحــة وال 
يوجــد أي عقــار يف الباحــة كمــا أننــا أيضــا نطعــن يف هــذه الوقفيــة فيمــا 
زاد عــن الثلــث فإنــه ليــس لوالدنــا احلــق يف وقفيــة كل هــذه العقــارات 
ألنهــا تزيــد عــن ثلــث تركتــه وكان لــه احلــق يف إثبــات وقفيتــه الثلــث 
فقــط كمــا أن الوقــف تضمــن شــروط غيــر صحيحــة وفيهــا أن الوقــف 
علــى أوالد الظهــور دون أوالد البطــون وهــذا ال يجــوز شــرعا هكــذا 
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قررتــا كمــا قــرر احلاضــر وكالــة )00000( إن موكلــي أيضــا يطعنــان 
يف هــذه الوقفيــة مــن الناحيــة النظاميــة وفيمــا زاد علــى الثلــث فقــط 
هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال املدعــي هــل اطلــع علــى أوراقــم عاملــة 
إثبــات الوقفيــة فقــال نطلــب إمهالنــا لتحريــر ردنــا علــى األوراق التــي 
حضــرت  أخــرى  جلســة  يف  ثــم  اجللســة  رفعــت  ولــذا  عليهــا  اطلعنــا 
املدعيتــان )0000( و)0000( أصالــة حــال حضــور املدعــى عليــه نظــارة 
كمــا حضــر املتدخــل وكالــة )0000( كمــا حضــر )0000( بوكالتــه 
عــن املدعيــة )0000( وقــرر قائــال أن )000( فســخت وكالتهــا لــي وأنــا 
أحضــر بوكالتــي عــن )0000( فقــط وجــرى ســؤال املدعيتــن واملتدخــل 
وكالــة عمــا اســتمهلوا ألجلــه بعــد اطالعهمــا علــى صك الوقفيــة وأوراق 
الوقــف التــي ســلمتلهم يف اجللســة املاضيــة فأبــرز )0000( بوكالتــه عــن 
)0000( ورقــة وهــذا نصهــا :- صاحــب الفضيلــة بعــد االطــالع ودراســة 
ــة تبــن  ــي تســمى (ورقــة الشــروط) ومقابلتهــا بصــك الوقفي الوثيقــة الت
لنــا الكثيــر مــن األمــور واملالحظــات التــي جنملهــا يف اآلتــي : أواًل : 
فــإن هــذا املســتند الــذي مت االطــالع عليــه والــذي هــو املســتند األساســي 
ــارة عــن ســتة  ــة هــو عب ــد عمــل هــذه الوقفي ــه عن الــذي مت االعتمــاد علي
أوراق مكتوبــة علــى ورق أبيــض بالكمبيوتــر ومذيلــة بتوقيــع ثــالث 
شــهود لدينــا حتفــظ عليهــم جميعــًا ، وتوقيــع ينســب للواقــف نفســه علــى 
أن هــذا توقيعــه الــذي يقــر مبوجبــه علــى مضمــون هــذه الورقــات التــي 
عنونــت بعنــوان : حجــة وكتــاب وقــف، هــذا هــو املســتند ووصفــه الــذي 
مت االعتمــاد عليــه يف عمــل وقفيــة تصــل قيمتهــا (مليــار ريــال تقريبــا(، 
ورقــات غيــر موثقــة يف جهــة رســمية، ومصاغــة بصياغــات بهــا نظــر 

ومالحظــات كثيــرة كمــا ســيأتي معنــا  . 
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ثانيــًا : إن هــذا املســتند املذكــور مــؤرخ بتاريــخ 1423/1/1هـــ وبعــده 
بســنة وأربعــة أشــهر وســتة أيــام متامــًا مت عمــل وكالــة شــرعية مــن قبــل 
الواقــف نفســه برقــم وتاريــخ 1424/5/7هـــ تتضمــن التوكيــل إلبنــه 
)0000( بعمــل الوقــف وذكــر يف الوكالــة بأنــه حضــر لــدى كاتــب 
لــدى  عــدل ووكل ، ونحــن نقــول إذا كان الواقــف قــادر باحلضــور 
كاتــب عــدل وعمــل الوكالــة فلمــاذا لــم يســجل هــذا اإلقــرار املســمى 
) كتــاب وقــف ( ملــاذا لــم يســجله إقــرارًا شــرعيًا رســميًا ينظــم بــه صــك 
إقــرار ووثيقــة رســمية معتمــدة ملــاذا كتبــت هــذه الشــروط التــي هــي 
عنــد التأمــل فيهــا مــن أي عاقــل يعلــم بأنهــا شــروط جائــرة مجحفــة 
ــى العــدل والرحمــة وحفــظ املــال  ــة عل مخالفــة للقواعــد الشــرعية املبني
وحفــظ حقــوق الــوراث التــي يقــول اهلل عنهــا بعــد أن تولــى قســمتها 
وبينهــا للنــاس ملنعهــم مــن اجلــور والظلــم والتعــدي  )فريضــة مــن اهلل إن 
اهلل كان عليمــا حكيمــا( وقــال جــل شــأنه )وصيــة مــن اهلل واهلل عليــم 
حليــم( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن اهلل أعطــى لــكل ذي حــق حقــه 
فــال وصيــة لــوارث( وحينمــا جــاء رجــل يشــهده علــى عطــاء خصــه الرجــل 
لبعــض ولــده رده عليــه الصــالة والســالم وقــال لــه )ال أشــهد علــى جــور( 
وهــذه الوثيقــة قــد حــوت جــورا وظلمــا وحرمانــا واضحــا للورثــة وألهــل 
احلــق وكان لزامــا قبــل ضبــط شــروطها ولوازمهــا التبــن مــن حــال 
الواقــف وحجــم تركتــه وحــال ورثتــه ونســبة الوقفيــة مــن مجمــوع املــال 
كلــه بــل هنــاك أضــرار بالغــة بوقــف أراضــي فضــاء كثيــرة بالعشــرات 
بوقفهــا وال توجــد ســيوالت ماليــة أصــال لعمارتهــا واالســتفادة مــن غلتهــا 
وهــا هــي لــآلن وبعــد وفــاة الواقــف بخمــس ســنوات لــم يســتطع الناظــر 
تعميــر شــيئًا منهــا ولــن يســتطيع لكثرتهــا وســتضيع حقــوق املســتحقن 
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ــة إن املتأمــل يف هــذه الوثيقــة  الذيــن هــم أصــال الورثــة صاحــب الفضيل
يجــزم بــأن مثــل هــذه الشــروط ال يتصــور أن أبــا )مبــا يعــرف عــن أي أب 
)مــن شــفقة ورحمــة األب وحرصــه(  أن يقــوم بوقــف تســعن باملائــة مــن 
تركتــه بهــذه الصــورة اجلائــرة التــي حتــرم أهــل احلــق واإلرث مــن حقهــم 
بــل يوقــف أراضــي بــور ال فائــدة وال غلــة منهــا ، إن الــذي يظهــران هــذه 
الشــروط وهــذا الكتــاب قطعــا ال يصــدر مــن أب جتــاه أوالده الســيما 
ــة إن  وهــو يعلــم أنظــر وفهــم االقتصاديــة غيــر جيــدة ، صاحــب الفضيل
معظــم الورثــة تفاجئــوا بهــذه الوقفيــة وليــس لهــم علــم بهــا أبــدا وإال 
لطعنــوا فيهــا وأوقفوهــا . ولذلــك يــا ســيدي نقتــرح علــى فضيلتكــم 
إذا أذنتــم اللقــاء واالجتمــاع مــع جميــع الورثــة مبــا فيهــم األم علــى أن 
يكــون اجتماعــا بــدون حضــور الناظــر ليتســنى لفضيلتكــم ســماع 
الورثــة ومــا عندهــم مــن معلومــات وقناعــات ولذلــك فهــذه الوثيقــة يــا 
صاحــب الفضيلــة مطعــون فيهــا وعليهــا مآخــذ كبيــرة . مالحظــة هامــة: 
)قمنــا بعــد أســطر صــك الوقفيــة ورقمناهــا ترقيمــا كامــال ليســهل 
الرجــوع لهــا بلغــت عــدد األســطر بالضبــط إلــى نهايــة الوقفيــة 250 
ســطرا مائتــن وخمســون ســطرا وأرفقنــا لفضيلتكــم نســخة مرقمــة 
لتطابقوهــا مــع مالحظاتنــا وطعوناتنــا تســهيال وحفظــا لوقتكــم( ثالثــًا: 
مــن املالحظــات والتناقضــات الشــكلية والهامــة التــي نطعــن بهــا يف 
هــذه الوثيقــة أن هــذه الوثيقــة بــدأت يف ســرد األمــالك املوقوفــة بترتيــب 
ونظــام معــن وصــك الوقفيــة الــذي مــن املفتــرض يســير علــى نفــس 
املنــوال خالــف يف ذلــك الترتيــب وذلــك التسلســل فالوثيقــة تبــدأ بوقــف 
العمائــر واألحوشــة بتسلســل معــن والصــك يبــدأ مبجموعــة أراضــي ال 
معالــم لهــا وال وصــف ملوقعهــا أو حتــى املدينــة التــي بهــا وال نعــرف هــذه 
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األراضــي أيــن تقــع ومــا هــي أرقــام صكوكهــا وهــذا يظهــر جهالــة 
لهــذه املجموعــة مــن األراضــي رابعــًا : صاحــب الفضيلــة توجــد أخطــاء 
وتناقضــات كبيــرة جــدا وواضحــة وال ميكــن إغفالهــا مــا بــن محتــوى 
مــا ورد يف الصــك وبــن مــا ورد يف ورقــة الشــروط ومثــال ذلــك ذكــر 
عــن العقــار الثانــي بالوقفيــة يف الســطر الســادس عشــر مــن الصــك قولــه 
الــدار الواقعــة مبكــة املكرمــة بحــي العزيزيــة ففــي الصــك مكتوبــة 
علــى أنهــا دار ويف ورقــة الشــروط مكتوبــة علــى أنهــا حــوش كمــا أن 
رقــم صــك الــدار مطابــق لرقــم صــك احلــوش أمــا التاريــخ فغيــر مطابــق 
أبــدا ففــي صــك الوقفيــة مكتــوب انــه 1399/5/6ه ويف ورقــة الشــروط 

مــؤرخ 1399/9/6ه فأيهــم الصحيــح؟
خامســًا : توجــد بعــض املواقــع بالصــك توصــف بتفاصيــل واضحــة املعالم 
وبأســماء معروفــة وتوجــد مواقــع أخــرى ال يذكــر حتــى أي وصــف غيــر 
رقــم القطعــة وحدودهــا وال يوصــف حتــى يف أي مدينــة هــي ، كمــا 
أن هنالــك أمثلــة كثيــرة علــى أخطــاء كبيــرة يف أرقــام الصكــوك مــا 
بــن صــك الوقفيــة وورقــة الشــروط فمثــال أرض مذكــورة يف الصــك يف 
الســطر التاســع عشــر مذكــور أنهــا مبكــة بخريــق العشــر بالشــهداء 
مذكــور أن صكهــا برقــم 217/324 ويف ورقــة الشــروط مذكــورة 

برقــم 2/7/324 . 
سادســًا : توجــد أراضــي بالصــك ال يذكــر لهــا رقــم صــك وال تاريــخ وال 

ملكيــة وإمنــا يذكــر فقــط رقــم القطعــة . 
أرقــام صكوكهــا  تطابــق  الصــك  توجــد مواقــع يف  : كمــا  ســابعًا 
وتواريخهــا ملواقــع وتواريــخ مواقــع بورقــة الشــروط ولكــن اســم املوقــع 
ــال ذلــك  ــف متامــًا عــن املوقــع الــذي يف ورقــة الشــروط مث ــه يختل وعنوان
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موقعــا يذكــر علــى أنــه قطعــة واقعــة بالششــة رغــم انــه )لــم يذكــر 
مبكــة او غيــره ( هــذه القطعــة مذكــورة يف صــك الوقفيــة برقــم وتاريــخ 
يطابــق رقــم صــك البنــد الســابع يف ورقــة الشــروط إال أنــه يف ورقــة 
الشــروط مذكــور علــى إنهــا عمــارة يف منطقــة الغســالة فأيــن الششــة 

مــن الغســالة وأيــن أرض مــن عمــارة؟
ثامنــًا : كذلــك مثــااًل آخــر يف الســطر الثالثــون مــن صــك الوقفيــة 
يذكــر تاريــخ لصــك أرض بالروضــة رقــم الصــك 5/70/147 مــؤرخ 
يف 1407/7/21هـــ أمــا يف ورقــة الشــروط فيذكــر تاريــخ هــذا الصــك 
1406/3/15هـــ فأيــن هــذا التاريــخ مــن ذلــك التاريخ وأيهــم الذي نعتمد؟
تاســعًا:  يذكــر علــى مواقــع يف صــك الوقفيــة أنهــا احوشــة بحــارة النقــا 
أمــا يف ورقــة الشــروط فيذكــر علــى انهــا عمائــر بالفلــق ولــم يذكــر يف 
ورقــة الشــروط كــم عمــارة بالتحديــد وكان الواجــب أن يذكــر عــدد 
ــى تفصيــالت دقيقــة  ــاج إل ــر فهــذه املســائل وهــذه االنهــاءات حتت العمائ

وأوصــاف واضحــة. 
عاشــرًا : يوجــد موقــع يف الســطر اخلمســن مــن صــك الوقفيــة علــى 
وتاريــخ   2/40/231 صــك  رقــم  لــه  ويذكــر  باملســفلة  موقعــًا  أنــه 
1405/11/18هـــ ووصفــًا وحــدودًا وهــذا املوقــع ال يوجــد لــه ذكــر أبــدًا 
ال برقــم وال بتاريــخ وال بعنــوان يف ورقــة الشــروط فكيــف يوقــف هــذا 

املوقــع يف صــك الوقفيــة؟؟
احلــادي عشــر : يوجــد موقــع يف صــك الوقفيــة يف الســطر 52 موصــوف 
تاريــخ  رقــم 229  بالصــك  وأنــه مملــوك  ريــع احلجــون  بأنــه حــوش يف 
1388/2/5هـــ، وجنــده يف ورقــة الشــروط يحمــل هــذا الرقــم والتاريــخ 
ويأتــي يف الصفحــة األولــى مــن ورقتهــم هــذه املســماة ورقــة الشــروط 
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ويأتــي يف البنــد األول موصوفــا علــى أنــه العمــارة الكائنــة باحلجــون 
امللحــق  يف  ذكــرت  بينمــا  األرقــام  نفــس  ويحمــل  املكرمــة  مبكــة 
بالصفحــة الثانيــة بنفــس رقــم الصــك وبتاريــخ مختلــف 1395/7/17هـــ، 
املفتــرض  وقفيــة  يف  الطريقــة  بهــذه  العقــار  هــذا  يضبــط  فكيــف 
أنهــا مؤبــدة وليســت مؤقتــة كيــف ضبطــت يف الصــك بهــذه الصــورة 
وكيــف يعــرف الورثــة واملســتحقون العقــارات وأوصافهــا وغاللهــا إن 
هــذه عمــارة يــا صاحــب الفضيلــة واملفتــرض أن العمــارة لهــا غلــة أليــس 
هــذا ســيكون فيــه إيهــام وجهالــة بالنســبة للمســتحقن لــو أن ناظــرا 
مــن النظــار الذيــن ســتولون هــذا الوقــف لــو أنــه أخفــى عليهــم أصــال 
ــة فيهــا  أن هنالــك عمــارة وأخبرهــم بأنهــا حــوش أي أرض فضــاء ال غل
ويبــرز لهــم مــا كتــب يف الصــك وضبــط أليــس هــذا يــا صاحــب الفضيلــة 
خطــأ كبيــر ال ســيما يف وقفيــة كبيــرة ومتعــددة املواقــع بهــذه الصــورة 
ومــن كثرتهــا وتعددهــا ال يســتطيع الورثــة واملســتحقون أن يحصروهــا 
فكيــف تتــرك هكــذا بــدون ضبــط دقيــق ووصــف واضــح وهــذا مــن 

األخطــاء املتكــررة فيهــذا الصــك . 
الثانــي عشــر : مــن املآخــذ الكبيــرة علــى الصــك يــا صاحــب الفضيلــة 
توجــد وقفيــة لعــدد 27قطعــة ســبعة وعشــرون قطعــة مذكــورة وقفيتهــا 
مــن بدايــة الســطر رقــم 56 إلــى نهايــة الســطر رقم 119 بطــول من الصك 
يبلــغ ســبعن ســم حيــث يوجــد رقــم الصــك وتاريخــه املتضمــن ملكيــة 
هــذه القطعــة واملأخــذ هنــا هــو أن هــذه األراضــي مذكــورة ومســماة 
يف الصــك أرض البقــرة مبنطقــة الالحجــة، ولــم جنــد أبــدًا يــا صاحــب 
الفضيلــة يف ورقــة الشــروط املســماة كتــاب الوقــف املوقــع بالشــهود لــم 
جنــد أي ذكــر أبــدًا لهــذه األراضــي البتــة وال بــأي صــورة مــن الصــورة ثــم 
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وجدناهــا بعــد ذلــك فيمــا ســلم لنــا الحقًا علــى أنه امللحق لورقة الشــروط 
ــا لهــذا امللحــق ملــا ســنذكره لفضيلتكــم مــن  ــا وعــدم قبولن )مــع طعنن
طعــون الحقــا والتــي مــن أولهــا أنهــال يحــوي أي توقيعــات أو إشــارات 
أنــه ملحــق )أقــول وجدنــا هــذه األراضــي بحســب رقــم الصــك مذكــورة 
فيمــا يســمى بامللحــق ولــم جندهــا مســماة بنفــس التســمية التــي ضبطــت 
ــى أنهــا  بهــا يف الصــك وال بنفــس األوصــاف ففــي الصــك مذكــورة عل
أراضــي وقطــع مــا يســمى أرض البقــرة بالالحجــة ويف مــا يســمى بامللحــق 
مذكــورة بهــذا الوصــف )مركــز اجلــاد( فأيهــم ســوف نعتمــد ومــرة 
أخــرى هــذا إيهــام وجهالــة يف الصــك تقــع أضرارهــا علــى املســتحقن 
مــن الورثــة إذ ال يعرفــون مــا يــدر غلــة مــن األرض البــور التــي ال غلــة فيهــا 
مــع العلــم أننــا نرفــض هــذا امللحــق جملــة وتفصيــال ولكــم أن تتأملــوا 
فيــه كيــف نقبــل ورقــة مكتوبــة باحلاســب اآللــي وليــس عليهــا توقيعــات 
أو شــهود أو أي اعتمــاد كيــف تقبــل ويتــم بهــا وقفيــة مبئــات املاليــن؟  . 
الثالث عشر :  يوجد وقفًا ألرض مذكورة يف صك الوقفية من السطر 
120 مذكــورة بهــذا الوصــف : والقســمن الثالــث والرابــع مــن كامــل 
ــم بعــد ذلــك مذكــور  قطعــة األرض رقــم 56 ســتة وخمســن بجــدة ، ث
أنهــا مملوكــة بصــك رقــم : 1215 / 3 تاريــخ 1394/10/12هـــ، وعنــد 
البحــث فيمــا يســمى بورقــة الشــروط املوقعــة لــم جند عقارا بهــذه الصفة 
ثــم طابقنــا أرقــام الصكــوك فوجدنــا يف ورقة الشــروط عقــارًا موصوفًا 
علــى أنــه أربعــة عمائــر بجــدة بحــي الفيصليــة حتمــل رقــم الصــك الــذي 
ــى أنهــا أراضــي ، وهكــذا مــرة أخــرى جنــد  ــة عل دون يف صــك الوقفي
اخللــط وعــدم تطابــق أوصــاف العقــارات التــي يف صــك الوقفيــة مــع مــا 
يســمى بورقــة الشــروط وهــذه جهالــة واضحــة يف الوقفيــات وأوصافهــا 



153

األمــر الــذي يجــب معــه عــدم التســليم بهــذه الوقفيــة لهــذه اجلهــاالت 
الكثيــرة يف أوصــاف العقــارات واختــالف صفاتهــا عمــا هــي عليــه يف 

الصــك عــن مــا يســمى بورقــة الشــروط. 
الرابــع عشــر :  يوجــد كذلــك بعــد هــذا وقفيــة ملجموعــة مــن األراضــي 
 149 الســطر  إلــى   125 رقــم  الســطر  مــن  مذكــورة  أرض   39 تبلــغ 
ومســماة بــأرض البقــرة بالالحجــة وعنــد البحــث عــن هــذه األراضــي 
يف ورقــة الشــروط املوقعــة لــم جنــد شــيئا يطابــق هــذه الوقفيــة ووجدنــا 
مــا يطابقهــا فقــط برقــم صكهــا وتاريخــه يف البنــد اخلامــس مــن هــذه 
الورقــة ولكــن الوصــف يختلــف متامــا فاملذكــور يف الورقــة ينــص علــى 
أنــه حــوش يف منطقــة كــدي و األوصــاف تختلــف متامــًا كمــا هو حاصل 
كثيــرًا جــدًا يف وقفيــات هــذا الصــك ال يوجــد أي تطابــق فهي مذكورة 
يف الصــك بأنهــا أراضــي مــا يعــرف بالبقــرة ، وهنــاك مبــا ســمي امللحــق 
مذكــورة علــى أنهــا حــوش كــدي ، وال نــدري كذلــك يف الواقــع مــاذا 

ســتكون عمــارة ذات غلــة أم مركــزا جتاريــا أم مــاذا ؟ .
اخلامــس عشــر  : توجــد وقفيــة مــن الســطر 194إلــى نهايــة الســطر 201 
مذكــور يف نصهــا أنهــا قطــع أراضــي وموجــودة يف ورقــة الشــروط علــى 
أنهــا حــوش وبــدون أي أوصــاف أخــرى ومــرة أخــرى ال نــدري علــى الواقــع 
مــاذا ســتكون وهــل هيمــن ذوات الغــالل أم ال كل هــذا مبهــم متامــا وال 

يوجــد مــا يوضحــه ويضبطــه . 
الســادس عشــر : يأتــي بعــد ذلــك وقفيــة مذكــورة يف الصــك علــى أنهــا 
أرض باملدينة دون أي أوصاف أخرى ، وعند البحث يف ورقة الشــروط 
جنــد أنهــا تطابــق رقــم صــك متلــك عمــارة باملدينــة حيــث جــاء يف البنــد 
الســابع عشــر مــن ورقــة الشــروط مــا نصه: عمــارة اجلاد باملدينــة املنورة ، 
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ومــرة أخــرى ال تطابــق يف األوصــاف تطابــق يف رقــم الصــك ولكــن عــدم 
تطابــق أبــدا يف الوصــف ففــي صــك الوقفيــة أرض ويف ورقــة الشــروط 
ــة وإيهــام وال يعــرف املســتحقون األرض  عمــارة ومــرة أخــرى هــذه جهال
مــن العمــارة وال يعرفــون مــا بــه غــالل ومــن الــذي ال غلــة فيــه وملــاذا كل 

هــذا االختــالف وعــدم التطابــق ؟
الســابع عشــر : ثــم تأتــي بعــد ذلــك يــا صاحــب الفضيلــة وقفيــة وهــي 
آخــر وقفيــة يف هــذا الصــك تأتــي مــن الســطر 205 تنــص علــى اآلتــي: 
وكامــل املربــع رقــم عشــرين إلــى نهايــة الســطر 209 يذكــر فيهــا رقــم 
الصــك وهــو رقــم 147/3 يف  1395/3/1هـــ وهــذا املوقــع يــا صاحــب 
الفضيلــة ليــس لــه أي ذكــر أو حتــى أي إشــارة فيمــا يســمى بورقــة 
الشــروط وحتــى حينمــا نظرنــا فيمــا يســمى بورقــة امللحــق لــم جنــد أي 
شــيء عنــه فكيــف جــاء هــذا املوقــع املجهــول الصفــة والكيــان لــم 
يذكــر حتــى أيــن يقــع وال هيئتــه أو صفتــه وكيــف أو قــف ولــم يذكــر 
حتــى يف ورقــة شــروطهم هــذه التيــل ا نقــر أصــال بهــا وال مبــا يســمى 
ملحــق؟ وهــذا مــن أعظــم املآخــذ واملطاعــن يف رد كامــل هــذه الوقفيــة 
وإبطالهــا كاملــة . كمــا أنــه ذكــر يف البنــد الثامــن عشــر يف ورقــة 
شــروط الوقفيــة حــوش أرض الســبع مســاجد باملدينــة املنــورة صــك رقــم 
4/554 يف 1402/4/12هـــ ومبراجعــة صــك الوقفيــة ال يوجــد ذكــر 

ــا أو لرقــم الصــك.  لــألرض املشــار إليه
صاحــب الفضيلــة نذكــر بعــد هــذه املقابلــة والعــرض مــا لدينــا حــول 
مــا ســلم لنــا يف اجللســة املاضيــة علــى أنــه ملحــق فنقــول وبــاهلل التوفيــق: 
وصــف هــذا امللحــق: عبــارة عــن أربعــة أوراق بيضــاء مكتــوب فيهــا 
باحلاســب اآللــي بعــد البســملة واحلمدلــة يبــدأ بكلمــة أوقفــت ، ثــم يبــدأ 
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ــد الورقــة  ــخ وتنتهــي عن ــر بأرقــام صكــوك وتواري بســرد مواقــع وعمائ
الرابعة عند قوله : يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب ســليم 
وبعــد ذلــك ال درهــم وال دينــار . هكــذا بهــذه العبــارة الغيــر متراكبــة مع 
بعضهــا البعــض تنتهــي الورقــات وهنــا نبــن أول املالحظــات والطعــون يف 

هــذه الورقــات األربــع التــي ســلمت لنــا علــى أنهــا ملحــق: 
1- لقــد انتهــت هــذه الورقــات األربــع وال يوجــد عليهــا أي توقيــع أبــدا 
وال أي إشــارة تــدل علــى أنهــا ملحــق بزعمهــم حيــث مــن الناحيــة الفنيــة 
والشــكلية مــن أراد أن يلحــق ملحــق اال بــد أن يشــير لــه فيمــا تقــدم عليــه 
ويربــط بينهمــا بأوصــاف وآليــات وفنيــات وشــكليات قانونيــة تــدل علــى 
أنــه ملحــق مبــا قبلــه ويأخــذ أحكامــه وصفاتــه ، كمــا أنــه خاليــا مــن 
ــه  التوقيعــات يف أي ورقــة مــن أوراقــه ، كمــا أن صيغتــه ركيكــة وب
أخطــاء شــكلية وفنيــة ولغويــة كثيــرة وبــه فراغــات كثيــرة ، وواضــح 
علــى أنــه غيــر منظــم إضافــة إلــى أنــه خطــه يختلــف عــن نــوع خــط الورقــة 
األخــرى التــي ســميت ورقــة الشــروط ، وليــس هنالــك أي إشــارة أبــدا يف 

املتقــدم علــى أن هنالــك ملحــق ســوف يلحــق بهــذا . 
2- لوحــظ يف هــذه الورقــات األربــع أنــه تكــرر بعــض مــا ورد يف ورقــة 

الشــروط املوقعــة ، وتزيــد عليهــا بأشــياء أخــرى .
ــا تختلــف عــن أوصــاف الوقفيــات  3-أوصــاف الوقفيــات املذكــورة هن

املذكــورة يف الصــك .
4-كمــا أن هنالــك شــروط مذكــورة هنــا ال تذكــر هنــاك يف الورقــة 

األخــرى  .
5- توجــد كتابــات وشــخمطات موجــودة يف هــذه الورقــات األربــع ممــا 

يــدل علــى أنهــا أشــبهما تكــون مبســودة أوليــة .
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أوضحهــا  أن  أود  أخــرى  إشــكاليات  توجــد  الفضيلــة  صاحــب 
وهــي: لفضيلتكــم 

1-إن الشــخص الــذي قــام بتقــدمي اإلنهــاء لعمــل هــذه الوقفيــة بالوكالــة 
الشــرعية رقــم 23148 وتاريــخ 1424/5/23ه املدعــو )0000000) يف 
منطقــة الباحــة إتضــح أنــه أحــد الشــهود الذيــن شــهدوا يف ورقــة مــا 
شــاهدا  يكــون  فكيــف  بالوقفيــة  اخلاصــة  الشــروط  بورقــة  يســمى 
ومنهيــا يف إثبــات الوقفيــة يف نفــس الوقــت ممــا يطعــن يف شــهادته ملــا يف 

ذلــك مــن املنفعــة واملصلحــة لــه األمــر الــذي تــرد بــه شــهادته. 
2-قيــام املدعــى عليــه املذكــور بكتابــة الوقفيــة املدعــى بهــا باحلاســب 
اآللــي رغــم أن مــورث املتداعــن ال يجيــد ذلــك وكبيــر يف الســن ويعانــي 
مــن أمــراض مزمنــة ، وتوقيــع وكيــل املدعــى عليــه عليهــا )00000(، 
وتربصــه ملــدة ســنة وأربعــة أشــهر حلــن حصولــه علــى وكالــة مــن مورثهــم 
ــه فــور  ــل املدعــى علي ــم يقــم املــورث بتوكي ــة ، فلمــاذا ل ــات الوقفي إلثب

توقيعهــــا لــو كان وقعهــا حقــا
ــده ،  ــاة وال ــة حي ــة طيل ــه بإخفــاء صــك الوقفي 3- ملــاذا قــام املدعــى علي
وكونــه الناظــر علــى تلــك األوقــاف ؟ وقيامــه بإبرازهــا للورثــة املدعــن 

بعدمــا آلــت النظــارة إليــه حســب الصــك محــل األشــكال؟
4- ملــاذا اختــار املدعــى عليــه محكمــة الباحــة والتــي ال يوجــد فيهــا 
ســكن ملورثهــم ،وال عقــار موقــوف ، إن كان ملورثهــم القــدرة علــى 
احلضــور حملكمــة مكــة املكرمــة العامــة بنفســه ، وكونهــا أكثــر 
ــى هــذه العقــارات وكونهــا أعظــم  ــة عل خبــرة وكونهــا مختصــة الوالي

أجــرا مبكــة؟
5-ملــاذا كانــت الوقفيــة شــاملة جلميــع التركــة وجعلــت ألوالد الظهــور 
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دون أوالد البطــون ، والنــص علــى منــع أزواج البنــات مــن التصرف فيها، 
وهــذا إمعــان يف قصــد احلرمــان الــذي صنعــه املدعــى عليــه ألخواته، وإال 

فمــا عالقــة األزواج بتركــة مــورث زوجاتهــم؟؟
6- صاحــب الفضيلــة هنــاك تســاؤل كبيــر حــول أن املعاملــة كلهــا 
املعلــوم كانــت  مــن  أنــه  مــع  يومــا  ثالثــن  الوقفيــة أجنــزت يف  لهــذه 
حتتــاج كتابــات واستفســارات كثيــرة جــدا عــن الصكــوك والتأكــد 
والبحــث يف تهميشــاتها فكيــف متــت هــذه الوقفيــة بهــذه الســرعة ومتــى 
متــت املكاتبــات جلميــع مراجــع الصكــوك ومت التدقيــق بهــا وبهوامشــها 
هــل يعقــل أن ينجــز إنهــاء وقــف يبلــغ مليــار ريــال وبــه مئــات املواقــع 
املتعــددة يف أماكــن ومناطــق مختلفــة مــع تطلــب األمــر االستفســار 
عــن ســريان صكــوك املــورث وعقاراتــه ، وإحضــار الشــهود العــدول ، 
والتأكــد مــن نيــة وقصــد املوقــف ، ودراســة شــرعية الوقفيــة الســيما 
وهــي كبيــرة ، واملوقــف واألوقــاف ليســت مــن بلــد احملكمــة ، حيــث 
انتهــت املعاملــة وصــدر الصــك مســجال يف غضــون ثالثــن يومــا فقــط !!
وهــل هنــاك خطــأ يف تاريــخ بدايــة اإلنهــاء وتاريــخ نهايتــه ؟ ألنــه عنــد 

النظــر نــرى الفــرق بينهمــا ثالثــون يومــا !!
7- ملــاذا جعــل يف شــرط الواقــف تعميــر األراضــي مــع أن أغلبهــا أراضــي 
بيضــاء وأحــواش وإذا عمــرت حتتــاج لســنوات طويلــة بــدون أن يســتفيد 
البنــات منهــا شــيئا الســيما وقــد حــرم منهــا أوالدهــن وهــذا يؤكــد 

ــة املدعــى عليــه بحرمــان الشــقيقات. بجــالء خبيئ
ــأن ليــس ألحــد  ــه بإعطــاء نفســه العصمــة ب 8-كيــف قــام املدعــى علي
مــن الورثــة محاســبته أو مناقشــته أو مســاءلته عــن تصرفــه يف النظــارة ؟ 

وأيــن هــي مــن وثيقــة الوقفيــة؟
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9-كيــف جعــل الوكيــل يف اإلنهــاء شــاهدًا )00000( يف الوقفيــة، وهو 
أجيــر عنــد املدعــى عليــه ، ومشــارك لــه يف مؤامــرة احلرمــان، والشــاهد 
اآلخــر )00000( كان شــابًا صغيــرًا وليــس هــو مــن جلســاء والــدي 
ــل  ــق مقــرب وزمي ــل هــو صدي ــه ب )0000( ، يرحمــه اهلل أو أحــد أقربائ
دراســة للمدعــى عليــه )000( ويبعــد أن يقــوم مــورث املتداعــن بإشــهاده 
رغــم وجــود الكثيــر مــن الرجــال ذوي األحــالم والنهــى مــن القرابــة 
املعروفــن  وجهــاء مكــة  مــن   )000( العــم  وأن  ســيما  ال  واألصدقــاء 

ــه وعمــره ــارا يف طبقت ــه معــارف ورجــال وأصدقــاء كب ولدي
10- أال يــدل تصــرف املدعــى عليــه يف النظــارة مــن جحــد للورثــة ، 
واســتئثار بالتصــرف، وحتويــش لألوقــاف ، ومماطلة يف إظهار التركة 
املوقوفــة وغيرهــا ، علــى ســوء مقصــده يف إثبــات الوقفيــة ، الســيما إذا 
استشــعرنا أنهــا مبباشــرة وكيــل عــن وكيــل يف غيــر احملكمــة محــل 

اإلقامــة ؟؟
11- كيــف يقــوم والــد رحــوم وطيــب بوقــٍف جنــف ٍ جلميــع أمالكــه 
يحــرم بــه ورثتــه الســيما املســتضعفات وهــن البنــات ، وهــو يعلــم أن 
لــم تعمــر ، وينــص علــى عمارتهــا بقولــه )ولــو  أغلبهــا أراض بيضــاء 
اســتوعبت كل الغلــة)، أليــس ذلــك دليــل علــى أن مثــل هــذه الوقفيــة ال 

ميكــن أن تصــدر مــن األب .
نبــوي  وإجــراء  هــام  شــرعي  أصــل  هنالــك  الفضيلــة  صاحــب   -12
ــق بأعمــال البــر  ــى اهلل عليــه وســلم فيمــا يتعل ــه النبــي صل عظيــم قــام ب
والصدقــات والتــي مــن ضمنهــا الوقــف حيــث أننــا عنــد التأمــل فيمــا ثبت 
عنــه عليــه الصــالة والســالم مــن رده ومنعــه لصدقــة ســعد بــن أبــي وقاص 
رضــي اهلل عنــه حينمــا تصــدق بــكل مالــه فقــال لــه كثيــر ثــم النصــف 
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ومــع ذلــك اعتــرض عليــه الصــالة والســالم وقــال لــه ال ثــم اختــار ســعد 
الثلــث فأقــره عليــه مــع وضــوح أنــه أقــره علــى مضــض حيــث قــال لــه 
الثلــث والثلــث كثيــر وكأنــه صلــى اهلل عليــه وســلم ود لــو أنــه اقتصــر 
علــى مــا هــو أقــل مــن الثلــث ، وعلــى هــذا ســار أئمــة وقضــاة الهــدى 
اإلجــراء حينمــا  هــذا  بتطبيــق  القضــاة  مــن  حيــث كــم دأب كثيــر 
ــه قبــل  ــة يقومــون بالتأكــد مــن موقفــه ورغبت يجــيء رجــل بإنهــاء وقفي
التحبيــس ويتأكــدون مــن ورثتــه ومــا أبقــى لهــم ورمبــا نصحــوه بالعــدول 
عــن ذلــك إذا وجــدوا أن ورثتــه بحاجــة وعــوز كمــا قــال النبــي صلــى 
ــاء خيــر مــن أن تذرهــم  اهلل عليــه وســلم لســعد إنــك أنتــذر ورثتــك أغني
عالــة يتكففــون النــاس ، ولذلــك يــا صاحــب الفضيلــة نتســائل كثيــرا 
إذا كان العــم أمــن الواقــف رحمــه اهلل يف ذلــك الوقــت يف متــام قدرتــه 
ــه شــخصيا  ــى األقــل التأكــد من ــم عل ــم يت ــاذا ل ــزه وإدراكــه مل وتركي
وســؤاله عــن رغبتــه ومــاذا يريــد أن يبقــي لذريتــه هــل تتــم الوقفيــة بهــذه 
الطريقــة رغــم أنــه اســتوعبت 90 % مــن التركــة هــل تتــم هكــذا بــدون 
مراجعــة أو تدقيــق أو استفســار مــن الواقــف نفســه كيــف يتــم الرضــى 
بهــذا احلرمــان للبنــات وإضــرار بهــم وهــم ال ميلكــون حتــى بيــوت ملــك أو 
عقــارات تــدر عليهــم ، ألــم يكــن مــن املفتــرض التأمــل والتريــث وبــدل 

مــن ذلــك كلــه تنجــز الوقفيــة يف ثالثــن يــوم . 
لــذا يــا صاحــب الفضيلــة : صحيــح أن األوقــاف أعمــال جليلــة ، حبــس 
أصلهــا هلل تعالــى ، وال يجــوز تبديلهــا أو إلغاؤهــا أو كتمهــا وجحدهــا، 
ال  لكــن   ، والثبــوت  الصحــة  الشــرعية  الصكــوك  يف  األصــل  وأن 
يجــوز أبــدا أن يكــون ذلــك مطيــة يف تضييــع احلقــوق بهــذه الصــورة 
اختــالق شــروط تصــب يف صالــح البعــض دون اآلخــر ، الســيما مــع 
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هــذه اإلشــكاالت والتســاؤالت التــي لــم تعــد تخفاكــم ، ومــا اطلعتــم 
عليــه مــن أحــوال البنــات املؤســفة مــن حرمــان لهــن مــن تركــة مورثهــن 
الكبيــرة ، والتــي كانــت باســم الوقــف وصــدور الصكــوك الشــرعية
الثامــن عشــر : يوجــد خــالف وخطــا جوهــري كبيــر بــن ورقــة الشــروط 
وصــك الوقفيــة عنــد ترتيــب النظــار ومــن يتولــى النظــارة ففــي ورقــة 
الشــروط مذكــور علــى انــه يكــون الناظــر علــى وقفــي هــذا ابنــي 
)0000( ثــم مــن بعــده يكــون الناظــر ابنــي )0000( ثــم مــن بعــده يكــون 
الناظــر ابنــي )0000( ثــم مــن بعدهــم لألرشــد فاألرشــد مــن أبنــاء الناظر 
األول ثــم الثانــي ثــم الثالــث ، بينمــا يف صــك الوقفيــة كتــب فيمــا يتعلــق 
بالنظــار بعــد نظــارة الواقــف ابنــي )0000( ثــم مــن بعــده الخيــه جــاد ثــم 
مــن بعــده الخيــه موفــق ثــم لالرشــد فاالرشــد منهــم ولــم يقــال كمــا جــاء 
يف ورقــة الشــروط لالرشــد مــن أبنــاء الناظــر األول والثانــي والثالــث 
ــاء وهــذه  علمــا ان كلمــة منهــم يقصــد بهــا االرشــد فاالرشــد مــن االبن

الكلمــة تدخــل االبــن األكبــر )0000( وهــذا خطــأ واضــح . 
التاســع عشــر: صاحــب الفضيلــة إن املتأمــل يف الشــروط الــواردة يف 
ــن اإلخــوة  ــى خالفــات وأحقــاد ب ــدل عل ــة ت ــة يلمــس أمــورا غريب الوقفي
تقــدمي  فمثــال يف  البنــات  أزواج  وبــن  اإلخــوة  بــن  األشــقاء وكذلــك 
النظــار لهــذه الوقفيــة التــي عملــت بهــذه الــوكاالت عــن وكاالت ال 
ــا ميكــن أن يشــترط مثــل هــذه االشــتراطات التــي  يتصــور املتأمــالن أب
تثيــر الضغينــة واألحقــاد فمثــال جعــل الناظــر االبــن األوســط )00000( 
أوال ثــم جعــل بعــده االبــن األصغــر )0000( الــذي هــو اصغــر اإلخــوة 
ثــم جعــل بعــد ذلــك الناظــر الثالــث األكبــر ســنا مــن االثنــن موفــق ثــم 
لــم يذكــر ابــدا االبــن االكبــر مــن اجلميــع والــذي هــو االبــن )0000( 



161

ــاء املذكوريــن يتضــح أن  ويف حقيقــة األمــر عنــد التأمــل يف رشــد األبن
االرشــد منهــم واألكثــر وعيــا عنــد ترتيبهــم بحســب مــا يذكــر عــن 
األبنــاء يخالــف متامــا الترتيــب املذكــور يف صــك الوقفيــة، أمــا بالنســبة 
ملــا يعتبــر انــه إثــارة لألحقــاد والضغائــن حينمــا يذكــر يف صــك الوقفيــة 
انــه ليــس ألزواج البنــات دخــل يف هــذا الوقــف كليــا مــع العلــم انهــال 
يظهــر أي فائــدة فقهيــة او نظاميــة مــن ذكــر أزواج البنــات يف هــذا 
الصــك إذ انــه مــن املعلــوم إن أزواج البنــات ليســو مــن الذريــة املســتحقة 
ولــن يكونــوا يومــا مــن األيــام مهمــا تطاولــت الدهــور ال مــن أبنــاء بطــن 
وال مــن أوالد ظهــر فمــا الفائــدة مــن ذكرهــم هنــا ) علمــا أن البنــات قــد 
اخبرونــا بوجــود خالفــات عميقــة ونزاعــات بــن اإلخــوة مــن جهــة وبــن 
أزواج البنــات وعلمــا أن ورقــة الشــروط لــم يذكــر فيهــا شــيء عــن أزواج 

ــة) ــات فكيــف جــاءت ومــن أيــن جــاءت يف صــك الوقفي البن
العشــرون : كمــا أن هنالــك شــروط ذكــرت يف صــك الوقفيــة عنــد 
عرضهــا علــى كتــاب اهلل عــز وجــل فإنهــا تعتبــر باطلــة لقــول النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل شــرط ليــس يف كتــاب اهلل فهــو باطــل ( 
ومثــال ذلــك حينمــا يذكــر يف صــك الوقفيــة بقولــه اشــترط ال يعــارض 
الناظــر املســئول عــن الوقــف معــارض يف النظــارة املذكــورة وال يســمح 
ألي مســتحق مــن املســتحقن معارضــة الناظــر فكيــف يقــال مثــل هــذا 
الشــرط ؟ وهــل الناظــر شــخص معصــوم مــن اخلطــأ وال يجــوز معارضتــه 
ــل هــذه  ــة مث ــرة وهائل ــة كبي ــه ال ســيما يف وقفي او مناقشــته او مراجعت
تبلــغ مــا يقــارب املليــار ريــال فهــل يصــح هــذا الشــرط ؟ علمــا ان هــذا 
ــر مذكــور اصــال فيمــا يســمى بورقــة الشــروط فــان صــح  الشــرط غي
هــذا الشــرط فمــن ايــن ذكــر ومــن أي ورقــة كتــب وهــل هنالــك ورقــة 
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شــروط اخــرى غيــر التــي بينــا يدينــا؟ وهــذا مــن املطاعــن يف الصــك ويف 
ورقــة الشــروط بانــه ال تطابــق بينهمــا . 

احلــادي والعشــرون : ومــن االشــتراطات التــي ذكــرت وهــي فيهــا نظــر 
شــرط ان يكــون الناظــر ســاكن مبكــة رغــم أن هــذه الصفــة وامليــزة 
ليســت لهــا عالقــة باألمانــة والديانــة واالســتقامة وال تأثيــر بــاي حــال 
مــن األحــوال يف النظــارة علــى الوقــف ال ســيما وان هنالــك عقــارات 
وأوقــاف تابعــة لهــذه الوقفيــة بجــدة واملدينــة املنــورة فهــل يقــدم شــخص 
ألنــه يســكن مكــة حتــى وان كان ليــس باألرشــد أو االكثــر ديانــة 

وامانــة؟ . 
الثانــي والعشــرون : صاحــب الفضيلــة توجــد كذلــك أخطــاء يف كثيــر 
مــن األرقــام التــي يف صــك الوقفيــة ففــي أخــر الصــك عنــد نهايتــه كتــب 
حــرر هــذا الصــك يف يــوم األربعــاء 1424/7/6هـــ ويف باطــن الصــك 
ذكــر يف تاريــخ ورود احــد اخلطابــات بتاريــخ 1424/7/10هـــ وهــذا ممــا 
يــدل علــى أن الصــك أجنــز بطريقــة ســريعة جــدا لــم يتــم فيهــا املراجعــة 
والتدقيق ال ســيما وان كل هذا الصك بجميع معامالته واستفســاراته 
وإجراءاتــه وطولــه الــذي بلــغ ثالثــة أمتــار قــد انهــي يف شــهر واحــد فقــط 
اذ انــه ذكــر يف بدايتــه أن اإلحالــة إلــى فضيلــة القاضــي كانــت يف 

1424/6/6هـــ واالنتهــاء منــه محــررا يف آخــره 1424/7/6هـــ . 
كثيــرة  مالحظــات  هنالــك  الفضيلــة  صاحــب   : والعشــرون  الثالــث 
يف التناقــض بــن صــك الوقفيــة وبــن ورقــة الشــروط وبــن مــا ســمي 
بامللحــق ولذلــك فنحــن نصــر علــى إبطــال هــذه الوقفيــة كاملــة ثــم بعــد 
ذلــك لفضيلتكــم إن رأيتــم أن جنعــل للواقــف الثلــث قــال مانــع أمــا أننــا 
ــا ولــكل  ــه يتضــح لن ــك حيــث أن ــة فــال مجــال لذل نصحــح هــذه الوقفي
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متأمل أن هنالك أخطاء كبيرة يف هذه الوقفية وإشــكاالت تدل على 
عــدم صحتهــا وال ميكــن اإلقــرار بهــا، ونطلــب مــن فضيلتكــم التأمــل 
ــة، علمــا ان  ــة بــن ورقــة الشــروط وبــن صــك الوقفي ــق واملقابل والتدقي
التوقيــع املنســوب للواقــف يف ورقــة شــرط الوقفيــة مشــكوك يف صحتــه 
بحســب مــا يعــرف مــن طريقــة توقيــع الواقــف )00000( )يرحمــه اهلل( 
كمــا أن هنالــك ملحقــًا مرفــق بورقــة شــروط الوقفيــة ال نعلــم مــا هــي 
أهميته ودوره وال يوجد عليه أي توقيعات او شــهود. وبنائًا على ما تقدم 
مــن مالحظــات ومــا اتضــح مــن تناقضــات بن ورقة الشــروط املشــكوك 
فيهــا وبــن صــك الوقفيــة فأننــا نطلــب ابطــال هــذه الوقفيــة ونطلــب رد 
كل هــذه الشــروط الــواردة يف هــذه الورقــة املزعومــة املتناقضــة والتــي 
ال يصــدق البنــات بــان والدهــم ميكنــان يحرمهــم بهــذه الصــورة ونحــن 
نعلــم حجــم املســئولية وضخــم األمانــة يــا صاحــب الفضيلــة التــي يف هــذه 
القضيــة ونســال اهلل ان يفتــح عليكــم وأن يســددكم وان يعينكــم 
ــة الشــائكة ا.هـــ :- كمــا  ــى اإلنصــاف وتبــن احلــق يف هــذه القضي عل
ابــرز املتدخــل وكالــة )00000( ورقــة هــذا نصهــا :- فيمــا يلــى أقــدم 
مالحظــات موكلــى علــى ورقــة إقــرار الوقــف املعنونــة بحجــة وكتــاب 
الوقــف ، والوكالــة التــي بنــى عليهــا صــك إنهــاء إثبــات الوقفيــة الصــادر 

مــن احملكمــة العامــة بالباحــة برقــم3/36 وتاريــخ 1424/8/18هـــ.
أوال :ـ إن ورقــة إقــرار الوقفيــة املكونــة مــن أربــع صفحــات ، جــرى 
التوقيــع علــى الصفحــة األخيــرة منهــا فقــط مــن قبــل الواقــف والشــهود، 
ولــم توقــع باقــي الصفحــات منهــم ، األمــر الــذي ميكــن معــه اســتبدال 
الصفحــات أو تغييــر مــا هــو وارد بهــا مــن معلومــات، الســيما وأنهــا 
هنــاك  أن  كمــا   ، اليــد  بخــط  وليســت  اآللــي  باحلاســب  مطبوعــة 
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توقيعــن وليــس توقيعــا واحــدا للواقــف »رحمــه اهلل« ، مــع مالحظــة 
وجــود اختــالف بــن التوقيعــن األمــر الــذي أثــار شــك موكلــي يف صحــة 
توقيعــه ،الســيما وأنهمــا أفــادا بأنــه ال علــم لهمــا بهــذه احلجيــة ولــم يراهــا 

ــل؟!! أو يســمعا بهــا مــن قب
ــة، وبــن  ــة بــن مــا هــو مثبــت بصــك الوقفي ــًا :- بعــد إجــراء املقارن ثاني
الصــادر مبوجبهــا،  والوكالــة  الوقفيــة  إقــرار  بورقــة  مــدون  هــو  مــا 
تبــن وجــود اختالفــات وحتريــف للشــروط بــن تلــك التــي جــرى إثباتهــا 
»افتــراض  علــى  الوقفيــة  إقــرار  بورقــة  مــدون  هــو  مــا  بالصك،وبــن 
صحتهــا« ؟! ، ممــا يطعــن يف صحــة الصــك ويجعله غير صالح لإلســتناد 
إليــه يف ثبــوت الوقفيــة ، وذلــك علــى التوضيــح التالي :ــ بالنســبة لألعيان 

املدعــى وقفيتهــا:-
1- هنــاك صكــوك دونــت يف صــك الوقفيــة ولــم تــرد يف ورقــة إقــرار 
 ، 1405/11/18هـــ  يف   2/40/231 رقــم  الصــك  ومنهــا   ، الوقفيــة 
باملســلفة مبكــة املكرمــة  رقــم 370  وارد علــى قطعــة األرض  وهــو 
)الســطر 52 مــن صــك الوقفيــة ( ، وكذلــك الصــك رقــم 3/147 يف 
1395/3/1هـــ ومشــار إليــه يف صــك الوقفيــة بكامــل املربــع رقــم 20 

والقطعــة رقــم 21 باملدينــة املنــورة .
2-هنــاك صــك دون بورقــة إقــرار الوقفيــة وال يوجــد مــا يقابلــه بصــك 
الوقفيــة وهــو الصــك رقــم 4/554 يف 1402/4/12هـــ ، ومشــار إليــه 

بورقــة إقــرار الوقفيــة بانــه حــوش أرض الســبع مســاجد؟!
3- إنــه بالنظــر إلــى مــا ورد بورقــة إقــرار الوقــف وصــك الوكالــة رقــم 
23148 وتاريــخ 1424/5/23هـــ ، ورقــم 20341وتاريــخ 1424/5/7هـ، 
يتضــح أن األعيــان محــل الوقفيــة قــد وردت بأوصــاف محــددة وهــى 
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كالتالــي :ــــ )عــدد عشــر عمائــر ، عــدد ثالثــة مراكــز ، محــل واحــد 
مبخطــط األميــر أحمــد ، قطــع أراضــي مبخطــط األميــر أحمــد وحــى 
الروضــة، عــدد خمســة أحــواش( . ولقــد قــام املنهــي وكالــة بإنــزال كل 
األعيــان املبينــة بالصكــوك علــى شــكل قطــع أراضــي وليــس كمــا 
املبــن أعــاله ،  النحــو  هــي واردة بالوكالــة بأوصــاف محــددة علــى 
وهــذا مــا يوضــح وجــود إختــالف وتبايــن واضــح بالنظــر إلــى أن األعيــان 
املدعــى وقفيتهــا قــد متثــل جــزءّا فقــط ممــا يحتــوى عليــه الصــك ، وأن 
إيرادهــا يف صــك واحــد ال يعنــى أن كلمــا أحتــوى عليــه الصــك مشــموال 
بالوقفيــة، وذلــك ألن األعيــان قــد قيــدت بالورقــة والوكالــة بأوصــاف 
محــددة ، ووفقــا للقاعــدة الفقهيــة ، فــإن املطلــق يجــرى علــى إطالقــه 
مالــم يقــم دليــل التقييــد نصــا أو داللــة ، ودليــل التقييــد هنــا وارد بورقــة 
ــة  ــه املنهــى وكال ــذا فــإن مــا قــام ب ــة ، ل ــة وصــك الوكال إقــرار الوقفي
صحيــح  غيــر  التقييــد  مراعــاة  دون  الصــك  يف  الوقفيــة  إطــالق  مــن 
شــرعا، ويتعــن تبعــا لذلــك التأكــد مــن األعيــان احملــددة علــى ســبيل 
الوصــف والتقييــد، طبقــا ملــا هــو وارد يف صــك الوكالــة الشــرعية رقــم  

20341وتاريــخ 1424/5/7هـــ  . 
ثالثًا:ــــ أنــه وباملقارنــة بــن شــرط الواقــف املــدون بورقــة إقــرار الوقــف ، 
ــر  ــة ، يتضــح وجــود إختــالف وتغيي وبــن الشــرط املــدون بصــك الوقفي
للشــروط، ســواء باإلضافة أو احلذف أو التحوير ، وذلك على التوضيح 

التالــي :ــ
ــة يكــون  ــة أن تقســيم الغل ــوارد بصــك الوقفي ــا الشــرط ال 1-جــاء بثناي
)ونســله بالتســوية بــن األوالد والبنــات الولــد منهــم كالبنــت( بينمــا جــاء 
بورقــة إقــرار الوقفيــة )وأن غلتــه تقســم كقســمة اهلل تعالــى للذكــر 
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مثــل حــظ األنثيــن( ؟!!
ــم تــرد بورقــة إقــرار الوقفيــة وجــرى  ــارات ل 2-هنــاك الكثيــر مــن العب

إدراجهــا بصــك الوقفيــة، وذلــك كمــا يلى:ــــ
أ ــــ ذكــر بالصــك عبــارة :ــــ وليــس ألوالد البنــات أو أزواجهــم دخــل يف 

ــة. ــم تــرد بورقــة إقــرار الوقفي ــارة ل ــا وهــذا العب هــذا الوقــف كلي
ب ــــ ذكــر يف الصــك عبــارة :ــــ )وال ميلــك وال يناقــل بــه بــل ال يــزال قائمــا 
أبــد  إلــى  وروابطــه  شــروطه  علــى  مســتمرا  وضوابطــه  أصولــه  علــى 
اآلبديــن ودهــر الداهريــن إلــى أن يــرث اهلل األرض ومــن عليهــا وهــو خيــر 

الوارثــن( وهــذا الــكالم لــم يــرد مطلقــا بورقــة إقــرار الوقفيــة  .
ـــ ذكــر يف الصــك :ــــ فــإذا إنقرضــوا ولم يبق أحــد منهم يكون الوقف  جـ 
ــح املســجد احلــرام والفقــراء واملســاكن مبكــة املكرمــة  ــى مصال عل
واملدينــة املنــورة ، هــذه العبــارة لــم تــرد بورقــة إقــرار الوقفيــة بــل وردت 
عبــارة )فــإذا إنقرضــوا كان وقفــا علــى مصالــح املســجد احلــرام فــإن 
تعــذر ذلــك فعلــى الفقــراء ببلــد اهلل األمــن( وهنــا يتضــح لفضيلتكــم إن 
ورقــة إقــرار الوقفيــة رتبــت اإلســتحقاق بجعلــه يف حــال اإلنقــراض وقفــا 
علــى مصالــح املســجد احلــرام ، ثــم إن تعــذر ذلــك يكــون علــى الفقــراء 
بالبلــد األمــن الــذي هــو مكــة املكرمــة ، ولــم يذكــر فيهــا مطلقــا 
فقــراء املدينــة املنــورة ، كمــا لــم يســاوى فيهــا بــن مصالــح املســجد 
احلــرام بالفقــراء مكــة املكرمــة باإلشــترط فيهــا أن يــؤول للفقــراء يف 

حــال تعــذر الوقــف علــى مصالــح املســجد احلــرام ؟! .
د ــــ جــاء بصــك الوقفيــة العبــارة اآلتيــة :ــــ )يكــون يف غلتهــا أضحيتــان 
ــة  ــه )000000( والثاني ــده )00000( ووالدت ــدوام واحــدة عــن وال ــى ال عل
عنــه وعــن زوجتــه )0000( وعــن ذريتــه( وهــذه العبــارة لــم تــرد مطلقــا 
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ــة؟!  بورقــة إقــرار الوقفي
هـــ ــــ ذكــر يف صــك الوقفيــة عبــارة :ــــ )وإشــترط أن ال يعــارض الناظــر 
املســئول عــن الوقــف معــارض يف النظــارة املذكــورة وال يســمح ألى 
تــرد  لــم  العبــارة  وهــذه  الناظــر(  معارضــة  املســتحقين  مــن  مســتحق 
مطلقــا بورقــة إقــرار الوقــف ، وقــد ســبق وعلقنــا على ذلــك يف مذكرتنا 
الســابقة وأشــرنا فيهــا أنــه ليــس مــن املعهــود أن يضــع واقفــا مثــل هــذه 
العبــارة يف صلــب شــرط ، واآلن فقــد تأكــد لفضيلتكــم علــى نحــو 

ــا إليــه ؟!.  يقــن صحــة مــا ذهبن
ــــ جــاء بصــك الوقفيــة ولــه النظــارة علــى هــذا الوقــف مــدة حياتــه مــادام  وـ 

قــادرا علــى ذلــك وهــى عبــارة لــم تذكــر مطلقــا بورقــة إقــرار الوقــف .
ز ــــ جــاء بصــك الوقفيــة )وإشــترط أن يصــرف 10% عشــرة فــى املائــة 
مــن صافــى الدخــل مــن الوقــف علــى أعمــال اخليــر العامــة مثــل بنــاء 
املســاجد وصيانتهــا ورعايتهــا واملســاهمة يف بناءهــا ومــا يتعلــق بهــا مــن 
ســكن لإلمــام واملــؤذن ومدرســة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي ومغســلة 
لألمــوات وغيــر ذلــك ممــا فيــه منفعــة للمســاجد ومســاعدة الشــباب 
واألرامــل  واملســاكن  الفقــراء  ومســاعدة  الــزواج  علــى  احملتاجــن 
ودعــم  احملتاجــن  وســائر  واملســجونن  والغارمــن  واملدينــن  واإليتــام 
مــدارس حتفيــظ القــرآن الكــرمي الرجاليــة والنســائية بــكل مــا حتتــاج 
إليــه وإطعــام الطعــام وســقيا املــاء بصــوره وأشــكاله وإحتياجاتــه كافــة 
وطباعــة وشــراء املصاحــف وتوزيعهــا علــى احملتاجــن مــن املســلمن ، 
وكذلــك الترجمــة العلميــة ملعانــي القــرآن الكــرمي وطباعــة الكتــب 
ــة النافعــة وشــراؤها وتوزيعهــا مبختلــف اللغــات وإنشــاء وجتهيــز  العلمي
املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الدائمــة واملؤقتــة وتشــغيلها واملســاهمة 
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يف إنشــاءها وتأمــن األجهــزة واملســتلزمات الطبيــة واألدويــة واللقاحــات 
وســائر مــا حتتــاج إليــه وعــالج املرضــى احملتاجــن ومــا يتعلــق بغســيل 
الكلــى وكفالــة األيتــام احملتاجــن وفــك الرقــاب وإعتاقهــا وإيقــاف 
اململكــة  خــارج  يف  وصيانتهــا  وتســويرها  املســلمن  مقابــر  أراضــي 
وداخلهــا علــى أن تكــون علــى مذهــب أهــل الســنة واجلماعــة إلــى غيــر 
ذلــك مــن أعمــال البــر واخليــر ممــا هــو أكثــر نفعــا للحــى وأعظــم أجــرا 
للميــت علــى مــا يــرى الناظــر مــن تقــدمي بعــض هــذه املصــارف علــى بعــض 
حســب احلاجــة واملصلحــة الشــرعية وقرابتــي إن كانــوا يف حاجــة أولــى 
مــن غيرهــم ولــه حــق توكيــل مــن يــراه عن احلاجــة وللناظر بعــده كذلك 
عمــارة الوقــف وصيانتــه واحملافظــة علــى عينــه مقدمــة علــى كل شــيء( 
ومعظــم هــذا الــكالم لــم يــرد بورقــة إقــرار الوقــف حيــث ذكــر بهــا 
فقــط عبــارة صغيــرة كمــا يلى:ــــ ) وأن يصــرف مــن غلتــه عشــرة يف املائة 
10% علــى أعمــال البــر العامــة كطباعــة الكتــب الســلفية الصحيحــة 
وصيانتهــا  وفرشــها  املســاجد  بنــاء  وفــى  العلــم  طلبــة  علــى  وتوزيعهــا 
ــاس وخاصــة أهــل  ــى مســتحقيها مــن عامــة الن ــر إل وإيصــال أعمــال الب
مكــة املكرمــة( ؟!! ح ــــ جــاء بصــك الوقفيــة )وجعــل 40% أربعــن يف 
املائــة علــى األقــل مــن الغلــة لبنــاء وتعميــر بقيــة األحــواش واألراضــي 
املوقوفــة ولــو جمعــت لعــدد مــن الســنن للبنــاء والتعميــر( وقــد ذكــرت 
هنــا عبــارة 40% مقرونــة بعبــارة ) علــى األقــل ( مبــا يفســر علــى إمكانيــة 
الزيــادة بحســب رغبــة املتولــي ، بينمــا لــم تذكــر هــذه العبــارة يف ورقــة 
إقــرار الوقــف بــل وردت بها:ــــ )وأن يجعــل مــن غلتــه أربعــن يف املائــة %40 

لتعميــر األحــواش واألراضــي املوقوفــة( ؟!. 
ـــ جــاء بصــك الوقفيــة :ــــ )وإنــه عنــد تعيــن ناظــر للوقــف علــى احلاكــم  طـ 
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الشــرعي أن يذكــر الناظــر بتقــوى اهلل يف الســر والعلــن وأن يرعــى 
مصالــح الوقــف أهــم مــن مصاحلــه اخلاصــة وإذا أهمــل يف أمــور الوقــف 
وتعميــره وترميمــه فســوف يكــون الواقــف خصمــه يــوم املوقــف العظيــم 
بــن يــدى رب العاملــن، وعنــد تعيــن أي ناظــر كان البــد أن يكــون 
الناظــر مــن أهــل الســنة واجلماعــة وأن يتلــي عليــه شــرط الواقــف حرفيا، 
كمــا إشــترط أن تكــون واليــة الوقــف أي النظــارة ملــن هــو ســاكن يف 
مكــة املكرمــة وال يســتحق مــن ســكن خارجهــا ، وإشــترط ملــن يعــن 
ناظــرا منهــم فســكن خــارج مكــة املكرمــة أن يعــن مــن هــو ســاكن 
مبكــة املكرمــة بــدال عنــه( وكل هــذا الــكالم لــم يذكــر يف ورقــة 
إقــرار الوقــف بــل وردت بهــا عبــارة موجــزة كمــا يلــى )وإشــترطت أن 
يكــون الناظــر مبكــة املكرمــة وال يســتحق النظــارة مــن هــو ســاكن 

خــارج مكــة املكرمــة(
ى ــــ باقــي الــكالم الــوارد بصــك الوقفيــة عــن شــرط النظــارة لــم يذكــر 

يف إقــرار الوقــف بــل هــو مــن عنــد املنهــى ؟!
رابعــا :ــــ أن ناظــر اإلنهــاء » وفقــه اهلل« وعلــى الرغــم مــن عــدم إختصاصه 
بإثبــات الوقفيــة لــم يطبــق وجــه الشــرع والنظــام جلهــة إســتدعاء الشــهود 
علــى ورقــة إقــرار الوقفيــة والتــي هــي األســاس الــذى إعتمــد عليــه يف 
إثباتهــا، وهــم املنهــى وكالــة، وكل مــن )0000( ، وإبنــه )0000(، 
لســماع شــهادتهم ، أو إســتخالف محكمــة مكــة املكرمــة العامــة 
لســماعها، بــل إكتفــى بشــهادة موظفــي احملكمــة ، والذيــن ال تنــص 
ــة يف  ــه املنهــى وكال ــى مــا أفــاد ب ــة بــل عل ــى أصــل الوقفي بشــهادتهم عل

حضرتهــم ؟!
كمــا أن مــن الالفــت للنظــر أن فضيلتــه قــد أنشــأ الوقــف وحــرر الصــك 
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بتاريــخ 1424/7/6هـــ، يف حــن أن أحــد العقــارات محــل الوقفيــة وردت 
بتاريــخ 1424/7/10هـــ ، مخالفــا  العــدل  مــن كاتــب  اإلفــادة عنهــا 
بذلــك املــادة )246( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية التــي تنــص علــى أنــه 
) ال يجــوز للقاضــي إنشــاء أي وقــف إال بعــد ثبــوت متلــك واقفــه إيــاه وبعــد 

التأكــد مــن خلــو ســجله ممــا مينــع مــن إجــراء التســجيل ( ؟!!
خامســا :ــــ إن املدعــى عليــه مســتمر يف تصرفاتــه يف األعيــان املدعــى 
وقفهــا رغــم عــدم إنتهــاء اخلــالف حــول أصــل الوقفيــة مبوجــب هــذه 
الدعــوى ، حيــث قــام بتقــدمي إنهــاء أحيــل لفضيلــة الشــيخ )000000(، 
يطلــب فيــه منحــه اإلذن بإســتثمار أرض كائنــة ..... مبكــة املكرمــة 
وهــى مــن ضمــن األراضــي املدعــى وقفيتهــا ، وقــدم إنهــاءًا آخــر أحيــل 
لفضيلــة الشــيخ )0000000(، والالفــت للنظــر أنــه لــم يقــم بإســتثمار 
أي مــن أراضــي الوقــف منــذ توليــه زمــام األمــور قبــل أكثــر مــن ثمانيــة 
إلــى  إســتنادًا  ماليــة  مبالــغ  بإســتقطاع  قيامــه  رغــم  وذلــك   ، ســنوات 
الشــروط املبينــة بالصــك محــل النــزاع ، كمــا أنــه مت رفــع دعــوى ضــده 
مــن قبــل موكلــي حملاســبته عــن أعمالــه وتصرفاتــه يف األعيــان املدعــى 
وقفيتهــا للفتــرة منــذ صــدور الصــك املذكــور وحتــى تاريخــه ، وقــد 
أحيــل نظرهــا إلــى فضيلــة الشــيخ )000000( ، لذا فإن موكلي يطلبان 
مــن فضيلتكــم تعيــن حــارس قضائــي مــن أهــل اخلبــرة لإلشــراف علــى 
ــع أمــالك والدهــم املدعــى وقفيتهــا، وذلــك حلــن الفصــل يف كل  جمي
هــذه الدعــاوى بحكــم بــات ونهائــي ، حيــث يحــق لهــم ذلــك شــرعا ا.هـــ 
وقالــت ..... أنــا أكتفــي مبــا قدمتــه أختــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه نظــارة قــال أطلــب تســليمي نســخة منهــا لالطــالع عليهــا والــرد 
هكــذا قــرر كمــا حضــر كل مــن وقالــت إن والــدي أوقــف أكثــر مــن 
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الثلــث وأنــا ال أوافــق علــى كل هــذه الوقفيــة وأطلــب حصرهــا يف الثلــث 
فقــط وقالــت كل مــن )000( و)000( نحــن موافقتــان علــى الوقفيــة وال 
نقــول فيهــا شــيئا وقــال أنــا موافــق علــى الوقفيــة وأنــا أشــهد بــأن والــدي 
أوقفهــا جميعــا وهــو بكامــل عقلــه ووعيــه هكــذا قــرر وقالــت )0000( 
و)0000( و)0000( أننــا نعلــم أن والدنــا أوقــف أكثــر هــذه األعيــان 
وكان قبــل ذلــك يبلغنــا قبــل ذلــك أنــه ســيوقف هكــذا قررتــا وقالــت أن 
والــدي أبلغنــي منــذ عشــر ســنن ســيوقف ســبعت عقــارات فقــط وأنــه لــم 
يكتبهــا يف ذلــك الوقــت هكــذا قــررت ، ثــم يف جلســة أخــرى حضــرت 
املدعيتــان بنتــي حــال حضــور زوجيهمــا ..... أســرة وحــال حضــور املدعــى 
عليــه نظــارة جــاد كمــا حضــر املتداخــالن أصالــة )0000( و)0000( 
ابنــي )0000( وجــرى ســؤال املدعــى عليــه نظــارة عمــا قــرره يف اجللســة 
املاضيــة أن جميــع املســتحقن قــرروا بأعيــان الوقــف فهــل أحضــر ورقــة 
اإلقــرار فقــال نعــم إن جميــع املســتحقن مبا فيهــم املدعيتان واملتداخالن 
اســتحقاقهم  عــن  تنازلــوا  أنهــم جميعــا  الوقــف كمــا  بأعيــان  أقــروا 
لوالدتنــا وهــذه اإلقــرارات موقعــة منهــم جميعــا وأبــرز ورقــة إقــرار وبيــان 
بأعيــان الوقــف هــذا نصهــا نفيــد نحــن املوقعــن أدنــاه مســتحقي وقــف 
الشــيخ )00000( - يرحمــه اهلل- بــأن قائمــة العقــارات املدونــة أعــاله 
هــي أوقــاف لوالدنــا الشــيخ )0000( - يرحمــه اهلل تعالــى- هــذا وقــد 
مت اإلطــالع وموافقــن عليهــا جميعــًا وهــي مســئولية الناظــر )0000( .. 

ناظــرًا عليهــا .هــذا للعلــم واإلحاطــة.
املستحقن :       التوقيع :        

1. بطاقة رقم )…( توقيع
2. بطاقة رقم  )…(توقيع
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3. بطاقة رقم )….(  توقيع
4. بطاقة رقم  ).…(توقيع
5. بطاقة رقم )…..( توقيع
6. بطاقة رقم )…..(  توقيع

و بصمة 7. بطاقة رقم )….(  توقيع  
8. بطاقة رقم )….( توقيع  و بصمة

9. بطاقة رقم ).…( توقيع
10. بطاقة رقم  )…(توقيع
11. بطاقة رقم )….(بصمة

وبيــان بأعيــان الوقــف برقــم الصك واملســاحة التقريبية والدخل الســنوي 
التقريبــي لــكل عقــار وهــي أوقاف الشــيخ/ )00000( - يرحمه اهلل -

1- فنــدق ..... قطعــة )121+205( 163/70/5 يف 1407/4/26هـــ 800 
6,600,000.00ر.س.،7,000,000.00 م2ر.س.، 

2- فنــدق ..... - طلعــة ..... 2052 يف  1395/11/25هـــ400 م2 ر.س.، 
3,000,000.00 ر.س.،   2,700,000.00

3- مشروع محطة وملحقاتها ..... القطع من ).....( إلى ).....(.
4- صالة عرض سيارات ..... قطعة ).....(عدد ).....( قطعة.

5- أراضي مبخطط .....   1864    13/ 09/  1397هـ 28350 م2ر.س.، 
880,000.00ر.س.، 900,000.00

4- قطعة رقم ).....( ..... 231/ 4/ 218/ 11/ 1405هـ900 م2
5- قطعة رقم ).....( ..... 27/ أ26/ 10/ 1400هـ 625 م2

6- أراضــي مبخطــط ..... عــدد )38( قطعــة 2760/ب 1395/11/20هـــ 
28800 م2 ر.س.، 35,000.00ر.س.، 35,000.00
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م2  ).....( 654/1 1397/03/09هـــ 500  ..... قطعــة  بحــي  7- عمــارة 
84,000.00 ر.س.،    84,000.00 ر.س.، 

8- عمــارة بحــي ..... - ســكن الوالد1377/01/111/1816هـــ1300 
م2***ر.س 260,000.00 )خــاص( 1816 15/ 02/ 1398هـــ

9- عمارة .....  229 05/ 02/ 1388هـ 800 م2 ر.س.،104.000.00ر.س.، 
  ).....( قطــع   )4(  ..... وملحقاتهــا  محطــة  12مشــروع   104,000.00
ر.س.، 860,000.00ر.س.،  م2  60/59/ج 15/ 03/ 1406هـــ 5396 

ــرج اجلــوال والكــويف شــوب( ــدون الصــراف وب 900,000.00  )ب
رقــم )1193( 60/59/ج 15/ 03/ 1406هـــ  ..... قطعــة  10- معــرض 

40,000.00 ر.س.،    40,000.00 ر.س.،  م2   1413
..... 324/7/2 14/ 04/ 1414هـــ 21918 م2  بشــارع   ..... 11- أرض 

******
4 17/ 09/ 1412هـــ   /177 /503 ).....( رقــم  ..... قطعــة  أرض   -12

***  *** م2   9300
13- أرض ..... 668/أ 06/ 05/ 1399هـ 2200 م2 *** ***

 - الســيارات(  لصيانــة  حديــد  )هنجــر   ..... قطــع   )4( عــدد   -14
ر.س.،  م2   1100 1394هـــ   /01  /05  181  )101+100+97+96(

200,000.00 ر.س.،    246,000.00
1367/ب  املســجد  جــوار   ..... بحــي   ).....( رقــم  القطعــة   -15

 ***  *** م2   630 1395/03/25هـــ 
16- القطعــة رقــم ).....( بحــي ..... - املســجد 1871/ب 1395هـــ  650 

م2 ***  ***
17- القطع رقم ).....( بحي ..... 147/70/5  1407/04/21هـ 800 م2 
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ر.س.، 20,000.00ر.س.، 20,000.00
18-عدد )4( عمائر بجدة حي ..... )53+56( 1215/3 1394/10/12هـ 

2500 م2  *** ***
19- املربــع رقــم ).....( باملدينــة املنــورة - فنــدق ..... باملنطقــة املركزيــة 
ر.س.،2,700,000.00ر.س.،  487م2  1414/01/20هـــ   93/91/5

2,700,000.00
20- أرض املســاجد الســبعة قطعــة ).....( 147/ 3  01/ 03/ 1395هـــ 
14,269,000.00ر.س.،  ر.س.،  اإلجمالــي   ***  *** م2   542
14,983,000.00  أهـــ وبعــرض هــذه الورقــة علــى املدعيتــن واملتداخلن 
ــا وقعنــا  ــا علــى هــذا اإلقــرار واألعيــان ولكنن ــا وقعن فقالــوا جميعــا إنن
دون أن نطلــع علــى صــك الوقفيــة ولــم نطلــع علــى صــك الوقفيــة إال 
بعــد حوالــي عشــرين يومــا هكــذا قــرروا جميعــا كمــا أبــرز املدعــى 
عليــه نظــارة إقــرارات وتعهــدات هــذا نصهــا )) إقــرار وتعهــد غيــر قابــل 

لإللغــاء((
ــازل  ــا )00000( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ) 00000 ( بأنــي متن أقــر أن
عــن جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي مــع بقيــة املســتحقن مــن وقــف 
الشــيخ )0000(- يرحمــه اهلل - إلــى والدتــي الســيدة )0000( بطاقــة 
أحــوال مدنيــة رقــم )……(  طيلــة حياتهــا ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد 
عمــر طويــل ، كمــا وأقــر أن هــذا التنــازل عــن جــزء اســتحقاقي يســتمر 
حتــى لــو توفانــي اهلل قبلهــا تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا 
معــارض مــن ورثتــي أي أبنائــي وبناتــي وزوجتــي مهمــا كان األمــر ، 
علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى عشــر مســتحق يخصــم منهــم 
جميعــا بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق الثانــي عشــر هــي والدتنــا 
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الســيدة )00000( ، وفوضــت ناظــر وقــف الشــيخ  )00000( -يرحمــه 
اهلل- الســيد )0000( أو النظــار الذيــن مــن بعــده بعمــل الــالزم ســنويا مبــا 

جــاء أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين. 
املقــر مبــا فيــه :  )000000( ) توقيعــه ( الشــهود)000000( : ) توقيعــه( 
)000000(  ) توقيعهــا (  )000000( ) توقيعهــا ( الناظــر )000000( 
))إقــرار وتعهــد غيــر قابــل لإللغــاء(( أقــر أنــا  )00000( بطاقــة أحــوال 
مدنيــة رقــم )0000( بأنــي متنــازل عــن جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي 
إلــى  اهلل-  )0000(-يرحمــه  الشــيخ  وقــف  مــن  املســتحقن  بقيــة  مــع 
طيلــة   )0000( رقــم  مدنيــة  أحــوال  بطاقــة   )0000( الســيدة  والدتــي 
حياتهــا ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد عمــر طويــل، كمــا وأقــر أن هــذا 
قبلهــا  اهلل  توفانــي  لــو  حتــى  يســتمر  اســتحقاقي  جــزء  عــن  التنــازل 
تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا معــارض مــن ورثتــي أي أبنائــي 
وبناتــي وزوجتــي مهمــا كان األمــر، علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم 
إحــدى عشــر مســتحق يخصــم منهــم جميعــا بحصــة متســاوية ليكــون 
املســتحق الثانــي عشــر هــي والدتنــا الســيدة  )00000( ، وفوضــت ناظــر 
وقــف الشــيخ  )0000( - يرحمــه اهلل-  الســيد )000000( أو النظــار 
الذيــن مــن بعــده بعمــل الــالزم ســنويا مبــا جــاء أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد 

واهلل خيــر الشــاهدين.
املقــر مبــا فيــه : )00000( )توقيعــه( )الشــهود : ))0000(  )توقيعــه( 
قابــل  غيــر  وتعهــد  ))إقــرار  الناظــر   ) بصمــة   ( )توقيعهــا(    )0000(
لإللغــاء(( أقــر أنــا )00000( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم )000000( بأنــي 
ــة املســتحقن مــن  ــازل عــن جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي مــع بقي متن
إلــى والدتــي الســيدة )0000(  وقــف الشــيخ  )0000( -يرحمــه اهلل- 
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بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ).....( طيلــة حياتهــا ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد 
عمــر طويــل ، كمــا وأقــر أن هــذا التنــازل عــن جــزء اســتحقاقي يســتمر 
حتــى لــو توفانــي اهلل قبلهــا تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا 
معــارض مــن ورثتــي أي أبنائــي وبناتــي وزوجتــي مهمــا كان األمــر، علما 
أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى عشــر مســتحقي خصــم منهــم جميعــا 
ــا الســيدة  بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق الثانــي عشــر هــي والدتن
).....(، وفوضــت ناظــر وقــف الشــيخ  ).....( -يرحمــه اهلل- الســيد ).....( 
أو النظــار الذيــن مــن بعــده بعمــل الــالزم ســنويًا مبــا جــاء أعــاله وأذنــت 

ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين.
املقــر مبــا فيــه ).....( : ) توقيعــه ( الشــهود :   ).....( ) توقيعــه( ).....(   
ــا ).....(  ــل لإللغــاء(( أقــر أن ــر قاب ) توقيعــه ( الناظــر ))إقــرار وتعهــد غي
بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ) ..... ( بأنــي متنــازل عــن جــزء مــن اســتحقاقي 
بالتســاوي مــع بقيــة املســتحقن مــن وقــف الشــيخ  ).....( -يرحمــه اهلل- 
إلــى والدتــي الســيدة ).....( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم )…….( طيلــة 
ــل ، كمــا وأقــر أن هــذا  حياتهــا ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد عمــر طوي
التنــازل عــن جــزء اســتحقاقي يســتمر حتى لو توفانــي اهلل قبلها تتصرف 
فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا معــارض مــن ورثتــي أي أبنائــي وبناتــي 
وزوجتــي مهمــا كان األمــر، علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى 
عشــر مســتحق يخصــم منهــم جميعــا بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق 
الثانــي عشــر هــي والدتنــا الســيدة ).....( ، وفوضــت ناظــر وقــف الشــيخ 
).....( -يرحمــه اهلل- الســيد ).....( أو النظــار الذيــن مــن بعــده بعمــل 
الــالزم ســنويا مبــا جــاء أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين. 
املقــر مبــا فيــه :   ).....( ) توقيعــه(   الشــهود :  ).....( توقيعــه ) .....( ) 



177

توقيعــه( الناظــر ).....( )) إقــرار وتعهــد غيــر قابــل لإللغاء )) أقر أنا ).....( 
بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ) .....( بأنــي متنازلــة عــن جــزء مــن اســتحقاقي 
بالتســاوي مــع بقيــة املســتحقن مــن وقــف الشــيخ ).....( -يرحمــه اهلل- 
إلــى والدتــي الســيدة ).....( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ).....( طيلــة حياتهــا 
ــازل  ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد عمــر طويــل ، كمــا وأقــر أن هــذا التن
ال ميكــن إلغــاؤه طيلــة حياتــي تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا 
معــارض مهمــا كان األمــر ، علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى 
عشــر مســتحق يخصــم منهــم جميعــا بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق 
الثانــي عشــر هــي والدتنــا الســيدة ).....( ، وفوضــت ناظــر وقــف الشــيخ 
).....( - يرحمــه اهلل - الســيد ).....( أو النظــار الذيــن مــن بعــده بعمــل 
الــالزم ســنويا مبــا جــاء أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين. 
املقــرة مبــا فيــه: ).....( ) توقيعــه ( الشــهود:  )0000()توقيعــه ( )0000( 
) توقيعــه (  )000000( ) توقيعــه ( الناظــر )00000( ))إقــرار وتعهــد 
رقــم  مدنيــة  أحــوال  بطاقــة   )00000( أنــا  أقــر  لإللغــاء((  قابــل  غيــر 
)……..( بأنــي متنازلــة عــن جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي مــع بقيــة 
املســتحقن مــن وقــف الشــيخ )00000( - يرحمــه اهلل - إلــى والدتــي 
الســيدة )0000( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ) 00000 ( طيلــة حياتهــا 
ــازل  ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد عمــر طويــل ، كمــا وأقــر أن هــذا التن
ال ميكــن إلغــاؤه طيلــة حياتــي تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا 
معــارض مهمــا كان األمــر ، علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى 
عشــر مســتحق يخصــم منهــم جميعــا بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق 
الثانــي عشــر هــي والدتنــا الســيدة )00000( ، وفوضــت ناظــر وقــف 
الشــيخ )000000( - يرحمه اهلل - الســيد )0000( أو النظار الذين من 
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بعــده بعمــل الــالزم ســنويا مبــا جــاء أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر 
الشــاهدين . 

املقــرة مبــا فيــه : )0000( ) توقيعهــا وبصمــة ( التاريــخ :  الشــهود :  
)0000(  ) توقيعه (  )00000   ) )توقيعها وبصمة(  )00000( )توقيعها 
و بصمــة ) الناظــر )0000( )) إقــرار وتعهــد غيــر قابــل لإللغــاء(( أقــر 
أنــا  )00000( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ) 00000 ( بأنــي متنازلــة عــن 
جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي مــع بقيــة املســتحقن مــن وقــف الشــيخ 
ــى والدتــي الســيدة  )0000( بطاقــة أحــوال  )0000( - يرحمــه اهلل - إل
مدنيــة رقــم ) 0000 ( طيلــة حياتهــا ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد عمــر 
طويــل ، كمــا وأقــر أن هــذا التنــازل ال ميكــن إلغــاؤه طيلــة حياتــي 
تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا معــارض مهمــا كان األمــر ، 
علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى عشــر مســتحق يخصــم منهــم 
جميعــا بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق الثانــي عشــر هــي والدتنــا 
الســيدة  )0000( ، وفوضــت ناظــر وقــف الشــيخ  )0000( - يرحمــه 
ــن مــن بعــده بعمــل الــالزم ســنويا  اهلل - الســيد )0000( أو النظــار الذي

مبــا جــاء أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين . 
املقرة مبا فيه : )0000( ) توقيعها وبصمة ( الشهود :  )0000( )توقيعه ( 
)0000( )توقيعــه ( الناظــر  )0000( ((إقــرار وتعهــد غيــر قابــل لإللغــاء(( 
أقــر أنــا )00000( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ) 0000 ( بأنــي متنازلــة عــن 
جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي مــع بقيــة املســتحقن مــن وقــف الشــيخ 
)00000( - يرحمــه اهلل - إلــى والدتــي الســيدة  )0000( بطاقــة أحــوال 
ــا بعــد عمــر  ــد مماته ــا ويتوقــف عن ــة حياته ــة رقــم ) 00000 ( طيل مدني
طويــل ، كمــا وأقــر أن هــذا التنــازل ال ميكــن إلغــاؤه طيلــة حياتــي 
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تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا معــارض مهمــا كان األمــر ، 
علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى عشــر مســتحق يخصــم منهــم 
جميعــا بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق الثانــي عشــر هــي والدتنــا 
الســيدة ).....( ، وفوضــت ناظــر وقــف الشــيخ ).....( - يرحمــه اهلل - 
الســيد )0000( أو النظــار الذيــن مــن بعــده بعمــل الــالزم ســنويا مبــا جــاء 

أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين . 
املقــرة مبــا فيــه :   ).....( ) توقيعهــا وبصمــة ( الشــهود :  ).....( )توقيعــه( 
).....( )توقيعهــا( )000( )توقيعهــا وبصمــة( )الناظــر( )……( )إقــرار 
وتعهــد غيــر قابــل لإللغــاء(( أقــر أنــا )00000( بطاقــة أحــوال مدنيــة 
ــة عــن جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي مــع  ــي متنازل رقــم )00000( بأن
بقيــة املســتحقن مــن وقــف الشــيخ  )0000( -يرحمــه اهلل- إلــى والدتــي 
الســيدة )00000( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ) 000 ( طيلــة حياتهــا 
ــازل  ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد عمــر طويــل ، كمــا وأقــر أن هــذا التن
ال ميكــن إلغــاؤه طيلــة حياتــي تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا 
معــارض مهمــا كان األمــر ، علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى 
عشــر مســتحق يخصــم منهــم جميعــا بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق 
وقــف  ناظــر  وفوضــت  الســيدة)00000(،  والدتنــا  هــي  الثانــي عشــر 
الشــيخ)0000( - يرحمــه اهلل - الســيد )00000( أو النظــار الذيــن مــن 
بعــده بعمــل الــالزم ســنويا مبــا جــاء أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر 

الشــاهدين . 
املقــرة مبــا فيــه : )0000( ) توقيعهــا وبصمــة ( الشــهود :  )00000( 
الناظــر)00000(  وبصمــة(  )توقيعهــا   )0000( )توقيعهــا(  )توقيعــه( 
))إقــرار وتعهــد غيــر قابــل لإللغــاء(( أقــر أنــا )0000( بطاقــة أحــوال 



180

مدنيــة رقــم ).....( بأنــي متنازلــة عــن جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي 
مــع بقيــة املســتحقن مــن وقــف الشــيخ ).....( -يرحمــه اهلل- إلــى والدتــي 
الســيدة ).....( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم )…….( طيلــة حياتهــا ويتوقــف 
عنــد مماتهــا بعــد عمــر طويــل ، كمــا وأقــر أن هــذا التنــازل ال ميكــن 
إلغــاؤه طيلــة حياتــي تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء ال يعارضهــا معــارض 
مهمــا كان األمــر ، علمــا أن املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى عشــر 
املســتحق  ليكــون  متســاوية  بحصــة  جميعــا  منهــم  يخصــم  مســتحق 
الثانــي عشــر هــي والدتنــا الســيدة ).....(، وفوضــت ناظــر وقــف الشــيخ 
).....( - يرحمــه اهلل- الســيد ).....( أو النظــار الذيــن مــن بعــده بعمــل 
الــالزم ســنويا مبــا جــاء أعــاله وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين.
املقــرة مبــا فيــه ).....( : )توقيعــه( الشــهود ).....( :  ).....( ) توقيعــه ( ).....( 
).....( )توقيعهــا( ).....( )توقيعهــا( الناظــر ).....( ))إقــرار وتعهــد غير قابل 
لإللغــاء(( أقــر أنــا  ).....( بطاقــة أحــوال مدنيــة رقــم ).....( بأنــي متنازلــة 
عــن جــزء مــن اســتحقاقي بالتســاوي مــع بقيــة املســتحقن مــن وقــف 
الشــيخ ).....( - يرحمــه اهلل- إلــى والدتــي الســيدة ).....( بطاقــة أحــوال 
مدنيــة رقــم ).....( طيلــة حياتهــا ويتوقــف عنــد مماتهــا بعــد عمــر طويــل، 
كمــا وأقــر أن هــذا التنــازل ال ميكــن إلغــاؤه طيلــة حياتــي تتصــرف 
ــا معــارض مهمــا كان األمــر، علمــا أن  ــه كيفمــا تشــاء ال يعارضه في
املســتحقن اآلن عددهــم إحــدى عشــر مســتحق يخصــم منهــم جميعــا 
ــا الســيدة  بحصــة متســاوية ليكــون املســتحق الثانــي عشــر هــي والدتن
).....( ، وفوضت ناظر وقف الشــيخ ).....( - يرحمه اهلل - الســيد ).....( 
أو النظــار الذيــن مــن بعــده بعمــل الــالزم ســنويا مبــا جــاء أعــاله وأذنــت 

ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين . 



181

املقرة مبا فيه : )0000000000( ) توقيعها وبصمة ( الشهود : )0000( 
) توقيعــه ( )0000( ) توقيعهــا ( )0000( )توقيعهــا وبصمــة( الناظــر 
)00000( وجــرى عــرض هــذه اإلقــرارات علــى املدعيتــن واملتداخلــن 
فقالــوا اننــا وقعنــا علــى هــذه اإلقــرارات بعــد أن أبلغنــا املدعــى عليــه 
نظــارة وأخونــا )0000( بــأن والدتنــا لــم يبــق لهــا مــن التركــة شــيئا وانهــا 
بحاجــة إلــى مصاريــف فتنازلنــا عــن جــزء مــن اســتحقاقنا يف الوقــف 
للصــرف علــى والدتنــا هكــذا قــرروا ثــم قــرر كل مــن )000( و)000( 
القضيــة  بــأن لديهمــا مذكــرة يرغبــان تقدميهــا وتدوينهــا يف ضبــط 
وأبــرزا ورقــة هــذا نصهــا فيمــا يلــي نقــدم ردنــا علــى جــواب املدعــى عليــه 

املقــدم منــه بجلســة 1433/3/21هـــ وذلــك علــى النحــو التالي:ــــ
أوال :ــــ لقــد تهــرب املدعــى عليــه عــن الــرد علــى اجلــواب املفصــل املقــدم 
جلســة  وآخرهــا  اجلوابيــة  املذكــرات  جميــع  يف  وكيلنــا  عبــر  منــا 
1433/1/22هـــ والــذي كشــفنا مــن خاللــه إحتــواء الصــك رقــم 3/36 
علــى  العامــة  الباحــة  مــن محكمــة  الصــادر  وتاريــخ 1424/8/18هـــ 
عمليــات تزويــر واضحــة قــام بهــا املدعــى عليــه ووكيلــه متثلــت يف تغييــر 
الشــروط الــواردة بالورقــة املســماة بحجــة الوقــف وإســتبدالها بشــروط 
أخــرى مثــل تدويــن بعــض صكــوك العقــارات الغيــر مدرجــة بصــك 
الوكالــة الصــادر مــن الوالــد وال بورقــة حجــة الوقــف كالصــك رقــم 
2/40/231 يف 1405/11/18هـــ وهــو وارد علــى قطعــة األرض رقــم 
370 باملســفلة )راجــع الســطر رقــم 52 مــن صــك الوقفيــة ( وكذلــك 
الصــك رقــم 3/147 يف 1395/3/1هـــ ومشــار إليــه يف صــك الوقفيــة 
بكامــل املربــع رقــم 20 والقطعــة رقــم 21 باملدينــة املنــورة وكذلــك فقــد 
أثبتنــا بعــد املقارنــة أن معظــم شــروط الواقــف املثبتــة بالصــك ليســت 
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الشــرط  الوقــف وميكــن لفضيلتكــم اإلطــالع علــى  مدرجــة بحجــة 
الصــادر  بالصــك  املــدون  بالشــرط  ومقارنتــه  الوقفيــة  بحجــة  الــوارد 
مــن محكمــة الباحــة لتتأكــدوا بنفســكم مــن ذلــك. وهــذا التصــرف 
وفضــاًل عــن كونــه يشــكل جرميــة التزويــر املنصــوص عليهــا يف املــواد 
)5 ، 6( مــن نظــام مكافحــة التزويــر والتــي تقــع عنــد قيــام شــخص 
بتدويــن بيانــات وأقــوال غيــر تلــك التــي صــدرت عــن أصحابهــا وكذلــك 
ــا  ــى أنه ــة عل ــع وأقــوال كاذب ــات وقائ ــر وحتريــف املســتندات وإثب بتغيي
محكمــة  مــن  الصــادر  الوقفيــة  صــك  مــن  يجعــل  فإنــه   ، صحيحــة 
الباحــة عــدمي اجلــدوى وغيــر صالــح لإلســتناد عليــه والتصــرف مبوجبــه 
إذ ال ميكــن التعامــل مبوجبــه وتثبتــه يف ظــل وجــود حتريــف وتزويــر يف 
محتوياتــه ، بنــاًء عليــه وحيــث أن هــذا التزويــر حــدث يف صــك احلكــم 
وهــو ورقــة رســمية فإننــا نطلــب مــن فضيلتكــم إحالــة الشــق العــام مــن 
هــذه القضيــة واملتعلــق بالتزويــر إلــى املدعــى العــام مبكــة املكرمــة 

للتحقيــق فيــه وإجــراء الــالزم شــرعا ونظامــا حيالــه .
ــى شــروطهم إال  ــا :ــــ( الرضــا ال يحــل حرامــًا( نعــم أن املســلمون عل ثاني
شــرًطا أحــل حراًمــا أو حــرم حــالاًل، والنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: 
إن اهلل فــرض فرائــض فــال تضيعوهــا، وحــد حــدوًدا فــال تعتدوهــا، 
لكــم  رحمــة  أشــياء  عــن  وســكت  تنتهكوهــا،  فــال  أشــياء  وحــرم 
غيــر نســيان فــال تبحثــوا عنهــا، تلــك حــدود اهلل فــال تعتدوهــا ومــن 
والبشــر  اهلل محرماتــه،  وحــدود  نفســه  ظلــم  فقــد  اهلل  حــدود  يتعــد 
محكومون وليســوا بحاكمن ـ وإمنا ســمي املســلم مســلًما الستســالمه 
هلل بالتوحيــد واالنقيــاد لــه بالطاعــة( َوَمــا َكاَن مِلُْؤِمــٍن َواَل ُمْؤِمَنــٍة ِإَذا 
ــا َكاَن  َ ــْم ِإمنَّ ــْن َأْمِرِه ــَرُة ِم َي ــُم اخْلِ ــًرا َأْن َيُكــوَن َلُه ــوُلُه َأْم ُ َوَرُس َقَضــى اهللَّ
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ِ َوَرُســوِلِه ِلَيْحُكــَم َبْيَنُهــْم َأْن َيُقوُلــوا  َقــْوَل امْلُْؤِمِنــَن ِإَذا ُدُعــوا ِإَلــى اهللَّ
يف  املؤرختــان  الوثيقتــان  أن  امْلُْفِلُحــوَن(  ُهــُم  َوُأوَلِئــَك  َوَأَطْعَنــا  َســِمْعَنا 
1429/9/4هـــ واملشــار إليهــا يف املذكــرة اجلوابيــة املقدمــة مــن الناظــر 
نحــن لــم ننكرهــا ، إال أنهــا متــت يف ظــروف عائليــة وشــابها التدليــس 
ــا مــن حيــث القيمــة للعقــارات التــي متــت املوافقــة عليهــا كأعيــان  علين
وقــف مقارنــة باألعيــان اخلاصــة بامليــراث والتــي لــم نكتشــفها إال الحقــًا 
ويظهــر ذلــك جليــًا يف طريقــة كتابتهــا حيــث يوجــد يف قائمــة األمــالك 
قيمــة تقريبيــة أمــا قائمــة األوقــاف خلــت مــن قيمــة العقــارات ووضــع 

بدلهــا قيمــة الدخــل ممــا أدي إللتبــاس األمــر علينــا يف حينهــا.
والنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال:   مــن عمــل عمــاًل ليــس عليــه أمرنــا 
فهــو رد ، وقــال:  كل شــرط ليــس يف كتــاب اهلل فهــو باطــل ولــو 
كان مائــة شــرط ، قضــاء اهلل أحــق أن قــول املدعــي عليــه أننــا رضينــا 
بالوقــف بصورتــه احلاليــة مثــل الذيــن يقولــون )الرضــا شــريعة املتعاقدين( 
هــي كلمــة باطلــة واحلقيقــة أنهــا صيغــت لتكــون مفتاًحــا لــكل شــر ، 
وهــي معنــى لقولهــم )العقــد شــريعة املتعاقديــن( فإنهــم ال يعنــون فيهــا 
العقــد الصحيــح الــذي ال يخالــف فيهــا أّي مســلم ، وإمنــا يعنــون بهــا العقد 
ــد  ــى أي صفــة وقــع، فهــي مــن شــريعة وقوانــن الذيــن ال يرجــون عن عل
ــِة  اِهِليَّ اهلل ثواًبــا وال يخافــون عقاًبــا قــال اهلل تعالــي فيهــم ( َأَفُحْكــَم اجْلَ
َغْيــَر  َيْبَتــِغ  َوَمــْن  ُيوِقُنــوَن  ِلَقــْوٍم  ُحْكًمــا   ِ ِمــَن اهللَّ َأْحَســُن  َوَمــْن  َيْبُغــوَن 
اِســِريَن )وقــال اهلل  اإِلْســالِم ِديًنــا َفَلــْن ُيْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو يِف اآلِخــَرِة ِمــَن اخْلَ
ــْع َأْهَواَءُهــْم َواْحَذْرُهــْم  ِب ُ َواَل َتتَّ ــَزَل اهللَّ ــا َأْنـ تعالــي )َوَأِن اْحُكــْم َبْيَنُهــْم مِبَ
 ُ ـَـا ُيِريــُد اهللَّ ــْوا َفاْعَلــْم َأمنَّ ُ ِإَلْيــَك َفــِإْن َتَولَّ َأْن َيْفِتُنــوَك َعــْن َبْعــِض َمــا َأْنـــَزَل اهللَّ

ــاِس َلَفاِســُقوَن( ــَن النَّ ــْم َوِإنَّ َكِثيــًرا ِم ــْم ِبَبْعــِض ُذُنوِبِه َأْن ُيِصيَبُه
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ثالثــًا:ـ وملــا قســم اهلل ســبحانه وتعالــي املواريــث بــن الورثــة وأعطــى كل 
َ َوَرُســوَلُه  ِ َوَمــْن ُيِطــِع اهللَّ ذي حــق حقــه ختمهــا بقولــه ِتْلــَك ُحــُدوُد اهللَّ
ِتَهــا اأَلْنَهــاُر َخاِلِديــَن ِفيَهــا َوَذِلــَك اْلَفــْوُز  ــِري ِمــْن حَتْ ــاٍت جَتْ ُيْدِخْلــُه َجنَّ
َ َوَرُســوَلُه َوَيَتَعــدَّ ُحــُدوَدُه ُيْدِخْلــُه َنــاًرا َخاِلــًدا  اْلَعِظيــُم )13( َوَمــْن َيْعــِص اهللَّ

ــُه َعــَذاٌب ُمِهــٌن. ــا َوَل ِفيَه
بعــد أن علمنــا بعــدم شــرعية وجــواز الوقــف بصورتــه احلاليــة خاطبنــا 
الناظــر يف كثيــر مــن املناســبات علــى أن يتحــرى صحــة الوقــف باللجــوء 
إلــى أهــل العلــم الشــرعي ولكنــه تعنــت ورفــض حيــث أن مصلحتــه 
الشــخصية تتطلــب أن يدافــع عــن قيــام الوقــف أمــا كــون الوقف صحيح 
أم غير صحيح من الناحية الشــرعية ال يهمه كما أنه الراعي الرســمي 
واملدبــر اخلفــي لقيــام الوقــف بهــدف حرمــان الورثــة مــن أرثهــم وحرمــان 
البنــات وأزواجهــن مــن حقهــن الشــرعي وهــو مــن كان ميلــئ علــى والدنــا 
التصــرف يف أموالــه بالوقــف الكامــل وتنصيبــه ناظــرًا عليــه وأبعــاد 
األخ األكبــر عــن النظــارة وظهــر ذلــك جليــًا يف التحريــف املشــار إليــه يف 
صــك الوقــف مقارنــًة بورقــة احلجيــة والتــي ال يعلــم مــدي صحتهــا وهــل 
ــم بهــا أم وقعهــا وهــو جاهــل مبحتواهــا  مت توقيعهــا مــن الوالــد وهــو يعل
مثلمــا فعــل معنــا ، كمــا أن جميــع املوقعــن علــى الوثيقــة وقعــوا عليهــا 
بجاهلــة محتواهــا وصحتهــا ممــا احتــوت مــن أرقــام صكــوك ، هــل 
هــي مطابقــة للقائمــة أم ال حيــث أن الناظــر لــم يظهــر الصكــوك وقتهــا 
وحتــى تاريخــه وبــن فيهــا فقــط قيمــة امليــراث التقريبيــة وتعمــد جتاهــل 

قيمــة عقــارات الوقــف ليضمــن عــدم إعتراضنــا عليهــا .
رابعــًا:ـ أن تدخلنــا يف الدعــوى هدفــه إحقــاق احلــق ورفــع الظلــم عــن مــن 
حرمــوا مــن إرثهــم مــن ورثــة والدنــا علمــًا بأننــي انــأ )0000( صاحــب 
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مصلحــة مؤكــدة يف بقــاء الوقــف بصورتــه احلاليــة حيــث أننــي الناظــر 
أمــام  عائــق  تقــف  لــم  ولكــن مصلحتــي  احلالــي  الناظــر  بعــد  الثانــي 
قــول احلقيقــة والتقــدم مبعارضتــي ضــد الوقــف بصورتــه احلاليــة حيــث 
علمــت بعــد قيــام الوقــف بعــدم شــرعيته كمــا ورد يف وقــف والدنــا 
مرفــق لفضيلتكــم فتــأوي حتــرم مثــل هــذا الوقــف الفتــوى رقــم )577( 
الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء )مســتند رقــم1(
وأنــا )000( أيضــًا مســتفيد مــن الوقــف بصورتــه احلاليــة حيــث يعــود لــي 
وألوالدي مــا يســقط بوفــاة أحــدى أخواتــي البنــات بعــد عمــر طويــل يف 
طاعــة اهلل ولكنــى عندمــا علمــت بعــدم شــرعية هــذا الوقــف تدخلــت 
مبعارضتــي أمــام فضيلتكــم لرفــع الظلــم عــن أخواتــي وإبــراء ذمــة 

والــدي يرحمــه اهلل .  
خامســًا :ـ أن الدعــوى لــم تبنــى علــى أســاس عــدم معرفتنــا بالوقــف بعــد 
الوفــاة بــل أقررنــا أمــام فضيلتكــم مبعرفتنــا بعــد وفــاة والدنــا وجوهــر 
معارضتنــا أنــه ٌدلــَس علينــا يف األمــر كمــا أن الظــروف واملالبســات 
تقدميهــا  إال عنــد  نراهــا  لــم  التــي  الوقفيــة وحجيتهــا  فيهــا  متــت  التــي 
ــوارد مــن محكمــة الباحــة وحجــم العقــارات  لكــم يف ملــف الوقــف ال
التــي ٌأوقفــت واألراضــي البيضــاء التــي تضمنهــا صــك الوقــف كلهــا 
أمــور دعتنــا إلــي رفــع األمــر للقضــاء للفصــل يف مــدي صحــة الوقــف 
مــن الناحيــة الشــرعية والنظاميــة ورده إلــى احلــد األدنــى الشــرعي رفعــًا 
ــى أوقــاف يســيطر  ــل اإلرث إل ــا مــن حتوي ــة أخواتن ــي إصاب للمظلمــة الت
عليــه ناظــر ســعى بــكل الســبل ودلــس علــى الواقــف وأوحــى لــه )بســبب 
عــدم علمــه الشــرعي الــكايف ( بجــواز وقــف مالــه كامــاًل وحرمــان 
الورثــة مــن حــق شــرعي كفلــه املولــي عــز وجــل خللــف املتوفــى وقســمه 
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يف كتابــه بعادلــة إلهيــة لــو تركهــا للبشــر لعاثــوا يف األرض فســادًا يف 
حقــوق البشــرة حســب أهواهــم  .

سادســًا: 1. نتســاءل ملــاذا قــام الناظــر بتجهيــز تلــك الوثيقــة واســتغل أول 
جتمــع لنــا نحــن األخــوان بعــد وفــاة والدنــا وظهــور اخلالفــات بيننــا ويف 
جلســة عائليــة يطلــب توقيعنــا ووقعنــا بحســن نيــة ولــم نكــن نتوقــع أن 
الصــك قــد صــدر وأن التوقيــع عليهــا لــم يكــن إال ملباركــة فعلتــه الغيــر 
مشــروعة مــن اجلميــع بــدون تبصــر مــن خطــورة األمــر ومخالفتــه لشــرع 
ــا علــى فتــأوي حتــرم مثــل هــذا الوقــف ، وملــاذا طلــب  اهلل بعــد اطالعن
الناظــر منــا التوقيــع علــى تنــازل مــن حصتنــا يف اإلســتحقاق مــن الوقــف 
إلــى والدتنــا ونحــن نرجــح أنــه أدرك حرمــان والدتنــا مــن إرثهــا الشــرعي 
بســبب إســتغراق الوقــف لنصيبهــا مــن التركــة وحــاول معاجلــة فعلتــه 

بتنازلنــا عــن حصــة لوالدتنــا.
2. ملــاذا لــم يتــم تهميــش الصكــوك إال بعــد وفــاة الوالــد ؟؟ لــذا نطلب من 
فضيلتكــم األمــر بإحضــار الصكــوك ومراجعــة تواريــخ التهميــش على 
كل صــك حيــث أن الناظــر مياطــل يف تســليم الصكــوك للمحكمــة وال 

نــدري ملــاذا .
3. تاريــخ صــدور الوكالــة للناظــر كان قبــل يــوم واحــد مــن ســفر والدنــا 
للعــالج ممــا يــدل أن حالــة الصحيــة لــم تكــن مســتقرة وتعجــل الناظــر 

بعمــل الوكالــة قبــل ســفره بيــوم واحــد لــدي الشــيخ )0000( !! 
4. جميــع الــوكاالت مت عملهــا لــدى الشــيخ )0000( ابتــدأ مــن وكالــة 
الوالــدة وأخواتنــا  للناظــر مــن  الوالــد وحتــى آخــر وكالــة مت عملهــا 
البنــات بالرقــم 13021بتاريــخ 1432/4/28هـــ وكذلــك مت عملهــا لــدى 

ــه !! الشــيخ )000( هــل هــذه مصادفــة أم أمــر مرتــب ل



187

ــى  ــا ال تهــدف إل ــا غيــر ذات مــرة أن دعوان ســابعًا :ـ لقــد ســبق وأوضحن
حرمــان الوالــد » يرحمــه اهلل« مــن الثــواب واألجــر ، بــل تهــدف إلــى جعــل 
ـــ يف احلــدود الشــرعية املتعــارف  ـــ ســواء ثبتــت شــرعًا أم لــم تثبــتـ  الوقفيــةـ 
عليها أي يف حدود ثلث التركة، وذلك مبا يبرئ ذمم اجلميع أمام اهلل، 
وحيــث أن العقــارات التــي تركهــا لنــا الوالــد كإرث قــدرت قيمتهــا مبــا 
ــة وأربعــون مليــون  ــة ثالث ــال » فقــط مائ ــغ  143.000.000ري يقــارب مبل
ريــال« وعددهــا )28( باســتثناء التعويضــات واألســهم،حيث أن قيمــة 
العقــارات يف الوقــف تتجــاوز )1.500.000.000( فقــط مليــار ونصــف 
كتقديــر مبدئــي وعددهــا حســب القائمــة )23(  عقــار ممــا يؤكــد أن 
قيمــة أعيــان الوقــف أكثــر بكثيــر مــن قيمــة أعيــان الورثــة بالرغــم مــن 
تقاربهــا يف العــدد أي أنهــا تزيــد علــى الثلــث بــل قيمــة اإلرث يســاوي 
اقــل مــن 10% مــن أجمالــي قيمــة الوقــف مــن حيــث القيمــة علمــًا بــأن 
إضــرار  وقفيتهــا  إجــازة  وفــى  بعددهــا،  بقيمتهــا ال  تقــاس  العقــارات 
واضــح بالورثــة ال يقــره الشــرع، والــذي يصنفــه بوقــف اجلنــف، وهــذا مــا 
جنــح فيــه املدعــى عليــه يف خداعنــا والتدليس علينــا بالقائمة التي يدعي 
بأننــا أقررنــا بهــا ملباركــة الوقــف لــذا فإننــا نطلــب مــن فضيلتكــم نــدب 
جلنــة مــن قســم اخلبــراء باحملكمــة للوقــوف علــى الطبيعــة وحتديــد قيمــة 
العقــارات املدعــى وقفيتهــا وكذلــك العقــارات محــل التركــة للتأكــد 
مــن نســبة املدعــى وقفــه ومقارنتــه باملــورث ، فــإذا ثبــت لكــم جتــاوزه 
احلــد الشــرعي فإننــا نطلــب منكــم رفــع األمــر بصــورة رســمية إلــى أي 
جهــة إفتــاء شــرعية ووضــع جميــع البيانــات ذات الصلــة بــن يديهــا لتقــرر 
بشــأن صحــة هــذا الوقــف مــن عدمــه وكل مــا تقــرره جهــة اإلفتــاء فإننــا 

موافقــون عليــه ونعتبــره مبــرءًا لــذمم اجلميــع أمــام اهلل .
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نأمــل مــن فضيلتكــم ضبــط هــذه املذكــرة مــع متســكنا بــكل مــا ورد 
يف املذكــرات اجلوابيــة الســابقة مــن طلبــات وأقــوال ودفــوع والتوثيــق 
مــن أصــول املســتندات املقدمــة مــن املدعــى عليــه ومــن ثــم إجــراء وجــه 
الشــرع والنظــام حيــال مــا ذكــر ، وكان اهلل يف عــون فضيلتكــم ،اهـــ 
كمــا أبــرز املدعــي وكالــة )0000( بوكالتــه عــن املدعيــة ربــاب ورقــة 
هــذا نصهــا املوضــوع : مذكــرة جوابيــة علــى مــا قدمــه املدعــى عليــه: 
ــوم االثنــن 1433/3/21ه نقــول  ــة املنعقــدة ي )0000( يف اجللســة املاضي

وبــاهلل التوفيــق
أوال : تلحظــون يــا صاحــب الفضيلــة بــأن جــواب املدعــى عليــه حــوى 
الكثيــر مــن الشــتائم واألوصــاف الغيــر الئقــة مــن مســلم ألخيــه املســلم 
مــن اتهــام الــوكالء واحملامــن بأنهــم يبتــزون موكليهــم ألكل مــال 
األمــر  نتــرك  ونحــن   ، وســيئات  ســوء  مــن  قــال  مــا  آخــر  إلــى  حــرام 
لفضيلتكــم يف الــرد عليــه يف هــذا الشــأن ونترفــع عــن مهاترتــه وأنتــم 
واحلمــد هلل أهــل اخليــر والعــدل واإلنصــاف يف الــذب عــن كل صاحــب 

حــق.
ثانيــًا : صاحــب الفضيلــة إننــا ال نريــد أن نكــرر ما ذكرناه يف املذكرة 
املاضيــة والتــي بلغــت تســعة صفحــات وحــوت خمســة عشــر بنــدا، وقــد 
وضحنــا فيهــا كل مــا ندعيــه ونطعــن بــه يف هــذه الوقفيــة ، وأخرجنــا 
ــا  جميــع األخطــاء واملالحظــات التــي وردت يف صــك الوقفيــة كمــا أنن
 ، املذكــرة  تلــك  يف  واالستفســارات  األســئلة  مــن  الكثيــر  طرحنــا 
ــا فقــط بكيــل  ــه علين ــه انشــغل يف جواب ومــع األســف فــإن املدعــى علي
االتهامــات والشــتائم وجتهيــل موكلينــا، ولــم يــرد علــى شــيء أبــدا مــن 
املالحظــات أو االستفســارات ولــم يبــن ســبب وجــود األخطــاء الكثيــرة 
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أنهــا تركــت كمــا  أم  الوقفيــة وهــل قــد مت تعديلهــا أم ال  يف صــك 
ــة التــي أشــرنا لهــا أخطــاء  هــي إذ أن تلــك األخطــاء يــا صاحــب الفضيل
يتوقــف عليهــا أوصــاف أعيــان عقاريــة وغــالل أوقــاف ووجــود عــدم 
تطابــق يف بعضهــا وأوصافهــا وهــي كثيــر وبإمكانكــم الرجــوع لهــايف 
مذكرتنــا ومطابقتهــا بصــك الوقفيــة ، األمــر الــذي ســيجعل هنالــك 
غموضــا وإيهامــا للمســتحقن فــال يعلمــون مــا هــي األوقــاف مــن األمالك 
احلــرة وغيــر ذلــك ، إلــى غيــر ذلــك مــن االستفســارات التــي أوردناهــا 
فيمــا يتعلــق بالنظــارة وترتيبهــا وكل ذلــك لــم يــرد عليــه املدعــى عليــه 

ــا املســلمن. واكتفــى باملهاجمــة واإلســاءة والطعــن يف نواي
ثالثــا: بالنســبة لكالمــه حــول قولــه : بــأن الورثــة قــد أقــروا واعترفــوا 
يــا  بــه يف كل ردوده ، فنؤكــد لكــم  وهــو يكــرر هــذا ويتمســك 
تقــر  لــم  أبــدا   ، املصونــة  )0000(  بــأن موكلتنــا  الفضيلــة  صاحــب 
ولــم تعتــرف بهــذا الوقــف وإن غايــة مــا يتمســك بــه املذكــور هــو إفــادة 
وليســت إقــرار إفــادة تنــص وتفيــد بــأن موكلتــي قــد علمــت عــن هــذه 
الوقفيــة وذلــك بعــد حصولهــا بســنوات وبعــد وفــاة املوقــف ، وبعــد أن 
ُعملــت كل إجراءاتهــا بــدون علــم الورثــة ، كمــا أن موكلتــي حينمــا 
أفــادت هــذه اإلفــادة لــم تطلــع أصــال علــى صــك الوقفيــة هــذه بنصوصهــا 
وضوابطهــا واشــتراطاتها التــي ال يقبلهــا أحــٌد أبــدا وال يوافــق عليهــا 
مســتحٌق أصــال ولذلــك تعمــد املذكــور املدعــى عليــه بــأن يخفــي صــك 
الوقفيــة وعملهــا وإجراءاتهــا إلــى أن انتهــت متامــا وجــاء ملوكلتــي وأخــذ 
الغــالل  الصــك وتقســيمات  أن يطلعهــا علــى  منهــا هــذه اإلفــادة دون 
وتفاصيــل الوقــف وغيــر ذلــك وهكــذا فعــل مــع جميــع الباقــن مــن 
الورثــة وقــد وثقــت موكلتــي فيــه ألنــه شــقيقها وأكبــر منهــا ســنا ولــم 
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تتصــور أنفــي األمــر مكــر وخــداع ، ولذلــك أخفــى عــن اجلميــع صــك 
الوقفيــة ولــم يخبرهــم بتفاصيلــه حتــى ال يتــم الطعــن يف هــذه الوقفيــة، 
وهــذا غايــة مــا يف األمــر يــا صاحــب الفضيلــة ، وليــس هنالــك إقــرار 
صحيــح ســليم أو موافقــة تامــة غيــر ناقصــة ، بــل كل مــا يف األمــر 
ــر مــع  أن هــذه إفــادة وردت مــن موكلتــي بصيغــة علمهــا فقــط ال أكث
كل مــا يحيــط بهــا مــن ظــروف وجهالــة وإخفــاء مســتندات وصكــوك، 
وعــدم إظهــار لصــك الوقفيــة ، واســتغالل صلــة القرابــة الســتغل الثقــة 

ــا املذكــور ــي يتمســك به ــزاع هــذه اإلفــادة الت ــي بانت موكلت
أخيــرا: فإننــا يــا صاحــب الفضيلــة فإننــا نطلــب مــن فضيلتكــم إلزامــه 
بإحضــار جميــع صكــوك الوقفيــات وتســليمها لديكــم حلــن انتهــاء 
القضيــة وعــدم الســماح لــه بالتصــرف يف شــيء منهــا ، ونؤكد التمســك 
وعــدم  قبولهــا  وعــدم  وتفصيــال  جملــة  الوقفيــة  هــذه  رد  مبوقفنــا يف 
الرضــا بهــا أبــدا ملــا ســبق وأوضحنــاه مــن أســباب ونطالــب بإبطالهــا 
كاملــة ثــم ينظــر بعــد ذلــك يف جعــل وقــف منهــا لوالــدي رحمــه اهلل 
مبــا أجــازه الشــرع مــن الثلــث فقــط ولكــن بإجــراءات جديــدة وعلــم 
جميــع الورثــة وقناعتهــم حــال حصــول الوقفيــة ال كمــا فعــل املدعــى 
عليــه، ونســأل اهلل أن يعينكــم ويوفقكــم ويفتــح عليكــم ويؤيدكــم 
ويريكــم احلــق دومــا وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن  . أهـــ وبعــرض هاتــن الورقتــن علــى املدعــى عليــه 
ــم يف جلســة أخــرى حضــرت  ــا ث ــرد عليه ــي لل ــب إمهال نظــارة فقــال أطل
حــال  أســرة  و)0000(   )000( زوجاهمــا  يرافقهمــا  أصالــة  املدعيتــان 
حضــور )000( و)000( ابــن )0000( و )00000( حــال حضــور املدعــي 
عليــه نظــارة وجــرى ســؤال املدعــى عليــه نظــارة هــل أحضــر ردا علــى مــا 
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قدمــه املدعــون يف اجللســة املاضيــة قــال نعــم وأبــرز ورقــة هــذا نصهــا:- 
لقــد أكثــر احملاميــان )00000( و)00000( مــن املغالطــات واهيــات 
بــه موكليهــم  بــكالم جدلــي سفســطائي يوهمــا  وأوهــام فاســدات 
حتــى أوصلوهــم إلــى عقــوق والدهــم رحمــه اهلل والتشــكيك يف أهليتــه 
والطعن يف وقفه والتشــكيك يف أعيانه وحجة وقفه وهو صك شــرعي 
محكــوم  شــرعيا  توثيقــا  وموثــق  وعرفيــا  نظاميــا  تســجيال  مســجل 
بــه قاضــي )حاكــم(  بأعيانــه علــى جهاتــه بشــروطه حكــم  بثبوتــه 
ــا ولزومــا  ــه ولزومــه يف عمومــه وخصوصــه حكمــا وثبوت شــرعي بثبوت
شــرعيا صحيحــا وهــو صالــح للقضــاء ذو واليــة شــرعية لــم يخالــف نــص 
قــرآن وال ســنة وال إجمــاع قطعــي بالصــك الشــرعي رقــم )00000( يف 
1424/08/18هـــ فالعمــدة عليــه والعمــل مبــا فيــه واجــب شــرعا وعرفــا 
بالتفصيــل  األوقــاف  أعيــان  توضــح  الصــادرة  والــوكاالت  ونظامــا 
والشــروط بيــد الوكيــل أمــا الورقــات اخلمــس فهــي مســودة مؤرخــة عــام 
1423 هـــ ففيهــا مذكــور صكــوك متلكهــا للواقــف رقمــا وتاريخــا. 
الورقــات األربــع فهــي مســودة مؤرخــة يف عــام 1424هـــ ففيهــا  فأمــا 
أرقــام الصكــوك وتاريخهــا وأرقــام القطــع وكالهمــا تســويد للوقــف 
وشــروطه وجهتــه لتهيئتــه لرفعــه للحاكــم الشــرعي إلثباتــه واحلكــم 
والقواعــد  األدلــة  فيــه  يطبــق  القاضــي.  نظــر  وحتــت  ولزومــه  بثبوتــه 
الشــرعية ونصــوص مجتهــدي فقهــاء الشــريعة اإلســالمية ويثبــت مــن 
أركان الوقــف وشــروطه ويؤيــد املوافقــة لهــا ويحــذف مــاال يوافــق لهــا 
وعليــه فالعمــدة واالعتمــاد علــى الصــك الشــرعي املثبــت للوقــف وأعيانــه 
وجهاتــه وشــروطه واحملكــوم بثبوتــه ولزومــه يف عمومــه وخصوصــه 
فيجــب العمــل بــه شــرعا وعرفــا ونظامــا، ويحــرم وال يجــوز وال يصــح 
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الطعــن فيــه وإثــارة الشــكوك واألوهــام والظنــون التــي ال تغنــي عــن احلــق 
شــيئا وهــذا وقــف أوقفــه والدنــا رحمــه اهلل علينــا جميعــا وقــد خــرج 
ــه ومســتحقيه،  ــه جلهت ــى وغلت ــك اهلل ســبحانه وتعال ــى مل مــن ملكــه إل
ولقــد أكثــر هــؤالء احملامــن مــن التغريــر بأخوتــي ومــن املغالطــات 
واشــغلوني  شــيئا  تفيــد  ال  التــي  البيزنطيــة  ومجــادالت  والتضليــالت 
واشــغلوا فضيلتكــم مبــا ال طائــل حتتــه وأمــا مــا رفعــه أحدهــم وهــو 
فتــوى اللجنــة الدائمــة رقــم ) 577 ( فهــذه ال تنطبــق علــى وقــف والدنــا 
ــه 29  ــا نحــن ورثت ــا جميع ــه أوقــف 19 صــكا وأبقــى لن يرحمــه اهلل ألن
صــكا وأســهم ومــال حــر أي تركــة ثابتــة ومنقولــة واحلمــدهلل . وأمــا 
مــا أفــاد بــه )0000( يف املذكــرة اجلوابيــة سادســا مــن حســن نيــة علــى 
ــة . فأرفــق لفضيلتكــم  ــم عــن صــدور صــك الوقفي ــه ال يعل ــع وأن التوقي
صــورة عقــد اســتثمار مت إلغــاؤه مســبقا مــن الناظــر الســابق وهــو موقــع 
مــن مالــك الوقــف والناظــر عليــه والدنــا الشــيخ )0000( )يرحمــه اهلل( 
وبــن شــركة )00000( القابضــة وميثلهــا رئيــس مجلــس اإلدارة )0000( 
بتاريــخ 1427/01/01هـــ وذكــر بالعقــد رقــم صــك الوقفيــة والنظــارة 
وتاريــخ صــدور الصــك ومحصــن بتوقيــع الواقــف والناظــر علــى وقفــه 
يرحمــه اهلل وتوقيــع )00000( يف جميــع صفحــات العقــد وهــذا يــدل 
علــى مراوغــة وعــدم مصداقيــة أخــي األكبــر )0000( لألســف ومــا 
أفــاد بــه )000( يف املذكــرة اجلوابيــة ثانيــا  : بخصــوص القطعــة رقــم 
370 بالصــك رقــم 2/40/231 فهــي يف مخطــط األميــر أحمــد بكــدي 
ومذكــور بالصــك وبخصــوص الصــك رقــم 3/143 فهــذا الصــك يخــص 
أرض املدينــة الســبع مســاجد اململوكــة للواقــف مرفق صــورة من الصك 

وكالهمــا مذكــورة يف املســودات والوكالــة .
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والعمــدة  القضيــة  وتشــتيت  للمراوغــة  القاضــي  فضيلــة  يــا  وهــذا 
واالعتمــاد علــى صــك الوقفيــة. يــا صاحــب الفضيلــة كفانــا إشــغال لنــا 
ولفضيلتكــم مبهاتــرات ومغالطــات وجــدل ال طائلــة منــه. فأرجــو إنهــاء 
ــي  ــا بالوجــه الشــرعي . كمــا أرجــو رصــد جواب ــة واحلكــم فيه املرافع
ــا ا.هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعيــن واحلاضــر  يف ضبــط القضيــة حرفي
جــاد قالــوا نطلــب إمهالنــا لالطــالع عليهــا والــرد هكــذا قــرر وجــرى 
إبــالغ اجلميــع بتقــدمي جميــع مــا لديهــم يف اجللســة القادمــة ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــرت املدعيتــان يرافقهمــا زوجاهمــا ووكيــل املــرأة )000( 
 )0000( حضــور  وحــال  نظــارة  عليــه  املدعــى  حضــور  حــال   )0000(
ــع هــل أحضــروا مــا لديهــم مــن  ــة و)00000( وجــرى ســؤال اجلمي وكال
إضافــات ختاميــة يف هــذه القضيــة، فقالــت )0000( : ليــس لــديَّ ســوى 
مــا قدمــت مــع إضافــة أن مورثنــا والدنــا أجــرى الوكالــة قبــل ســفره 
بليلــة واحــدة وأحببــت التنبيــه علــى ذلــك ، هكــذا قــررت ، وأبــرزت 

)0000( ووكيلهــا )000( ورقــة هــذا نصهــا :
أوال: إننــا نصــر علــى موقفنــا مــن هــذه الوقفيــة بأننــا ال نقــر بهــا وال نوافق 
عليهــا جملــة وتفصيــال ونؤكــد علــى أن والدنــا املرحــوم/ )0000( ال 
ميكــن أن يجــري وقفيــة بهــذه الصــورة بهــا كل هــذا احلرمــان للورثــة 
الســيما البنــات ولذلــك يــا صاحــب الفضيلــة فإننــا نرفــض هــذه الوقفيــة 
ونطعــن يف إجراءاتهــا ويف املســتندات التــي مت االعتمــاد عليهــا وال نوافــق 

عليهــا أبــدا.
ثانيــا: نؤكــد لفضيلتكــم بأنــه رحمــه اهلل كان يرغــب يف عمــل وقفيــة 
بســيطة ال تتجــاوز بعــض العقــارات وال تشــكل أكثــر مــن 15باملئــه مــن 
ثروتــه ولــم يذكــر أبــدا بأنــه كان يرغــب يف توقيــف هــذا احلجــم الهائــل 
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الــذي جتاوز90باملئــة مــن الثــروة والعقــارات ولذلــك فإننــا نؤكــد أنــه 
ال مانــع لدينــا مــن أن تعمــل وقفيــة لوالدنــا بشــرط أن تكــون مبوافقــة 
جميــع الورثــة وتعمــل بإجــراءات صحيحــة وأن ال تتجــاوز احلــد الشــرعي 
الــذي قــرره النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم حينمــا أجــاب خالــه ســعد ابــن 
أبــي وقــاص )رضــي اهلل عنــه( ملــا أراد أن يتصــدق بــكل مالــه فقــال لــه 

)الثلــث والثلــث كثيــر(.
ثالثــا: صاحــب الفضيلــة نــود أن نشــير كذلــك إلــى الورقــة التــي مت 
االعتمــاد عليهــا يف مــا يتعلــق بعمــل هــذه الوقفيــة وملحــق الورقــة بــأن 
هذيــن املســتندان يحتاجــان إلــى تدقيــق حيــث أن هذيــن املســتندين ال 
يوجــد علــى بعضهــا توقيعــات ولــم يتــم التوقيــع علــى جميــع الصفحــات 
و مــا يســمى بامللحــق ليــس عليــه أي توقيــع أبــدا كمــا أن هــذه الوقفيــة 
عملــت مــن وكيــل إلــى وكيــل آخــر هــو أحــد الشــهود وهنــا يتبــن أنــه 
صاحــب مصلحــه ولذلــك نطلــب تدقيقهــا وتأملهــا والنظــر يف النســخة 

ــة منهــا. األصلي
رابعــا: نطلــب مــن فضيلتكــم التأمــل يف األرقــام الــواردة للصكــوك 
ــه يوجــد  ــا لفضيلتكــم يف املذكــرة الســابقة بأن والتواريــخ فكمــا بين
أخطــاء كبيــرة بهــا وأغــالط يف الكتابــة وهــذه كلهــا ممــا يــرد بــه 

هــذا الصــك .
خامســا : نرجــو مــن فضيلتكــم كذلــك التأمــل يف تاريــخ عمــل الوقفيــة 
إذ أن طلــب الوقفيــة قــدم يف 1428/6/6هـــ وحتريــر نهايــة الصــك يف 
1428/7/6ه أي أن ، إجراءات هذا الصك الذي شــمل إيقاف عشــرات 
املواقــع والصكــوك واحتــاج إلــى كل املخاطبــات ملكــة واملدينــة وجــدة 
وتهميشــات وغيرهــا مــن استفســارات كلــه قــد مت وأجــري يف ظــرف 
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30 يــوم فقــط وإذا أخرجنــا اإلجــازات يصبــح قــد مت يف 22 يــوم فقــط 
فهــل يعقــل أن تنهــى الوقفيــة بهــذه الســرعة دون التأمــل ومراجعــة الورثــة 
ــة يوجــد  واملســتحقن ليبــدوا مرئياتهــم ، علمــا أن حســب صــك الوقفي
ورود لبعــض اخلطابــات يف 1424/7/10ه أي بعــد انتهــاء الصك واحلكم 

بوقفــه.
 سادســا : مــن األمــور التــي يزعمهــا املدعــى عليــه أن الوقفيــات أقــل مــن 
ناحيــة العــدد مــن باقــي التركــة فنقــول يــا صاحــب الفضيلــة هــذا إيهــام 
منــه فاملقصــود بالقيمــة إذ أن جميــع الوقفيــات التــي مت إيقافهــا هــي 
عقــارات هامــة جــدا وغاليــة الثمــن ويف مواقــع تســاوي عشــرات املاليــن 
الــذي مت وقفــه مــن  بجانــب احلــرم وغيرهــا مــن املواقــع ولذلــك فــإن 
العقــارات يســاوي مــن الناحيــة الســعرية والثمــن أغلــى بأضعــاف املــرات 
عمــا بقــي مــن األراضــي البعيــدة التــي ال تســاوي والتــي ال ميكــن حتــى 
اســتثمارها كأراضــي ســوريا والشــرايع وغيرهــا فمــا مت وقفــه ثمنــا 
يصــل إلــى نســبة 90 % مــن التركــة ولذلــك نحــن نعتــرض عليــه ملــا يف 

ذلــك مــن احلرمــان للورثــة وال ســيما البنــات. 
ســابعا : كذلــك يــا صاحــب الفضيلــة نطلــب مــن فضيلتكــم التأمــل 
يف املســتندات التــي قدمــت لعمــل الوقفيــة والتــي ليــس عليهــا توقيعــات 
والتــي تشــبه املســودات وطلــب أصولهــا وتدقيقهــا . وملــا تقــدم يــا صاحــب 
الفضيلــة فإننــا نقــرر عــدم املوافقــة علــى هــذه الوقفية واملطالبــة بإبطالها 
، كمــا أننــا ال مانــع لدينــا مــن عمــل وقفيــة للمــورث ولكــن بشــرط أن 
تكــون مبوافقــة اجلميــع وأن ال تتجــاوز الثلــث وبإجــراءات جديــدة غيــر 
مــا قــام بــه الوكيــالن الســابقان واعتمــدا عليــه مــن مســتندات غيــر 
صحيحــة أ.هـــ كمــا قــررت )000( بــأن لديهــا بيانــًا بالفــرق يف األرقــام 
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وحصــة العقــار بــن صــك الوقفيــة والوكالــة ووثيقــة الوقــف ســتبرزها 
يف اجللســة القادمــة ، هكــذا قــررت ، وأبــرز )0000( ووكيلــه )000( 

ورقــًة هــذا نصهــا:
لنــا  أوال :- إن مــا جــاء مبذكــرة املدعــى عليــه مــن إتهامــات باطلــة 
بالتغريــر بإخوانــه وإيصالهــم لعقــوق والدهــم ، وذلــك بااليحــاء بدفعهــم 
للخصومــة مــن قبلتــا ، هــو أمــر غيــر صحيــح وينطــوى على إفتــراء واضح 
علينــا، ألنــه مــن املعلــوم لهــذه احملكمــة أن النــزاع حــول الوقفيــة مبوجب 
هــذه الدعــوى كان قائمــا بينــه وبــن إخوتــه قبــل توكيلنــا بالترافــع 
فيهــا، وال يخفــى علــى علــم فضيلتكــم أن مــن أصــول املرافعــات أن 
يوجــه اخلصــم كالمــه ومرافعاتــه خلصمــه ، وليــس إلــى مــن ينــوب عنــه 
؟!! كمــا أن هنــاك دعــوى بخصــوص التركــة منظــورة لــدى فضيلتكم 

ولــم نــوكل فيهــا.
ــى  ــه محــل هــذا التعقيــب إل ــا :- لقــد جلــأ املدعــى عليــه يف مذكرت ثاني
التكــرار والتعميــم لتحاشــى الــرد علــى الوقائــع والبينــات املفصلــة التــي 
طرحهــا موكليــا يف مذكراتهــم ، والتــي احتــوت علــى نقــاط جوهريــة 
العــادل يف هــذه القضيــة ، ونوجــز ردنــا علــى مذكرتــه يف  للفصــل 

ــة :-  النقــاط التالي
1- بالنســبة ملــا ذكــره املدعــى عليــه عــن لــزوم الوقــف وثبوتــه بصــك 
شــرعي فقــد ســبق وقدمنــا مــا يثبــت وجــود حتريــف وتبديــل يف الشــروط 
الشــروط  تلــك  عــن  يختلــف  معظمهــا  وأن   ، الصــك  بهــذا  الــواردة 
ــه  ــواردة بالورقــة املســماة بحجــة الوقــف ، والتــي أبرزهــا املدعــى علي ال
لهــذه احملكمــة كدليــل علــى الوقفيــة ، وأفــاد بأنهــا تســويد للوقــف 
وشــروطه وجهتــه ، وملــا كان التبديــل يف الشــروط علــى ذلــك النحــو ال 
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ينــدرج ضمــن األخطــاء الكتابيــة واحلســابية التــي تخضــع للتصحيــح ، 
عليــه فإنــه يتعــن النظــر يف صــك الوقفيــة وتقريــر مــدى صالحيتــه علــى 

ضــوء ذلــك. 
2- ذكــر املدعــى عليــه أن فتــوى اللجنــة الدائمــة لالفتــاء رقــم ] 577 
أوقــف   « » يرحمــه اهلل  والدهــم )000(  الوقــف ألن  تنطبــق علــى  [ ال 
] 19 [ صــكا وأبقــى للورثــة ]29[ صــكا ، وهــذا القــول فيــه تهــرب 
وإلتفــاف علــى مــا أورده موكليــا يف مذكرتهمــا الســابقة مــن أن قيمــة 
العقــارات املتنــازع علــى وقفيتهــا تقــارب املليــار ونصــف املليــار ريــال، 
بينمــا مت تثمــن العقــارات محــل التركــة مببلــغ 143.000.000 ريــال 
تقريبــا، ممــا يعنــى أن العقــارات املدعــى وقفيتهــا تقــارب قيمتهــا الـــ%90 
مــن التركــة، وحيــث أن العبــرة يف العقــارات بقيمتهــا وليــس بعددهــا، 
ومــن ثــم فــإن موكلتــي تصــران علــى طلبهمــا الســابق بنــدب هيئــة خبــراء 
احملكمــة أو تعيــن أي جهــة خبــرة عقاريــة محايــدة يتحمــالن نفقاتهــا 
لتثمــن جميــع العقــارات ومعرفــة نســبة العقــارات املدعــى وقفيتهــا وتلــك 
الداخلــة ضمــن التركــة ، كمــا أنهمــا ال يــزاالن مصــران علــى طلبهمــا 

بإحالــة هــذه الوقفيــة جلهــة إفتــاء شــرعي لتقريــر صحتهــا مــن عدمهــا
2/40/231يف  رقــم  الصــك  عــن  عليــه  املدعــى  ذكــره  3-مــا 
1405/11/18هـــ، الــوارد علــى قطعــة األرض رقم 370 باملســفلة مبكة 
املكرمــة غيــر صحيــح، حيــث لــم يــرد بورقــة الوقــف التــي أقــر املدعــى 
عليــه أنهــا تشــتمل علــى أرقــام الصكــوك وتواريخهــا ، أيذكــر لهــذا 
الصــك ، وكذلــك الصــك رقــم 3/147 يف 1395/3/1هـــ ، وإن كانــا 
مذكوريــن بهــا، فليبــن للمحكمــة يف أي فقــرة أشــير إليهمــا. أ.هـــ ، 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه نظــارة أبــرز ورقــة هــذا نصهــا :- إجابــة 
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وردًا ودفعــا ملذكــرة محامــي املدعيــن ذات الرقــم )1107 / 344 أ( 
يف 1433/5/29 هـــ مبــا يلــي:- أواًل : مــا جــاء يف املذكــرة يف مادتهــا 
)أوال( و)ثانيــا( بفقرتيهــا )1( و)2( فهــو تكــرار ملــا رددنــا عليهمــا وعجــز 
محاميهمــا عــن الــرد عليــه بــرد مالقــي لهــا ألنــه أدلــة وقواعــد شــرعية 
ونصــوص فقهيــة ال جــدال فيهــا. ثانيــًا: أمــا مــا جــاء يف البنــد الثالــث 
مــن املــادة الثانيــة فــردي عليــه مبــا يلــي:- أمــا الصــك رقــم )147/ 3( يف 
1395/3/1هـــ فقــد شــرح عليــه بانتقــال امللــك إلــي ملــك والدنــا بالشــرح 
رقــم )554 /4(  يف : 1402/4/12 هـــو قــد ذكــر يف ورقــة الوقــف حتــت 

الرقــم الثامــن عشــر.
حوشــا ارض الســبع مســاجد وذكــر يف صــك الوقــف يف آخــر جملــة 
ــه  ــا )الواقــف( من العقــارات بذكــر رقــم و تاريــخ صــك مــن آلــت لوالدن
امللــك  بانتقــال  املشــروح عليــه  رقــم )3/147( يف 1395/3/1هـــ  وهــو 
أمــا  1402/4/12هـــ.  يف   )4/554( رقــم  بالشــرح  )الواقــف(  لوالدنــا 
القطعــة رقــم )370( اململوكــة لوالدنــا )الواقــف( بالصك رقم )3/231( 
يف 1405/11/18هـــ مــن أراضــي كــدي فهــي مذكــورة رقمهــا ورقــم 
صكهــا وتاريــخ يف مســودات أوراق الوقــف وذكــرت يف صــك الوقــف 
الشــرعي رقــم )36/ 3 ( يف 1424/8/18هـــ، وبالرجــوع إليــه ســيتضح 
وجودهــا وعليــه فقــد طالــت املرافعــة وكثــرة الــردود واألخــذ والــرد مبــا 
ال طائــل حتتــه ومــا هــي إال مجــرد شــبهات ومزاعــم كيديــة يريــدون 
إبطــال وقــف مــن أوقــاف اهلل الســديدة خــرج مــن ملــك الواقــف إلــي ملــك 
ــه ملســتحقيه فاشــغلوا فضيلتكــم وأشــغلوني وأشــغلوا  اهلل تعالــي وغلت
الوقــف وأحلقــوا بــه أضــرار كثيــرة وجســيمة لــذا أطلــب صــرف النظــر 
عــن دعواهــم ومنعهــم مــن التعــرض للوقــف وإخــالء ســبيلي مــن دعواهــم 
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الكيديــة ا.هـــ كمــا أبــرز املدعــي عليــه عقــد تأجيــر عقــار مــن عقــارات 
الوقــف مــن مطبوعــات شــركة )0000( القابضــة احملــدودة مــؤرخ يف 
1427/1/1هـــ والطــرف األول مــن املؤجــر )0000( بصفتــه مالــك وناظر 
ــة والنظــارة رقــم  ــه مبوجــب صــك الوقفي وقــف )00000( ومتصــرف في
3/36 يف 1424/8/18هـــ والطــرف الثانــي املســتأجر شــركة )0000( 
وميثلهــا )0000( واملوقــع املؤجــر حــي الروضــة شــارع امللــك فهــد بجــوار 
 )181( رقــم  الصكــن  املكرمــة مبوجــب  الروضــة مبكــة  كبــري 
ملــدة خمســة  يف 1394/1/5هـــ ورقــم 5/70/147 يف 1407/4/21هـــ 
وعشــرين ســنة ثــم بقيــة العقــد وتوقيــع الطرفــن وقــرر املدعــى عليــه 
نظــارة إن هــذا العقــد يثبــت أن أخــي موفــق علــى علــم بالوقــف واألراضــي 
املوقــوف وأنــه علــى علــم كامــل بالوقــف هكــذا قــرر وبعــرض العقــد 
علــى احلاضــر موفــق قــال التوقيــع توقيعــي أنــا ووالــدي ولكــن أنــا ال 
أذكــر تفاصيــل هــذا العقــد حتديــدًا ولــم يتــم تدقيــق محتوياتــه وبياناتــه 
مــن قبلــي وذلــك لألســباب التاليــة:ـ 1- ليــس لــدي أي نســخة مــن هــذا 
العقــد.2- قــد يكــون مت عمــل هذا العقد بشــكل صوري كان الغرض 
منــه احلصــول علــى قــرض مــن البنــوك ولــم يكــن الغــرض منــه تنفيــذه 
لــذا لــم يكــن يحتــاج منــى التدقيــق يف تفاصيــل البيانــات التــي أحتــوى 
عليهــا. 3-قــد يكــون مت توقيــع العقــد ضمــن األوراق الروتينيــة التــي 
أوقعهــا بشــكل يومــي كرئيــس مجلس إدارة للشــركة. لــذا التمس من 
فضيلتكــم اســتجواب املدعــى عليــه مــن مالبســات توقيــع هــذا العقــد 
وأطلــب منــه علــى اليمــن املغلــظ أن يؤكــد أنــه أرفــق مــع العقــد نســخة 
مــن الصــك املزعــوم وأننــي أطلعــت علــى صــك الوقف حينهــا ا.هـ وبعرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه نظــارة قــال إن التوقيــع توقيعــه وهــو علــى علــم 
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بالعقــد هكــذا قــرر ثــم أبــرزت ).....( ورقــة هــذا نصهــا :-  أهــدف مــن 
خطابــي إلــى تقــدمي كلمــة ناصحــة، وأشــهد اهلل بأنــي أعــظ بــه نفســي 
أوال ثــم إخوتــي جميعــا، نحــن قــد قدمنــا كل مــا اســتطعنا تقدميــه ليــس 
لننصــر باطــال علــى حــق ، وإمنــا لنبــرئ الذمــة وننصــر مــن كان طاملــا 
بردعــه عــن الظلــم أو مظلومــا بــرد الظلــم عنــه، وال نرضــى بغيــر ذلــك ، 
وإن ســلمنا جــدال بــأن والدنــا - يرحمــه اهلل - أراد هــذا الوقــف بصفتــه 
هــذه أو بغيرهــا بــدون مرجعيــة شــرعية ، فلمــاذا ال نقــوم مــن بــاب البــر 
بوالدنــا بتصحيــح مــا كان خطــأ وإعادتــه إلــى نصابــه الشــرعي الــذي 
شــرعه اهلل تعالــى يف كتابــة وســنة نبيــه عليــه الصالة والســالم ، والذي 
وردت بــه آيــات اهلل يف ســورة النســاء ، قــال تعالــى: »وليخــش الذيــن لــو 
ــوا  ــة ضعافــًا خافــوا عليهــم فليتقــوا اهلل وليقول تركــوا مــن خلفهــم ذري
قــوال ســديدا )9( إن الذيــن يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلمــا إمنــا يأكلــون 
يف بطونهــم نــارا وســيصلون ســعيرا« وقولــه تعالــى »يوصيكــم اهلل يف 
أوالدكــم للذكــر مثــل حــظ األنثيــن« اآليــة وقولــه تعالــى »تلــك حــدود 
اهلل ومــن يطــع اهلل ورســوله يدخلــه جنــات جتــرى مــن حتتهــا األنهــار 
خالديــن فيهــا وذلــك الفــوز العظيــم )13( ومــن يعــص اهلل ورســوله ويتعــد 
حــدوده يدخلــه نــارا خالــدا فيهــا ولــه عــذاب مهــن )14( » وأخيــرا أوصــي 
نفســي وإخوتــي بالرجــوع إلــى شــرع اهلل وعــدم التعنــت واإلصــرار علــى 
عــدم إحقــاق الشــرع ممــا جعلهــم يتســببون يف قطيعــة الرحــم والتــي قــال 
اهلل تعالــى فيهــا »فهــل عســيتم إن توليتــم أن تفســدوا يف األرض وتقطعــوا 
أرحامكــم أولئــك الذيــن لعنهــم اهلل فأصمهــم وأعمــى أبصارهــم« هــذا 
مــا أردت قولــه فلنحــذر جميعــا »فذكــر بالقــران مــن يخــاف وعيــد« ا.هـــ 
ــى هــذا  ــن الورقــة األول ــرزت )0000( ووكيلهــا )0000( ورقت كمــا أب
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نصهــا :-  أواًل : نرفــق لفضيلتكــم نســخة مــن التقريــر الطبــي املعتمــد 
والصــادر مــن مستشــفى )0000( بأملانيــا وهــي املستشــفى التــي كان 
والدنــا يتعالــج فيهــا بالشــهور مرتــن إلــى ثالثــة مــرات يف الســنة حســب 
حالتــه الصحيــة مــع صــورة ترجمــة التقريــر الرســمي بجميــع تواقيعــه 
 )0000( بوالدنــا  واخلــاص  ســعودي  مكتــب  مــن  املترجــم  وأختامــه 
ــا مــن قبــل  ــى إتهامن ــم أتقــدم بهــذا التقريــر إال ردًا عل -يرحمــه اهلل- ول
املدعــي عليــه )000( يف مذكراتــه املقدمــة لفضيلتكــم ومــن خــالل 
ــه اســتمر ومــازال وبــكل وســيلة يف تشــويه ســمعتي  اجللســات حيــث إن
لــدى والدتــي وأشــقائي واألقــارب مــن أننــي وشــقيقتي )000( و )0000( 
وشــقيقي )00000( و)00000( قــد أســئنا لســمعة والدنــا بهــذه القضيــة 
بــل ويزعــم بأننــا قــد أتهمنــا والدنــا باجلنــون وهــذا يــا صاحــب الفضيلــة 
أن  نهائيــًا علــى لســاننا وال يف مذكراتنــا وحاشــا هلل حتــى  يــرد  لــم 
صحيفــة الدعــوى )مرفــق صــورة منهــا( إذ أنــه قــد وصــل بــه احلــال حتــى 
يف املســتندات واحملاســبات اخلاصــة بالوقــف يقحــم تفاصيــل القضيــة يف 
ــر احملاســبي  ــع احلقيقــة كمــا ورديف التقري ــى اجلمي املوضــوع ملبســًا عل
مــن الصفحــة( واملقــدم  بالوقــف )مرفــق لفضيلتكــم صــورة  اخلــاص 
وذلــك  اهلل-  يرحمــه   -  )0000( الشــيخ  وقــف  ناظــر   ،  )0000( إلــى 
لفحــص إيــرادات ومنصرفــات الوقــف للســنة املاليــة املنتهيــة يف 30 ذي 
احلجة1432هـــ ومــا تضمنــه التقريــر املقــدم مــن قبــل مكتــب )00000( 
القضائيــة  الدعــاوي  إيضــاح  ومستشــارون( يف  قانونيــون  )محاســبون 

املرفوعــة مــن الغيــر ضــد الوقــف وناظــره ومنهــا:-
مــا جــاء بالبنــد رقــم )1( نصــًا: )الدعــوى رقــم بتاريــخ 16ربيــع األول 
1432هـــ املرفوعــة ضــد الوقــف يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
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واملنظــورة لــدى فضيلــة القاضــي الشــيخ )00000( واملقامــة مــن كل 
مــن وانضــم إليهمــا فيمــا بعــد كل مــن )0000( و)0000( وموضوعهــا 
إلغــاء الوقفيــة بحجــة أن الواقــف فاقــد لألهليــة وكذلــك تفحــص صــك 
الوقــف وإعــادة النظــر فيــه لتبرئــة ذمــة اجلميــع ملــا قــد يكــون مخالــف 
للشــرع احلنيــف فيمــا احتــواه صــك الوقــف ومــا زالــت الدعــوى منظــورة(. 
كمــا يعلــم فضيلتكــم بــأن صحيفــة الدعــوى املقدمــة لكــم بتاريــخ 
16 ربيــع األول 1432ه كان مفــاد الدعــوى ضــد املدعــى عليــه )عــن 
وقــف والدنــا )0000( -يرحمــه اهلل- املتوفــى يف 1428/5/16هـــ وعــن 
كيفيتــه وتفحصــه وإعــادة النظــر فيــه وفــق القواعــد الشــرعية( وطلبنــا 
)تفحــص صــك الوقــف وإعــادة النظــر فيــه لتبرئــة ذمــة اجلميــع ملــا قــد 
يكــون مخالــف للشــرع احلنيــف يف مــا احتــواه صــك الوقــف(. وهــذا نــص 

ــا لفضيلتكــم :  ــاه حرفي ــر الطبــي كمــا ورد نقلن التقري
إلــى مــن يهمــه األمــر تقرير طبي االســم: تاريخ امليــالد :1929/03/05هـ 
.2004/03/15 بتاريــخ  عيادتنــا  يف   )0000( الســيد  فحصــت  لقــد 

التشــخيص:
1. ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

2. ثنيات فطرية
3. أمراض الشراين مع بتر الفخذ اليمنى السفلى.

4. تراجع الوظائف اإلدراكية بعد اإلنعاش.
5. تضخم طفيف يف البروستاتا.

6. كســر يف عظــم العنــق الفخذيــة بالفخــذ اليمنــى يف مايــو 2003 مــع 
فصــال كاذب.

7. رأب قطبي املفصل النصفي لعظم الفخذ اليمنى )يف 14 يوليو 2003(
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8. السكري نوع 2 )املعروف منذ عام 1975، معتمد أنسولن(
9. اعتالل الكلية السكري.

10. مزمن متقدم : الفشل الكلوي.
11. اعتالل األعصاب.

12. أمراض القلب التاجية.
13. احتشاء عضلة القلب )15 يوليو 2003)

14. احلساسية : السيبروفلوكساسن.
العالج:

• مادة ASS  100  حمض أسيتيل الساليسيليك 100ملجم   0-1-0
• مادة بانتو برازول بانتوزول 20 ملجم  1-0-0

• مادة النوكسيندي جوكسن )كل ثاني يوم( 2/1
• مادة األميودارونكورداريكس 200 0-0-1

• مادة هيدروكلور وثيازيدإسيدريكس 25 0-0-1  
• مــادة فوروســيميدازيكس 40 2-1-0 يف بروتــن املصــل الكهربــي 
, HbA1c  8.4 % ، الدهــون الثالثيــة 88 ملجــم % ،الكولســترول 
195 ملجــم%، اجللوكــوز 222 ملجــم % ، خــالل اليــوم : 76 و 93 ملجــم 
%.FT3  3.4 مبــول / لتــر ، FT4  16،0 مبول/لتــر  , TSH 2.3 مــل 
وحــدة / لتــر ،بروتــن البــول 1450ملجــم /D, GOT 22وحــدة / لتــر 
 187 AP , 17 وحــدة / لتــر ،جامــا جــي تــي 60 وحــدة / لتــر GPT ,

وحــدة / لتــر,LDH 272 وحــدة / لتــر CK 43 وحــدة / لتــر .
امللخــص : كانــت الشــكوى الرئيســية بعيــدًا عــن األمــراض الداخليــة. 
بعــد اإلنعــاش يف العــام املاضــي كان املريــض يعانــي مــن العجــز النفســي 
والعصبــي ، وذكــر التقريــر عــن الذاكــرة أساســًا أنهــا فقيــرة يف بعــض 
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األحيــان . لــم يكشــف الفحــص العصبــي عــن وجــود أيــة عالمــات علــى 
االضطــراب البــؤري . تغيــر يف اضطــراب ذاكرة املدى الطويل وذاكرة 
ــاك خليطــا مــن  ــر . وذكــر طبيــب اجلهــاز العصبــي أن هن املــدى القصي
ــب الشــراين الدماغــي  ــدم املرتفــع وتصل الضــرر الناجــم عــن ضغــط ال
والســكري . وال يوجــد عــالج محــدد لــه ؛ ولــذا فقــد أوصــت املعاجلــة 
تولــد  مــادة  )إعطــاء  املثليــة  أو  بالضــوء،  :املعاجلــة  مثــل  بديلــة؛  مبــواد 
أعراضــا لــدى الشــخص الســوي مماثلــة لتلــك التــي يقصــد معاجلتهــا( . 

وقــد استشــار املريــض أخصائيــا يف هــذا املجــال .
ضغــط الــدم مرتفــع ، ولكــن ال يســيطر متامــا علــى مســتوى الســكر 
يف الــدم ، واتبــاع نظــام غذائــي صــارم ســيكون مفيــدا. وقــد نوقــش 
هــذا املوضــوع مــع املريــض. ويوصــى بقيــاس مراقبــة وظائــف الكلــى 
يف  الســكر  نســبة   ، الــدم  ضغــط   ، مصــل  كهــرل  املصاحبــة، 

ووزنــه.  اجلســم  الدم،حالــة 
األستاذ الدكتور )000000( يظهر توقيع كبير املسجلن

ثانيــًا: إن التقريــر الطبــي مبــا أحتــوى مــن تواريــخ وقتيــة هامــة ملــرض 
والــدي يرحمــه اهلل حيــث أنــه حــدث لــه كســر يف عظــم العنــق الفخذيــة 
بالفخــذ اليمنــى)يف مايــو 2003 م( مــع فصــال كاذب مــا يوافــق بالتاريخ 
الهجــري نهايــة شــهر 2 لعــام 1424هـــ ومــن ذلــك الوقــت كان الوالــد 
يرحمــه اهلل يتألــم كثيــرًا لدرجــة أنــه كان ينــام وهــو جالس ال يســتطيع 
النــوم علــى ظهــره ومت الكشــف عليــه يف مستشــفيات جــدة ولــم يخــرج 
بفائــدة ملــدة مــا يقــارب األســبوعن إلــى الثالثــة أســابيع ثــم ســافر ألملانيــا 
للعــالج وقــد مت وفــق التقريــر املرفــق عمــل رأب قطبــي املفصــل النصفــي 
لعظــم الفخــذ اليمنــى )يف 14 يوليــو 2003م( مــا يوافــق بالتاريــخ الهجــري 
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)1424/5/14هـــ ( وكذلــك إحتشــاء عضلــة القلــب )15 يوليــو 2003م( 
مــا يوافــق بالتاريــخ الهجــري )1424/5/15هـــ( وبذلــك يكــون صــدور 
صــك الوكالــة مــن والدنــا إلــى ..... يف وقــت كان يرحمــه اهلل يف أملانيــا 

للعــالج فكيــف متــت هــذه الوكالــة؟
علمــًا بــأن صــك الوقفيــة مت التقــدم بــه إلــى محكمــة الباحــة بتاريــخ 

. بتاريــخ 1424/8/18هـــ  وأنهــي  1424/6/6هـــ 
إدارة  أننــا نطلــب ونرجــو مــن فضيلتكــم التكــرم مبخاطبــة  كمــا 
العاصمــة املقدســة وطلبهــم ســجاًل مفصــاًل عــن حــركات  جــوازات 
الســفر الدوليــة لوالدنــا يرحمــه اهلل مــن الفتــرة 1424/1/1هـــ والــى 
تاريــخ وفاتــه يف 1428/5/16هـــ للتحقــق والتأكــد. ا.هـــ والورقــة الثانيــة 
هــذا نصهــا :- نــورد لفضيلتكــم بعضــًا مــن املالحظــات واإلختالفــات 
الــواردة يف كل مــن صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم )23148( ومبا 
ذكــر يف صــك الوقفيــة الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ 
)00000( ومبــا ذكــر يف بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ )000( ومبــا 
ذكــر يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و)مســودة امللحــق( 

ــى النحــو التالــي:-  عل
أواًل: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم )23148(: 
)العمــارة الواقعــة يف النقــا بالفلــق(، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة 
الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )0000( )احلــوش الواقــع 
..... صــك رقــم )2052((، 3- املذكــور يف  مبكــة املكرمــة بحــارة 
بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ )0000( )فنــدق بالشــامية- طلعــة الفلــق(، 
و)مســودة  وقــف(  الشــروط )حجــة وكتــاب  4-املذكــور يف مســودة 
امللحــق(: )العمائــر الكائنــة بالفلــق مبكــة املكرمــة )حجــة وكتــاب 
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وقــف( ، عمــارة اجلــاد بالفلــق )امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات: 
ذكــرت كحــوش يف صــك الوقفيــة وليــس كعمــارة كمــا يف صــك 
الوكالــة أو كعمائــر كمــا يف مســودة الشــروط بينمــا تهميش القاضي 

ــا. مبحكمــة الباحــة الشــيخ )000( ذكــر عمــارة )000( بالنق
ثانيــًا: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم ) 20341 ( ورقــم ) 23148(: 
) العمـــارة الواقعـــة يف العزيزيــة محبــس اجلــن (، 2- املذكــور يف صــك 
الوقفيــة الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )000( )قطعــة 
رقــم ) 121( + قطعــة رقــم )205(  يف حــي العزيزيــة الضفــة الشــمالية 
بيــان  يف  املذكــور   -3  ،  )5/70/163( رقــم  صــك  اجلــن  مبحبــس 
األوقــاف املعــد مــن األخ  )0000( )فنــدق بأنفــاق محبــس اجلــن قطعــة 
وكتــاب  )حجــة  الشــروط  مســودة  يف  املذكــور   -4  ،))205+121(
وقــف( و )مســودة امللحــق( : )العمــارة )00000000( الكائنــة مبحبــس 
اجلــن مبكــة املكرمــة )حجــة وكتــاب وقــف(، عمــارة اجلــاد مبحبــس 
اجلــن )امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات: )ذكــرت قطــع أراضــي 
يف صــك الوقفيــة ولــم يذكــر بأنــه مقــام عليهــا فنــدق أو عمــارة كمــا 
يف صــك الوكالــة أو يف مســودة حجــة وكتــاب وقــف أو يف مســودة 

امللحــق (.
ثالثــًا: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم )23148(: 
)العمــارة الواقعــة يف الروضــة(، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة الصــادر 
مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )0000( )احلــوش الواقــع بحــي 
الروضــة والقطعــة رقــم )69( صــك رقــم )1/1816((، 3- املذكــور يف 
بيان األوقاف املعد من األخ / )0000(: )عمارة بحي الروضة ، ســكن 
الوالــدة(، 4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( 
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و)مســودة امللحــق( : )العمــارة الكائنــة بالروضــة مبكــة املكرمــة صــك 
رقــم )1816(  )حجــة وكتــاب وقــف( ، عمــارة الروضــة )امللحــق((، 
5- الحظــات باإلختالفــات: )ذكــرت كحــوش يف صــك الوقفيــة وليــس 
ــاب وقــف أو  ــة أو مســودة حجــة وكت كعمــارة كمــا يف صــك الوكال

مســودة امللحــق(.
رابعــًا: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم )23148(: 
)العمــارة الواقعــة يف احلجــون (، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة الصــادر 
مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ/)0000(: )احلــوش الواقعــة بحــي 
احلجــون صــك رقــم )229((، 3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد مــن 
الشــروط  مســودة  املذكــور يف   -4 باحلجــون(،  :)عمــارة   )000( األخ 
)حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )العمــارة الكائنــة باحلجــون 
مبكــة املكرمــة )حجــة وكتــاب وقــف(، عمــارة احلجــون )امللحــق((، 
5- مالحظــات باإلختالفــات : )ذكــرت كحــوش يف صــك الوقفيــة 
وليــس كعمــارة كمــا يف صــك الوكالــة أو مســودة حجــة وكتــاب 

وقــف أو مســودة امللحــق(.
خامسًا: 1- املذكور يف صك الوكالة رقم )20341( ورقم )23148(: 
مركــز )0000( ، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة الصــادر من محكمة 
)القطعــة )1، 12، 18، 19،20،  الشــيخ )0000(:  للقاضــي  الباحــة 
21، 22، 23، 24، 25، 26، 36، 37(  مــن البــالد املســماة البقــرة 
 )50،49،48،47،46،45( القطعــة   . املســفلة  جهــة  مــن  بالالحجــة 
القطعــة  املســفلة.  جهــة  مــن  بالالحجــة  البقــرة  املســماة  البــالد  مــن 
)58،57،56،54،53،52،51( مــن البــالد املســماة البقــرة بالالحجــة 
مــن جهــة املســفلة القطعــة )73( مــن البــالد املســماة البقــرة بالالحجــة 
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مــن جهــة املســفلة. القطعــة )79،78،72( مبوجــب صــك رقــم )1864((، 
املعــد مــن األخ  )00000( :) مشــروع  بيــان األوقــاف  3-املذكــور يف 
ــة عــرض  محطــة وملحقاتهــا بكــدي القطــع مــن )45( الــى )50(،صال
سيارات )0000( قطعة )73( عدد )30( قطعة أراضي مبخطط كدي 
)بــدون بارنيــز والصــراف((، 4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة 
وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : عمــارة مركــز )000( مبكــة 
املكرمــة )حجــة وكتــاب وقــف( ، مركــز )0000( )امللحــق((، 5- 
مالحظــات باإلختالفــات : )جميعهــا ذكــرت كقطــع يف صــك الوقفيــة 
ولــم تذكــر انهــا مركــز أو مشــروع محطــة وملحقاتهــا بكــدي كمــا 
يف صــك الوكالــة وكمــا ذكــر عمــارة مركــز )000( بكــدي مبكــة 
)000( كــدي  أو مركــز  وقــف،  مســودة حجــة وكتــاب  املكرمــة 

مســودة امللحــق أي لــم تذكــر أرقــام القطــع أو عددهــا(.
ورقــم   )20341( رقــم  الوكالــة  صــك  يف  املذكــور   -1 سادســًا: 
)23148(: )مركــز )000( بالشــرائع (، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة 
)القطعــة   :)0000( الشــيخ  للقاضــي  الباحــة  محكمــة  مــن  الصــادر 
)1196+1197+1634+4464( صــك رقــم )59/60/د((، 3- املذكــور 
يف بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ )0000(:) مشــروع محطــة وملحقاتهــا 
الصــراف  )بــدون   )1464+1634+1197+1196( قطــع   )4( باملعيصــم 
الشــروط  اجلــوال والكــويف شــوب(، 4- املذكــور يف مســودة  وبــرج 
)حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )عمــارة معــارض الشــرائع 
)حجــة  )59/60/د(  رقــم  بالصــك  لــي  اململوكــة  املكرمــة  مبكــة 
وكتــاب وقــف(، معــارض الشــرائع صــك رقــم )59/60/د( )امللحــق((، 
)جميعهــا ذكــرت كقطــع يف صــك   : باإلختالفــات  5- مالحظــات 
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الوقفيــة ولــم تذكــر انهــا مركــز كمــا يف صــك الوكالــة أو عمــارة 
كمــا يف مســودة حجــة وكتــاب وقــف أو معــارض كمــا يف مســودة 

امللحــق (.
ورقــم   )20341( رقــم  الوكالــة  صــك  يف  املذكــور   -1 ســابعًا: 
)23148(:) احلــوش الواقــع يف الزاهــر( بشــارع احلــج، 2- املذكــور يف 
صــك الوقفيــة الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )0000(: 
)األرض الواقعــة مبكــة املكرمــة بخريــق العشــر بالشــهداء صــك رقــم 
)2/7/324((، 3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ )000(:) 
أرض الســد بشــارع احلــج(، 4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة 
وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )احلــوش الكائــن بشــارع احلــج 
مبكــة املكرمــة )حجــة وكتــاب وقــف(، حــوش شــارع احلــج )مســودة 
بصــك  )ذكــرت كأرض   : باإلختالفــات  5- مالحظــات  امللحــق((، 
الوقفيــة وليــس كحــوش كمــا يف صــك الوكالــة أو مســودة حجــة 

وكتــاب وقــف، أو مســودة امللحــق.
ورقــم   )20341( رقــم  الوكالــة  صــك  يف  املذكــور   -  1 ثامنــًا: 
)23148(:) احلــوش الواقــع يف العزيزيــة الشــرقية(، 2- املذكــور يف 
صــك الوقفيــة الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )0000(: 
)الــدار الواقعــة مبكــة املكرمــة بحــي العزيزيــة بجــوار الشــيخ )0000( 
مــن  املعــد  األوقــاف  بيــان  يف  املذكــور   -3  ،)) )668/أ  رقــم  صــك 
األخ  )0000( :)أرض بالعزيزيــة الشــرقية(، 4- املذكــور يف مســودة 
الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )احلــوش الكائــن 
بالعزيزيــة الشــرقية مبكــة املكرمــة صــك رقــم )668( )حجــة وكتــاب 
وقــف(، حــوش العزيزيــة الشــرقية )مســودة امللحــق((، 5- مالحظــات 
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باإلختالفــات : )ذكــرت كــدار يف صــك الوقفيــة وليســت حوشــًا كمــا 
يف صــك الوكالــة أو مســودة حجــة وكتــاب وقــف أو مســودة امللحــق. 
ويف تهميــش القاضــي )0000( علــى الصــك األساســي لــألرض ذكــر 
 )20341( رقــم  الوكالــة  صــك  يف  املذكــور   -1  - تاســعًا:  البيــت(. 
ــة(، 2- املذكــور  ــة الغربي ورقــم )23148(:) احلــوش الواقــع يف العزيزي
الشــيخ  للقاضــي  الباحــة  محكمــة  مــن  الصــادر  الوقفيــة  صــك  يف 
)0000(: )القطعــة )19( الواقعــة يف العزيزيــة مــن أراضــي العــن صــك 
رقــم )4/177/503((، 3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ  
)0000(: ) أرض بالعزيزيــة قطعــة رقــم )19((، 4- املذكــور يف مســودة 
الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )احلــوش الكائــن 
ــة  ــاب وقــف(، حــوش العزيزي ــة مبكــة املكرمــة )حجــة وكت بالعزيزي
)مســودة امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات : )ذكــرت كقطعــة 
يف صــك الوقفيــة وذكــرت كحــوش يف صــك الوكالــة ويف مســودة 

حجــة وكتــاب وقــف ومســودة امللحــق(.
ورقــم   )20341( رقــم  الوكالــة  صــك  يف  املذكــور   -1  - عاشــرًا: 
)23148(:) مركــز الروضــة بحــي الروضــة(، 2- املذكــور يف صــك 
الوقفيــة الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )0000(: )قطــع 
األراضــي الكائنــة مبكــة املكرمــة يف حــي الروضــة وهــي كمايلــي 
بيــان  يف  املذكــور   -3  ،))181( رقــم  صــك   )101،100،97،96(
األوقــاف املعــد مــن األخ )000( : )عــدد )4( قطــع بالروضــة( هنجــر 
حديــد لصيانــة الســيارات(  - )96+97+100+101((، 4- املذكــور يف 
مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )احلــوش 
ــاب وقــف( ، حــوش  ــن بالروضــة مبكــة املكرمــة )حجــة وكت الكائ
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الروضــة )مســودة امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات : )ذكــرت 
كقطــع أراضــي يف صــك الوقفيــة وليســت كمركزكمــا يف صــك 
الوكالــة أو حــوش كمــا يف مســودة حجــة وكتــاب وقــف أو مســودة 

امللحــق(.
احلــادي عشــر:  1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
صــك  يف  املذكــور   -2 الروضــة(،  بحــي  قطعتــان  عــدد   (:)23148(
 :)000( الشــيخ  للقاضــي  الباحــة  محكمــة  مــن  الصــادر  الوقفيــة 
بالروضــة  الواقعــة  القطعــة )98)  بالروضــة ،  الواقعــة  )القطعــة )99( 
صــك رقــم )5/70/147((، 3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد مــن 
األخ )0000(: )القطــع رقــم )98+99( بحــي الروضــة(، 4- املذكــور يف 
مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )احلــوش 
الكائــن بالروضــة )حجــة وكتــاب وقــف(، حــوش الروضــة القطعــة 
: )ال  امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات  رقــم)98و99( )مســودة 

توجــد مالحظــات(.
الثانــي عشــر: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
)23148(:) احلــوش الواقــع يف الششــة(، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة 
)القطعــة   :)0000( الشــيخ  للقاضــي  الباحــة  محكمــة  مــن  الصــادر 
)587( والواقعــة بالششــه مبكــة املكرمــة صــك رقــم )1367/ ب((، 
3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ )000( : ) القطعــة رقــم 
)587( بحي الششــة جوار املســجد(، 4- املذكور يف مســودة الشــروط 
)حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )احلــوش الكائــن بالششــة 
)مســودة  الششــة  حــوش  وقــف(،  وكتــاب  )حجــة  املكرمــة  مبكــة 

امللحــق(.(، 5- مالحظــات باإلختالفــات : )ال توجــد مالحظــات(.



212

الثالــث عشــر: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
صــك  يف  املذكــور   -2 الغســالة(،  يف  الواقعــة  العمــارة   (:)23148(
 :)0000( الشــيخ  للقاضــي  الباحــة  محكمــة  مــن  الصــادر  الوقفيــة 
)القطعــة )85( الواقعــة بالششــة صــك رقــم )1/654((، 3- املذكــور يف 
بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ  )0000(: ) عمــارة بحــي الغســالة ، الششــة 
قطعــة )85((، 4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( 
و)مســودة امللحــق( : )العمــارة الكائنــة بالغســالة مبكــة املكرمــة صــك 
رقــم )654( )حجــة وكتــاب وقــف(، عمــارة الغســالة )مســودة امللحق((، 
5- مالحظــات باإلختالفــات : )ذكــرت كقطعــة يف صــك الوقفيــة 
وليــس كعمــارة كمــا ذكــرت يف صــك الوكالــة ويف مســودة حجــة 

وكتــاب وقــف ويف مســودة امللحــق(.
الرابــع عشــر : 1 -املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
)23148(: ) العمــارة الواقعــة يف املدينــة املنــورة باملنطقــة املركزيــة(، 
2- املذكــور يف صــك الوقفيــة الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي 
الشــيخ )000(: )القطعــة )3027( الواقعــة باملدينــة املنــورة ، صــك رقــم 
)5/1/3((، 3- املذكور يف بيان األوقاف املعد من األخ )0000(  )املربع 
رقــم )3027( باملدينــة املنــورة ، فنــدق )0000( باملنطقــة املركزيــة(، 
4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة 
امللحــق( : )عمــارة )000( باملدينــة املنــورة )حجــة وكتــاب وقــف(، ولــم 
تذكــر يف )مســودة امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات: )ذكــرت 
كقطعــة يف صــك الوقفيــة وليــس كعمــارة كمــا ذكــرت يف صــك 

الوكالــة ويف مســودة حجــة وكتــاب وقــف(.
اخلامــس عشــر: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
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)23148(: ) احلــوش الواقــع يف الســبع مســاجد باملدينــة(، 2-املذكــور 
الشــيخ  للقاضــي  الباحــة  محكمــة  مــن  الصــادر  الوقفيــة  صــك  يف 
يف  املذكــور   -3،))3/147( رقــم  صــك   ،)21( )القطعــة   :)0000(
الســبعة  املســاجد  أرض   (  :  )0000( األخ  مــن  املعــد  األوقــاف  بيــان 
وكتــاب  )حجــة  الشــروط  مســودة  يف  )21((،4-املذكــور  قطعــة 
وقــف( و)مســودة امللحــق( : )حــوش أرض الســبع مســاجد اململــوك لــي 
بصــك رقــم )4/554( )حجــة وكتــاب وقــف(، لــم تذكــر يف )مســودة 
الصــك(. أرقــام  )إختــالف   : باإلختالفــات  امللحــق((، 5- مالحظــات 
الســادس عشــر : 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
)23148(: ) لــم يذكــر عنهــا شــيء(، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة 
الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )0000(: )كامــل املربــع 
رقــم )20( باملدينــة املنــورة صــك رقــم )3/147((،  3- املذكــور يف بيــان 
األوقــاف املعــد مــن األخ )0000( :) لــم يذكر عنها شــيء(، 4-املذكور 
يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق(: )لــم 
)مســودة  يف  وال  وقــف(  وكتــاب  )حجــة  يف  ال  شــيء  عنهــا  يذكــر 
امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات : )لــم تذكــر يف البيــان وال يف 
الوكالــة وال يف حجــة وكتــاب وقــف وال يف مســودة امللحــق ولكــن 

ذكــرت يف صــك الوقفيــة فقــط(.
 )20341( رقــم  الوكالــة  صــك  يف  املذكــور   -1 عشــر:  الســابع 
ورقــم )23148(:) العمائــر األربــع الواقعــة يف جــدة حــي الفيصليــة(، 
2-املذكــور يف صــك الوقفيــة الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي 
الشــيخ)0000( : )القســمن الثالــث والرابــع مــن كامــل قطعــة األرض 
األول  القســمن  املنــورة.  املدينــة  طريــق  شــرق  بجــدة  الكائنــة   )56(
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والثانــي مــن نفــس املوقــع )53( الكائنــة بجــدة شــرق طريــق املدينــة 
املنــورة. صــك رقــم )3/1215((، 3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد 
مــن األخ )0000( :) عــدد )4( عمائــر بجــدة حــي الفيصليــة )56+53((، 
4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة 
امللحــق( : )أربــع عمائــر بحــي )0000( بجدة )حجة وكتاب وقف(، أربع 
عمائــر ســكنية بجــدة )مســودة امللحق((، 5- مالحظــات باإلختالفات: 
)ذكــرت كقطــع أراضــي يف صــك الوقفيــة وليــس كعمائــر كمــا يف 

صــك الوكالــة ويف حجــة وكتــاب وقــف أو يف مســودة امللحــق.(.
الثامــن عشــر: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
)23148(:) قطــع األراضــي الواقعــة يف مخطــط األميــر أحمــد( )واحملــل 
الواقــع يف املخطــط املذكــور(، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة الصــادر 
مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )00000(: )قطــع األراضــي مــن 
البــالد املســماة البقــرة الكائنــة بالالحجــة مــن جهــة املســفلة صــك رقــم 
)2760/ب((، 3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ )000(: 
)أراضــي مبخطــط كــدي عــدد )38( قطعــة(، 4- املذكــور يف مســودة 
الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )احلــوش الكائــن 
)2760/ب(  رقــم  بالصــك  لــي  اململوكــة  املكرمــة  مبكــة  بكــدي 
)حجــة وكتــاب وقف(،أوقفــت حــوش كــدي بالصــك رقــم )2760/ب( 
)مســودة امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات : )ذكــرت يف صــك 
الوكالــة  تذكــر يف صــك  ولــم  بأرقامهــا  أراضــي  الوقفيــة كقطــع 
بأرقامهــا أو عددهــا ، بينمــا ذكــرت كحــوش يف حجــة وكتــاب وقــف 

ويف مســودة امللحــق بأرقامهــا(.
التاســع عشــر: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
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)23148(:) مركز )0000( بالشــرائع(، 2- املذكور يف صك الوقفية 
)القطعــة   :)0000( الشــيخ  للقاضــي  الباحــة  محكمــة  مــن  الصــادر 
)1193( صــك رقــم )59/60/د((، 3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد 
من األخ )000( : ) معرض باملعيصم قطعة رقم )1193((، 4- املذكور 
يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة امللحــق( : )عمــارة 
معــارض الشــرائع مبكــة املكرمــة )حجــة وكتــاب وقــف( ، معــارض 
الشــرائع )مســودة امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات : )ذكــرت 
كقطعــة يف صــك الوقفيــة بينمــا ذكــرت كمركــز يف صــك الوكالــة 

وعمــارة يف حجــة وكتــاب وقــف ومعــارض يف مســودة امللحــق(.
ورقــم   )20341( رقــم  الوكالــة  صــك  يف  املذكــور   -1 العشــرون: 
)23148(:) لــم يذكــر عنهــا شــيء(، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة 
)القطعــة  الشــيخ )00000(:  للقاضــي  الباحــة  الصــادر مــن محكمــة 
)370( الواقعــة باملســفلة صــك رقــم )2/40/231((، 3- املذكــور يف 
ــان األوقــاف املعــد مــن األخ  )0000: )  قطعــة رقــم )370( كــدي(،  بي
4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة 
امللحــق( : )لــم يذكــر عنهــا شــيء يف ورقــة )حجــة وكتــاب وقــف(، 
ولكــن ذكــرت حــوش كــدي بالصــك رقــم )2/40/231( يف )مســودة 
امللحــق((، 5- مالحظــات باإلختالفــات: )ذكــرت يف صــك الوقفيــة 
ولــم تذكــر يف صــك الوكالــة أو يف مســودة حجــة وكتــاب وقــف(.

احلــادي والعشــرون:1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقــم 
)23148(: ) لــم يذكــر عنهــا شــيء(،2- املذكــور يف صــك الوقفيــة 
الصادر من محكمة الباحة للقاضي الشيخ )00000(: )القطعة)346( 
املســماة بالبقــرة والواقعــة بالالحجــة صــك رقــم )27/ أ((، 3- املذكــور 
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يف بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ )0000( : )قطعــة رقــم )346( كــدي(، 
4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة 
امللحــق( : )احلــوش الكائــن بكــدي مبكــة املكرمــة اململوكــة لــي 
بصــك رقــم )27/أ( )حجــة وكتــاب وقــف(، حــوش كــدي بالصــك رقــم 

)47/أ( )مســودة امللحــق((،
5- مالحظــات باإلختالفــات : )ذكــرت يف صــك الوقفيــة ولــم تذكــر 
يف صــك الوكالــة مــع اختــالف يف ارقــام الصكــوك فيمــا ورد يف صــك 

الوقفيــة ويف مســودة امللحــق(.
الثانــي والعشــرون: 1- املذكــور يف صــك الوكالــة رقــم )20341( ورقم 
)23148(:) لــم يذكــر عنهــا شــيء(، 2- املذكــور يف صــك الوقفيــة 
الصــادر مــن محكمــة الباحــة للقاضــي الشــيخ )0000(: )لــم يذكــر 
عنهــا شــيء(، 3- املذكــور يف بيــان األوقــاف املعــد مــن األخ  )000(: 
)القطعــة رقــم )588( بحــي الششــة - املســجد صــك رقــم )1871/ب((، 
4- املذكــور يف مســودة الشــروط )حجــة وكتــاب وقــف( و )مســودة 
)لــم يذكــر عنهــا شــيء(، 5- مالحظــات باإلختالفــات :   : امللحــق( 
)املعلومــات مــن واقــع صــورة الصــك اخلــاص باملســجد وهــو بيــت مــن 
ــا الشــيخ  ــه والدن ــاه يف حيات ــإذن اهلل ملــن بن بيــوت اهلل وأجــره موصــول ب
ــى املدعــي نظــارة قــال  )0000( - يرحمــه اهلل- . ا.هـــ وبعــرض ذلــك عل
أطلــب إمهالــي لالطــالع علــى الورقتــن والــرد عليهــا ثــم يف جلســة أخــرى 
حضــرت املدعيــة )0000( يرافقهــا زوجهــا )000( كما حضرت املدعية 
)0000( يرافقهــا زوجهــا )000( أســره وحــال حضــور وكيلهــا الشــرعي 
 )0000( وأخــوه   )000( نظــارة  عليــه  املدعــى  حضــر  كمــا   )0000(
و)00000( بوكالتــه عــن )000( وجــرى ســؤال املدعــى عليــه نظــارة عــن 
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رده علــى مــا أبرزتــه املدعيتــان وأخواهمــا )000( و)0000( يف اجللســة 
ــي شــقيقتي )0000(  ــي مذكرت ــرز ردا هــذا نصــه ردي عل ــة فأب املاضي
و)0000( مبايلــي : أواًل : إن مــن كتــب خطــاب شــقيقتي )0000( باتهــام 
والدنــا -رحمــه اهلل- بأنــه اخطــأ يف وقفــه وخالــف الشــرع الــذي شــرعه 
اهلل تعالــي و انــه أوقــف وقفــه بــدون مرجعيــة شــرعيه وأنــه جــار يف وقفــه 
وال زالــت مصــرة علــي إنــكار وقــف والدنا وأنها ســلمت به جدال واعتقد 
أنهــا بهــذا النقــد لوالدهــا تريــد ان تدخــل أوالدهــا مــن زوجهــا فيــه حيــث 
شــرط والدنــا يف وقفــه أن ألوالد الظهــور دون أوالد البطــون وتزعــم أن 
هــذا ال مرجعيــة لــه شــرعا ... وهــذا وهــم وخطــأ ممــن كتــب لهــا خطابها 
فدلــس عليهــا حتــى انتقــدت والدنــا يرحمــه اهلل ان ال مرجعيــة شــرعية 
ــات ال  لوقفــه وال لشــروطه وهــذا تشــكيك باطــل شــرعا ألن أوالد البن
يرثــون مــن جدهــم ألم والــد أمهــم ال بالفــرض وال بالتعصيــب فهــم مــن 
ذوي األرحــام ال ينتســبون إلــي والــد أمهــم وإمنــا ينتســبون لوالدهــم فــإذا 
ــه لبيــت  ــه عــاد ارث ــة ل ــم يوجــد مــن أوالد ظهــور املتــويف أحــد وال عصب ل
املــال و قيــل يعــود لــذوي األرحــام وبهــذا يكــون لوقــف والدنــا وشــروطه 
ــة صحيحــة شــرعية يف الشــريعة اإلســالمية بأدلتهــا وقواعدهــا  مرجعي
لوالــدي  الطبــي  التقريــر  أمــا   : ثانيــا   . فقهائهــا  مجتهــدي  ونصــوص 
ــي ســنة إصــدار صــك الوقفيــة 1425هـــ  وتاريخــه يوافــق الســنه التــي تل
بالزعــم انــه عندمــا أوقــف كان مريضــا غيــر مكتمــل األهليــة وزعــم ان 
وكالتــه لــي مــزورة وطعــن يف إدارة حكوميــة هــي كتابــة العدل مبكة 
املكرمــة وهــذا ال يجــوز لــه وال يحــق الطعــن يف صكــوك كتابــة العدل 
ويكتفــي بهــا عــن البينــة وال يجــوز للمحكمــة وال لغيرهــا الطعــن فيهــا 
بهــذا قضــي نظــام القضــاء ونظــام املرافعــات الشــرعية ومــا زعمــه كلــه 



218

تدليــس ومغالطــة ودعــوي باطلــة كيديــة ال صحــة لهــا مطلقــا فقــد ذهــب 
والدنــا -رحمــه اهلل- بنفســه إلــى كتابــة العــدل ووكلنــي واســتصدر 
صــك وكالــة وال ميكــن وال يعقــل ان يقبــل كاتــب العــدل توكيــل مــن 
فاقــد أهليــة مطلقــا وبهــذا طعــن يف والدنــا ويف أنــا ويف ُكتــاب وكتابــة 
العــدل ولــم يكتــف بالطعــن يف والدنــا بانــه غيــر مكتمــل األهليــة ولقــد 
طعن وكيال أشقائي )0000( و )0000( و )0000( و )0000( يف حجة 
وقــف شــرعية صحيحــة صــادرة مــن قاضــي شــرعي ذي واليــة قضائيــة 
شــرعية عالــم بأحــكام األوقــاف و األحــكام الشــرعية صالــح للقضــاء 
لــم يخالــف نــص قــرآن وال ســنه وبهــذه األمــور واملزاعــم الكيديــة يحتــاج 
فيهــا الــي عقوبــة تعزيريــه عقوبــة لهــم وردعــا ألمثالهــم . ثالثــا : ومــع مــا 
ذكرتــه فقــد اقــر كل واحــد مــن املدعــن بــان والدهــم عندمــا أوقــف 
كان عاقــال مــدركا فكذبــوا أنفســهم بعــد مضــي ســنة مــن دعواهــم 
ويف عــدة جلســات وبهــذا تبطــل دعواهــم فوجــب صــرف النظــر عنهــا 
ومنعهــم مــن التعــرض للوقــف وجهاتــه وإخــالء ســبيلي مــن دعواهــم يف 
هــذا الشــأن حيــث أنهــم أســاؤوا لســمعة الوقــف . رابعــا : إن العقــد املــؤرخ 
يف : 1427/1/1ه فيمــا بــن )000( وناظــر الوقــف )00000( بالصــك 
رقــم )3/36( يف 1424/8/18هـــ املثبــت للوقــف والنظــارة ، وهــذا العقد 
محصــن بتوقيــع )00000 ( وناظــر الوقــف فــكان إقــرارا مــن ) 0000( 
بالوقــف فوجــب معاملتــه بإقــراره . خامســا : ال قيمــة لــردوده بشــأن هــذا 
العقــد وال عبــرة بهــا وألنــه يحــاول التملــص مــن إقــراره . هــذا ولقــد طالت 
املرافعــة فأطلــب حســمها بصــرف النظــر عــن دعــوي املدعــن ومنعهــم 
مــن التعــرض للوقــف وإخــالء ســبيل مينهــا أهـــ وبعــرض هــذه الورقــة علــى 
املدعــن احلاضريــن فقــال كل مــن )000( و)000( و)0000( صحيــح 
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أن الطبيــب الــذي كتــب التقريــر هــو طبيــب قلــب وصحيــح أن تاريــخ 
التقريــر هــو 1425/1/23ه وأنــه بعــد الوقفيــة ولكــن والدنــا أصيــب 
بكســر يف عظــم الفخــذ بتاريــخ 1424/2/28ه ثــم أصيــب باملفصــل يف 
1424/5/14ه ثــم أصيــب بأزمــة قلبيــة يف 1424/5/15ه وقــد بــدأ يف 
ــة القدميــة  ــر الطبي ــا التقاري ــك الوقــت يف النســيان ولكــن ليــس لدين ذل
وكان هنــاك ملــف طبــي لوالــدي ولكنــه اختفــى بعــد وفــاة والــدي 
والــذي أخفــاه )0000( هــذا احلاضــر هكــذا قــرروا وبســؤال اجلميــع هــل 
لديهــم مــا يضيفونــه يف هــذه القضيــة فقالــوا ليــس لدينا ســوى مــا قدمناه 
ــة )000(  ــان أصال هكــذا قــرروا ثــم يف جلســة أخــرى حضــرت املدعيت
و)000( بنتــي )0000( يرافقهمــا زوجاهمــا )0000( و )0000( أســره 
حــال حضــور )0000( وكيــل )000( كمــا حضــر املدعــى عليــه نظــارة 
)0000( وأخــوه )0000( وأختــه )0000( فطلبــت صــك حصــر الورثــة 
للواقــف فأبــرز املدعــى عليــه نظــارة الصــك الصــادر مــن احملكمــة 
1431/11/19هـــ  يف   46714611120311131 برقــم  بجــدة  العامــة 
فوجدتــه يتضمــن ثبــوت وفــاة )0000( يف 1428/5/16ه وانحصــار إرثــه 
يف زوجتــه )0000( ويف أوالده منهــا وهــم )0000( و )0000( و )0000( 
و)000( و)000( و)000( و)000( و)000( و)000( و)000( و)0000( ال 
وارث لــه ســواهم وجــرى ســؤال املدعيتــن احلاضرتــن واحلاضريــن عــن 
تاريــخ علمهــم بالوقــف وأعيانــه فقالــت )0000( أنــا علمــت بالوقــف بعــد 
الوفــاة بحوالــي خمســة أشــهر وأمــا األعيــان وتفاصيلهــا فقــد علمــت بهــا 
بعــد الوفــاة بحوالــي أحــد عشــر شــهرا هكــذا قــررت وقالــت )000( 
أنــا علمــت بالوقــف واألعيــان بعــد الوفــاة بحوالــي خمســة أشــهر هكــذا 
ــا علمــت بالوقــف واألعيــان بعــد الوفــاة بأربعــة  قــررت وقالــت )000( أن
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بالوقــف  علمــت  وأنــا   )000( وقــال  قــررت  أشــهر هكــذا  أو خمســة 
والنظــارة عليــه مــن والــدي حــال حياتــه وكذلــك مــن أخــي ولكــن 
ــه إال بعــد الوفــاة هكــذا  ــع علي ــم أطل ــة ل شــروط الوقــف وصــك الوقفي
قــرر كمــا جــرى ســؤالهم عــن غلــة الوقــف بعــد وفــاة والدهــم حتــى تاريخ 
تقــدمي الدعــوى فقالــوا أمــا ســنة الوفــاة فقــد اتفقنــا جميعــا نحــن الورثــة 
ــة  ــة مــن التركــة والوقــف وســداد ديــون والدنــا وأمــا غل علــى جمــع الغل
الوقــف لألعــوام 1429هـــ وعــام 1430هـــ وعــام 1431هـــ فقــد اســتلمناها 
جميعــا قبــل إقامــة الدعــوى كمــا اســتلمنا غلــة عــام 1432هـــ بعــد إقامــة 
الدعــوى هكــذا قــرروا جميعــا ثــم حضــر الوكيــل عــن )000( و)000( 
ــان ومــا اســتلمه مــن  ــه بالوقــف واألعي ــم موكل ــخ عل وبســؤاله عــن تاري
غلــة فقــال أمــا العلــم بالوقــف واألعيــان فأطلــب إمهالــي وأمــا الغلــة فقــد 
اســتلم موكلــي اســتحقاقه لعــام 1429هـــ 1430هـــ و1431هـــ قبــل إقامــة 
ــة عــام 1432هـــ بعــد إقامــة الدعــوى هكــذا  الدعــوى كمــا اســتلم غل
قــرر كمــا حضــر اجللســة بالســجل املدنــي رقــم )0000( بوكالتــه عــن 
أختيــه )000( و)000( بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
مبكــة برقــم يف 1433/7/12هـــ والوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة برقــم يف 1433/7/15ه وكلتــا الوكالتــن تخولــه إقامة وســماع 
الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة واإلقــرار والتنــازل ...الــخ وجــرى ســؤاله 
عــن تاريــخ علــم موكلتيــه بالوقــف واألعيــان فقــال إننــي شــخصيا أعلــم 
و)000(  و)000(   )000( وإخوانــي  أنــا  كنــت  فقــد  طويلــة  مــدة  مــن 
وأمــا موكلتــي  إثباتهــا  الوقفيــة حتــى مت  والدنــا يف كتابــة  نســاعد 
فقــد علمتــا بعــد الوفــاة مباشــرة وأمــا الغلــة فــان باقــي غلــة عــام 1428هـــ 
الديــن منهــا وأمــا غلــة عــام 1429ه وعــام 1430هـــ  اتفقنــا أن يســدد 
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و1431هـــ فقــد اســتلمته موكلتــي وكذلــك عــام 1432هـــ وليــس لــدى 
موكلتــي أي اعتــراض علــى الوقــف هكــذا قــرر وجــرى ســؤال )0000( 
وكالــة عــن إجابــة )000( عــن تاريــخ علــم موفــق بالوقفيــة فأبــرز ورقــة 
الشــرعي  لوكيلــي  ســؤال فضيلتكــم  علــى  لإلجابــة  نصهــا:-  هــذا 
احملامــي)0000( متــى علمــت بالوقــف، أفيــد فضيلتكــم بأننــي علمــت 
ثلــث مالــه وكان  الوالــد يرغــب يف عمــل وقــف مبــا ال يتجــاوز  بــأن 
ذلــك قبــل وفاتــه ولكننــي لــم أعلــم بــأن الوقــف مت بصورتــه احلاليــة إال 
ــا ، أمــا ســؤال فضيلتكــم عــن تســديد  ــه بســتة أشــهر تقريب بعــد وفات
ديــون مؤسســة والدنــا )0000( ) يرحمــه اهلل ( الناجتــة عــن األنشــطة 
التجاريــة مــن غلــة الوقــف وهــل كنــت موافقــا مــع بقيــة إخوتــي، أفيــد 
فضيلتكــم بأننــا لــم نحــدد أو نتفــق علــى أن تســدد الديــون مــن غلــة 
الوقــف حيــث لــم يكشــف لنــا وقتهــا عــن قيــام الوقــف بصورتــه احلاليــة 
وإمنــا مت االتفــاق بيننــا نحــن ورثــة )0000( علــى أن نقــوم نحــن اإلخــوة 
)000( ، و)000(، و)000(، باالســتمرار يف مزاولــة النشــاط التجــاري 
ملؤسســة والدنــا )يرحمــه اهلل ( بجميــع أشــكاله وحتويــل اإليــرادات 
والعائــدات لســداد الديــون والقــروض البنكيــة وبالفعــل مت االســتمرار 
يف مزاولــة النشــاط التجــاري باســم املؤسســة منــذ تاريــخ الوفــاة وحتــى 
1428/12/30هـــ، ولــم يكــن هنــاك مــا يســمى بالوقــف . ا.هـــ هكــذا 
قــرر وبســؤال احلاضــر )000( عــن ســداد الديــون فقــال لقــد اجتمعنــا 
جميعــا بعــد الوفــاة بحوالــي أربعــة أشــهر واتفقنــا على ســداد ديــون والدنا 
مــن اإليــرادات هكــذا قــرر ثــم أضافــت )000( إننــا بعــد الوفــاة طلبنــا 
ســداد ديــون والدنــا مــن التركــة ولكــن أخوانــي رفضــوا ومت ســداد 
الديــون مــن اإليــرادات هكــذا قــررت وبعــرض ذلــك علــى )000( قالــت 
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صحيــح مــا ذكرتــه أختــي )000( ولكــن أخوانــي يف ذلــك الوقــت لــم 
يكونــوا يأخــذوا بآرائنــا هكــذا قــررت ا.هـــ وبســؤال اجلميــع هــل لديهــم 
مــا يضيفونــه يف هــذه القضيــة ســوى مــا تقــدم فقــرر اجلميــع أكتفاهــم 
مبــا قدمــوه ســلفا ثــم جــرى اطالعــي علــى الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة مبكــة برقــم 952/20341 يف 1424/5/7هـــ فوجدتهــا 

هــذا نصهــا.
ــا  ــدي أن ــا محمــد وبعــد فل ــى نبين احلمــدهلل وحــده والصــالة والســالم عل
)000( كاتــب العــدل يف كتابــة عــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة حضــر 
)0000( ســعودي مبوجــب احلفيظــة رقــم )0000( يف 1378/10/15هـــ 
و)000( ســجل مدنــي رقــم )000( وقــرر بقولــه أننــي أقمــت ابنــي )0000( 
ســعودي اجلنســية وكيــال شــرعيا ينــوب عنــي يف مراجعــة احملاكــم 
الشــرعية واجلهــات املختصــة بخصــوص إيقــاف العقــارات اآلتيــة وهــي 
العقــارات الواقعــة يف مكــة املكرمــة وهــي العمــارة الواقعــة يف النقــاب 
الفلــق والعمــارة الواقعــة يف العزيزيــة محبــس اجلــن والعمــارة الواقعــة يف 
الروضــة والعمــارة الواقعــة يف احلجــون ومركــز )000( بكــدي ومركز 
واحلــواش  احلــج  بشــارع  الزاهــر  يف  الواقــع  واحلــوش  بالشــرائع   )000(
الواقــع يف العزيزيــة الشــرقية واحلــوش الواقــع يف العزيزيــة الغربيــة وقطــع 
األراضــي الواقعــة يف مخطــط األميــر أحمــد واحملــل الواقــع يف املخطــط 
املذكــور ومركــز الروضــة بحــي الروضــة وعــدد قطعتان بحــي الروضة 
واحلــوش الواقــع يف الششــة والعمــارة الواقعــة يف الغســالة وكذلــك يف 
إيقــاف العمــارة الواقعــة يف املدينــة املنــورة باملنطقــة املركزيــة واحلــوش 
الواقــع يف الســبع مســاجد باملدينــة وكذلــك إيقــاف العمائــر األربــع 
الواقعــة يف جــدة حــي الفيصليــة وإيقــاف مــا ذكــر مبوجــب الشــروط 
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التــي بيــد الوكيــل املذكــور والتوقيــع نيابــة عنــي ولــه احلــق يف توكيــل 
التصديــق  جــرى  وعليــه  ذكــر  فيمــا  خاصــة  وكالــة  وعزلــه  الغيــر 
والتوقيــع حتريــرا يف 1424/5/7هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم كاتــب العــدل توقيــع )0000( اخلتــم الرســمي أهـــ 
كمــا جــرى االستفســار عــن هــذه الوكالــة ومطابقتهــا وذلــك بخطابــي 
رقــم 32877957 يف 1432/6/27هـــ فــوردت اإلفــادة مــن رئيــس كتابــة 
العــدل الثانيــة مبكــة برقــم 877 يف 1432/7/2هـــ واملتضمــن مطابقــة 
الوكالــة لســجلها وعــدم وجــود شــروحات عليهــا أو مالحظــات حتــى 
تاريخــه أهـــ كمــا جــرى اطالعــي علــى الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة مبكــة برقــم 980/23148 يف 1424/5/23هـــ فوجدتهــا 

هــذا نصهــا 
ــا  ــدي أن ــا محمــد وبعــد فل ــى نبين احلمــدهلل وحــده والصــالة والســالم عل
حضــر   )0000( الثانيــة  عــدل  كتابــة  يف  العــدل  كاتــب   )00000(
)0000( مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )0000( بوكالتــه عــن رقــم وتاريــخ 
ــي  ــه أنن ــد رقــم الصــادرة مــن هــذه اإلدارة قــرر بقول 1424/5/7هـــ وجل
أقمــت )000( ســعودي اجلنســية وكيــال ينــوب عنــي وكالــة يف مراجعــة 
العقــارات  إيقــاف  املختصــة بخصــوص  واجلهــات  الشــرعية  احملاكــم 
اآلتيــة وهــي العقــارات الواقعــة مبكــة املكرمــة وهــي العمــارة يف النقــا 
بالفلــق والعمــارة الواقعــة يف العزيزيــة محبــس اجلــن والعمــارة الواقعــة يف 
كــدي  يف   )000( ومركــز  احلجــون  يف  الواقعــة  والعمــارة  الروضــة 
ومركــز )000( يف الشــرائع واحلــوش الواقــع يف الزاهــر بشــارع احلــج 
العزيزيــة  يف  الواقــع  واحلــوش  الشــرقية  العزيزيــة  يف  الواقــع  واحلــوش 
الواقعــة يف مخطــط األميــر احمــد واحملــل  الغربيــة وقطــع األراضــي 
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الواقــع يف املخطــط املذكــور ومركــز الروضــة بحــي الروضــة وعــدد 
قطعتــان بحــي الروضــة واحلــوش الواقــع يف الششــة والعمــارة الواقعــة يف 
الغســالة وكذلــك يف إيقــاف العمــارة الواقعــة يف املدينــة املنــورة باملنطقــة 
املركزيــة واحلــوش الواقــع يف الســبع مســاجد باملدينــة وكذلــك إيقــاف 
مــا ذكــر  وإيقــاف  الفيصليــة  حــي  جــده  الواقعــة يف  األربــع  العمائــر 
مبوجــب الشــروط التــي بيــد الوكيــل املذكــور والتوقيــع نيابــة عنــي 
علــى ذلــك وكالــة خاصــة فيمــا ذكــر وعليــه جــرى التصديــق والتوقيــع 
حتريــرا يف 1424/5/23هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وســلم كاتــب العــدل توقيــع وختــم )0000( أهـــ وقــد جــرى االستفســار 
عــن ســجل الوكالــة ومطابقتهــا وذلــك بخطابــي رقــم 32/787976 يف  
1432/6/27ه فــوردت اإلفــادة مــن فضيلــة رئيــس كتابــة العــدل الثانيــة 
لســجلها  مطابقتهــا  واملتضمــن  1432/7/2هـــ  يف   878 برقــم  مبكــة 
وليــس عليهــا شــروح أو مالحظــات حتــى تاريخــه أهـــ ثــم قــررت املدعيتان 
)000( و)000( أن املدعــى عليــه الناظــر )000( ســبق أن قــدم خطابــا 
إلــى مصــرف )000( يطلــب فيــه متويــل وذكــر أن إجمالــي قيمة العقارات 
قررتــا  هكــذا  ريــال  ماليــن  وعشــرة  وســتمائة  مليــار  هــو  املوقوفــة 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه )0000( قــال صحيــح مــا ذكرتــه 
املدعيتــان فقــد رغبــت يف طلــب متويــل إســالمي لبنــاء أراضــي الوقــف 
وطلبــوا منــي تقييــم عقــارات الوقــف فقدرتهــا يف حينــه مبليــار وســتمائة 
وعشــرة ماليــن ريــال وكان هــذا بتاريــخ 1430/12/5هـــ بعــد إزالــة 
الشــامية وارتفــاع أثمــان العقــارات هكــذا قــرر وبســؤال الطرفــن هــل 
أوقــف مورثهمــا جميــع أموالــه أم جــزء منهــا فتصادقــوا علــى أنــه أوقــف 
أكثــر أمالكــه وأبقــى للورثــة تركــة بحــدود مائتــن وعشــرين مليــون 
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ريــال هكــذا قــرروا جميعــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومعاملتــه  وســجله  وضبطــه  الوقفيــة  صــك  علــى  االطــالع  وبعــد 
والــوكاالت التــي بنــي عليهــا وألن املدعيتــن )000( و )000( قررتــا يف 
بدايــة دعواهمــا أنهمــا تطلبــان إلغــاء الوقفيــة ألن والدهمــا حينمــا أوقــف 
لــم يكــن بأهليتــه الشــرعية وقــد أنكــر ذلــك املدعــى عليــه نظــارة وقــرر 
أن والــده حينمــا أوقــف كان بكامــل أهليتــه وصــادق علــى ذلــك جميــع 
و)000(  و)000(  و)000(  و)000(  و)000(   )000( وهــم  املســتحقن 
وشــهدوا بذلــك مــا عــدا )000( فذكــرت أنــه كان متعــب بدنيــا ولكنه 
كان يف عقلــه ولكــن يظهــر عليــه أحيانــا نســيان كمــا أقــر )000( 
و)000( بــأن والدهمــا أبلغهمــا بالوقفيــة يف عــام 1424هـــ دون علمهمــا 
باألعيــان املوقوفــة وال تفاصيــل الوقــف وأضــاف )000( بــأن والــده أقــام 
املدعــى عليــه )000( ناظــرا ثــم مــن بعــده )000( ثــم )000( وأنــه لــم 
يجعــل النظــارة لـــ)000( بعــد )000( مباشــرة بســبب ســوء تفاهــم بــن 
)000( و)000( وخوفــا علــى الوقــف ثــم عــادت املدعيتــان يف اجللســة 
الثانيــة عشــرة وقررتــا أن والدهمــا كان يف حــال الوقفيــة بكامــل عقلــه 
وإدراكــه وأنهمــا تطعنــان يف الوقفيــة مــن الناحيــة النظاميــة ألنــه ال 
يجــوز ثبــات الوقفيــة لــدى قــاض بالباحــة لعــدم وجــود أي عقــار مــن 
العقــارات املوقوفــة يف الباحــة وكذلــك تطعنــان يف الوقفيــة فيمــا زاد 
عــن الثلــث ألنــه ليــس مــن حــق الواقــف وقفيــة كل هــذه العقــارات ألنهــا 
تزيــد علــى ثلــث تركتــه كمــا أن الوقــف تضمــن شــرط غيــر صحيــح 
وهــو أن الوقــف علــى أوالد الظهــور دون أوالد البطــون ثــم تدخــل كل 
مــن )000( و )000( ابنــي )000( وطلبــا أيضــا إبطــال الوقفيــة فيمــا زاد 
ــه ال  ــر مــن الثلــث كمــا أن ــه ال يجــوز شــرعا وقــف أكث ــث ألن عــن الثل
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يجــوز نظامــا إثبــات الوقفيــة يف محكمــة الباحــة ملخالفتــه للفقــرة 3/32 
ال  الواقــف  ألن  الشــرعية  املرافعــات  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن 
يســكن بالباحــة وال يوجــد عقــار مــن العقــارات املوقوفــة يف الباحــة 
كمــا أقــر املتداخــالن بعلمهمــا بالوقفيــة يف حيــاة أبيهمــا وقــد أبــرز 
املدعــى عليــه نظــارة يف اجللســة السادســة عشــرة ورقــة إقــرار أقــر فيهــا 
جميــع املســتحقن مبــن فيهــم املدعيتــن واملتداخلــن باطالعهــم جميعــا 
علــى بيــان بأعيــان الوقــف جميعــا وإقرارهــم أيضــا بتنازلهــم عــن جــزء 
مــن اســتحقاق كل واحــد منهــم لصالــح والدتهــم )000( وقــد أقــرت 
املدعيتــان واملتداخــالن بالتوقيــع علــى هاتــن الورقتــن كمــا أقــرت 
املدعيتــان واملتداخــالن بتنازلهــم عــن اســتحقاقهم مــن غلــة الوقــف لعــام 
1428هــــ لســداد ديــون مورثهــم كمــا قــرروا أيضــا اســتالمهم جلميــع 
ــو1431هـ أي  ــة الوقــف لألعــوام 1429هـــ و1430هـ اســتحقاقهم مــن غل
قبــل إقامــة الدعــوى كمــا أن التقريــر الطبــي الــذي أبرزتــه املدعيتــان 
واملتداخــالن عــن حالــة والدهــم الصحيــة هــو بعــد إثبــات الوقفيــة بأكثر 
مــن ســتة أشــهر وهــو ليــس بصريــح يف فقــدان األهليــة وعليــه وألن الوقف 
يلــزم بالقــول أو الفعــل الــدال عليــه عرفــا بغيــر حكــم حاكــم ينظــر 
الصنائــع  وبدائــع   363/16 الكبيــر  والشــرح   190-189/8 املغنــي 
6/218 وكشــاف القنــاع 7/10 وألن الوقــف هــو نــوع مــن الصدقــة وهــو 
الصدقــة اجلاريــة كمــا ثبــت ذلــك يف احلديــث الــذي رواه أبــو هريــرة أن 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال 
مــن ثــالث صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه( 
أخرجــه مســلم برقــم 3508 وألن الراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم صحــة 
وقــف مــا زاد علــى ثلــث املــال أو الصدقــة بــه بــل وصحــة الوقــف والصدقة 
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بجميــع املــال ملــا ثبــت عــن عمــر رضــي اهلل عنــه أنــه قــال أمرنــا رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم يومــا أن نتصــدق فوافــق ذلــك مــاال عنــدي فقلــت 
اليــوم أســبق أبــا بكــر إن ســبقته يومــا فجئــت بنصــف مالــي فقــال رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــا أبقيــت ألهلــك قلــت مثلــه وأتــى أبــو بكــر 
بــكل مــا عنــده فقــال يــا أبــا بكــر مــا أبقيــت ألهلــك قــال أبقيــت لهــم 
اهلل ورســوله فقلــت واهلل ال أســبقه إلــى شــيء أبــدا أخرجــه الترمــذي 
 1680 برقــم  داوود  وأبــو  صحيــح  حســن  حديــث  وقــال   3675 برقــم 
والدارمــي برقــم 166 واحلاكــم برقــم 1509 وقــال صحيــح علــى شــرط 
مســلم ووافقــه الذهبــي وعلقــه البخــاري بصيغــة اجلــزم يف صحيحــه يف 
بــاب ال صدقــة إال عــن ظهــر غنــى حيــث قــال )كفعــل أبــي بكــر حــن 
تصــدق مبالــه( ينظــر تغليــق التعليــق البــن حجــر 10/3 قــال اإلمــام مالــك 
يف املوطــأ 112/4 الرجــل إذا كان صحيحــا كان أحــق بجميــع مالــه 
يصنــع فيــه مــا شــاء إن شــاء أن يخــرج مــن جميعــه فيتصــدق بــه أو يعطيــه 
مــن شــاء أهـــ قــال الباجــي يف املنتقــى شــرح املوطــأ 55/4 قــال مالــك يف 
العتبيــة واملوازيــة يجــوز للرجــل أن يتصــدق مبالــه كلــه يف صحتــه وقــد 
فعلــه أبــو بكــر الصديــق أهـــ وقــال ابــن بطــال يف شــرح صحيــح البخــاري 
428/3-429 اختلــف العلمــاء فيمــن تصــدق مبالــه كلــه يف صحــة بدنــه 
وعقلــه فقالــت طائفــة ذلــك جائــز إذا كان يف صحتــه واعتلــوا بخبــر أبــي 
بكــر حــن تصــدق مبالــه كلــه وأن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قبــل 
ذلــك ولــم ينكــره وهــو قــول مالــك والكوفيــن والشــافعي واجلمهــور أهـــ 
ــه يف  ــه كل ــا أن التصــدق مبال ــم قــال )وقــال الطبــري والصــواب عندن ث
صحــة بدنــه وعقلــه جائــزه إلجــازة النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم صدقــة 
أبــي بكــر مبالــه كلــه أهـــ وينظــر فتــح البــاري البــن حجــر 26-25/5 
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وعمــدة القــاري للعينــي  328/13 وقــال ابــن بطــال أيضــا )اتفــق مالــك 
والكوفيــون والشــافعي وأكثــر العلمــاء أنــه يجــوز للصحيــح أن يتصــدق 
مبالــه كلــه يف صحتــه أهـــ قــال ابن رشــد يف البيــان والتحصيل 394/13 
)وســئل أي مالــك عــن الرجــل يتصــدق مبالــه كلــه هلل ويتخلــى منــه قــال 
إن كان صحيحــا فــال بــأس أهـــ وقــال القــرايف يف الذخيــرة 288/6 جوز 
مالــك الصدقــة مبالــه كلــه ألن الصديــق رضــي اهلل عنــه فعلــه أهـــ وقــال 
الصنعانــي يف ســبل الســالم 141/2 واختلــف العلمــاء يف صدقــة الرجــل 
بجميــع مالــه فقــال القاضــي عيــاض إنــه جــوزه العلمــاء وأئمــة األمصــار 
أهـــ قــال النــووي يف شــرح صحيــح مســلم 125/7 ) واختلــف العلمــاء يف 
ــه  ــه وال ل ــن علي ــه مســتحب ملــن ال دي ــا أن ــع املــال فمذهبن الصدقــة بجمي
عيــال ال يصبــرون بشــرط أن يكــون ممــن يصبــر علــى اإلضافــة والفقــر 
ومــن لــم جتتمــع لــه هــذه الشــروط فهــو مكــروه قــال القاضــي جــوز 
ــه أهـــ وقــد ســئل  ــع مال جمهــور العلمــاء وأئمــة األمصــار الصدقــة بجمي
اإلمــام احمــد عــن الرجــل يوقــف جميــع مالــه اذا كان صحيحــا علــى 
ورثتــه ؟ فقــال نعــم لــه فعــل ذلــك كمــا فعــل عمــر أهـــ ينظــر كتــاب 
الوقــوف مــن مســائل اإلمــام احمــد 326/1 وســئل أيضــا 334/1 عــن 
الــذي يقــف مالــه وهــو صحيــح أكثــر مــن الثلــث ؟ فقــال يوقــف مــا شــاء 
أهـــ وقــال اإلمــام احمــد أيضــا 33/1 يجــوز لــه يف صحتــه أن يوقــف مالــه 
 25/11 املمتــع  الشــرح  يف  العثيمــن  محمــد  الشــيخ  وقــال  أهـــ  كلــه 
والوقــف ينفــذ مــن جميــع املــال فلــو وقــف جميــع مالــه نفــذ إال أن يكــون 
يف مــرض موتــه املخــوف أهـــ وألن الوقــف علــى أوالد الظهــور دون أوالد 
البطــون وقــف صحيــح وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم ينظــر الــدر املختــار 
696/6 وحاشــية ابــن عابديــن 696/6 واإلســعاف يف أحــكام األوقــاف 



229

للطرابلســي صحيفــة 100 واملدونــة 421/4 والذخيــرة 352/6 والقوانن 
الفقهيــة البــن جــزي صحيفــة 550 واملهــذب 444/1 والوســيط 252/4 
وروضــة الطالبــن 336/5 كتــاب الوقــوف مــن مســائل اإلمــام احمــد 
واإلنصــاف   466/16 الكبيــر  والشــرح   196/8 واملغنــي   407/1
املدعيتــان  بــه  اعترضــت  مــا  وأمــا   47/11 املمتــع  والشــرح   472/16
واملتداخــالن علــى صــك إثبــات الوقفيــة مــن الناحيــة النظاميــة لصــدوره 
مــن محكمــة الباحــة وهــي ليســت مقــر ســكن الواقــف وليســت بلــدا 
ألي عقــار مــن العقــارات املوقوفــة احتجاجــا بالفقــرة رقــم 3/32 مــن 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات وهــذا نصهــا )يجــوز إثبــات الوصايــا 
واألوقــاف يف بلــد الوصــي واملوقــف أو يف بلــد العقــار( فــإن هــذا النــص 
مــن النصــوص املكملــة وهــو يــدل علــى جــواز إثبــات الوقــف يف بلــد 
املوقــف أو بلــد العقــار ولكنــه لــم ينــص علــى بطــالن إثبــات الوقــف فيمــا 
عــدا ذلــك ولــذا فــإن مــا لــم ينــص عليــه نظامــا بالبطــالن فإنــه ال يكــون 
املــادة السادســة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  باطــال وقــد جــاء يف 
)يكــون اإلجــراء باطــال إذا نــص النظــام علــى بطالنــه أو شــابه عيــب 
تخلــف بســببه الغــرض مــن اإلجــراء وال يحكــم بالبطــالن رغــم النــص 
عليــه إذا ثبــت حتقــق الغايــة مــن اإلجــراء أهـــ( لذلــك كلــه وألن الوقفيــة 
ثبتــت يف حيــاة املوقــف وصحتــه وحكــم حاكــم بثبوتهــا وصحتهــا وألن 
مــن القواعــد املقــررة عنــد أهــل العلــم أن حكــم احلاكــم يرفــع اخلــالف 
يف املســائل اخلالفيــة وأن االجتهــاد ال ينقــض باجتهــاد مثلــه لذلــك كلــه 
فقــد رددت دعــوى املدعــن واملتداخلــن وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه 
علــى  احلكــم  وبعــرض  حكمــت  وبذلــك  الدعــوى  هــذه  مــن  نظــارة 
املدعيتــان  وقــررت  القناعــة  نظــارة  عليــه  املدعــى  قــرر  الطرفــن 
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بعــد  القناعــة وطلبــوا رفعــه حملكمــة االســتئناف  واملتداخــالن عــدم 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتهــم مبراجعــة احملكمــة خــالل 
عشــرة أيــام الســتالم الصــك وتقــدمي الالئحــة االعتراضيــة خــالل ثالثــن 
يومــا مــدة االعتــراض فــإذا تأخــروا ســقط حقهــم يف طلــب االســتئناف 
نبينــا  التوفيــق وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل  القطعيــة  واكتســب احلكــم 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف 1433/12/20هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بشــرح فضيلــة الرئيــس برقــم 34/608805 يف 1434/3/10هـــ علــى 
خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف 
برقــم 34350484 يف 1434/3/8هـــ برفقهــا قــرار التصديــق مبوجــب 

القــرار رقــم 3442549 يف 1434/2/20هـــ وهــذا نصــه :- 
فقــد  وبعــد   ، بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  هلل  احلمــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــالع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ )0000( 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33482076 وتاريــخ 
املتضمــن دعــوى )00000( و)0000( ضــد )0000(  1433/12/29هـــ 
كناظــر  حملاســبته  دعــوى  بخصــوص  والدهــم  وقــف  علــى  الناظــر 
للوقــف وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه ولوائحــه االعتراضيــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع )0000( ، قاضــي 
 ،  )00000( وتوقيــع  الدائــرة ختــم  رئيــس   ،  )0000( اســتئناف ختــم 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
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وســلم . حــرر يف 1434/3/15هـــ
فقــد  وبعــد   ، بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  هلل  احلمــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــالع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ )0000( 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33482076 وتاريــخ 
ضــد)0000(  و)0000(   )0000( دعــوى  املتضمــن  هـــ   1433/12/29
الناظــر علــى وقــف والدهــم بخصــوص دعــوى حملاســبته كناظــر للوقــف 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه ولوائحــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه وســلم.



232



233



234



235

رقم الصك:34146939 تاريخه :1434/1/18هـ 
رقم الدعوى :32152179

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34166843  تاريخه: 1434/3/21هـ 

عقــار- هبــة - قطعــة أرض - اإلفــراغ الصــوري- رد الشــهادة ألنهــا جتــر 
قــوة  لهــا  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الصكــوك  لصاحبهــا-  نفعــًا 
ــة  ــام البين ــة لعــدم قي ــات - صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي والي اإلثب

وميــني املدعــى عليهــا علــى نفــي الدعــوى .      

1- قاعدة ) العادة محّكمة ( .
2- مــا ذكــره أهــل العلــم مــن عــدم قبــول شــهادة الــزوج لزوجتــه والفــرع 

ألصلــه .

ــه يف عــام  ــه القاصــرة عقــاًل بأن ــى والدت ــًا عل ــه ولي ادعــى املدعــى بصفت
1403هـــ ســجلت والدتــه منــزاًل ) ذكــر موقعــه( بشــكل صــوري ألختــه 
املدعــى عليهــا لكــي حتصــل علــى القــرض العقــاري- منــذ ذلــك الوقــت 
واملنــزل باســم املدعــى عليهــا ووالدتــه تســكن املنزل إلــى أن مت طردها- 
طلــب املدعــى واليــة احلكــم علــى املدعــى عليهــا بإفــراغ املنــزل لصالــح 
والدتــه- أنكــرت املدعــى عليهــا ماجــا يف الدعــوى وذكــرت بــأن املنــزل 
ملــك لهــا وليــس لوالدتهــا- احضــر املدعــى واليــة ســبعه شــهود- جــرى رد 
شــهادة اخلمســة األول ألنهــا جتــر نفعــًا لصاحبهــا- وكذلــك رد شــهادة 
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الســادس والســابع ألنهــا غيــر موصلــه والتقــوى علــى معارضــه صــك 
التملــك- جــرى االطــالع علــى صــك املنــزل وهــو باســم املدعــى عليهــا 
ومرهــون لصالــح صنــدوق التنميــة العقــاري- جــرى إفهــام املدعــى واليــة 
بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه فطلــب ميينهــا- حلفــت املدعى 
عليهــا اليمــن بعــد أن جــرى حتذيرهــا مــن مغبــة اليمــن الكاذبــة- بنــاء 
ــة بــأن الصكــوك الصــادرة  ــى املــادة 80 مــن نظــام القضــاء املتضمن عل
مــن كتابــة العــدل حســب االختصــاص يكــون لهــا قــوة اإلثبــات ويجــب 
العمــل مبضمونهــا أمــام احملاكــم وال يجــوز الطعــن فيهــا إال تأسيســًا 
علــى مخالفتهــا ملقتضــى األصــول الشــرعية أو النظاميــة أو تزويرهــا 
وألن التأخــر يف إقامــة الدعــوى أكثــر مــن ثالثــن ســنه ممــا يضعــف 
الدعــوى ولــم جتــر العــادة بســكوت صاحــب احلــق عــن حقــه ملثــل هــذه 
املــدة والعــادة محكمــة وبنــاء علــى ميــن املدعــى عليهــا لــذا صــدر احلكم 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى واليــة- اعتــرض املدعــى واليــة علــى 

احلكــم- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة جــدة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32152179 وتاري
وتاريــخ   32475125 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/05/01
1432/05/01 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1432/06/21 هـ أفتتحت 
...ســعودي اجلنســية مبوجــب  اجللســة الســاعة 04 : 11  وفيهــا حضــر 
الســجل املدنــي رقــم ...بخصــوص دعــواه ضــد ...ولــم حتضــر املدعيــة 
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...والتــي مت إبالغهــا باخلطــاب املــؤرخ يف 1432/5/29هـــ هــذا وإلبالغهــا 
مــرة أخــرى رفعــت اجللســة ويف جلســة اخــرى احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
يــوم الثالثــاء املوافــق 1432/09/02هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 19 : 01  
وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وادعــى 
علــى احلاضــرة معــه يف املجلــس الشــرعي ...ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...قائــال يف دعــواه إنــه يف عــام 1403هـــ ســجلت 
والدتــي ...املنــزل الواقــع بجبــل النــور مبكــة املكرمــة بإســم املدعــى 
عليهــا بشــكل صــوري لكــي حتصــل علــى القــرض العقــاري ومــن ذلــك 
الوقــت واملنــزل بإســم املدعــى عليهــا ووالدتــي تســكن املنــزل الــى أن مت 
طردهــا مــن املنــزل لــذا نطلــب احلكــم علــى املدعــى عليهــا بإفــراغ املنــزل 
املذكــور لصالــح والدتــي هكــذا ادعــى وبعــرض الدعوى علــى احلاضرة 
أجابــت قائلــة مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح جملة وتفصيــال والصحيح 
أن هــذا املنــزل هــو ملكــي وليــس لوالدتــي وإذا كان لــدى املدعي البينة 
علــى مــا يذكــر فليحضرهــا هكــذا أجابــت بعــد ذلــك ســألت املدعــى 
عليهــا عــن صــك امللكيــة فقالــت إنــه ليــس لدي االن ومســتعدة إلحضاره 
يف اجللســة القادمة ولذا رفعت اجللســة ويف جلســة اخرى حضر الطرفان 
وســألت املدعــي هــل لديــه بينــة علــى دعــواه فأحضــر للشــهادة  كال مــن 
...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤاله عــن عمــره 
وأســكن  عامــا   53 عمــري  قــال  بالطرفــن  قرابتــه  وصلــة  وســكنه 
مبكــة وقرابتــي فاملدعــي واملدعــى عليهــا أخــوة لزوجتــي ثــم شــهد قائــال 
أشــهد هلل تعالــى بــأن والــدة زوجتــي ...أخبرتنــي بأنهــا قــد تلقــت األرض 
ــة مــن والدهــا ...ولكنهــا طلبــت مــن والدهــا تســجيل األرض بإســم  هب
ابنتهــا املدعــى عليهــا ...كونهــا أرملــة يف ذلــك احلــن وتســتحق قــرض 
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صنــدوق التنميــة العقاريــة وأننــي أنــا مــن قمــت باالشــراف علــى بنــاء هــذه 
والــدة  عمتــي  مــن  تكليــف  علــى  بنــاء  االقســاط  وتســديد  العمــارة 
الطرفــن هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت أمــا 
الشــاهد فــال أعلــم عــن حالــه شــيئا وأمــا شــهادته فغيــر صحيحــة هكــذا 
رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ...ســعودي  ثــم أحضــر  قــررت 
...وبســؤاله عــن عمــره وســكنه وصلــة قرابتــه بالطرفــن قــال عمــري 37 
عامــا وأســكن بجــدة وقرابتــي فاملدعــي واملدعــى عليــه أخــوة لوالدتــي 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل تعالــى أننــي منــذ أن 
ــا أســمع أن ...هــي مــن تقــوم بســداد  كنــت يف التاســعة مــن عمــري وأن
أقســاط صنــدوق التنميــة العقاريــة وقــد كان زوج خالتــي املدعــو ...هــو 
مــن يقــوم بســداد األقســاط يف الفتــرة األولــى ومــن ثم تولــى خالي املدعي 
الســداد لبقيــة األقســاط هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبعــرض الشــاهد 
ــه  ــم عــن حال ــى املدعــى عليهــا قالــت أمــا الشــاهد فــال أعل وشــهادته عل
شــيئا وأمــا شــهادته فغيــر صحيحــة وبينــي وبــن هــذا الشــاهد خصومــة 
هكــذا قــررت كمــا أحضــر ...ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني 
قــال  بالطرفــن  قرابتــه  عــن عمــره وســكنه وصلــة  ...وبســؤاله  رقــم 
عمــري 52 عامــا وأســكن مبكــة وقرابتــي فاملدعــي واملدعــى عليهــا 
أخــوة لــي مــن الرضاعــة وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل 
تعالــى بــأن جــدي ... قــد قــام بهبــة األرض مــورد النــزاع لوالــدة املدعــي 
واملدعــى عليهــا ...كمــا قــام بهبــة أراضــي جلميــع أبنــاءه هــذا مــا لــدي وبــه 
أشــهد وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليهــا قــال أمــا الشــاهد 
ــم عــن حالــه شــيئا وأمــا شــهادته فغيــر صحيحــة  وبينــي وبينــه  فــال أعل
مشــاكل عائليــة هكــذا قــررت ثــم أحضــر ...ســعودي اجلنســية مبوجــب 
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قرابتــه  عــن عمــره وســكنه وصلــة  ...وبســؤاله  رقــم  املدنــي  الســجل 
بالطرفــن قــال عمــري 29 عامــا وأســكن مبكــة وقرابتــي فاملدعــي 
واملدعــى عليــه أخــوة لوالدتــي وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد 
ــأن  ــا أســمع ب ــة مــن عمــري وأن ــت يف الثامن ــذ أن كن ــه من ــى بأن هلل تعال
ــا شــقة وغرفــة للســكن  ــي بإعطائن ــي ...وقــد قامــت جدت العمــارة جلدت
فيهــا ألنهــا مالكــة العمــارة هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبعــرض الشــاهد 
ــه  ــم عــن حال ــى املدعــى عليهــا قالــت أمــا الشــاهد فــال أعل وشــهادته عل
شــيئا وأمــا شــهادته فغيــر صحيحــة حيــث إنــه صاحــب مصلحــة يف البنــاء 
مبوجــب  اجلنســية  ...ســعودي  أحضــر  ثــم  قــررت  هكــذا  العمــارة  يف 
الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤالها عــن عمرهــا وســكنها وصلــة قرابتهــا 
بالطرفــن قالــت عمــري 57 عامــا  وأســكن بجــدة وقرابتــي فاملدعــي 
ــت  ــا مــن شــهادة قال ــا  أخــوة أشــقاء وبســؤالها عمــا لديه واملدعــى عليه
... النــزاع ملــك لوالدتــي  أشــهد هلل تعالــى أن االرض والعمــارة مــورد 
ــة االرض  ــي ...كتاب ــت مــن خال ــا طلب ــة مــن والدهــا ولكنه ــا هب وتلقته
بإســم املدعــى عليهــا لكونهــا أرملــة وتســتحق قــرض صنــدوق التنميــة 
ــى  ــه أشــهد  وبعــرض الشــاهدة وشــهادتها عل ــة هــذا مــا لــدي وب العقاري
املدعــى عليهــا قالــت أمــا الشــاهدة فــال أعلــم عــن حالهــا شــيئا وأمــا 
ثــم  شــهادتها فغيــر صحيحــة وبينــي وبينهــا خصومــة هكــذا قــررت 
أحضــر ...ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤالها عــن 
عمرهــا وســكنها وصلــة قرابتهــا بالطرفــن قالــت عمــري 72 عامــا 
وأســكن مبكــة وقرابتــي فاملدعــي واملدعــى عليــه أبنــاء أخي وبســؤالها 
عمــا لديهــا مــن شــهادة قالــت أشــهد هلل تعالــى بــأن ... قــد تلقــت االرض 
مــورد النــزاع هبــه مــن والدهــا وقــد قام شــقيقي ...بتســجيل االرض بإســم 



240

ــة  ــة وتســتحق القــرض مــن صنــدوق التنمي املدعــى عليهــا لكونهــا أرمل
العقاريــة وكانــت والــدة املدعــى عليهــا هــي مــن تقــوم بســداد االقســاط 
وتكلــف بذلــك زوج ابنتهــا ...وابنهــا ...هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبعــرض 
الشــاهدة وشــهادتها علــى املدعــى عليــه قالــت أمــا الشــاهدة فــال أعلــم 
عــن حالهــا شــيئا وأمــا شــهادتها فغيــر صحيحــة ثــم أحضــر ... ســعودية 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤالها عــن عمرها وســكنها 
وصلــة قرابتهــا بالطرفــن قالــت عمــري 47 عامــا  وأســكن مبكــة 
ــا أخــوة أشــقاء وبســؤالها عمــا لديهــا  ــي فاملدعــي واملدعــى عليه وقرابت
مــن شــهادة قالــت أشــهد هلل تعالــى بــأن والدتــي قــد تلقــت االرض مــورد 
ــق والدهــا وكان عمــري يف ذلــك احلــن عشــرون  ــه عــن طري ــزاع هب الن
ســنة وقــد طلبــت والــدت مــن خالــي ...تســجيل العقــار بإســم املدعــى 
العقاريــة  التنميــة  صنــدوق  قــرض  وتســتحق  مطلقــة  كونهــا  عليهــا 
وكانــت والدتــي هــي مــن تقــوم بســداد االقســاط وتكلــف بذلــك زوج 
ابنتهــا ... وابنهــا ...هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبعــرض الشــاهدة وشــهادتها 
علــى املدعــى عليهــا قالــت أمــا الشــاهدة فــال أعلــم عــن حالهــا شــيئا وأمــا 
شــهادتها فغيــر صحيحــة وتوجــد بينــي وبينهــا خصومــة هكــذا قــررت 
هــذا وحلــن وروود صــك العقــار مــن كتابــة عــدل مكــة رفعــت اجللســة 
ويف جلســة اخــرى حضــر الطرفــان وحيــث انــه قــد ســقط ســهوا ســؤال 
املدعــى عليهــا عمــا اســتمهلت مــن إحضارهــا  لصــك امللكيــه يف اجللســه 
ــه مفقــود مــن شــهر جمــاد  ــت ان ــه فقال الســابقه فقــد جــرى ســؤالها عن
االولــى مــن عــام 1432هـــ وأبــرزت صــورة مــن صحيفــة النــدوه بتاريــخ 
1432/5/24هـــ العــدد 15948 واملتضمــن اعــالن وكيــل املدعــي عليهــا 
يف   368 رقــم  الصــك  مــن  صــورة  ابــرزت  كمــا  الصــك  فقــدان  عــن 
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1403/5/18هـــ وباالطــالع عليهــا وجــد يتضمــن ...قطعــة االرض 313 
الواقعــه مبكــه املكرمــة شــمال شــرق ... للمدعــى عليهــا ...هــذا وقــد 
جــرت الكتابــة لكتابــة عــدل االولــى مبكــه املكرمــه باخلطــاب رقــم 
32/1182400 يف 1432/9/15هـــ بخصــوص بعــث اصــل صــك العقــار 
ولــم يردنــي اجلــواب حتــى تاريخــه هــذا وحلــن ورود اجلــواب رفعــت اجللســه 
ويف جلســة اخــرى ويف جلســة اخــرى حضــر الطرفــان وكان قــد وردنــي 
خطــاب كتابــة عــدل األولــى مبكــه املكرمــة رقــم 332005971 يف 
1433/12/22هـــ بخصــوص بعــث صــورة خطيــة مــن مــن ســجل الصــك 
رقــم 368 يف 1433/5/17هـــ علمــا ان الصــك مرهــون لــدى صنــدوق 
التنميــة العقــاري وباإلطــالع علــى الصــك املذكــور اعــاله وجــد بــه ) 
حضــور ... قائــال أن مــن اجلــاري يف ملكــي قطعــة األرض رقــم 313 
الواقعــة مبكــه املكرمــة شــمال شــرق ... واملفــرزه مــن مخطــط ... انــي 
برهــن  ...واملنتهــي  إلــى  أعــاله  املذكــورة  األرض  قطعــة  وهبــت  االن 
ــة العقــاري ( .بســؤال املدعــي  ــه لصنــدوق التنمي كامــل احملــدود بباطن
هــل لديــه زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت واطلــب البــت يف 
القضيــة وعليــه وللتأمــل وانتهــاء وقــت اجللســه رفعــت اجللســه ويف جلســة 
اخــرى حضــر الطرفــان وبعــد الدراســة والتأمــل يف ضبــوط اجللســات 
وجــد أنــه يتــم ضبــط مضمــون صــك الواليــة وســؤال املدعــي واليــة أبــرز 
الصــك رقــم 3213414 1432/6/15هـــ الصــادر مــن احملكمــة العامــة 
بجــدة املتضمــن اقامــة ...ولــي علــى والدتــه ... وباإلطــالع علــى شــهادة 
الشــهود والذيــن أحضرهــم املدعــي واليــة وجــدت شــهادة الشــاهد ... 
احلــال  وكذلــك  لزوجتــه  بشــهادة  نفعــا  يجــر  كونــه  التهمــه  تلحقــه 
بالنســبة لشــهادة كل مــن ...و...فهــم بذلــك يجــرون نفعا ألنفســهم وكذا 
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احلــال شــهادة كل م ...و...فهــم بذلــك يجــرون ألنفســهم نفعــا عــن طريــق 
أمهاتهــم وقــد قــرر اهــل العلــم عــدم قبول شــهادة الزوج لزوجتــه و لوالدته 
أمــا مــا يتعلــق بشــهادة الشــاهد ...وشــهادة الشــاهد ...فهــى غيــر موصلــة 
إلــى ســبق متلــك والــدة املدعــي واليــة ...وقبضهــا للهبــة مــورد النــزاع مــن 
والدهــا وبالتالــي فهــي ال تقــوى علــى معارضــة صــك اإلفــراغ املذكــور 
مضمونــه اعــاله وبســؤال املدعــي واليــة هــل يرغــب يف حتليــف املدعــى 
عليهــا اليمــن علــى نفــي دعــواه اجــاب بأنــه يطلبهــا ويطلــب حتليفهــا 
كذلــك علــى نفــي حصــول املفاوضــة يف مــا بــن املدعــى عليهــا ووالدتهــا 
علــى اإلفــراغ مقابــل مبلــغ مالــي لتســجيلها األرض بصنــدوق التنميــة 
وبعــد  بإدائهــا  اســتعدت  املدعــى عليهــا  ذلــك علــى  وبعــرض  العقــاري 
ــا )  ــي منه ــة بعــد طلب ــة حلفــت قائل ــة اليمــن الكاذب حتذيرهــا مــن مغب
واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو الرحمــن الرحيــم عالم الغيب والشــهادة 
الطالــب الغالــب الضــار النافــع الــذي يعلــم خائنــة األعــن ومــا تخفــي 
الصــدور أنــي قــد تلقيــت األرض الواقعــة مبكــه املكرمــة ... مــن قبــل 
جــدي ...هبــة صحيحــة وليــس لوالدتــي حــق فيهــا ولــم تســجل األرض 
مــورد النــزاع لــي مــن قبــل جــدي هبــة صوريــة ألجــل احلصــول علــى قــرض 
مــن صنــدوق التنميــة العقــاري ولــم اتفــاوض مــع والدتــي علــى افــراغ 
األرض مــورد النــزاع واعادتهــا مللكيتهــا مقابــل مبلــغ مــن املــال وذلــك 
عــوض عــن تســجيل األرض بأســمي لــدى صنــدوق التنميــة العقــاري واهلل 
العظيــم واهلل العظيــم واهلل العظيــم ( هكــذا حلفــت وعليــه فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل االولــى مبكــه املكرمــة رقــم 368 يف 1403/5/18هـــ واملتضمــن 
هبــة ...قطعــة االرض 313 الواقعــه مبكــه املكرمــة شــمال شــرق جبــل 
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النــور للمدعــى عليهــا ...فهــي قــد انتقلــت للمدعــى عليهــا عــن طريــق 
ــاب  ــة وهــذا يعنــي متلكهــا لهــا حيــث إن األوراق الصــادرة مــن كت الهب
العمــل  ويجــب  األثبــات  قــوة  لهــا  االختصــاص يكــون  العــدل حســب 
مبضمونهــا امــام احملاكــم وال يجــوز الطعــن فيهــا اال تأسيســا علــى 
مخالفتهــا ملقتضــى األصــول الشــرعية او النظاميــة او تزويرهــا كمــا 
نصــت علــى ذلــك املــادة الثمانــون مــن نظــام القضــاء وكذلــك فــإن تأخــر 
أقامــة الدعــوى ألكثــر مــن ثالثــن ســنة ممــا يضعــف الدعــوى ولــم جتــر 
والعــادة  املــدة  هــذه  ملثــل  حقــه  عــن  احلــق  صاحــب  بســكوت  العــادة 
محكمــة وبنــاء علــى اليمــن التــي حلفتهــا املدعــى عليهــا بنــاء لطلــب 
املدعــي واليــة فقــد افهمــت املدعــي واليــة بأنــه لــم يثبــت لــدي ســبق متلــك 
والدتــه للهبــة مــورد النــزاع وافهمتــه بانــه ال حــق لوالدتــه يف األرض مــورد 
النــزاع وصرفــت النظــر عــن دعــواه وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى 
الطرفــن قنعــت بــه املدعــى عليهــا وقــرر املدعــي واليــة عــدم قناعتــه 
وجــرى  لطلبــه  فاجيــب  االســتئناف  حملكمــة  رفعــه  وطلــب  باحلكــم 
الفتــرة  خــالل  عليــه  لالعتــراض  احلكــم  صــك  مــن  صــورة  تســليمه 
النظاميــه ثالثــون يومــًا وافهــم اذا لــم يتقــدم خاللهــا باعتراضــه فســوف 
ــة ففهــم  ــب االســتئناف ويكتســب احلكــم القطعي يســقط حقــه يف طل
ذلــك  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وسلم . حرر يف  1434/01/18 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم اإلثنــن املوافــق1434/05/20 هـــ افتتحــت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف باخلطــاب رقــم  اجللســة حيــث عــادت املعامل
34642910 يف 1434/3/28هـ مصادقا عليها بالقرار رقم34166843 
وصــورة  الصــك  وبدراســة   ( املقدمــة  بعــد  ونصــه  1434/3/21هـــ  يف 
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ــى احلكــم  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باالكثري ــه االعتراضي ضبطــه والئحت
قاضــي اســتئناف ...قاضــي اســتئناف ...لــه وجهــة نظــر رئيــس الدائــرة ... 
ختمــه وتوقيعــة ( . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/20 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 32/475125 وتاريــخ 
الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/3/10هـــ 
...القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 3414639 وتاريــخ 
1434/1/18هـــ ، املتضمــن دعــوى ...ضــد ...، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والئحتــه اإلعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم. 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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رقم الصك : 34189207 تاريخه : 1434/4/16هـ 
رقم الدعوى : 3420212

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:34204826 تاريخه : 1434/5/4هـ

هبــة - مطالبــة بإثبــات هبــة متوفــى - إقــرار بعــض املدعــى عليهــم 
وإنــكار البعــض - إثبــات املدعــي صحــة دعــواه بالبينــة - التحــوط يف 
حقــوق القصــر - شــاهدان معــدالن وميــني االســتظهار - احلكــم بصحــة 
دعــوى املدعــى- وجــوب رفــع الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف عنــد 

وجــود قصــر .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعد العدالة يف تســبيب 
حكمه.

أقــام املدعــى دعــوى علــى ورثــة متوفــى يطالــب بإثبــات هبــة مورثهــم 
ــه بيــت  ــم علي ــه يف عقــار أقي ــه مــن والدت ــه املشــاع مــن إرث كامــل نصيب
وذكــر أنــه قبضــه واســتلمه منــه يف حياتــه وأنــه تــويف قبــل أن يفــرغ الهبــة 
للمدعــي وطلــب إثبــات ذلــك والتهميــش مبوجبــه علــى صــك امللكيــة - 
أنكــر بعــض املدعــى عليهــم علمهــم مبــا يطالــب بــه املدعــي وأقــروا بــأن 
ال مانــع لديهــم إذا ثبتــت دعــوى املدعــى مــن احلكــم لــه مبــا يدعيــه وأقــر 
بعــض املدعــى عليهــم بصحــة مــا جــاء يف الدعــوى - طلبــت احملكمــة 
مــن املدعــي البينــة فأحضــر شــاهدين معدلــن شــهدا بصحــة دعــوى 
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املدعــى كمــا طلبــت احملكمــة مــن املدعــى ميــن االســتظهار احتياطــا 
حلــق القصــار مــن الورثــة فحلــف املدعــي - ثبــت لــدى احملكمــة أن مــورث 
املدعــى عليهــم قــد وهــب املدعــي كامــل نصيبــه مــن إرثــه مــن أمــه مــن 
العقــار املذكــور وحكمــت بذلــك وقــررت رفــع هــذا اإلجــراء حملكمــة 
االســتئناف لوجــود القاصــر- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )000( رئيــس احملكمــة العامــة بعنيــزة 
وبنــاء علــى الدعــوى املقدمــة ضــد ورثة )000(  بشــأن إثبــات هبة واحملالة 
لنــا برقــم 3420212 وتاريــخ 1434/1/12هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 
افتتحــت  1434/4/15هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ففــي  1434/1/12هـــ 
اجللســة الســاعة 00 : 9 عليه حضر )000( ســعودي اجلنســية فادعى ضد 
احلاضريــن معــه يف مجلــس احلكــم كال مــن وكيــال عــن بالوكالــة 
ســجل رقــم  9544  يف 2010/10/11م الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الســورية يف500 املصــادق عليهــا مــن اجلهــات املختصــة وحضــر )000( 
ســعودي اجلنســية الوكيــل الشــرعي عــن )000( املذكــورة بصفتهــا ولية 
علــى ابنتهــا القاصــرة )000( مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل بســوريا برقــم 184 املوافــق 28 نيســان 2009م املصــادق عليهــا 
مــن اجلهــات املختصــة واحلاضــرة )000( أصيلــة عــن نفســها ووكيلــة عــن 
كل مــن بالوكالــة رقــم يف 1431/3/13ه الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
...... واملدعــى عليهــم هــم جميــع ورثــة )000( مبوجــب صــك حصــر الورثــة 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم  يف 1427/9/9هـــ املتضمــن وفــاة  
)000( انحصــار إرثــه يف زوجتيــه ويف بناتــه وجميعهــم بالغــون ماعــدا 
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)000( املولــودة يف 1424/2/29هـــ ويف العاصــب أخيه الشــقيق قائال يف 
دعــواه : توفيــت والدتــي عــام 1412هـ وانحصر إرثها يف ولديها وشــقيقي 
)000( مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
2/18 يف 1413/2/27هـــ وخلفــت مــن ضمــن تركتهــا منزلهــا الواقــع  
يف مدينــة )000( اململــوك لوالدتــي الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
 : يلــي شــماال  مــا  برقــم 1/140 يف 1402/3/25هـــ حــدوده وأطوالــه 
القطعــة رقــم 300 بطــول أربعــة وعشــرين متــرا وجنوبــا: القطعــة رقــم 
ــار  ــرا وشــرقا :شــارع عــرض عشــرة أمت 296 بطــول أربعــة وعشــرين مت
بطــول اثنــن وعشــرين متــرا وغربــا :القطعــة رقــم 299 بطــول اثنــن 
وعشــرين متــرا واملســاحة اإلجماليــة خمســمائة وثمانيــة وعشــرين متــرا 
مربعــا وإن أخــي مــورث املدعــى عليهــم وهبنــي يف حياتــه كامــل نصيبــه 
املشــاع مــن إرثــه مــن والدتــه مــن هــذا البيــت وقــد قبضتــه واســتلمت منــه 
يف حياتــه ثــم تــويف يرحمــه اهلل بتاريــخ 1427/7/12هـــ قبــل أن يفــرغ 
لــي نصيبــه أطلــب إثبــات ذلــك والتهميــش مبوجبــه علــى صــك ملكيــة 
هــذا البيــت هــذه دعــواي هكــذا ادعــى املدعــي، وبعــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليهــم أجــاب بقولهمــا ال نعلــم عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي واذا 
ــه  ــه مبــا تضمنت ــا مانــع مــن احلكــم ل اثبــت دعــواه فليــس لــدى موكلين
دعــواه واجابــت )000( باألصالــة والوكالــة بقولهــا: مــا ذكــره املدعــي 
يف دعــواه فكلــه صحيــح فــإن مورثنــا يرحمــه اهلل قد وهــب عمنا املدعي 
كامــل نصيبــه املشــاع يف حياتــه مــن إرثــه مــن والدتــه مــن هــذه البيــت 
املذكــور يف الدعــوى وقبــض الهبــة يف حيــاة مورثنــا ولكــن مورثنــا 
ــا مــن إفــراغ نصيــب  ــا ولــدى موكلين ــع لدين ــه وال مان ــم يفــرغ ل تــويف ول
مورثنــا مــن هــذه األرض للمدعــي هكــذا أجابــت..  وطلبــت مــن املدعــي 
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البينــة فأحضــر كال مــن )000( ســعودي اجلنســية وهومــن مواليــد عــام 
1392هـــ ومــن ســكان )000( وال تربطــه عالقــة بالطرفــن ســوى ان 
املدعــي زوج والدتــه و)000( ســعودي وهــو مــن مواليــد عــام 1381هـــ ومن 
ســكان )000( وال تربطــه عالقــة بالطرفــن ســوى ان املدعــي زوج اختي 
ولــدى ســؤالهما عــن مــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا 
مبفــرده قائــال : أشــهد بــاهلل تعالــى بــأن مــورث املدعــى عليهــم قــد وهــب 
شــقيقه املدعــي هــذا احلاضــر كامــل نصيبــه مــن البيــت املذكــورة 
حدودهــا وأطوالهــا يف دعــوى املدعــي أعــاله الواقــع بحــي )000( مــن 
مدينــة بــدون مقابــل وأن املدعــي قــد قبــض هــذه الهبــة وأســتلمها يف حيــاة 
مــورث املدعــى عليهــم وهــو يف حالــة صحــة مــن عقلــه هــذا مــا لــدي و بــه 
أشــهد هكــذا شــهد كل واحــد مــن الشــاهدين وبعــرض الشــاهدين 
وشــهادتهما علــى املدعــى عليهــم قــال مــال نقــول يف الشــهادة والشــهود اال 
خيــرا وقالــت )....(: مــا ذكــره الشــاهدان فكلــه صحيــح هكــذا قــرروا 
فطلبــت معدلــن للشــاهدين فأحضــر املدعــي كال مــن )000( ســعودي 
اجلنســية مبوجب الهوية الوطنية رقم  )000( و)000( وشــهد كل واحد 
ــة الشــاهدين املذكوريــن أعــاله  ــه : أشــهد هلل تعالــى بعدال منهمــا بقول
واســتقامتهما يف الديــن واملــروءة هكــذا شــهدا، كمــا جــرى التأكــد 
مــن مطابقــة الصــك لســجله وأنــه لــم يطــرأ عليــه شــيء حســب خطــاب 
رئيــس كتابــة عــدل عنيــزة يف 1434/2/5هـــ وهو صالــح لإلفراغ ونظرا 
ألن مــن ضمــن الورثــة قاصــرة وألن ميــن االســتظهار تشــرع احتياطــا حلــق 
القصــار لــذا طلبــت مــن املدعــي أن يحلــف ميــن االســتظهار فحلــف بعــد 
أن خوفتــه بــاهلل مــن مغبــة اليمــن الكاذبــة قائــال : واهلل العظيــم الــذي 
ال الــه إال هــو إن أخــي الشــقيق )000( مــورث املدعــى عليهــم قــد وهبنــي 



249

ــه أعــاله  ــه املذكــورة حــدوده وأطوال ــه مــن العقــار الــذي ادعــي ب نصيب
ــا بــاإلرث مــن مورثتنــا وإننــي قــد قبضــت هــذه الهبــة منــه يف  العائــدة لن
حياتــه رحمــه اهلل ، هكــذا حلــف كمــا جــرى اإلطــالع علــى صــك 
حصــر ورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة 25/18 يف 1413/2/27هـــ 
املتضمــن وفاتهــا يف 1412/2/24هـــ وانحصــار إرثهــا يف ولديهــا وهــم 
ــة  ــة ومنهــا صــك ملكي وجميعهــم بالغــون ودراســة كافــة أوراق املعامل
العقــار املتضمــن متلــك للعقــار وصــك حصــر ورثــة خلــف املذكــور وألن 
وكاالت املدعــى عليهــم تخــول لهــم حــق املطالبــة واملدافعــة والــرد علــى 
الدعــوى وألن املدعــي اثبــت بالبينــة املعتبــرة شــرعا صحــة دعــواه وحلــف 
ــدي أن مــورث املدعــى  ــى صحــة دعــواه فقــد ثبــت ل ميــن االســتظهار عل
عليــه مقــد وهــب شــقيقه املدعــي كامــل نصيبــه مــن إرثــه مــن امــه 
)000( مــن هــذا العقــار املذكــور بــدون مقابــل ومبوجبــه فقــد انتقــل 
نصيبــه املشــاع مــن هــذا العقــار ألخيــه املدعــي وبذلــك حكمــت وقــررت 
التهميــش مبوجبــه بذلــك علــى صــك امللكيــة وســجله بعــد تصديــق 
احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ، وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليهــم وكالــة قنعــوا بــه وألن مــن ضمــن الورثــة قاصــرة لــذا قــررت رفــع 
ــى اهلل  هــذا اإلجــراء حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه حســب املتبــع وصل

علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/4/15هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )000( رئيــس احملكمــة العامــة بعنيــزة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنا من فضيلــة رئيس احملكمة العامة بعنيزة 
برقــم 3496134  املقيــدة باحملكمــة  وتاريــخ 1434/01/12هـــ  برقــم 
وتاريــخ 1434/01/12هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق 1434/05/18هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وقــد وردتنا املعاملــة من محكمة 
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االســتئناف بالقصيــم برقــم يف 1434/5/7هـــ وقــد ظهــر علــى الصــك 
مــن اصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة كل مــن)000( 
و)000(و)000( مبــا مضمونــه )احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى 
هــذا الصــك رقــم 34189207 يف 1434/4/16هـــ الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ)000( واصدرنــا القــرار رقــم 34204826 وتاريــخ 1434/5/4هـــ 
 . املتضمــن التصديــق علــى احلكــم الصــادر مبوضــوع هــذه الدعــوى 
قاضــي اســتئناف )000( قاضــي اســتئناف)000( رئيــس الدائــرة )000( 
بــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا  ختمهــم وتوقيعهــم انتهــى (( 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/18هـــ.
احلمــدهلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم علــى املعاملــة الــواردة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة وتاريــخ 1434/4/24هـــ؛ اخلاصــة  مــن فضيل
بدعــوى )000( ضــد ورثــة )000(؛ بشــأن إثبــات هبــة مورثهــم نصيبــه 
مــن املنــزل الواقــع  العائــد لهمــا بــاإلرث مــن أمهمــا ؛ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلتــه وتاريــخ 1434/4/16هـــ؛ املتضمــن أنــه ثبــت لديــه 
)000(كامــل  املدعــي  شــقيقه  وهــب  قــد  عليهــم  املدعــى  مــورث  أن 
نصيبــه مــن إرثــه مــن أمــه )000( مــن هــذا العقــار املذكــور بــدون مقابــل 
ومبوجبــه فقــد انتقــل نصيبــه املشــاع مــن هــذا العقــار ألخيــه املدعــي 
وبــه حكــم ؛ كمــا هــو مــدون ومفصــل فيــه ؛ وبدراســة الصــك وصــورة 
تنبيــه  مــع  احلكــم.  علــى  التصديــق   : قررنــا  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه 
ــه وســمى ذلــك ميــن  ــى مــا يدعي ــه اســتحلف املدعــي عل ــى أن ــه إل فضيلت
اســتظهار وهــذه اليمــن ال حاجــة لهــا مــع وجــود البينــة املثبتــة للدعــوى 
ــق ؛  وليســت ميــن االســتظهار. فيالحــظ هــذا مســتقباًل.  واهلل املوفــــــــــــ
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ــه وصحبــه وســلم. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآل
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الصلــح بــني الطرفــني- األصــل يف التصرفــات حملهــا علــى الصحــة- 
عــدم ثبــوت نقــص األهليــة أو املــرض للمــورث حــني الهبــة- ثبــوت الهبــة 

للموهــوب لــه مبــوت املــورث قبــل رجوعــه- رد الدعــوى .

1. )األصــل يف التصرفــات حملهــا علــى الصحــة( ينظــر الذخيرة 246/6 
والفروق 84/2.

2. جــاء يف الشــرح الكبيــر 68/17 )إذا فاضــل بــني ولــده يف العطايــا أو 
خــص بعضهــم بعطيــة ثــم مــات قبــل أن يســترد ثبــت ذلــك للموهــوب 
لــه ولــزم وليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع هــذا املنصــوص عــن أحمــد...(.

ادعــى بعــض الورثــة علــى زوجــة مورثهــم يطالبــون بإبطــال عطيــة مورثهــم 
لهــا وألوالدهــا منــه - حيــث إن مورثهــم قبــل وفاتــه بخمســة أشــهر أفــرغ 
عقــارًا لهــا وألودهــا منــه ومورثهــم كان مريضــًا وقــت اإلفــراغ ومصــاب 
بجلطــة يف رأســه - أجابــت املدعــى عليهــا باملصادقــة علــى العطيــة وأن 
مورثهــم عنــد اإلفــراغ كان بكامــل وعيــه وقــد أصيــب بجلطــة يف رأســه 
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ولــم يتأثــر منهــا ســوى أن يــده ثقلــت عليــه وبعــد اإلفــراغ بتســعة أيــام 
أصيــب بجلطــة أخــرى وفقــد احلركــة وأصبــح ينســى أحيانــًا وال توافــق 
علــى طلــب املدعــي وذلــك أن مورثهــم أراد أن يفــرغ للمدعــي وأخوتــه 
أرضــًا زراعيــة لكنهــم رفضــوا هكــذا أجابــت - صــك ملكيــة العقــار 
لــدى كاتــب العــدل بانتقــال امللكيــة للمدعــى عليهــا  مهمــش عليــه 
ــة  ــل  - استفســر ناظــر القضي ــازل بــدون مقاب ــق التن وأوالدهــا عــن طري
مــن املستشــفى عــن حالــة مــورث املدعــن واملدعــى عليهــا عنــد خروجــه 
هــل كانــت مســتعصية يخشــى عليــه مــن املــوت أو مســتقرة - وردت 
أن  ومبــا   - الطبيــة  حلالتــه  تفصيــل  مــع  مســتقرة  حالتــه  بــأن  اإلفــادة 
األصــل يف التصرفــات حملهــا علــى الصحــة ( ينظــر الذخيــرة 246/6 
والفــروق 84/2 - ومبــا أن العطيــة مثبتــة بورقــة رســمية لــدى كاتــب 
العــدل ولــم يثبــت أنــه حــن العطيــة كان ناقــص األهليــة أو مريضــًا 
مرضــًا مخوفًا،ومبــا أن مــورث الطرفــن مــات قبــل رجوعــه عــن عطيتــه 
بعــدم  احلكــم   -  ) الكبيــر) 68/17  الشــرح  ينظــر  عليهــم  للمدعــى 
ثبــوت اســتحقاق املدعــن لشــيء مــن العقــار محــل النــزاع ورد دعواهــم 
احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  احلكــم  صــدق  بالئحــة-  املدعــي  اعتــرض   -

السادســة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احملكمــة  يف  القاضــي    ........ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32140029 املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 32439772 وتاريــخ 1432/04/24هـــ  حضــر املدعــي 
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........  حامــل الســجل املدنــي رقــم ........  كمــا حضــرت املدعــى عليهــا 
مصلحــة ........  ســجل مدنــي رقــم ........  واملعــرف بهــا مــن قبــل ابنهــا 
متعــب ........  ســجل مدنــي رقــم ........  وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال: 
إن والــدي قــد تــويف عــام 1431هـــ  وانحصــر ارثــه يف زوجتــه الباقيــة يف 
ــه منهــا وهــم  ــه مصلحــه ........  ويف أوالده  البالغــن  املرزوقــن ل عصمت
........  و........  و........  و........  و........  و........  ويف أوالده البالغــن ........  
و........  و........  و........  و........  و........  املزوقــن لــه مــن زوجتــه ........  
املطلقــة يف حياتــه مبوجــب صــك حصــر اإلرث رقــم 19/100/220يف 
1432/3/21هـــ الصــادر مــن هــذه احملكمــة وقبــل وفاته بخمســة أشــهر 
ــًا مــن أربعــة أدوار لبعــض  ــة مكون ــًا يف حــارة البلدي أفــرغ عقــارًا كائن
الورثــة وهــم زوجتــه .........  وأوالدهــا البالغــن املرزوقــن لهــا مــن مورثنــا 
وهــم ........  و........  و........  و........  و........  و........  اطلــب إبطــال هــذه 
العطيــة وقســمة هــذا العقــار بــن جميــع الورثــة حســب القســمة الشــرعية 
علمــًا بــان والــدي كان وقــت اإلفــراغ مريضــا ومصابــًا  بجلطة يف الرأس  
هــذه دعــواي ، وبســؤال املدعــي عــن صــك حصــر الورثــة أبــرز صــكًا 
صــادرا مــن هــذه احملكمــة برقــم 19/100/220 يف 1431/3/21هـــ 
ــه طبــق مــا ذكــره يف دعــواه إ.هـــ وبســؤاله عــن  ــه وجدت وباالطــالع علي
تاريــخ وفــاة والــده قــال يف 1431/2/30هـــ إ.هـــ  وبســؤاله عــن حالــة والده 
قبــل الوفــاة قــال إنــه أصيــب بجلطــة وقبــل وفاتــه بثالثــة أشــهر لــم يكــن 
بكامــل وعيــه وكان ينســى كثيــرًا هكــذا أجــاب ، ثــم قــال إنــه قبــل 
اإلفــراغ بثالثــة أشــهر كان ينســى هكــذا قــرر ، وبســؤاله عــن حالــة 
ــل  ــل الوفــاة أو قبــل اإلفــراغ قــال ب ــده التــي ذكرهــا هــل كانــت قب وال
قبــل الوفــاة بثالثــة أشــهر واإلفــراغ مت قبــل شــهرين مــن وفاتــه هكــذا 
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أجــاب، وبســؤال املدعــى عليهــا عــن دعــوى املدعــي أجابــت قائلــة إن 
صحــة مــا ورد يف صــك حصــر الورثــة هــو .... بــداًل مــن .... وأمــا مــا ذكــره 
املدعــي مــن أن مورثنــا قــد أفــرغ عقــارًا كائنــًا يف حــارة البلديــة لــي 
........  و........  و........  و........  و........  و........   فصحيــح  أنــا وأوالدي 
ــه فقــد أصيــب بجلطــة  ــا وقــت اإلفــراغ كان بكامــل وعي إال أن مورثن
يف الــرأس يف شــهر 6 عــام 1430هـــ ولــم يتأثــر منهــا ســوى أن يــده ثقلــت 
عليــه وأصبــح ميــارس حياتــه بشــكل طبيعــي ثــم يف 1430/11/14هـــ أي 
بعــد اإلفــراغ بتســعة أيــام تقريبــًا أصيــب بجلطــة أخــرى وفقــد احلركــة 
وكان ينســى أحيانــًا وال أوافــق علــى طلــب املدعــي وذلــك أن مورثنــا 
أراد إفــراغ مزرعتــه الكائنــة يف أم الزلــة للمدعــي وإخوانــه مــن الزوجــة 
ــا قــال لــي إننــي ســأعطيهم  األخــرى فرفضــوا إفراغهــا كمــا أن مورثن
أرض عليهــا وثيقــة كائنــة يف أم الزلــة هكــذا أجابــت ، وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي أجــاب قائــاًل بــل الصحيــح مــا ذكــرت من أنه وقــت اإلفراغ 
كان ينســى وأمــا مــا ذكرتــه مــن رفضنــا إفــراغ املزرعــة فرفضنــا ألننــا 
نريــد حظنــا مــن العقــار محــل الدعــوى وكذلــك األرض التــي عليهــا 
وثيقــة هكــذا أجــاب ، ثــم قــرر قائــاًلً إننــي أنــا متنــازل عــن نصيبــي يف 
العقــار محــل الدعــوى وإمنــا أطالــب بنصيــب موكلــي بقيــة الورثــة ثــم 
ــة بغــرب مكــة  ــة العــدل الثاني ــة الصــادر مــن كتاب ــرز صــك الوكال أب
برقــم 420302004238 يف 1430/11/8هـــ املتضمنــة توكيــل كل مــن 
الدعــاوي  ........  وكالــة تخولــه يف  ........  ألخيهــم  و.... أوالد  و....   ....
واملرافعــات واإلقــرار واإلنــكار وحضــور اجللســات واملدافعــة واملرافعة...
إلــخ ،  ثــم قــال وأمــا ........  و........   فلــم يوكلونــي هكــذا قــرر ،ثــم 
جــرى االطــالع علــى صــك امللكيــة للعقــار محــل النــزاع الصــادر مــن 
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كاتــب عــدل مكــة برقــم 2/124/97 يف 1409/4/7هـــ واملتضمــن 
) متلــك ........  لكامــل الــدار أرضــًا وبنــاًء الكائنــة مبكــة املكرمــة 
باملســفلة قــوز النكاســة احملــدودة شــرقًا ........ أمجــد وغربــًا الرحبــة 
الكائنــة ثمــه وبهــا دكان علــى الواجهــة وشــامًا ســكة غيــر نافــذة ومينــًا 
........  املذروعــة كاآلتــي : الضلــع الشــمالي أحــد عشــر متــرًا والشــرقي 
تســعة أمتــار وعشــرة ســم واجلنوبــي عشــرة أمتــار وخمســون ســم والغربــي 
ــر نافــذة يف  ــار وســتون ســم وعــرض الســكة الشــمالية الغي ــة أمت ثماني
جهتــي الشــرق والغــرب متــر واحــد وخمســة وتســعون ســم ومت بيــع العقــار 
املذكــور ........  بثمــن قــدره مائــة وثمانــون ألــف ريــال ، كمــا وجــد 
تهميــش أســفل الصــك يتضمــن انتقــال ملكيــة مــا بباطــن الصــك إلــى 
ــك عــن  ــك كل مــن ........  و ........ و........  و........  و........  و........  وذل مل
طريــق التنــازل بــدون مقابــل مقســمة بينهــم حســب الفريضــة الشــرعية 
للذكــر مثــل حــظ األنثيــن وذلــك حســبما هــو مــدون يف صحيفــة رقــم 
8/3189/8 يف يوم 1430/11/5هـ ( ، ويف جلسة أخرى حضر املدعي 
وكالــة ........  حامــل الســجل املدنــي رقــم ........  بصفتــه وكيــاًل عــن  
........  مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن  كتابــة عــدل الثانيــة مبكــة 
ــة  ــه حــق املرافع ــي تخول املكرمــة برقــم 6561 يف 1433/2/15هــــ والت
واملدافعــة  واإلقــرار واإلنــكار والقناعــة باحلكــم وطلــب حتليــف اليمــن 
...الــخ، كمــا حضــرت املدعــى عليهــا ........   واملعــرف بهــا مــن قبــل 
ــح برقــم  ــا  ........  كمــا ورد اجلــواب مــن قســم الصل ــا احلاضــر معه ابنه
32439772يف 1433/2/24هــــ واملتضمــن ) تعــذر الصلــح بــن الطرفــن 
( وبســؤال املدعــي هــل لديــه مــا يثبــت مــا ذكــره موكلــه مــن أن مورثــه 
كان ناقــص األهليــة حــال اإلفــراغ قــال: ال ، ثــم أبــرز تقريــرًا طبيــًا 
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صــادرًا مــن مستشــفى ........  التخصصــي ومترجمــًا ترجمــة معتمــدة مــن 
مكتــب ........  للترجمــة واملتضمــن حضــور م........   يف 1430/11/17هـ 
ومغادرتــه يف 1430/11/20هـــ والتشــخيص النهائــي جلطــة متكــررة ، 
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وقــد ورد التقريــر الطبــي الصــادر مــن 
مستشــفى النــور التخصصــي برقــم 48256 يف 1433/9/9هـــ املتضمن ) 
فإنــه ردًا علــى إحالتكــم بشــأن املريــض........  ملــف رقــم 546657 للــرد 
علــى استفســار فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة حــول 
إذا ما كانت حالة املريض عند خروجه مســتقرة أو مســتعصية يخشــى 
عليــه مــن املــوت ، فإننــا نفيدكــم بــأن املريــض دخــل املستشــفى بتاريــخ 
1430/11/17هـــ مــع تاريــخ مرضــي بجلطــة دماغيــة بالفــص األميــن مــن 
الدمــاغ مــع شــلل نصفــي أيســر قبــل خمســة شــهور وكان يعانــي مــن 
شــلل نصفــي أميــن بدرجــة 5/3 مــع صعوبــة فهــم وإخــراج الــكالم وعتامة 
يف الرؤيــة بنصــف املجــال البصــري األميــن مــع توتــر وانفعــال نفســي 
واكتئــاب إثــر جلطــة دماغية بالفص األيســر مــن الدماغ ، خرج املريض 
بتاريــخ 1430/11/20هـــ بتحســن ويف حالــة عامــة عصبيــة مســتقرة غيــر 
أنــه كان ال يــزال يعانــي مــن األعــراض العصبيــة الناجتــة مــن اجللطــات 
الدماغيــة املتعــددة املتمثلــة يف شــلل رباعــي بدرجــة 5/3 مــع صعوبــة فهــم 
وإخــراج الــكالم وعتامــة يف الرؤيــة بنصــف املجــال البصــري األميــن 
ــاب والتــي تســتغرق عــادة عــدة شــهور  ــر وانفعــال نفســي واكتئ مــع توت
ــة  ــى العــالج الدوائــي والطبيعــي مــع مراقب ــاج اســتمرار منتظــم عل وحتت
دماغيــة  جللطــات  ويتعــرض  حالتــه  تنتكــس  ال  حتــى  أســرية  وعنايــة 
إضافيــة أخــرى (إ.هـــ ،وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة 
قائــاًل : ال أقــول فيــه شــيئًا هكــذا قــرر ، كمــا قــررت املدعــى عليهــا 
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قائلــة : إن هــذا التقريــر بعــد اجللطــة الثانيــة هكــذا قــررت ، فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن األصــل يف التصرفــات حملهــا 
ــرة 246/6 والفــروق 84/2 الســيما ومــورث  ــى الصحــة ينظــر الذخي عل
الطرفــن قــد أثبــت عطيتــه بورقــة رســمية لــدى كاتــب العــدل ولــم يثبــت 
أنــه حــن العطيــة كان ناقــص األهليــة أو مريضــًا مرضــًا مخوفــًا ،ومبــا 
أن مــورث الطرفــن مــات قبــل رجوعــه عــن عطيتــه للمدعــى عليهــم قــال 
يف الشــرح الكبيــر) 68/17 ( ط/التركــي ) إذا فاضــل بــن ولــده يف 
العطايــا أو خــص بعضهــم بعطيــة ثــم مــات قبــل أن يســترد ثبــت ذلــك 
للموهــوب لــه ولــزم وليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع هــذا املنصــوص عــن 
أحمــد يف روايــة محمــد بــن احلكــم وامليمونــي واختــاره اخلــالل وصاحبــه 
أبــو بكــر وبــه قــال مالــك والشــافعي وأصحــاب الــرأي وأكثــر أهــل 
العلــم ... ووجــه الروايــة األولــى قــول أبــي بكــر لعائشــة رضــي اهلل عنهمــا 
ملــا نحلهــا نخــاًل : وددت لــو أنــك حزتيــه . فيــدل علــى أنهــا لــو كانــت 
حازتــه لــم يكــن لهــم الرجــوع . وقــال عمــر : ال نحلــة إال نحلــة يحوزهــا 
الولــد دون الوالــد . وألنهــا عطيــة لولــده فلزمــت باملــوت كمــا لــو انفــرد 
وألنــه حــق ألب يتعلــق مبــال الولــد فســقط مبوتــه كاألخــذ مــن مالــه ( 
، لــذا كلــه لــم يثبــت لــدي اســتحقاق املدعــن لشــيء مــن العقــار محــل 
النــزاع وعليــه فقــد رددت دعــوى املدعــن جتــاه املدعــى عليهــم وأخليــت 
ســبيلهم مــن هــذه الدعــوى وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي 
قــرر عــدم القناعــة وقــررت تســليمهم نســخة مــن صــك احلكــم حــااًل 
لالعتــراض عليــه يف مــدة ال تتجــاوز ثالثــن يومــًا فــإذا انقضــت املــدة 
ولــم يقدمــوا اعتراضهــم ســقط حقهــم يف االعتــراض واكتســب احلكــم 

القطعيــة وبــاهلل التوفيــق . حــرر يف  1434/02/06 هـــ
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احلمــد هلل ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس واعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علـــى  االطــالُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / ........  القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة 
ــدد 3431443 وتاريــخ 1434/2/6هـــ  املتضمــن  املكرمــة واملســجل بعـ
دعــوى ........  ضــد ........  ، احملكــوم فيـــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســـة 
ــة علـــى  ــه و الئحتــه االعتراضيــة تقـــررت املوافقـ ــورة ضبطـ احلكــم وصـ
احلكم، واهلل املوفق وصلـــى اهلل علـــى نبينا محمد وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

وســلم .
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رقم الصك: 3458940 تاريخه : 1434/3/9هـ   
رقم الدعوى :33270955

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34275885 تاريخه :1434/7/23هـ 

هبــة - مســتحقات زوجيــه - مطالبــة زوج إعــادة هدايــا الــزواج وإيجــار 
الشــقة وقاعــة الفــرح - عــدم جــواز الرجــوع يف الهبــة - مطالبــة الــزوج 
مبــا خســره يف عقــد النــكاح غيــر مستســاغ وال مقبــول شــرعًا وال عقــًا 
ـ احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي - محــل الــزواج ليــس محــًا 

للخســارة و الربــح بــل محلــه التوفيــق .

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلمـ  ) العائــد يف هبتــه كالكلــب يقــئ ثــم يعــود 
يف قيئــه ( . 

ادعــى املدعــي بأنــه كان زوجــًا للمدعــى عليهــا وقــد مت فســخ النــكاح 
بينهما قبل الدخول مقابل عوض دفعته له املرأة ، وقام بإعطاء املدعى 
عليهــا طقــم ذهــب قيمتــه 4860ريــال ومجمــوع هدايــا تصــل قيمتهــا 
خمســة آالف ريال وقيمة اســتئجار قاعة الفرح بـ 4000 واســتئجار شــقة 
مببلــغ 8125 ريــال وبحــوزة املدعــى عليهــا صــور لقريبــات املدعــي قامــت 
بتمزيقهــا وطلــب مــن املدعــى عليهــا التعهــد بعــدم نشــرها وطلــب إعــادة 
جميــع مــا دفعــه وهــو مبلــغ وقــدره 21000 ريــال - مت ســؤال املدعــي هــل 
الذهــب الــذي أعطــاه للمدعــى عليهــا هــو مــن قبيل الهديــة أم ال ؟ فأجاب 
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بقولــه هــو ممــا متعــارف عليــه النــاس وهــو ليــس هديــة - بعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليهــا صادقــت علــى زواجهــا مــن املدعــي وفســخ نكاحهــا 
منــه وأمــا الذهــب فــكان هديــة منــه والهدايــا األخــرى ال تصــل قيمتهــا 
خمســة آالف ريــال 5000 ريــال أمــا مــا ســوى ذلــك فهــي قــد تضــررت 
بإعــادة كامــل املهــر للمدعــي لكونهــا قــد قامــت بصــرف كامــل املهــر 
علــى املالبــس وأغــراض التجميــل قبــل الدخــول وال تســتطيع التصــرف  
بهــا وأمــا الصــور فتعهــدت بعــدم نشــرها وأحضــرت صــور ألهــل املدعــى 
 CD عليهــا  املدعــى  وأحضــرت  املدعــي  بهــا  ونظــر  بتمزيقهــا  قامــت 
وطلبــت مــن املدعــي متزيقــه أمــام القاضــي فقــام املدعــي بأخــذه وقــام 
ــه أن الذهــب املعطــى  بكســره يف مجلــس احلكــم ـ ومــن املتعــارف علي
للزوجــة مــن قبــل الــزوج هــو مــن قبيــل الهديــة ـ ومــن املتقــرر شــرعًا عــدم 
الرجــوع بالهديــة عمــاًل بحديــث النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) العائــد 
يف هبتــه كالكلــب يقــئ ثــم يعــود يف قيئــه ( ـ ومطالبــة املدعــي مبــا 
خســره مــن العقــد باملدعــى عليهــا غيــر مقبــول وال مستســاغ شــرعًا وال 
عقــاًل حيــث إن الــزواج ليــس محــاًل للخســارة والربــح بــل محلــه التوفيــق 
مــن اهلل ـ لــذا مت احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي ـ وقــررت 
املدعــى عليهــا القناعــة وقــرر املدعــي عــدم القناعــة ـ وصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضي يف احملكمــة العامة مبحافظة 
جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
 1433/04/18 وتاريــخ   33270955 برقــم  جدة/املســاعد  مبحافظــة 
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هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33730975 وتاريــخ 1433/04/18 هـــ  
اجللســة  افتتحــت  1434/03/09هـــ  املوافــق  االثنــن  اليــوم  هــذا  ففــي 
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم 
وحضــرت حلضــوره املدعــى عليهــا مينيــة اجلنســية مبوجــب إقامــة رقــم 
وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــال أن املدعــى عليهــا كانــت 
قــام فضيلتكــم  وقــد  الشــرعي  الدخــول  بهــا  أدخــل  ولــم  لــي  زوجــة 
بفســخ نكاحهــا منــي مبوجــب الصــك الصــادر مــن فضيلتكــم برقــم 
32297413 وتاريــخ 1432/11/06هـــ علــى عــوض اســتلمته مــن املدعــى 
عليهــا وقــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال وقــد قمــت بإعطــاء املدعــى 
عليهــا طقــم ذهــب قيمتــه أربعــة آالف وثالثمائــة وســتون ريــاال ومجموعــة 
هدايــا قيمتهــا خمســة آالف ريــال وقمــت باســتئجار قاعــة أفــراح مببلــغ 
قــدره أربعــة آالف ريــال واســتأجرت شــقة مببلــغ قــدره ثمانيــة آالف ومائة 
وخمســة وعشــرون ريــاال وبحــوزة املدعــى عليهــا صــور لقريباتــي علمــت 
أنهــا قامــت بتمزيقهــا أطلــب تعهدهــا بعــدم نشــر أي منهــا وإلزامهــا بدفــع 
مــا أعطيتهــا ومــا تكفلــت بــه مــن اخلســائر الــواردة أعــاله ومجمــوع 
جميــع ذلــك مبلغــا قــدره واحــد وعشــرون ألــف ريــال وبســؤال املدعــي 
عــن الذهــب بــأي صفــة قــام بإعطائــه للمدعــى عليهــا هــل هــو هديــة أم 
مــاذا فأجــاب قائــال أن هــذا ممــا هــو متعــارف عليــه عنــد امللكــة تقــدمي 
طقــم ذهــب للزوجــة وبســؤاله هــل هــو هديــة فأجــاب قائــال ليســت هديــة 
وبســؤال املدعــى عليهــا عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي أجابــت قائلــة مــا 
ذكــره املدعــي مــن شــأن الــزواج وعــدم الدخــول وفســخ النــكاح فذلــك 
كلــه صحيــح وأمــا مــا ذكــره ســوى ذلــك فالذهــب كان هديــة مــن 
ــال وأمــا مــا  ــا األخــرى ال تصــل قيمتهــا خمســة آالف ري املدعــي والهداي
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ســوى ذلــك فأنــا قــد تضــررت كذلــك بإعادتــي كامــل املهــر عندمــا مت 
احلكــم بإلزامــي بإعادتــه للمدعــي وذلــك لكونــي قــد قمــت بصــرف 
كامــل املهــر لشــراء مالبــس وأغــراض التجميــل قبــل الدخــول وجميــع 
ذلــك يف املنــزل ال أســتطيع التصــرف بــه وأمــا مــا يتعلــق بالصــور فأنــا 
أتعهــد اآلن أمــام فضيلتكــم بعــدم نشــري ألي صــورة عائــدة ألهلــه وقــد 
أحضــرت معــي صــور قمــت بتمزيقهــا عائــدة ألهــل املدعــي فأبرزتهــا 
ونظــر بهــا املدعــي وأحضــرت املدعــى عليهــا cd  وقالــت أن بداخلــه 
صــورة عائــدة ألهلــي وأهــل املدعــي وأطلــب مــن املدعــي متزيقــه أمامكــم 
فأخــذه املدعــي وقــام بكســره يف مجلــس احلكــم هكــذا أجابــت فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن املدعــي يطلــب اســترداد 
مــا قــام بتســليمه للمدعــى عليهــا عنــد عقــد قرانــه بهــا مــن قيمــة الذهــب 
والهدايــا ودفــع مــا خســره مــن فســخ النــكاح مــن أجــرة القاعــة والشــقة 
وحيــث إن املدعــى عليهــا قــد دفعــت بامتــالك الهديــة وخســارتها كذلك 
ــه وحيــث إمنــا يظهــر  مــن إعــادة كامــل املهــر للمدعــي بعــد التصــرف ب
ممــا هــو متعــارف عليــه أن الذهــب املعطــى للزوجــة مــن قبــل الــزوج هــو 
مــن قبيــل الهديــة وحيــث إن مــن املتقــرر شــرعا عــدم جــواز الرجــوع يف 
الهديــة عمــال مبــا جــاء يف حديــث النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: 
) العائــد يف هبتــه كالكلــب يقــيء ثــم يعــود يف قيئــه ( وحيث إن مطالبة 
املدعــي مبــا خســره مــن العقــد باملدعــى عليهــا غيــر مقبــول وال مستســاغ 
شــرعا وال عقــال وحيــث إن محــل الــزواج ليــس محــال للخســارة والربــح 
املــادي بــل محلــه التوفيــق مــن اهلل جلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت بصرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي 
عــدم القناعــة وقــررت املدعــى عليهــا القناعــة باحلكــم وأقفلــت اجللســة 
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وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1434/03/09هـــ

ــة مــن  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتن
وتاريــخ   33/730975 برقــم  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  محكمــة 
1434/08/01هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 33/730975 وتاريــخ 
لألحــوال  الثانيــة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  واملصدقــة  1434/08/03هـــ 
مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية 
االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف رقــم 34275885 وتاريــخ 1434/07/23هـــ 
املتضمــن مــا نصــه : وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق .أ.هـــ ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع 
وقاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع ورئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ، عليــه 
ــى اهلل  فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وبــاهلل التوفيــق وصل
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/07هـــ .
فقــد  وبعــد   ، بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  هلل  احلمــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
املــال مبحكمــة االســتئناف  يف منطقــة  والوصايــا والقصــار وبيــوت 
مكــة املكرمــة االطــالع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلة الشــيخ/ ....... 
القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة برقــم 3458940 وتاريــخ1434/3/9 
هـــ املتضمــن دعــوى/ ...... ضــد/ ........  وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34198975 تاريخه : 1434/4/27هـ 
 رقم الدعوى: 33309200

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34240178 تاريخه :1434/6/13هـ

هبــة - هديــة زوج - اإلهــداء بعــد عقــد النــكاح وقبــل الدخــول - طلــب 
الــزوج إعــادة الهدايــا - جــرى العــرف أن مــا يهديــه الــزوج لزوجتــه قبــل 
الدخــول هــو مــن قبيــل الهديــة - العــادة محكمــة - حلــف اليمــني علــى 
أن الهديــة ليســت بنيــة االرجــاع - احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى 

املدعــي وإخــاء ســبيل املدعــى عليهــا .

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) البنيــة علــى املدعــي واليمــني علــى 
مــن أنكــر ( .

- القاعدة الفقهية ) العادة محكمة ( .

حضــر املدعــي وادعــى بأنــه مت عقــد نكاحــه علــى موكلــة املدعــى 
عليــه علــى مهــر وقــدره ثالثــون ألــف ريــال وقــدم لهــا 4 أطقــم ذهــب 
مببلــغ 38150 ريــال و 2 ســاعة رجالــي بقيمــة 1230 ريــال وأســورة بقيمــة 
3229 وسلســلة بقيمــة 820 ريــال وسلســلة تلبيســه بقيمــة 2100 ريــال 
ــار طقــم واحــد مــن  ــم اختي ــال ليت ــة أملــاس ســوليتر بقيمــة 4200 ري ودبل
قبــل املدعــى عليهــا لتناســب فســتانها ثــم تقــوم بإرجــاع الباقــي لتقدميــه 
وكالــة  عليــه  املدعــى  أخوهــا  اســتلمها  وقــد  الــزواج كاملعتــاد  بعــد 



266

وعنــد مطالبتــه لألغــراض ألن معظمهــا ألهلــه رفضــت املدعيــة وبــدأت 
بافتعــال املشــاكل وطلبــت فســخ النــكاح ويطلــب إعــادة كل مــا ذكــر 
وأمــا طقــم الذهــب الرابــع والــذي قيمتــه 9450 ريــال فــال مانــع أن يبقــى 
ــم الــزواج أم ال ـ وبعــرض دعــوى  معهــا حســب العــرف حتــى يــرى هــل يت
املدعــي علــى املدعــى عليــه وكالــة طلــب صــورة مــن الدعــوى لعرضهــا 
علــى موكلتــه واإلجابــة عنهــا يف اجللســة الثانيــة . و يف جلســة أخــرى 
حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن جوابــه قــدم جوابــًا 
محــررًا أشــير إليــه يف ضبــط القضيــة وممــا جــاء فيــه مصادقــة املــرأة 
علــى عقــد النــكاح وعلــى املهــر الــذي ذكــر وقــد خــال بهــا عــدة مــرات 
ــة  ــةـ ومــا ذكــره بخصــوص تقــدمي األطقــم الذهبي ــوة شــرعية كامل خل
إن  وقــال  دعــواه  فيهــا  يحــرر  لــم  املدعــي  فــإن  والسلســلة  واألســورة 
معظمهــا ألهلــه فمــا هــو الــذي ألهلــه حتديــدًا ـ مــا ذكــره مــن تســليمه 
األطقــم الذهبيــة والسلســلة وأســورة الختيــار مــا يناســبها وتعيــد الباقــي 
فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح أنــه قدمهــا لهــا هديــة زوج لزوجتــه كمــا 
يف عــرف البــالد مــن غيــر طلــب منهــا ولــم يشــترط ذلــك عليــه ولــم تكــن 
مــن املهــر املســمى يف العقــد وقــد قــدم هــذه األغــراض تبرعــًا منــه وهبــة 
ملكتهــا املدعــى عليهــا بالقبــض بدليــل أن األنــواع مختلفــة ومســمياتها 
مختلفــة وليســت مــن جنــس واحــد الختيــار مــا يناســب الفســتان وهــذه 
األغــراض يف عــرف املجتمــع يقدمهــا الــزوج لزوجتــه هديــة زواج وتقديــر 
ولــو لــم يقدمهــا الــزوج لزوجتــه لــم يؤثــر هــذا يف زواجهــا وال يف عقــد 
ســلمها  فقــد  الرجاليــة  الســاعتن  وأمــا  ـ  لــه  تعيدهــا  ولــن  النــكاح 
ألخيهــا املدعــى عليــه وكالــة هديــة منــه ألبيهــا وأخيهــا وقــد قبضاهــا 
وإذا كان لــه دعــوى فليقمهــا عليهمــا وال شــأن لهــا يف هــذه األغــراض 
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ـ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى أنكــر اختالئــه باملدعــى عليهــا واللقــاء 
يكــون بحضــرة أمهــا ـ وأمــا مــا ذكرتــه املــرأة بخصــوص األطقــم ألهــل 
املدعــي فيقصــد أن األطقــم منــه ولكــن املبلــغ املشــترى بهــا منــه ألمــه 
ومنــه ألختــهـ  ومــا ذكرتــه مــن كونــه هديــة زوج لزوجتــه فليــس بصحيح 
ـ ومــا ذكرتــه مــن كــون الســاعتن الرجاليــة التــي ســلمت ألخيهــا فهــذا 
صحيــح واألخــرى ســلمها املدعــي ضمــن مجموعــة ولــم يســلمها لوالدهــا 
ولكنهــا ليــس علــى ســبيل الهديــة ـ والتــي جــاء بهــا تلبيــة لطلبهــا لتراهــا 
قبــل موعدهــا ـ بســؤاله عــن بينتــه بــأن مــا قدمــه ممــا ادعــى بــه علــى 
نيــة الرجــوع بعــد مشــاهدته فقــط فأجــاب ليــس لديــه بينــه ولكــن 
العــرف يقتضــي مــا ذكــره يف دعــواه ـ جــرت الكتابــة لقســم اخلبــراء 
ــة ـ  لإلفــادة عمــا لديهــم مــن العــرف اجلــاري والســائد يف مثــل هــذه احلال
جــاء اجلــواب مــن قســم اخلبــراء يتضمــن أن العــرف الســائد بــن النــاس 
أنــه إذا قــدم الرجــل ملخطوبتــه هديــة بــدون شــرط مــن املــرأة أو مــن 
أهلهــا فإنهــا يف هــذه احلالــة تعتبــر هديــة هــذا هــو العــرف الســائد ـ وأنــه 
قدمهــا قبــل الــزواج وهــذا دليــل علــى أنــه قدمــه ترغيبــًا لهــا يف الــزواج - 
بعــرض ذلــك علــى املدعــي قــرر أنــه لــم يقدمــه علــى أنــه هديــة ـ مت إفهــام 
املدعــي بأنــه ليــس لــه إال ميــن املدعــى عليهــا ـ يف جلســة أخــرى حضــرت 
املدعــى عليهــا أصالــة ولــم يحضــر املدعــي رغــم معرفتــه باملوعــد ومت 
عــرض اليمــن عليهــا بعــد تخويفهــا بــاهلل فاســتعدت فحلفــت اليمــن 
كمــا طلــب منهــا -  نظــرًا إلنــكار املدعــى عليهــا وعــدم وجــود بينــة 
للمدعــي وألداء املدعــى عليهــا اليمــن و لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
ــة )  ــى مــن أنكــر ( وللقاعــدة الفقهي ــى املدعــي واليمــن عل ــة عل ) البين
العــادة محكمــة ( ـ صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 



268

وإخــالء ســبيل املدعــى عليهــا مــن هــذه الدعــوى ــــ قــررت املدعــى عليهــا 
القناعــة ـ مت بعــث نســخة مــن احلكــم للمدعــي لتقــدمي اعتراضــه خــالل 
املــدة النظاميــة وإفهامــه أنــه يف حالــة عــدم تقــدمي اعتراضــه يكتســب 

ــة . وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . احلكــم القطعي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
احملكمــة العامــة باملدينــة املنورة/املســاعد برقــم 33309200 وتاريــخ 
وتاريــخ   33840163 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/05/03
1433/05/03 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1433/05/23 هـــ افتتحــت 
ــا حضــر  ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب  اجللســة الســاعة 52 : 08وفيه
اجلنســية  ســعودي   ....... حلضــوره   وحضــر   ....... رقــم  املدنــي  الســجل 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ....... مبوجــب الوكالــة رقــم  ....... وتاريــخ 
1433/5/22هـــ  وادعــى قائــاًل : قــد مت عقــد نكاحــي علــى املــرأة  ....... 
بالعقــد رقــم  ....... وتاريــخ 1433/3/19هـــ   علــى مهــر وقــدره ثالثــون 
 38150 بقيمــة  ذهــب  أطقــم   4 لهــا  وقدمــت  تســليمه  مت  ريــال  ألــف 
ريــال و2 ســاعة رجالــي بقيمــة  1230ريــال وأســورة بقيمــة 3229ريــال  
وسلســلة بقيمــة 820 ريــال وسلســلة  تلبيســة بقيمــة2100 ريــال ودبلــة 
أملــاس ســوليتيربقيمة4200 ريــال  ليتــم اختيــار طقــم واحــد مــن قبلهــا 
ليناســب فســتانها ثــم تقــوم بإرجــاع الباقــي لتقدميــه بعــد الــزواج كاملعتاد 
وقــد أســتلمها أخوهــا  ....... وعنــد مطالبتــي لألغــراض ألن معظمهــا 
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ألهلــي رفضــت وبــدأت بافتعــال املشــاكل وطلبــت فســخ النــكاح لــذا 
أطلــب إعــادة كل مــا ذكــرت وأمــا طقــم الذهــب الرابــع الــذي قيمتــه 
تســعة آالف وأربــع مئــة وخمســون ريــااًل فــال مانــع أن يبقــى معهــا حســب 
العــرف حتــى نــرى هــل يتــم الــزواج أم ال هكــذا ادعــى ، وبعــرض دعــواه 
علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب : أطلــب صــورة مــن دعــوى املدعــى 
لعرضهــا علــى موكلتــي واإلجابــة عليهــا يف اجللســة القادمــة فجــرى 
تســليم املدعــى عليــه صــورة مــن دعــوى املدعــي ويف يــوم آخــر حضــر 
الطرفــان وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن جوابــه قدمــه مكتوبــًا 
ونــص احلاجــة منــه ،أوال : مــا ذكــره مــن عقــد النــكاح بــي علــى املهــر 
الــذي ذكــر وقــدره ثالثــون ألــف ريــال فصحيــح أمــا مــا ذكــر مــن عــدم 
حصــول الدخــول بــي فصحيــح أيضــًا إال أن املدعــي قــد خــال بــي عــدة 

مــرات خلــوة شــرعية كاملــة.
ثانيــًا : مــا ذكــره مــن تقــدمي األطقــم الذهبيــة واألســورة والسلســة فــان 
املدعــي لــم يحــرر فيهــا دعــواه إذ قــال أن معظمهــا ألهلــه، فمــا هــو الــذي 

ألهلــه منهــا حتديــدًا حتــى يكــون اجلــواب مالقيــًا 
ثالثــًا : مــا ذكــره مــن تســليمه األطقــم الذهبيــة والسلســة وأســورة وأنهــا 
الختيــار مــا يناســبني وأعيــد الباقــي فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح أنــه 
قدمهــا لــي هديــة زوج لزوجتــه كمــا هــو عــرف البــالد مــن غيــر طلــب 
منــي ولــم أشــترط ذلــك عليــه ولــم تكــن مــن املهــر املســمى بيننــا يف 
الــذي ذكــره  النــكاح الشــرعي  العقــد إذ إن املهــر محــدد يف عقــد 
يف دعــواه والشــيء ســواه وقــد قــدم هــذه األغــراض بطوعــه واختيــاره 
وتبــرع منــه وهبــة ملكتهــا بالقبــض وبدليــل أن األغــراض التــي ذكرهــا 
أنواعهــا مختلفــة ومســمياتها مختلفــة وليســت مــن جنــس واحــد حتــى 
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يتــم اختيــار مــا يناســب الفســتان كمــا يدعــي ويعــاد مــاال يناســبه وهــذه 
األغــراض التــي ذكــر يقدمهــا يف عــرف مجتمعنــا الــزوج لزوجتــه هديــة 
زواج وتقديــر ولــو لــم يقدمهــا الــزوج لزوجتــه لــم يؤثــر هــذا يف زواجهمــا 

وال يف عقــد النــكاح لــذا فــال حــق لــه فيهــا ولــن أعيدهــا لــه.
رابعــًا : أمــا مــا ذكــر مــن الســاعتن الرجاليــة فقــد ســلمها املدعــي 
ألخــي ... هديــة منــه ألبــي وأخــي وقــد قبضاهــا وإذا كان لــه دعــوى 
بهــا فليقمهــا عليهمــا  وال شــأن لــي يف هــذا ، وبعــرض جوابهــا علــى 
املدعــي أجــاب : لــم أختــل بهــا وكل لقــاء تكــون أمهــا موجــودة ســوى 
ــي إن  ــه مــن قول ــى الســوق ومــا ذكرت مــرة خرجــت معــي يف الســيارة إل
معظــم األطقــم ألهلــي فأقصــد أن األطقــم منــي ولكــن املبلــغ املشــترى 
بــه منــه مــا أعطتنــي إيــاه أمــي ومنــه مــا أعطتنــي إيــاه أختــي ومــا ذكرتــه 
مــن كونــه هديــه زوج لزوجتــه فليــس بصحيــح ومــا ذكرتــه مــن كــون 
الســاعتن الرجاليــة التــي ســلمت واحــدة ألخيهــا  ....... فهــذا صحيــح 
واألخــرى ســلمتها  مــن ضمــن مجموعــة ولــم أســلمها ألبيهــا  ولكنهمــا 
ــة  ــي أتيــت بــكل ذلــك تلبي ــا الصحيــح إنن ــة وإمن ــى ســبيل الهدي ليســا عل
ــه بــأن ماقدمــه ممــا  لطلبهــا أن تراهــا قبــل موعدهــا وبســؤاله عــن بينت
ادعــى بــه علــى نيــة الرجــوع بــه  بعــد مشــاهدته فقــط أجــاب ليــس لــدي 
بينــة ولكــن العــرف يقتضــي مــا ذكرته يف دعــواي ولذا قررت الكتابة 
لقســم اخلبــراء لإلفــادة عمــا لديهــم مــن العــرف اجلــاري والســائد يف مثــل 
هــذه احلالــة وقــد وردنــا خطــاب قســم اخلبــراء رقــم 33840163 وتاريــخ 
1433/11/14هـــ ونــص احلاجــة منــه )نفيدكــم أن العــرف الســائد بــن 
النــاس أنــه إذا قــدم الرجــل ملخطوبتــه هديــة بــدون شــرط مــن املــرأة أو 
مــن أهلهــا فإنهــا يف هــذه احلالــة تعتبــر هديــة ، هــذا هــو العــرف الســائد 
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بــن النــاس حســب علمنــا خاصــة وأنــه قدمــه لهــا قبــل الــزواج وهــذا 
دليــل علــى أنــه قدمــه ترغيبــًا لهــا يف قبــول الــزواج هــذا مــا ظهــر لنــا 
واهلل املوفــق( وبعــد تالوتــه عليهمــا قــرر املدعــي : أنــا لــم أقدمــه هديــة ، 
أفهمــت املدعــي بأنــه ليــس لــه إال ميــن املدعــى عليهــا إن طلبهــا  ، فطلبهــا 
فأفهمــت املدعــى عليــه وكالــة بإحضــار موكلتــه ألداء اليمــن ففهــم، 
ويف يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/04/09 هـ افتتحت اجللســة وفيها حضر 
املدعــي  وانتهــى الوقــت احملــدد ولــم حتضــر املدعــى عليهــا ألداء اليمــن 
رغــم تبلغهــا عــن طريــق وكيلهــا حســب النظــام ، لــذا أمــرت بتبليــغ 
املدعــى عليهــا حلضــور يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/4/23هـــ الســاعة 
الثالثــاء  يــوم  ،ويف  نــاكاًل  تعتبــر  وإال  اليمــن  ألداء  ظهــرًا  الواحــدة 
املوافــق 1434/4/23هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة ظهــرًا وفيهــا 
حضــرت املدعــى عليهــا  ....... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم  ....... ووكيلهــا املــدون هويتــه ســابقًا ولــم يحضــر املدعــي رغــم 
معرفتــه باملوعــد ومت عــرض اليمــن عليهــا بعــد تخويفهــا بــاهلل تعالــى 
مــن مغبــة اليمــن الغمــوس فاســتعدت ثــم حلفــت قائلــة : واهلل العظيــم أن 
كل مــا قدمــه لــي مــن أطقــم الذهــب كان هديــة وهــو قدمــه دون طلــب 
منــي وأنــه ليــس بنيــة االرجــاع وال شــرط هــذا  وأننــي قلــت لــه الهديــة 
كثيــرة فقــال تســتاهلن أكثــر واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا 
حلفــت ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى 
عليهــا وعــدم بينــة املدعــي وألداء املدعــى عليهــا اليمــن كمــا طلبــت 
منهــا ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
مــن أنكــر ( وللقاعــدة الفقهيــة : العــادة محكمــة فقــد صرفــت النظــر 
عــن دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليهــا مــن هــذه الدعــوى هــذا 



272

مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وقنعــت بــه املدعيــة وقــررت بعــث نســخة مــن 
احلكــم للمدعــي لتقــدمي اعتراضــه خــالل املــدة النظاميــة ويف حــال عــدم 
تقــدمي اعتراضــه يكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/23 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا القــرار رقــم 34240178 وتاريــخ 1434/6/13هـــ املظهــر علــى 
»ونــص  1434/4/27هـــ   وتاريــخ   )34198975( رقــم  احلكــم  صــك 
احلاجــة منــه » وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
تقــرر املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق ، قاضــي اســتئناف  ....... ختمــه 
وتوقيعــه، قاضــي اســتئناف  ....... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة  قاضــي 
اســتئناف  .......   ختمــه وتوقيعــه ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/07/02هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع 
علــى  املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلة رئيــس احملكمة العامة 
1434/5/20هـــ  وتاريــخ   33/840163 رقــم  املســاعد  املنــورة  باملدينــة 
املشــتملة علــى الصــك رقــم 34198975 وتاريــخ 1434/4/27هـــ الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ  ....... القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة 
املتضمــن دعــوى  ....... ضــد  ....... يف قضيــة زوجيــة وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم  واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34260389 تاريخه :1434/7/5هـ 
رقم الدعوى : 33677765

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34316441 تاريخه : 1434/9/10هـ

هبــة -  رجــوع عــن هبــة إلنفــكاك عــرى الزوجيــة - تكييــف تســليم مبالــغ 
علــى أنهــا هبــة  - حكــم بإخــاء ســبيل املدعــى عليهــا - تضــارب أقــوال 

املدعــي أصالــة مــع أقــوال املدعــي وكالــة قرينــة علــى عــدم الصحــة .

عــن ابــن عبــاس رضــى اهلل عنهمــا ان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال  »العائــد يف هبتــه كالعائــد يف  قيئــه« رواه البخــاري

دعــوى املدعــى وكالــة ضــد املدعــى عليــه وكالــة ومضمــون الدعــوى أن 
املدعــى أصالــة كان زوجــا للمدعــى عليهــا أصالــة وعندمــا كانــت يف 
ذمتــه خرجــت مــن املنــزل دون علــم الــزوج وفــى حوزتهــا مبلغــا ماليــًا قــدره 
أربعــة وعشــرون ألــف ريــال عهــدة مصــروف لــم يســتخدم ومبلغــا قــدره 
عشــرون ألــف ريــال مت حتويلــه حلســاب املدعــى عليهــا لغــرض تعاقــد مــع 
ــغ قــدره خمســة عشــر ألــف  خادمــة منزليــة كمــا أنهــا تصرفــت يف مبل
ريــال واملدعــى عليهــا لــم تعــد زوجــة للمدعــى أصالــة وطالــب املدعــى 
وكالــة احلكــم علــى املدعــى عليهــا  بــرد املبالــغ املصروفــة واحملولــة 
لهــا وقدرهــا كاملــة تســعة وخمســون ألــف ريــال - أجــاب املدعــى عليــه 
وكالــة بــأن املبالــغ املاليــة املشــار إليهــا يف الدعــوى منهــا مــا مت حتويلــه 
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ــه  ــى ابنــه مــدة ســنة ونصــف ســنة ومنهــا مــا مت حتويل لغــرض النفقــة عل
إرضــاء لزوجــة املدعــى أصالــة عنــد رجوعهــا إليــه ومنهــا مــا مت حتويلــه 
عنــد قيــام العالقــة الزوجيــة مبحــض إرادتــه مــن بــاب التــودد لزوجتــه 
بالهديــة ولكــن عندمــا حصــل الفــراق بــن املدعــي أصالــة واملدعــى 
عليهــا أصالــة طالــب بهــذه املبالــغ - حضــر املدعــى أصالــة وأقــر لــدى 
ناظــر القضيــة بأنــه دفــع هــذه املبالــغ  للمدعــى عليهــا وانــه دفــع لهــا أيضا 
مبالــغ كثيــرة مــن أجــل ترغيبهــا بالبقــاء عنــده - قــرر ناظــر القضيــة انــه 
بنــاء علــى إقــرار املدعــى أصالــة بأنــه أعطــى املدعــى عليهــا أصالــة هــذه 
املبالــغ مــن اجــل ترغيبهــا بالبقــاء عنــده وفــى بيتــه فقــد ظهــر لــه بــان 
املدعــى أصالــة أعطــى املدعــى عليهــا هــذه املبالــغ  هبــة ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم ))العائــد يف هبتــه كالعائــد يف قيئــه(( لــذا فقــد صــدر 
احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى - قــرر املدعــى وكالــة عــدم 
القناعــة - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ببريــدة   وبن
العامــة ببريــدة برقــم 33677765 وتاريــخ 1433/11/27 هـــ  املقيــدة 
ففــي  هـــ    1433/11/27 وتاريــخ   332122900 برقــم  باحملكمــة 
يــوم  األحــد املوافــق1433/12/19 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 
09  وفيهــا حضــر ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل املدنــي رقــم    
بالوكالــة عــن ....... مدعيــًا علــى احلاضــر معــه يف مجلــس القضــاء ....... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم حــال كونــه وكيــال عــن 
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....... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل بريــدة الثانيــة برقــم 
يف 1433/7/19هـــ املخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة واملخاصمــة واملدافعــة 
واملرافعــة وإقامــة الدعــاوى وحتريرهــا والــرد عليهــا وتقــدمي الالئحــة 
ــة والدفــع وقبــول احلكــم ونفيــه واالعتــراض  االعتراضيــة وإقامــة البين
ــي  ــح قائــال يف دعــواه حيــث أن زوجــة موكل ــزه والصل ــب متيي ــه وطل علي
خرجــت مــن املنــزل دون علمــه وأثنــاء تواجــده يف مدينــة الريــاض ويف 
حوزتهــا مبلــغ وقــدره أربعــة وعشــرون ألــف ريــال عهــدة مصــروف لــم 
يســتخدم ومبلــغ عشــرون ألــف ريــال حتويــل يف حســابها لشــراء عقــد 
خادمــة ومجمــوع املبالــغ املطالــب بهــا هــي أربعــة وأربعــون ألــف ريــال 
ــام  ــة أي ــال يف ثالث ــغ خمســة عشــر ألــف ري إضافــة أنهــا تصرفــت يف مبل
أطلــب إلزامهــا بــرد املبالــغ املاليــة املذكــورة وقدرهــا تســعة وخمســون 
ألــف ريــال هــذه دعــواي ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة 
أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن حيــث حتويــل املبالغ حلســاب 
موكلتــي فهــذا صحيــح ولكــن األربــع وعشــرين ألــف ريــال التــي ذكــر 
بأنهــا عهــدة هــي مصــروف البنــه مــن موكلتــي لســنة ونصــف وبالنســبة 
للعشــرين ألــف ريــال فهــي ليســت لشــراء عقــد خادمــة والواقــع أن موكل 
املدعــي دفعهــا رضــوة ملوكلتــي عنــد رجعتــه إليهــا واخلمســة عشــر ألــف 
ريــال حولهــا بحســابها عنــد قيــام العالقــة الزوجيــة مبحــض إرادتــه وهــي 
لــم جتبــره عليهــا وإمنــا حولهــا مــن بــاب التــودد لهــا بالهديــة وعندمــا حصل 
بينهمــا الفــراق أراد أن يســتعيد هــذه املبالــغ وموكلتــي ليــس لديهــا 
اســتعداد بــأن تدفــع لــه شــيء هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
املدعــي  ملوكلــة  املبالــغ  دفــع  قــد  إن موكلــي  بقولــه  أجــاب  وكالــة 
ولكنهــا لــم متكــث عنــده إال فتــرة وجيــزة ثــم طالبــت بالفســخ هكــذا 
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أجــاب وللتأمــل رفعــت اجللســة ثــم يف يوم  األحــد املوافق1434/03/01هـ  
حضــر املدعــي أصالــًة ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
....... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة وبتــالوة مــا مت ضبطــه علــى  
املدعــي أصالــة أجــاب بقولــه جميــع مــا ذكــره وكيلــي صحيــح مــا 
عــدا مبلــغ اخلمســة عشــر ألــف ريــال فــان صحــة املبلــغ هــو عشــرة آالف 
وســبعمائة ريــال ألنــه اتضــح لــي أن مبلــغ أربعــة آالف وثالثمائــة ريــال 
مت صرفهــا مــن قبلــي علمــًا بــان املدعــى عليهــا أخــذت بطاقــة الصــراف 
بإذنــي وصرفــت املبلــغ املذكــور ولــم أكــن أتوقــع أن تصــرف هــذا 
ــة أجــاب  ــى املدعــى عليــه وكال ــغ هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك عل املبل
بقولــه انــه ظهــر تناقــض يف دعــوى املدعــي وكالــة واملدعــي أصالــة 
بخصــوص املبلــغ اخلمســة عشــر ألــف ريــال وأود أن أوضــح بــان املبلــغ 
األربعــة وعشــن ألــف ريــال قــد صرفتــه موكلتــي علــى ابــن املدعــي ملــدة 
ســنه وســتة أشــهر والعشــرين ألــف ريــال التــي يذكــر بأنهــا مقابــل شــراء 
عقــد اخلادمــة فاخلادمــة أساســا كانــت موجــودة عنــد موكلتــي وقــد 
أعطاهــا هــذا املبلــغ مــن اجــل هــذه اخلادمــة وبهــذا فــان املدعــي قــد دفــع 
ملوكلتــي هــذه املبالــغ بطوعــه واختيــاره وليــس لــدى موكلتــي اســتعداد 
ــى  ــك عل ــه شــيء كمــا أســلفت هكــذا أجــاب وبعــرض ذل ــد ل ــأن تعي ب
ــة املدعــى  املدعــي أصالــة أجــاب بقولــه إننــي دفعــت هــذه املبالــغ ملوكل
عليــه ودفعــت لهــا أيضــا مبالــغ كثيــرة ال ارغــب يف املطالبــة بهــا مــن 
اجــل ترغيــب موكلــة املدعــى عليــه بالبقــاء عنــدي ويف بيتــي هكــذا 
أجــاب والنتهــاء الوقــت احملــدد للجلســة فقــد جــرى رفعهــا ثــم يف يــوم  
األحــد املوافــق1434/07/02 هـــ حضــر ...... ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم  بالوكالــة عــن املدعــي الصــادرة مــن كتابــة عــدل بريــدة 



277

الثانيــة برقــم 34749295 وتاريــخ 1434/06/12هـــ واملخــول لــه فيهــا 
حــق املطالبــة وإقامــة الدعــاوى - املرافعــة واملدافعــة - ســماع الدعــاوى 
والــرد عليهــا - اإلنــكار - اإلقــرار -الصلــح - التنــازل- احضــار الشــهود 
والبينــات والطعــن فيهــا - االجابــة واجلــرح والتعديــل - الطعــن بالتزويــر- 
قبــول األحــكام ونفيهــا - االعتــراض علــى األحــكام وطلب االســتئناف 
- التمــاس إعــادة النظــر -طلــب رد االعتبــار وحضــر حلضــوره  ســعودي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... بالوكالــة عــن املدعى عليهــا الصادرة 
مــن كتابــة عــدل بريــدة الثانيــة برقــم 34550210 وتاريــخ 1434/5/1هـ 
واملخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة وإقامــة الدعــاوى - املرافعــة واملدافعــة 
ــرد عليهــا -  احضــار الشــهود والبينــات والطعــن  - ســماع الدعــاوى وال
فيهــا  - طلــب املنــع مــن الســفر ورفعــه - طلــب احلجــز والتنفيــذ - املطالبــة 
بتنفيــذ األحــكام - االعتــراض علــى األحــكام وطلــب االســتئناف - 
التمــاس إعــادة النظــر -طلــب رد االعتبــار وبعــد أن جــرى تأمــل القضيــة 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــي أصالــة 
يف اجللســة املنعقــدة بتاريــخ 1434/3/1هـــ بأنــه أعطاهــا هــذه املبالــغ مــن 
أجــل ترغيبهــا بالبقــاء عنــده ويف بيتــه والــذي يظهــر لــي بــأن املدعــي 
اهلل  صلــى  الرســول  ولقــول  هبــة  املبالــغ  هــذه  عليهــا  املدعــى  أعطــى 
عليــه وســلم عــن ابــن عبــاس )العائــد يف هبتــه كالعائــد يف قيئــه ( رواه 
البخــاري بجميــع مــا تقــدم فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي 
وأخليــت ســبيل املدعــى عليهــا مــن دعــوى املدعــي هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت وبعــرض ذلــك علــى وكيــل املدعــي  قــرر عــدم القناعــة وطلــب 
تســليمه صــورة مــن احلكــم وإمهالــه لالعتــراض فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه 
مبراجعــة احملكمــة يف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/7/5هـــ وأنه يف حال 
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تأخــره ســوف يتــم إيــداع الصــك يف املعاملــة واحتســاب مــدة تأخــره مــن 
مــدة االعتــراض ففهــم ذلــك كمــا قــرر املدعــى عليــه وكالــة القناعــة 
وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/02هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة املختصــة 
بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
مبنطقــة القصيــم علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة ببريــدة برقــم )332122900( وتاريــخ 1434/8/14هـــ؛ املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم )342014078( وتاريــخ 1434/8/21هـــ؛ اخلاصــة 
بدعــوى/ ........ الوكيــل عــن / ........ ضــد / ........ الوكيــل عــن / ........ 
؛ بشــأن املطالبــة مببلــغ مالــي قــدره تســعة وخمســون ألــف ريــال؛ املنتهيــة 
بالصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ القاضــي باحملكمــة؛ املســجل 
برقــم )34260389( وتاريــخ 1434/7/5هـــ؛ املتضمــن حكــم فضيلتــه 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي؛ علــى النحــو املفصــل فيــه. وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى ماحكــم 
بــه فضيلتــه. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك : 34259015 تاريخه : 4 /1434/7هـ 
رقم الدعوى : 34187285

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34340866 تاريخه : 1434/10/26هـ

هبــة - مطالبــة بإعــادة عقــار - مطالبــة زوج بإعــادة هبــة مــن زوجتــه بعــد 
حــدوث شــقاق - شــهادة األبنــاء يف دعــوى بــني الوالديــن - حلــف ميــني - 
الهبــة لســبب تثبــت بثبوتــه وتــزول بزوالــه - احلكــم علــى الزوجــة بإعــادة 

العقــار لزوجها .

مــا قــرره شــيخ اإلســام بــن تيميــه بقولــه ) وقــد كتبــت عــن اإلمــام 
احمــد فيمــا إذا أهــدى لهــا هديــة بعــد العقــد فإنهــا تــرد ذلــك إليــه إذا 
زال العقــد الفاســد فهــذا يقتضــي إمنــا وهبــه لهــا بســبب النــكاح فانــه 
يبطــل إذا زال النــكاح وهــذا املنصــوص جــار علــى أصــول املذهــب املوافــق 
ألصــول الشــريعة وهــو أن كل مــن اهــدي لــه شــيء أو وهــب لــه شــيء 

بســبب يثبــت بثبوتــه ويــزول بزوالــه( االختيــارات صـــ232.

ــه  أدعــى الــزوج ضــد املدعــى عليهــا الزوجــة مــن أنــه قــام بكتابــة منزل
الكائــن يف حــي ..... واملبــن موقعــه ورقــم ســند امللكيــة يف نص الضبط 
باســم زوجتــه املدعــى عليهــا إرضــاًء لهــا بعــد ذهابهــا لبيــت أهلهــا يف 
مكــة ثــم عــادت وبعــد فتــرة قامــت بإخــراج املدعــي مــن املنــزل ومنعــه 
مــن الدخــول فيــه وأقامــت دعــوى تطلــب الطــالق وطلــب املدعــي إعــادة 
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البيــت إلــى ملكــه - أجابــت املدعــى عليهــا أن املدعــي كتــب البيــت 
باســمها مقابــل وعــد قــدمي بــأن يجعــل البيــت باســمها مكافــأة لهــا وال 
صحــة ملــا ذكــره املدعــي يف دعــواه - أحضــر املدعــي بينــه وهــم ولــدي 
طــريف القضيــة شــهدا علــى صحــة دعــوى املدعــي - قــرر املدعــي أنــه 
منــح زوجتــه البيــت رغبــة يف اســتدامة عقــد الــزواج - حلــف املدعــي علــى 
صحــة دعــواه بعــد عــرض اليمــن عليــه مــن ناظــر القضيــة - قــرر ناظــر 
القضيــة بنــاًء علــى شــهادة الشــهود مــن أن الهبــة ألجــل عــودة الزوجــة 
وإنهــاء الفرقــة وبــذل املدعــي اليمــن علــى صحــة دعــواه ووجــود قضيــة 
فســخ نــكاح ولعظــم الشــقاق بينهمــا ومــا هو مقرر عنــد الفقهاء أن كل 
مــن أهــدي لــه شــيء بســبب يثبــت بثبوتــه و يــزول بزوالــه - فقــد صــدر 
احلكــم بإعــادة البيــت إلــى املدعــي - قــررت املدعــى عليهــا عــدم القناعــة 
- صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باملصادقــة علــى 

احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 34187285 وتاريــخ 1434/04/23 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/04/23 وتاريــخ   34999694 برقــم  باحملكمــة 
احلاديــة  الســاعة   اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/05/26  األحــد 
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   / املدعــي  حضــر  وفيهــا  صباحــا  عشــرة 
الســجل املدنــي رقــم وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــا / زوجتــه ســعودية 
دعــواه  عــن  املدعــي  وبســؤال  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
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ادعــى قائــال اننــي قمــت بكتابــة منزلــي الكائــن يف حــي ....... خلــف 
....... املكــون مــن دوريــن وملحــق اململــوك بالصــك رقــم 2/7/367/96 
وتاريــخ 1433/6/11هـــ  باســم زوجتــي وذلــك إرضاء لهــا بعد ذهابها الى 
بيــت اهلهــا يف مكــة ثــم عــادت بعــد ذلــك وبعــد فتــرة قامــت بإخراجــي 
مــن املنــزل ومنعــي مــن دخولــه واقامــت دعــوى تطلــب فيهــا الطــالق 
واشــتكتني لــدى الشــرطة اطلــب اعــادة البيــت الــى ملكــي حيــث اننــي 
منحتهــا ايــاه رغبــة يف اســتدامة الــزواج هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليهــا اجابــت بقولهــا ماذكــره املدعــي غيــر صحيــح والصحيــح 
انــه قــام بكتابــة املنــزل باســمي وذلــك مقابــل وعــد قــدمي وعدنــي ايــاه أن 
يجعــل البيــت األخيــر باســمي مكافــأة لــي بعــد تفريطــه وبيعــه ألكثــر 
مــن عقــار واســكاننا يف شــقق مفروشــة فتــرة مــن الزمــن ولــم يجعلــه 
ــي او رضــوة هكــذا اجابــت وبســؤال  مقابــل عودتــي اليــه مــن بيــت اهل
املدعــي عــن بينتــه أحضــر كال مــن / ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم و/ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وهــم ابنــاء 
الطرفــن طــالب يف التعليــم العالــي ويســكنون يف حــي .......مــع والدتهــم 
ومــن مواليــد 1413 األول والثانــي مــن مواليــد 1415هـــ وبســؤالهم عــن 
مــا لديهــم مــن شــهادة شــهد االول بقولــه اشــهد هلل تعالــى ان والــدي 
قــد وعــد أمــي بــأن يكتــب البيــت باســمها كمــا انــه بعــد ان ذهبــت 
والدتــي الــى اهلهــا يف مكــة بعــد مشــاكل بينهمــا اتصلــت بــه وطلبــت 
منــه احلضــور الــى منــزل اخوالــي وكان دون رضــا والدتــي ومت االجتمــاع 
الــى منزلــه مقابــل أن  يف منــزل اخوالــي واتفقــوا علــى ان تعــود معــه 
يكتــب املنــزل باســمها هــذا مــا لــدي مــن شــهادة كمــا شــهد الثانــي 
مبثــل مــا شــهد بــه االول وقــرر ان االتصــال كان مــن قبــل اخيــه هكــذا 
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شــهدوا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا قالــت مــا ذكــره الشــهود 
ــة وتفصيــال هكــذا أجابــت كمــا قــرر املدعــي بقولــه ان  صحيــح جمل
ابنــي  اتصــل بــي وقــال ان والدتــي تريــد التفاهــم معــك لــذا احضــر الينــا 
يف مكــة هكــذا قــرر وبــرد ذلــك علــى الشــاهد قــال انــا مــن ذكــر 
ذلــك هكــذا قــرر وعنــد وصــول القضيــة الــى هــذا احلــد قــررت رفــع 
اجللســة للتأمــل ثــم انــه يف يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/07/03 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا وفيهــا حضــر الطرفــان وجــرى 
اننــي  للمــرأة فأجــاب بقولــه  ســؤال املدعــي عــن ســبب منحــه املنــزل 
منحتهــا ايــاه رغبــة يف اســتدامة الــزواج وعودتهــا الــى بيــت الزوجيــة بعــد 
ــزل قامــت بطــردي  ــة املن ــا بعــد ان قمــت بكتاب ــا كمــا انه خــالف بينن
ــة الشــيخ  ومحاولــة فســخ نكاحهــا منــي والقضيــة منظــورة لــدى فضيل
بقولهــا  اجابــت  احلاضــرة  املــرأة  علــى  ذلــك  وبــرد  اجــاب  .......هكــذا 
اننــي ســبق وان ذكــرت ان ذلــك غيــر صحيــح وامنــا قــام مبنحــي البيــت 
مقابــل وعــده لــي هكــذا اجابــت ثــم جــرى عــرض اليمــن علــى املدعــي 
فاســتعد ببذلهــا بعــد ان اذنــت لــه قائــال واهلل العلــي العظيــم الــذي ال 
الــه اال هــو عالــم الغيــب والشــهادة اننــي كتبــت البيــت باســم زوجتــي 
مقابــل عودتهــا الــى منزلــي ورغبــة باســتدامة احليــاة الزوجيــة ثــم قامــت 
بطــردي منــه دون ســبب واهلل العلــي العظيــم هكــذا حلــف وبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث احضــر املدعــي ابنائــه للشــهادة 
وقنعــت بهــم املدعــى عليهــا وملــا ذكــره الشــهود مــن ان الهبــة كانــت 
ألجــل عــودة املــرأة الــى بيــت زوجهــا وانهــاء للفرقــة وحيــث بــذل املدعــي 
اليمــن علــى صحــة دعــواه وملــا قــرره الطرفــان مــن وجــود قضيــة فســخ 
نــكاح منظــورة ولعظــم الشــقاق بينهمــا وملــا قــرره شــيخ االســالم ابــن 
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تيميــه بقولــه )وقــد كتبــت عــن االمــام احمــد فيمــا  اذا اهــدي لهــا هديــة 
بعــد العقــد فإنهــا تــرد ذلــك اليــه اذا زال العقــد الفاســد فهــذا يقتضــي امنا 
وهبــه لهــا بســبب النــكاح فانــه يبطــل اذا زال النــكاح وهــذا املنصــوص 
ــى اصــول املذهــب املوافقــة ألصــول الشــريعة وهــو ان كل مــن  جــار عل
اهــدي لــه شــيء او وهــب لــه شــيء بســبب يثبــت بثبوتــه ويــزول بزوالــه( 
االختيــارات ص232 كمــا نــص عليــه يف املنــار ويف املطالــب لذلــك كلــه 
فقــد حكمــت بإعــادة البيــت الــى املدعــي وبعرضــه عليهمــا قنــع املدعــي 
ولــم تقنــع املدعــى عليهــا فجــرى افهمهــا بــأن لهــا حــق االعتــراض وذلــك 
بطلــب االســتئناف وذلــك بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة  خــالل ثالثــون يومــا 
مــن تاريــخ اســتالم احلكــم وان مضــت املــدة دون تقــدمي الئحــة اكتســب 
احلكــم القطعيــة وســقط حقهــا باالعتــراض ثــم جــرى افهامهــا بــأن 
ــاء الســتالم احلكــم وابتــداء  عليهــا مراجعــة احملكمــة يــوم غــدا الثالث
املهلــة ففهمــت ذلــك وختمــت اجللســة الســاعة التاســعة صباحــا وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1434/07/03 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة 
 34/999694 برقــم  بالطائــف  العامــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة  مــن 
وتاريــخ 1434/10/19هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
 34259015 بعــدد  واملســجل  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي 
وتاريــخ 1434/7/4هــــ واملتضمــن دعــوى/ ........ ضــد/ ........ واحملكــوم 
والالئحــة  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة  باطنــه.  دون  مبــا  فيــه 
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االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق. وصلــى اهلل 
ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
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رقم الصك: 34265813 تاريخه: 1434/11/6هـ 
رقم الدعوى: 33619017

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34371693 تاريخه: 1434/11/26هـ

هبــة - قســمة تركــة - مطالبــة املدعــي ببيــع عقــار مورثــه وتســليمه 
نصيبــه الشــرعي - ثبــوت انتقــال ملكيــة العقــار محــل الدعــوى ألحــد 
أبنــاء املــورث هبــة لعلــة وإعاقــة - جــواز تخصيــص األب بالعطيــة بعــض 
األوالد ملعنــى يقتضــى تخصيصــه - ثبــوت العطيــة ملــن وهبــت لــه مــن 

الورثــة بعــد الوفــاة دون الرجــوع - رد الدعــوى .

1. مــا قــرره الفقهــاء مــن جــواز تخصيــص األب بعــض األوالد ملعنــى 
أو  أو عمــى  زمانــه  أو  اختصاصــه بحاجــة  مثــل  يقتضــي تخصيصــه 
أو نحــوه مــن الفضائــل أو صــرف  أو اشــتغاله بالعلــم  كثــرة عائلــة 
أو لكونــه يســتعني مبــا  أو بدعتــه  ولــده لفســقه  عطيتــه عــن بعــض 
يأخــذه علــى معصيــة اهلل أو ينفقــه فيهــا )ينظــر املغنــي ج/8 ص 258(.
2. جــاء يف املغنــي ج269/8-270 مســألة: قــال )فــإن مــات ولــم يــردده فقــد 
ثبــت ملــن وهــب لــه إذا كان ذلــك يف صحتــه( يعنــي إذا فاضــل بــني ولــده 
يف العطايــا أو خــص بعضهــم بعطيــة ثــم مــات قبــل أن يســترده ثبــت 

ذلــك للموهــوب لــه ولــزم وليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع أ.هـــ 
3. جــاء يف حاشــية الــروض املربــع شــرح زاد املســتقنع ج/6 ص 18 )فــإن 
مــات الواهــب قبلــه أي قبــل الرجــوع أو الزيــادة ثبتــت للمعطــي فليــس 

لبقيــة الورثــة الرجــوع(.
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ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بــأن مورثــه ومــورث املدعــى عليــه 
والدهــم قــد تــويف وخلــف العقــار الكائــن بالشــامية بــرأس جبــل القــرن 
العقــار  وأن  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادر  الصــك  مبوجــب  واململــوك 
املذكــور ســيزال لصالــح توســعة الســاحات الشــمالية للحــرم املكــي 
الشــريف وصــك العقــار لــدى املدعــى عليــه ويطلــب احلكــم ببيــع العقــار 
املذكــور وتســليمه نصيبــه الشــرعي منــه وإلــزام املدعــى عليــه بتســليمه 
الصــك اخلــاص بالعقــار محــل الدعــوى هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى 
عليــه باملصادقــة علــى وفــاة مورثهــم وأمــا مــا ذكــره  املدعــي مــن أن 
مورثهــم قــد خلــف العقــار املذكــور يف الدعــوى فغيــر صحيــح والصحيــح 
أن مورثهــم قــد تنــازل عــن كامــل الــدار أرضــًا وبنــاًء واململوكــة بهــذا 
الصــك ألخيــه الشــقيق ... لوجــه اهلل تعالــى لكونــه معاقــًا ومعتوهــًا وهــو 
ولــي علــى .... املذكــور وذلــك مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة ويطلــب احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي هكــذا 
ــازل  ــه وعتهــه ونفــى علمــه بتن ــى إعاقــة أخي أجــاب - صــادق املدعــي عل
ــى أخيــه - أبــرز املدعــى  مورثهــم عــن العقــار وأن املدعــى عليــه ولــي عل
عليــه صــك العقــار ومهمــش عليــه بالتنــازل - جــرى االستفســار عــن صــك 
العقــار وصــك الواليــة مــن مصــدره فــورد اجلــواب مبطابقتهمــا لســجلهما 
وســريان مفعولهمــا - لدفــع املدعــى عليــه واليــة بــأن العقــار ليــس ملــكًا 
للمــورث وأنــه ملــك ملــن حتــت واليتــه وأن والــده قــد تنــازل لــه قبــل موتــه 
لكونــه معاقــًا ومعتوهــًا  - وإلقــرار املدعــي بعــدم علمــه مبــا ذكــره 
املدعــى عليــه واليــة وألن عــدم علــم املدعــي ليــس لــه أثــر يف ذلــك ملــا 
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قــرره الفقهــاء مــن جــواز تخصيــص األب بعــض األوالد ملعنــى يقتضــي 
تخصيصــه مثــل اختصاصــه بحاجــة أو زمانــه .. )ينظــر املغنــي /ج/8 
ص 258( وكذلــك ملــا قــرره أهــل العلــم مــن ثبــوت الهبــة ملــن وهبــت لــه 
بعــد مــوت األب ينظــر املغنــي )ج/8 ص 269ـ 270( وحاشــية الــروض 
املربــع )ج/6 ص 18( - ملــا تقــدم حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن 
طلــب املدعــي وإفهامــه بأنــه ال يســتحق مــا جــاء يف دعــواه - قنــع املدعــى 
عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي بالئحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

ــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة. احلقوقي

احملكمــة  يف  القاضــي   ......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33619017 وتاريــخ 
وتاريــخ   331873260 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/10/23هـــ  
1433/10/23هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافق1434/02/26هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر .........ســعودي اجلنســية 
ــه .........ي  ــى احلاضــر مع ــي رقــم .........وادعــى عل مبوجــب الســجل املدن
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .........قائــاًل يف دعــواه لقد 
تــويف مورثــي ومــورث املدعــى عليــه والدنــا .........بتاريــخ 1424/5/16هـــ 
وانحصــر إرثــه يف أبنائــه مــن زوجــة متوفــاة قبلــه ......... ......... .........ويف 
زوجته .........ويف أبنائه منها......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
البالغــن و.........القاصــر عقليــًا أهـــ وقــد خلــف مورثنــا العقــار الكائــن 
بالشــامية بــرأس جبــل القــرن واململــوك مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
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كتابــة العــدل األولــى مبكــة برقــم 13/67 يف 1420/5/28هـــ  والعقــار 
املذكــور ســيزال لصالــح توســعة الســاحات الشــمالية للحــرم املكــي 
الشــريف وصــك العقــار لــدى املدعــى عليــه فلذلــك فأنــا أطلــب  احلكــم 
ببيــع العقــار املذكــور وتســليمي نصيبــي الشــرعي منــه وإلــزام املدعــى 
عليــه بتســليمي الصــك اخلــاص بالعقــار محــل الدعــوى هــذه دعــواي 
ــاًل مــا ذكــره املدعــي  ــى املدعــى عليــه أجــاب قائ وبعــرض الدعــوى عل
مــن وفــاة مورثنــا بالتاريــخ املذكــور وإنحصــار ارثــه باملذكوريــن يف 
دعــواه فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــره  املدعــي مــن أن مورثنــا قــد خلــف 
العقــار املذكــور يف الدعــوى فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح أن مورثنــا 
قــد تنــازل عــن كامــل الــدار أرضــًا وبنــاًء واململوكــة بهــذا الصــك ألخــي 
الشــقيق .........لوجــه اهلل تعالــى وبــدون ثمــن لكونــه معاقــًا ومعتوهــًا 
وأنــا ولــي علــى .........املذكــور وذلــك مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة برقــم 13/1/122 يف 1424/6/15هـــ وأطلــب احلكــم 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــرر قائــاًل مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن كــون أخــي .........معاقــًا 
ومعتوهــًا فهــذا صحيــح وأمــا ا ذكــره املدعــى عليــه مــن كونــه وليــًا 
عليــه ومــن تنــازل مورثــي عــن العقــار محــل الدعــوى .... فهــذا ال علــم 
لــي بــه هكــذا قــرر وقــد جــرى االطــالع علــى الصــك محــل الدعــوى 
فوجدتــه صــادرًا مــن كتابــة العــدل األولــى مبكــة املكرمــة برقــم 
13/67 يف 1420/5/28هـــ ويتضمــن تنــازل مــورث املدعــن علــي بــن 
لوجــه اهلل  ثمــن  .........بــدون  البنــه  وبنــاء  أرضــًا  الــدار  .........لكامــل 
تعالــى أهـــ وبعرضــه علــى املدعــي قــرر قائــاًل ال علــم لــي بهــذا الصــك 
هكــذا قــرر وقــد ســبقت الكتابــة منــا لكتابــة العــدل األولــى بخطابنــا 
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رقــم 332007478 يف 1433/11/14هـــ وذلــك لالستفســار عــن العقــار 
محــل الدعــوى منهــم اجلــواب رقــم 332058549 يف 1433/11/24هـــ 
واملتضمــن مطابقــة الصــك لســجله وســريان مفعولــه حتــى تاريخــه أهـــ 
ولالستفســار عــن صــك الواليــة وتأمــل القضيــة فقــد رفعــت اجللســة 
ويف يــوم  الســبت املوافــق1434/07/08 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة   
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة حــال حضــور املدعــى عليــه واليــة وقــد 
ــا رقــم  ــر الســجالت بهــذه احملكمــة بخطابن ــا ملدي ــة من ســبقت الكتاب

1434/2/26هـــ  يف   34492862
فوردنــا اجلــواب منه شــرحًا على خطابنــا بتاريخ 1434/3/1هـ واملتضمن 
مطابقة الصك لســجله وســريان مفعوله حتى تاريخه أهـ وقد جرى مني 
االطــالع علــى صــك حصــر ورثــة مــورث املدعــي واملدعــى عليــه ووجدتــه 
مطابــق ملــا جــاء يف الدعــوى وبســؤال الطرفــن هــل لديكمــا مــا تريــدان 
إضافتــه فأجابــا بالنفــي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومبــا أن املدعــي يطلــب  احلكــم ببيــع العقــار املذكــور يف الدعــوى بنــاء 
علــى أنــه ملــك ملورثــه والــده .........وتســليمه نصيبــه الشــرعي منــه وإلــزام 
املدعــى عليــه بتســليمه صــك امللكيــة اخلــاص بالعقــار ولدفــع املدعــى 
عليــه واليــة بــأن العقــار ليــس ملــكًا للمــورث وأنــه ملــك ملــن حتــت واليتــه 
وهــو أخــاه الشــقيق .........وأن والــده قــد تنــازل لــه قبــل موتــه لكونــه 
ــة واملتضمــن انتقــال  ــى صــك امللكي ــًا ومعتوهــًا وبعــد االطــالع عل معاق
ملكيــة العقــار محــل الدعــوى مــن ملــك مــورث املدعــي إلــى أحــد الورثــة 
ســجل  عــن  االستفســار  جــرى  وحيــث  1420/5/28هـــ  .........بتاريــخ 
ــه وعــدم  الصــك وورد اجلــواب مبطابقــة الصــك لســجله وســريان مفعول
وجــود مــا يخــل بــه وإلقــرار املدعــي بعــدم علمــه مبــا ذكــره املدعــى عليــه 
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ــه أثــر يف ذلــك وملــا قــرره الفقهــاء  ــم املدعــي ليــس ل ــة وألن عــدم عل والي
رحمهــم اهلل تعالــى مــن جــواز تخصيص األب بعض األوالد ملعنى يقتضي 
تخصيصــه مثــل اختصاصــه بحاجــة أو زمانــه أو عمــى أو كثــرة عائلــة 
أو اشــتغاله بالعلــم أو نحــوه مــن الفضائــل أو صــرف  عطيتــه عــن بعــض 
ولــده لفســقه أو بدعتــه أو لكونــه يســتعن مبــا يأخــذه علــى معصيــة اهلل 
ــا قــرره أهــل  ــك مل ــي /ج/8 ص 258( وكذل ــا )ينظــر املغن أو ينفقــه فيه
العلــم رحمهــم اهلل مــن ثبــوت الهبــة ملــن وهبــت لــه بعــد مــوت األب قــال 
ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف املغنــي مســألة : قــال  )فــإن مــات ولــم يــردده 
فقــد ثبــت ملــن وهــب ولــه إذا كان ذلــك يف صحتــه ( يعنــي إذا فاضــل 
بــن ولــده يف العطايــا أو خــص بعضهــم بعطيــة ثــم مــات قبــل أن يســترده 
ــي  ــة الرجــوع أهـــ املغن ــة الورث ــزم وليــس لبقي ــه ول ــك للموهــوب ل ــت ذل ثب
)ج/8 ص 269 ـ 270(وقال يف حاشــية الروض املربع شــرح زاد املســتقنع 
)ج/6 ص 18( فــإن مــات الواهــب قبلــه أي قبــل الرجــوع أو الزيــادة ثبتــت 
للمعطــي فليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع ( لذلــك فقــد صرفــت النظــر عــن 
طلــب املدعــي وأفهمتــه بأنــه ال يســتحق مــا جــاء يف دعــواه وأخليــت ســبيل 
املدعــى عليــه منهــا وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه واليــة القناعــة بذلــك أمــا املدعــي فقــد قــرر عــدم 
القناعــة ويطلــب االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه و وأفهــم 
أن عليــه مراجعــة احملكمــة يف يــوم الســبت املوافــق  1434/7/15هـــ  
ــه أن  ــه عليــه كمــا أفهمت ــداء معارضت الســتالم نســخة مــن احلكــم وإب
مــدة االعتــراض ثالثــون يومــًا مــن هــذا التاريــخ وأنــه إن لــم يعدهــا خاللها 
فــإن حقــه يف االعتــراض يكــون ســاقطًا ويكتســب احلكــم القطعيــة 
ففهــم ذلــك  .. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/08هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد   ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/10/21 هـــ 
افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 
331873260 يف 1434/9/23هـــ  وبرفقهــا القــرار رقــم 34321703 يف 
1434/9/17هـــ  ونــص احلاجــة منــه : وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر  إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة أن 
املدعــي ذكــر أن املدعــى عليــه وإخوتــه قــد حتايلــوا علــى والــده وإقناعــه 
بالتنــازل ألخيهــم املذكــور فعلــى فضيلتــه فتــح جلســة للطرفن ومســائلة 
ــه ومناقشــتهما عــن حــال والدهمــا  ــل وكيفيت املدعــي عــن هــذا التحاي
حــن التنــازل وصحتــه وهــل كان يعانــي مــن مــرض وإن كان فمــا هــو 
ــه أمــالك غيــر هــذا البيــت واســتجالء  املــرض الــذي يعانــي منــه وهــل ل
حقيقــة هــذه الهبــة بــراءًة للذمــة أهـــ فعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن 
العقــار محــل الدعــوى مت إفراغــه للمدعــى عليــه واليــة وليــس للمدعــى 
عليــه أصالــة وذلــك لــدى كاتــب العــدل بتاريــخ 1420/5/28هـــ واألصــل 
يف الصكــوك الصــادرة مــن كتابــة العــدل صحتهــا وســالمتها وقبولهــا 
وعــدم الطعــن فيهــا وال يتــم إفــراغ العقــار إال بعــد نظــر كاتــب العــدل يف 
حالــة البائــع أو الواهــب املعتبــرة شــرعًا وإذا كان البائــع أو الواهــب غيــر 
مؤهــل لذلــك فلــن يتــم إجــراء اإلفــراغ كمــا أن مــورث الطرفــن قــد تويف  
يف 1424/5/16هـــ واملــدة بــن اإلفــراغ والوفــاة ليســت قريبــة وإذا كان 
املدعــي يطعــن بالصــك أو اإلفــراغ فعليــه التقــدم لــدى اجلهــات املختصــة 
للتحقيــق يف موضــوع اإلفــراغ مــن شــخص فاقــد األهليــة وعنــد ثبــوت 
ذلــك لــدى اجلهــات املختصــة فيتــم التهميــش علــى صــك امللكيــة بذلــك 
وعليــه فإنــه لــم يظهــر لــي خــالف مــا حكمــت بــه وأمــرت بضبــط ذلــك 
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واحلاقــه  بصكــه وســجله وإعــادة كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق .. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/10/21هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة  برقــم 331873260 وتاريــخ 
1434/11/6هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ  .........
وتاريــخ   34265813 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  باحملكمــة 
1434/7/11هـــ املتضمــن دعــوى .........ضــد .........، وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه الئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر  . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
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رقم الصك: 33358233 تاريخه: 1433/7/27هـ 
رقم الدعوى: 3374028

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34230712 تاريخه: 1434/6/5هـ

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه بأنــه قــد تــويف مــورث موكليــه 
ومــورث املدعــى عليــه والدهــم وخلــف مــن ضمــن تركتــه النصــف مــن 
املزرعــة الواقعــة بالفــرش ضواحــي ينبــع البحــر ومملوكــة بصــك صــادر 
مــن محكمــة ينبــع ومســجله باســم ابنــه املدعــى عليــه لكونــه ســعوديًا 
ادعــى،  ببيعهــا وتســليم موكليــه نصيبهــم هكــذا  ويطلــب احلكــم 
أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى ملكيتــه لــألرض وأنكــر أنهــا 
لوالــده، بينــة املدعــي شــاهد شــهد بــأن مــورث املدعــن واملدعــى عليــه 
أخبــره بشــراء أرض يف ينبــع ولــم يخبــره عــن مكانهــا أو تفاصيــل أخــرى 
ــه ميــن املدعــى عليــه  ــأن ل ــة أخــرى فجــرى إفهامــه ب وليــس للمدعــي بين
فلــم يقبل،مبــا أن املدعــي ال بينــة لديــه موصلــة ولقولــه صلــى اهلل عليــه 

تركــة - إدعــاء صوريــة عقــد متلــك أرض - حتريــر صــك التملــك 
باســم اإلبــن لكــون األب غيــر ســعودي - رفــض املدعــي ميــني املدعــى 
ــر موصــل - بقــاء حــق املدعــى يف  ــه - شــهادة منقوصــة - دليــل غي علي

ــو بعــد احلكــم. ــة ول اليمــني النافي

ــى املدعــي واليمــني علــى مــن  ــة عل قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البين
أنكــر(.
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وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر( تقــدر احلكــم 
ــة بــأن ملوكليــه ميــن املدعــى عليــه  بــرد الدعــوى وإفهــام املدعــي وكال
متــى مــا طلبوهــا، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي وكالــة 
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  احلكــم  بالئحة،صــدق 

املكرمــة .

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده  وبعد فلدي أنا ... 
القاضــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنورة برقــم 3374028 
وتاريــخ 1433/01/29هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 33193029 وتاريــخ 
1433/01/29هـــ ففــي يــوم األحــد املوافق1433/03/20هـــ حضــر ... 
ســعودي بالســجل املدنــي ... الوكيــل عــن ...  بصفتــه أصيــاًل عــن نفســه 
ووكيــاًل عــن ... ، و... ، و... ، و... ،  و... ، و... ، و... ، و... ، و...، 
و...... ووكالــة احلاضــر رقمهــا 11179 يف1433/02/13هـــ   صــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة ، وعــن ... بصفتــه ووكيــال 
عــن... ووكالــة احلاضــر رقمهــا 29032 يف 1433/04/24هـــ صــادرة مــن 
ــع مــن ُذكــر مــن املدعــن  ــورة وجمي ــة املن ــة باملدين ــة العــدل الثاني كتاب
أصالــة واملدعــى عليــه هــم مــن انحصــر إرث ... فيهــم مبوجــب الصــك 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 3262012 يف 4/3/ 1432 هـــ وادعى 
علــى احلاضــر معــه  ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... قائــال : لقــد 
ٌتــويف مــورث موكلــي ومــورث املدعــى عليــه والدهــم وخلــف مــن ضمــن 
تركتــه النصــف مــن املزرعــة الواقعــة ... ضواحــي ينبــع البحــر احملــدودة 
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شــماال وجنوبــا بالصمــد وشــرقا ملــك ... والبعــض الصمــد وغربــا ملــك ... 
والبعــض الصمــد واململوكــة بالصــك رقــم 366 والصــادر مــن محكمــة 
أطلــب  عليــه لكونــه ســعوديا  املدعــى  ابنــه  باســم  وقــد ســجله  ينبــع 
احلكــم ببيعهــا وتســليم موكلــي مــا يخصهــم هــذه دعــواي . وبســؤال 
املدعــى عليــه ، أجــاب قائــال : مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أن املزرعــة 
املذكــورة باســمي صحيــح وهــي ملــك لــي ولــي شــريكن فيهــا وهمــا ... 
و... وهــي بيننــا بالســوية وليــس لوالــدي ملــك فيهــا ، ثــم ســألت املدعــي 
وكالــة : هــل لديــه بينــة ؟ قــال نعــم ثــم احضــر للشــهادة ... مينــي اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم ... وشــهد  قائــاًل بــأن والــد احلاضــر ... قــد زارنــي 
يف جــدة وقلــت لــه مــا تركــت شــيئا ألوالدك قــال عنــدي خيــر واشــتريت 
أرض يف ينبــع ولــم يخبرنــي عــن مكانهــا أو أي تفاصيــل أخــرى هــذا 
مــا لــدي مــن شــهادة  وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال الشــاهد ال 
أقــول فيــه شــيئا وشــهادته غيــر صحيحــة ووالــدي أخطــأ عندمــا قــال 
ذلــك ؛  ثــم ســألت املدعــي وكالــة هــل لديــه زيــادة بينــة قــال ال فأفهمتــه 
أن لــه ميــن املدعــى عليــه قــال ال  أرغــب يف ميينــه فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث ال بينــة موصلــة للمدعــي وكالــة وقــد قــال 
عــي والَيِمــُن َعلــى َمــْن أْنَكــر((  صلــى اهلل عليــه وســلم )) الَبيَنــُة َعلــى امُلدَّ
لذلــك كلــه فقــد رددت دعــوى املدعــي وكالــة وأخليــت ســبيل املدعــى 
عليــه وبــه حكمــت وأفهمــت املدعــي وكالــة بــأن ملوكليــه ميــن املدعــى 
عليــه متــى مــا طلبوهــا وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قنــع بــه املدعــى عليــه 
ولــم يقنــع بــه املدعــي وكالــة فأفهــم  مبقتضــى تعليمــات االســتئناف 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن 1434/06/19هـــ وردتنــا 
املعاملــة مــن رئيــس محكمــة االســتئناف املكلــف مبكــة املكرمــة 
الدائــرة  قــرار  بهــا  مرفقــا  1434/06/11هـــ  يف    3491069 برقــم 
ــة الرابعــة رقــم 34230712 يف 1434/06/05هـــ ونــص احلاجــة  احلقوقي
منــه )) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت 
ــرة  ــى قــرار الدائ ــي عل ــر املبن ــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخي املوافقــة عل
رقــم 341284 يف 1434/01/04هـــ (( أ.هـــ قاضــي اســتئناف د.... ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه 
وتوقيعــه حتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه ؛ وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

بنينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3448838تاريخه: 1434/12/26هـ 
رقم الدعوى: 3347353

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
342508599تاريخه: 1434/6/25هـ

قســمة تركــة- وفــاة مــورث وتــرك تركــة داخل وخــارج اململكة- مطالبة 
املدعيــة أصالــة عــن نفســها ووكالــة عــن أخواتهــا بأخــذ نصيبهــم مــن 
التركــة بعــد خصــم مــا مت اســتامه- ضعــف البينــة- حلــف طــريف 
املــورث  انــكار اســتامهم باقــي اإلرث- نقــل  اليمــني علــى  اخلصومــة 
بعــض األمــاك إلــى املدعــى عليــه كوصيــة- ال وصيــة لــوارث- عــدم 
اختصــاص احملكمــة بنظــر الدعــاوى املتعلقــة بعقــار خــارج اململكــة- 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نصيــب املدعيــات ورد مــا عــدا ذلــك مــن 

طلبــات .

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه( رواه 
األربعة.

2. ملــا روي )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــني علــى 
البخــاري. رواه  عليــه(  املدعــى 

3. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى 
الترمــذي. رواه  املدعــى عليــه( 

4. قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال وصية لوارث( رواه اإلمام أحمد.
5. املادة 28 من نظام املرافعات الشرعية.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 3347353 وتاريــخ 
وتاريــخ   33122398 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/01/18هـــ 
1433/01/18هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافق1433/02/16هـــ افتتحــت 

أقامــت املدعيــة دعواهــا باألصالــة عــن نفســها وبالوكالــة عــن أخواتهــا 
قائلــة أن والدهــا تــويف وخلــف تركــة كبيــرة داخــل اململكــة العربيــة 
الســعودية وخارجهــا، وقــد اســتلمت وأخواتهــا بعــد الوفــاة مبالــغ تخــص 
ــذا تطالــب بأخــذ نصيبهــا وأخواتهــا مــن  مورثهــم مت توزيعهــا عليهــم، ل
التركــة بعــد خصــم مــا مت اســتالمه، مت نقــل ملكيــة بعــض العقــارات 
املدعيــة  أنكــرت  وقــد  عليــه مبوجــب وصيــة،  املدعــى  إلــى  واملبالــغ 
هــذه الوصيــة لبطالنهــا ملخالفتهــا احلديــث النبــوي الشــريف )ال وصيــة 
لــوارث( مت إفهــام الطرفــن أن الدعــاوى املتعلقــة بعقــار خــارج اململكــة 
تخــرج عــن اختصــاص محاكــم اململكــة بنــاًء علــى املــادة )28( مــن 
ــة حكمــت احملكمــة بالقــدر  نظــام املرافعــات الشــرعية، بعــد املداول
للمدعيــات  معينــة  مبالــغ  بدفــع  عليــه  املدعــى  بقيــام  وذلــك  املتيقــن 
ورد مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات لعــدم ثبوتهــا، قنعــت املدعيــة باحلكــم 
واعتــرض املدعــى عليهمــا بالئحــة، متــت مصادقــة احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف مبكــة املكرمــة.
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اجللســة الســاعة 17 : 08 وفيهــا حضــرت ..... لبنانيــة اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم ..... واملعــرف بهــا مــن قبــل املدعــى عليهمــا ، وادعــت علــى 
احلاضرين معها ..... لبناني اجلنسية مبوجب اإلقامة رقم 2028601983 
..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... قائلــة : لقــد تــويف 
والدي يف عام 1985م وخلف تركة ، منها ما كان باســم ..... ســعودي 
اجلنســية باعهــا املدعــى عليــه ..... واســتلم قيمتهــا ، ومنهــا ما كان باســم 
..... ســعودية اجلنســية مت بيعهــا واســتلمت نصيبــي منهــا ، ومنهــا مــا كان 
باســم املدعــى عليــه ..... بنــاء علــى إقــرار محــرر منــه بــأوراق الورشــة 
........................ يتضمــن : أن جميــع األراضــي التــي باســمي وهــي برقــم 
..... و ..... مخطط ...... والقطعة ..... هي ملك والدي ..... والورشة املباعة 
مــن الســيد ..... هــي ملــك لوالــدي وإخوتــي بعــد مــوت والــدي وجميــع مــا 
ــع  فيهــم مــن بضاعــة وأغــراض بضاعــة وليــس لــي فيهــا أي شــيء اجلمي
باســمي فقــط وال أملــك مــن ذلــك شــيئا واجلميــع باســمي فقــط ، وموقــع 
مــن قبــل املقــر، وبشــهادة وتوقيــع..... واملدعــى عليــه .... ، ومبلــغ 30 
ألــف ريــال هــي عبــارة عــن إبــراء ذمــة شــخص كان للمــورث مــال عنــده 
اســتلمتها وســلمت الورثــة مــن النســاء نصيبهــم فقــط ، ومبلــغ 100 ألــف 
ريــال مت حتصيلهــا مــن ورثــة..... ال أعلــم مــن اســتلمها ، ومبلــغ 60 ألــف 
ريــال مت حتصيلهــا مــن..... اســتلمها املدعــى عليــه علــي ، ومبلــغ 5 آالف 
ريــال مت حتصيلهــا مــن..... اســتلمها املدعــى عليــه علــي ، وبضاعــة عبــارة 
حديــد وأملونيــوم وإكسســوارات األملونيــوم وســيارات وعفــش البيــت 
والســكاكن وراعفــة شــوكية ، وأطلــب إلزامهمــا بتســليمي نصيبــي 
مــن هــذه التركــة. هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا 
ــرد. وقــرر املدعــى عليــه قائــال : أمــا مــا يخــص  قــاال: نطلــب اإلمهــال لل
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اإلقــرار املشــار إليــه ســابقا فإننــي مقــر مبــا فيــه . ثــم رفعت اجللســة لذلك. 
ويف يــوم الثالثــاء املوافــق1433/05/11 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 
: 09  وفيهــا حضــر املدعيــة واملدعــى عليهمــا واملعــرف باملدعيــة مــن قبــل 
املدعــى عليهمــا، وأبــرزت املدعيــة ســند توكيــل عــام صــادر مــن دائــرة 
الكاتبــة العــدل يف املينــاء باجلمهوريــة اللبنانيــة بعــدد ق 16 لعــام 2012 
م واملصــادق عليــه مــن اجلمهوريــة اللبنانيــة قســم املصادقــات و املصــادق 
عليهــا مــن مكتــب التصديــق مــن وزارة العــدل  واملتضمــن حضــور كال 
من 1- .....  لبنانية اجلنســية مواليد عام 1977م رقم الســجل ..... / حلبا 
عــكار بالبطاقــة رقــم ..... تاريــخ 2009/12/1م باألصالــة عــن نفســها 
وبوكالتهــا العامــة القضائيــة عــن ..... الــواردة مــن الســفارة اللبنانيــة 
برقــم 2009/1074 تاريــخ 2009/8/4 م واملصــادق عليهــا أصــوال مــن 
وزارة اخلارجيــة اللبنانيــة 141392/م تاريــخ 2009/8/12م وبوكالتهــا 
اخلاصــة عــن ..... الــواردة مــن قنصليــة لبنــان الفخريــة يف تورنتــو / كنــدا 
برقــم عــام 2009/306 رقــم خــاص 2009/284 تاريــخ 2009/7/15م 
واملصــادق عليهــا أصــوال مــن وزارة اخلارجيــة اللبنانيــة رقــم 141393 
تاريــخ 2009/8/12م 2- ..... لبنانيــة اجلنســية مواليــد عــام 1969م رقــم 
الســجل ..... /حلبــا عــكار بالبطاقــة رقــم ..... تاريــخ 1992/3/17م ، 
وقررتــا مبــا يلــي وكلنــا وفوضنــا شــقيقتنا باســمة .....  املقيمــة يف جــدة 
ــا  ــا بــكل دعــوى لن اململكــة العربيــة الســعودية للمرافعــة واملدافعــة عن
ــح  ــأي صفــه كانــت ، مــع حــق الصل ــا مــع أي شــخص كان وب أم علين
الرجــوع  وقبــول  الدعــوى  او  احلــق  عــن  والرجــوع  واالبــراء  واالقــرار 
واســترداد الرســوم والكفــاالت ، وقــدم املدعــى عليهمــا مذكــره هــذا 
نصهــا : ردا علــى الدعــوى املقامــة ضــدي مــن شــقيقتي ..... وتدعــي بأنني 
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قمــت بعــدم إعطائهــا ميــراث أبيهــا املغفــور لــه بــأذن اهلل ..... املتوفــى 
مــن حوالــي تســعة وعشــرون عامــا ودفــن يف مســقط رأســه لبنــان وبعــد 
ــه طلبــت مــن والدتــي ........ وهــي بحمــد اهلل موجــودة  شــهرين مــن وفات
تــرزق لكنهــا مريضــة مبــرض الزهيمــر ويف حالــة متقدمــة جــدا حســب 
التقريــر الطبــي مرفــق صورتــه لفضيلتكــم ؛ طلبــت منهــا أن يتــم الوضــع 
كمــا كان يف حالــة حيــاة والــدي ألننــي كنــت الســند والــذراع اليمنــى 
لوالــدي مــن بعــد اهلل يف إدارة إعمالــه وأموالــه حيــث أنهــم الورثــة كانــوا 
خمســة بنــات مقيمــن باململكــة وأخــي ..... كان مقيــم بلبنــان وجميــع 
بالــواردة والشــاردة والصغيــرة  بلبنــان وكنــت اعلــم  مراحــل دراســته 
والكبيــرة ،  فضيلــة القاضــي اقســم بــاهلل العظيــم إننــي كنــت اعمــل 
مــع والــدي منــذ كان عمــري عشــرة ســنوات كانــت إجازاتــي املدرســية 
ال اعرفهــا كلهــا اقضيهــا بالعمــل مــع الوالــد كان إخوتــي يســافرون 
ــدة خــارج اململكــة يف اإلجــازات والعطــالت وأكــون  ــد والوال مــع الوال
إنــا بالعمــل وأول إجــازة أخذتهــا وســافرت خــارج اململكــة ألول مــره إلــى 
ــة كان عمــري عشــرون عامــا وكانــت خمســة عشــر  األمــارات العربي
يومــا جلســت فيهــا عنــد شــقيقتي التــي تصغرنــي مقيمــة بأمــارة العــن 
، فضيلــة القاضــي عندمــا طلبــت مــن الوالــدة بعــد وفــاة الوالــد أن يتــم 
الوضــع كمــا كان يف حيــاة والــدي ألننــي كنــت متأكــد إن كل 
مــا بنــاه الوالــد رحمــة اهلل عليــه خــالل حياتــه ســيدمر ويندثــر فرفضــت 
وقامــت بشــكوتي باحملكمــة الشــرعية الكبــرى مبنطقــة بــاب شــريف 
وتدخــل كبــار عائلــة الوالــدة منهــم مــن مــات ومنهــم مــا زال حــي يــرزق 
وقمــت مبحاســبة والدتــي لوجودهــا دون الورثــة بالســعودية مــا لوالــدي 
ومــا عليــه وســلمتها مــا كان بحوزتــي مــن مســتندات وأوراق تخــص 
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أعمــال الوالــد وأمــا بالنســبة إلــى أرض مخطــط اجلبيــري بجنــوب جــده 
منطقــة اخلمــره  فهــم ثالثــة قطــع بصــك واحــد فقلــت لهــا إن والــدي 
أوصــى بهمــا لــي بعــد مماتــه ألننــي لــم يكتــب لــي أمــالكا كمــا كتــب 
ــه ومبشــهد  ــي تعلمــن بوصيت ــان وأنت ــي اخلمســة وأخــي ..... يف لبن ألخوت
أخــي ..... وزوجتــه علــى وصيــة والــدي وكذلــك رواتــب خمســة ســنوات 
عملــت بهــا عنــد والــدي مــن عــام 1400 حتــى منتصــف عــام 1406 مائــة 
وثمانــون إلــف ريــال فرفضــت فاتفقــت معهــا علــى إن قيمــة األرض قدرت 
عــام 1406 مائتــان وخمســون إلــف ريــال تأخــذ الوالــدة ..... ســند أمانــه 
علــى أختهــا ..... باعتــراف ..... وعلمهــا مببلــغ مائــة وخمســون إلــف ريــال 
وليــس كمامنهــم، إمــام فضيلتكــم ثالثمائــة إلــف ألن خالتــي مقيمــه 
بدولــة األردن وباقــي املبلــغ املائــة إلــف مــا تبقــى لــي وكل مــا أخذتــه مــن 
ارث أبــي والكــن دفعتهــا ديــن عــن إعمــال والــدي كنــت وقتهــا القائــم 
بأعمــال الوالــد مائــة وثمانــون إلــف ريــال ل.....  وقــد توفــى قبــل ســنتان 
ــة القاضــي ..... ، وكذلــك  وقــد أصــدر صــك شــرعي علــي عنــد فضيل
ســجنت ثالثــة شــهور ألن يف حيــاة الوالــد كنــت أنــا اســتلم الشــيكات 
االســتالم  صــورة  علــى  وأوقــع  العمــالء  مــن  والــدي  باســم  املكتوبــة 
ــة  ــي/ ..... وكان برتب ــدي بســنتان ادعــى عل الشــيكات وبعــد وفــاة وال
لــواء يف املباحــث العامــة وســجنني ثالثــة أشــهر ظلمــا بعــد تبــرءا ومتلــص 
إخوتــي مــن املوضــوع وأنهــم غيــر مســئولن وبعدهــا حولــت معاملتــي إلــى 
احملكمــة الشــرعية ومتــت براءتــي بحمــد اهلل وكذالــك رفضهــم دفــع 
رواتــب العمالــة الباكســتانية والتركيــة ومواطــن ســعودي وعددهــم 
خمســة عشــر الذيــن كانــت كفالتهــم الســابقة علــى الورشــة الهندســية 
ثــم مت نقلهــم بحيــاة الوالــد علــى كفالتــي اقــل راتــب للعامــل ثالثــة أالف 
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ريــال وقمــت بتصفيــة عــدد كبيــر منهــم وتســليمهم رواتبهــم وتذاكــر 
ســفر لبلدانهــم مــن مالــي اخلــاص ومــا زال منهــم موجــود يعمــل لــدي 
ــة حتمــل املســئولية  ــى كالمــي لرفضهــم الورث ومســتعدون للشــهادة عل
ــم اســأل عمــا  ــا إخــوة أشــقاء ول وكل هــذه األمــور تغاضيــت عنهــا ألنن
أخــذوه ولــم أحاســبهم واحتســبت أمــري إلــى اهلل علمــا انــه علمــت أنهــم 
قامــوا بعمــل مبايعــة مــع الوالــدة مبنتجــع صيفــي جبلي بدولــة لبنان كان 
لوالــدي ومت شــرائه مــن حــر مالــه وقــام والــدي بحياتــه بكتابتــه باســم 
والدتــي مــع عــدد ســبع بيــوت لضمــان عيشــة وحيــاة والدتــي بعــد مماتــه 
ببيعــه للبنــات فقــط وحرمانــي إنــا وأخــي مــن حصتنــا وحصتــي فيــه إنــا 
لــه مبئــات أالف  إلــف دوالر وكنــت أحــول  لوحــدي تقــدر بثالثمائــة 
الريــاالت ملصاريفــه ومصاريــف عالجــه ملرضــه بالســرطان حماكــم 
نصيبهــا  تأخــذ  لــم  بأنهــا  ادعائهــا  إمــا  شــر ومكــروه  مــن كل  اهلل 
مــن ارث أبيهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية فهــي تناقــض نفســها 
بادعائهــا إمــام فضيلتكــم وتوثيــق مــا ادعــت بــه أنهــا اســتلمت مبلــغ 
مائــة إلــف ريــال مــن ابنــة ..... وهــذا غيــر صحيــح وغيــر صادقــة فاملبلــغ 
الــذي أعطــي لهــم مائتــان إلــف ريــال بوجــود أخــي علــي مــن قيمــة ارض 
مقــام عليهــا عمــارة ســكنية مبســاحة األرض ألفــان وخمســمائة متــر 
علــى ثالثــة شــوارع بحــي ........... بجــوار فنــدق الــدار البيضــاء تبعــد عــن 
خــط املدينــة ثالثمائــة متــر  وهــذه األرض واملبانــي عمرهــا الوالــد بيــده 
وكان وقتهــا اليوجــد مصانــع أملنيــوم بالســعودية فقــام بشــراء األملنيــوم 
مــن لبنــان لتركيبهــا واجهــات وشــبابيك للمبنــى وتقــدر قيمتهــا بعــام 
1407 أكثــر مــن ثالثــة مليــون ريــال بــأي حــق ومــن خولهــم بالتنــازل 
عــن حــق أبــي وحقوقنــا وبيعهــا واســتالمهم املائتــان إلــف ريــال وتقســيمها 
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عليهــم بيعهــم ارض مبنطقــة احملجــر ثمامنائــة وخمســون متــر مربــع عليهــا 
ــى شــارعن تبعــد عــن الشــارع الرئيســي  ــي ســكنية ومســتودع عل مبان
مائــة متــر تقــدر بعــام 1407 بســتمائة إلــف ريــال بيعــت ل.....  مبائــة إلــف 
ريــال دون علمنــا وتقســيمهم املبلــغ بينهمــا فقــط هــم ورثــة املغفــور لــه ..... 
فقــط علمــا انــه كانــت هنــاك معــدات صناعيــة تقــدر مبئتــان إلــف ريــال 
ــه قــام ..... ويكــون ابــن شــقيق الوالــدة  يف املســتودع أيــن هــم ! علمــا ان
ببيــع األرض بثمامنائــة إلــف ريــال بعــد شــهر مــن شــرائها منهــم ، إمــا 
مطالبتهــا باملعــدات والســيارات والرافعــة الشــوكية فهــي باعترافهــا 
إمــام فضيلتكــم باســتالمهم مبلــغ ســتون إلــف ريــال مــن املدعــو ..... 
أبــواب  تصنيــع  ومكينــة  وأملنيــوم  حديــد  وخامــات  املعــدات  لشــرائه 
قيمتهــا لوحدهــا خمســون إلــف ريــال وكنــت إنــا أكثــر علمــا مــا يوجــد 
يف املســتودع بــأرض اخلمــرة اقســم بــاهلل العظيــم إن املعــدات واملوجــودات 
مــن بضاعــة صناعيــة حديــد وأملنيــوم وإكسســوارات كانــت تقــدر 
بحوالــي النصــف مليــون ريــال بــأي حــق وبشــرع مــن تهــدر هــذه احلقــوق 

واألمــوال ..
ــال مــن  ــف ري ــغ أربعــون إل ــي مبل ــات ووالدت ــي البن ــي وإخوت اســتلمتي أنت
ورثــة..... بعــد وفــاة والــدي وقمتــم بتوزيعهــا عليكــم انتــم فقــط البنــات..! 
وهنــاك ســندات أمانــة  كانــت بحوزتكــم يطالــب بهــا والــدي شــخصن 
ريــال  إلــف  يطالبــه مبائــة  الوالــد  الســوري كان   ..... يدعــى  احدهــم 
والثانــي يدعــى ..... صاحــب مؤسســة ..... لألملنيــوم يطالبــه الوالــد مبلــغ 
ثالثمائــة إلــف ريــال مــاذا فعلتــم بتلــك الســندات هــل قمتــم بأخذهــا أم 
ال علمــا إننــي ذهبــت لألستفســار عــن الشــخصن فوجدتهــم يف ذمــة 
اهلل،قمتــم ببيــع ســيارة بــي أم دبليــو تاريــخ الصنــع 2005 م تخــص الوالــد 
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بلبنــان أيــن قيمــت الســيارة وزعــت علــى البنــات فقــط ، قمتــم ببيــع أثــاث 
منــزل الوالــد بجــده ومت تقســيم املبلــغ دون علمــي عليكــم وزعــت علــى 
البنــات فقــط ! إمــا بطلبهــا اخــذ والدتــي وأن تكــون الوصيــة عليهــا 
فقســم بــاهلل العظيــم تكلفــت مــا تكلفــت مــن مصاريــف وبطيــب خاطر 
وال أطالــب إال األجــر مــن اهلل بعــد مــا ســمعت مــن شــقيقات والدتــي 
بلبنــان إن إخوتــي وأزواجهــم متضايقــن مــن خدمتهــا ونحــن األوالد أحــق 
بخدمتهــا ومصاريفهــا وأن لــم نســتجب ملطالبهــم ســوف يقومــون بوضعها 
بــدار العجــزه  بلبنــان  والســبب الثانــي لســكنها مــع خادمــة لوحدهمــا 
ــة ســريريه مســتمرة وال  ــة طبي ــي محتاجــة لرعاي بالشــقة علمــا إن والدت
تتحكــم بذهابهــا إلــى احلمــام وحذرنــا طبيبهــا اخلــاص بلبنــان أن والدتــي 
قــد تفتــح بــاب الشــقة وتهــرب أو ترمــي نفســها مــن نافــذة الشــقة ألنهــا 
غيــر مدركــة ؛ فضيلتكــم شــقيقتي التــي تدعــي وتطلــب أن تكــون 
الوصايــة لوالدتــي لهــا بشــهود عــدة ســمعوا مــن والدتــي أنهــا ال ترغــب 
بالذهــاب عندهــا ألن أخــر مــرة كانــت الوالــدة عنــد شــقيقتي مبدينــة 
ورفــع  للشــرف  مخلــة  بكلمــة  بشــتمها   ..... شــقيقتي  زوج  قــام  جــده 
يــده عليهــا وتهديدهــا بالضــرب لــو قامــت بالتبــول علــى نفســها وعلــى 
املجلــس مــرة أخــرى وقلــت لشــقيقتي عنــد رغبتــك برؤيــة والدتــك الــدار 
دارك ونحــن خــارج الــدار يف أي وقــت وأي يــوم  وهــذا حقــك شــرعا. ثــم 
ســألت املدعــى عليــه ..... عــن االمــالك التــي كانــت باســم ..... فقــال : 
ال أعلــم عنهــا شــيئا . وبســؤاله عــن االمــالك التــي بأســمة وأقــر بأنهــا 
ملــك لوالــده فقــال : ان االقــرار صحيــح ، وقــد باعــت املدعيــة بضاعــة 
الورشــة، وامــا الورشــة فهــي مســتأجرة ، وامــا االراضــي الثــالث فقــد 
بعتهــا مببلــغ 300 ألــف ريــال وســلمت والدتــي نصــف الثمــن ، والنصــف 
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االخــر ســددت بــه ديــون علــى الوالــد عبــارة عــن أجــره 15 عــام مببلــغ 
45 ألــف ريــال وأجــرة الورشــة مببلــغ 25 ألــف ريــال وديــن مبوجــب صــك 
شــرعي مببلــغ 180 ألــف ريــال ، فــكان االجمالــي مبلــغ وقــدرة 250 
ألــف ريــال، فدفعــت مــن مالــي اخلــاص 100 ألــف ريــال . وبســؤاله عــن 
مبلــغ 100 ألــف ريــال مــن ورثــة ..... قــال : لــم أســتلمها ، واملبلغ يف احلقيقة 
هــو 200 ألــف ريــال ، وأســتلمتها الوالــدة بحضــور املدعــى عليــه.....، 
وهــو مــن أخبرنــي بذلــك . وبســؤاله عــن مبلــغ 60 ألــف ريــال مــن ..... 
قــال : هــي مقابــل بيــع بضاعــة الورشــة وقــد أســتلمتها املدعيــة والوالــدة 
حســب مــا أعلــم . وبســؤال املدعــى عليــه علــي عــن مبلــغ 5 أالف ريــال 
قــال : لقــد أســتلمتها ولــم أســلم أحــدا منهــا شــيئا . وبســؤاله عــن عــدة 
الورشــة قــال : لقــد أخذتهــا وهــي عبــارة عــن فريــزر و منشــارين و ثالثــه 
دريــالت وطاولــة وملزمــة . وبعــرض مــا تقــدم علــى املدعيــة قالــت : أطلــب 
االمهــال للــرد . فأفهمــت املدعيــة بــأن عليهــا مصادقــة الوكالــة مــن 
اجلهــات الرســمية الســعودية . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم الســبت 
املوافق1433/06/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11 وفيهــا حضــر 
الطرفــان ، ثــم أبــرزت املدعيــة أصــل الوكالــة بعــد مصادقــة اجلهــات 
ــة بنســخة منهــا ،  الرســمية الســعودية عليهــا ، ومت تزويــد أوراق املعامل
وبســؤالها عمــا طلبــت اإلمهــال مــن أجلــه قدمــت مذكــرة هــذا نصهــا : 
أواًل:- ان املدعــى عليــه ..... قــد أقــر امــام فضيلتكــم بـــأنه كان الــذراع 
اليمنــى لوالــدي ) مورثنــا( يف ادارة اعمالــه وأموالــه ويذكــر بأنــه كان 
يعلــم الــواردة والشــاردة والصغيــرة والكبيــرة ، وهــذا اقــرار منــه بأنــه 
كان أمــوال مورثنــا كانــت حتــت يــده وإدارتــه ، ونظــرًا ألن والدنــا 
كان ال يحمــل اجلنســية الســعودية واملدعــى عليــه ..... يحمــل اجلنســية 
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الســعودية فكانــت امــوال مورثنــا مــن عقــارات ومنقــوالت باســم املدعــى 
عليــه وذلــك ثابــت بإقــراره املــؤرخ يف 1404/7/26هـــ )املرفــق صورتــه ( 

وان عناصــر التركــة املعلومــة لدينــا هــي عبــارة عــن :
 1- ثالثة قطع اراضي ذات االرقام )726- 725- 725 ( مبخطط ......

2- االرض التي باسم ......
3- الورشة الهندسية ألعمال احلديد واألملنيوم .

4- بضاعة وأغراض وإكسسوارات بداخل الورشة ومخازنها .
5- ديون لدى الغير مستحق األداء ملورثنا وهي :-

100.000 ريال   لدى املدينن  ورثة ......
60.000 ريال    لدى املدين / ......

5000 ريال       لدى املدين ......
6- معدات وسيارات ورافعة وخالفه .

ويعلمهــا  لنــا  الغيــر معلومــة  األخــرى  التركــة  بخــالف عناصــر  هــذا 
املدعــى عليهــم بإعتبــاره كان القائــم علــى ادارة امــوال والــدي ونطالبــه 

بإظهارهــا .
ثانيــًا:- بخصــوص مــا ذكــره املدعــي بــأن والــدي قــد أوصــى بقطــع 
قــول غيــر صحيــح ال يوجــد  اململوكــة بصــك واحــد هــذا  االراضــي 
مــا يؤيــده  ونطلــب احضــار الشــاهدة ..... ألخــذ شــهادتها علــى  قولــه 

اعطائنــا نصيبنــا. او  األرض  هــذه  ،وتقســيم 
ثالثــا:- بخصــوص مــا ذكــره بأننــا اســتلمنا نصيبنــا مــن قيمــة املعــدات 
والســيارات والبضاعــة هــذا قــول مرســل ال يوجــد مــا يؤيــده ، حيــث ان 
احلقيقــة ان جميــع امــوال مورثنــا يف الســعودية  حتــت يــده وإدارتــه وال 

نســتطيع وضــع يدنــا عليهــا والتصــرف فيهــا .
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رابعــًا:- أمــا بخصــوص مــا ذكــره بأننــا اســتلمنا الديــون املســتحقة 
لوالدنــا لــدى الغيــر فإننــا اســتلمنا البعــض منهــا ومت تقســيمه علــى الورثــة 

والبعــض األخــرى فقــد اســتلمه املدعــى عليهــم .
وحفاظــًا علــى حقــوق جميــع الورثــة فقــد تضمنــت املــادة )2/124( مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية مــا نصــه ) للمحكمــة نــدب اخلبيــر الــذي 
يطلبــه أحــد اخلصــوم وليــس للخصــم اآلخــر االعتــراض علــى ذلــك ( .

وحفاظــًا علــى وقــت فضيلتكــم . لــذا التمــس مــن فضيلتكــم احالــة 
القضيــة الــى هيئــة اخلبــراء باحملكمــة لتحديــد كامــل عناصــر التركــة 
مــن عقــارات ومنقــوالت وأمــوال نقديــة وديــون مســتحقة ملورثنــا لــدى 
ــر  ــح الغي ــا لصال ــى مورثن ــون املســتحق عل ــر وتصفيتهــا وســداد الدي الغي
ــزام املدعــى  ــم احلكــم بإل ــد حصــة ونصيــب  كل وريــث ومــن ث وحتدي

ــه . عليهــم بتســليم مورث
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا أجــاب ..... قائــال : ليــس لــدي مــا 
أضيفــه . وأجــاب ..... قائــال : ليــس يف املذكــرة مــا يخصنــي ، ســوى 
مبلــغ 5 آالف ريــال مــن .....  ، فقــد أخذتــه لنفســي وتصرفــت فيــه . 
وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت : إن لــدي بينــات تثبــت اســتالم املدعــى 
عليهمــا بعــض املبالــغ وأطلــب اإلمهــال إلحضارهــا يف جلســة قادمــة . ثــم 
رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم الســبت املوافق1433/07/05هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 15 : 08 وفيهــا حضــر الطرفــان ، وقدمــت املدعيــة 
مذكــرة هــذا نصهــا : أوال:  ردا علــى مــا ذكــر مــن املدعــى عليهمــا ..... 
ــة ..... وبعــد  ــال ســعودي مــن أبن ــة ألــف ري ــغ مائ و.....  بأنــي اســتلمت مبل

ذلــك غيــر املبلــغ ملئتــان ألــف ريــال وأنــه أنــا مــن اســتلمتها 
الــرد: بســؤال الســيدة ..... قالــت انهــا لــم ترانــي بحياتهــا وان مــن اســتلم 
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املبلــغ مــن أخاهــا هــو املدعــي عليــه .....
أضافــة أن الســيد ..... أعاطنــي ورقــة بخــط يــده مرفقــه لديكــم تنــص 
ــال  ــة ألــف ري ــغ وقــدره مئ ــه ..... هــو مــن أســتلم املبل ــى أن املدعــي علي عل

وليــس أحــد غيــره وهــم مســتعدون للشــهاده يف أي وقــت
ثانيا:   أفاد املدعي عليه ..... يف اجللســة الســابقة  أنه ال يوجد ما يخصه 
ــم ان الورقــة  ــال أســتلمها مــن .....، مــع العل ــغ خمســة أالف ري ســوى مبل
ــب مــن  ــا أطل ــغ أخــرى فأن ــده تثبــت أخــذه ملبال املرفقــة لديكــم بخــط ي
ســعادتكم بإحالــة الورقــة خلبيــر خطــوط ألنــه أنكــر خــط يــده . ثالثــا: 
ادعائــه أننــي اســتلمت مبلــغ ســتون ألــف ريــال مــن ال.....  ، فالبدايــة أريــد 
االثباتــات أن كان صــادق وباملقابــل الورقــة املرفقــة بخــط يــده التــي 

ســبق وانكرهــا مكتــوب فيهــا هــو مــن اســتلم املبلــغ بالتحديــد
ــرك لســعادتك اســتنتاج مــا حــدث قطعــة  ــا: هــذه النقطــة ســوف أت رابع
األرض الــذي قــال املدعــي عليــة ..... أنــه لــم يبعهــا وال يعلــم عنهــا شــيء 
وهــي أرض باســم ..... الــذي ســلمها للســيدة ..... )الوالــدة( وأصبحــت 
ذمتــه خاليــة وبعــد ذلــك قامــت الســيدة ..... بإعطائهــا للمدعــي عليــه ..... 
و.....  ســؤال املشــتري اجلديــد مــن باعــك هــذه األرض قــال املدعــي عليــه 
..... مــع أخواتــه البنــات يف احملكمــة مــع العلــم أن جميــع أخواتــه البنــات 
يف وقتهــا موجــودون يف لبنــان ).....و.....و.....( كانــوا قصــر و.....  كانــت 
يف األمــارات وأنــا أيضــا كنــت يف لبنــان إذن مــن كان يف احملكمــة 
مــن البنــات أنــا ال أشــكك بنزاهــة القضــاء الســعودي ولكــن هنــاك مــن 

يتحايــل علــى القانــون
فالســيد ..... قــد أشــترى األرض ثــم باعهــا للســيد ..... ومــن ثــم للســيدة 
املوجــودة حاليــا وعــن ســؤالها منــذ خمســة أيــام قالــت أن االرض مت 
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ــه ..... للســيد .....  ومــن  ــي باعهــا املدعــي علي ــى الشــكل التال بيعهــا عل
ثــم للســيد..... ثــم لهــا بعــد كل مــا ذكــر أطلــب مــن ســعادتك أن تطلبــوا 
الصــك مــن املدعــي عليــه ..... ..... وأن ثبــت صــدق كالم صاحــب االرض 
أنــه باعهــا بحضــور املدعــي عليــه ..... وأخوتــه البنــات فســوف أجلــب 
أوراق مــن اجلــوزات تثبــت عــدم وجــود أخوتــه يف اململكــة أثــاء البيــع 
أوراق رســميه  تزويــر يف  يعتبــر  املوضــوع ألنــه  بالتحقيــق يف  وأطالــب 

وشــهادة باطلــة.
خامســا: بالنســبة للديــن الــذي أشــارت إليــه وهــو مبلــغ مئــة وثمانــون 
ألــف ريــال للســيد ..... وقــد تــويف قبــل ســنتان وأصــدر الصــك فضيلــة 

القاضــي..... ومت ســجنه ثالثــة شــهور
القضيــة  أن   ..... املدعــي عليــه  لــك  :لــم يذكــر  الشــيخ  الــرد فضيلــة 
منــذ أربــع ســنوات والوالــد متــويف مــن أكثــر مــن ســبعه وعشــرون ســنة 
والقضيــة بــن..... والســيد .....  الــذي أفادنــا ولــده الســيد ..... بــأن والــده 
تــويف منــذ ثــالث ســنوات وليــس ســنتان كمــا ذكــر املدعــي عليــه ..... 
وأن املبلــغ كان مطلــوب مــن املدعــي عليــه .....، وأفادنــي الســيد ..... أن 
ــده كان الوســيط بــن ..... والســيد ..... وهــم  ــل وال ــده ب املــال ليــس لوال
مازالــوا علــى قيــد احليــاة ويف وقــت القضيــة كان الســيد ..... موجــود مــع 
والــده يف احملكمــة وحكــم القاضــي بدفــع مبلــغ مئــة وثمانــون ألــف 

ريــال علــى النحــو التالــي 
عشــرون ألــف ريــال يف حينــه وتقســيط املبلــغ ثــالث أالف ريــال كل 

شــهر تدفــع مــن خــالل احملامــي ...... 
ــم الن بعــد  ــه ال يعل ــغ بالكامــل قــال ...... بان ــه هــل دفــع املبل وبســؤالي ل
ــغ  وفــاة والــده عمــل توكيــل للســيد ..... واصبــح الســيد ..... يســتلم املبل
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ــه مســتعد للشــهادة  مباشــره مــن احملامــي ، وقــال الســيد ..... حــارث ان
فكيــف يقــول املدعــي عليــه ..... أن هــذا ديــن علــى والــده فليتقــي اهلل يف 
قولــه وأطالــب املدعــي عليــه ..... بإحضــار صــك القضيــة ووضعهــا أمــام 

ســعادتكم ليظهــر احلــق
ــة  ــه ســجنه ثالث ــواء ..... يف املباحــث العامــة وبأن ــة الل سادســا: أمــا قضي

أشــهر ظلمــا بعــد تبرئتــه ومتلــص أخوتــي مــن املوضــوع
ــواء ..... مــازال علــى قيــد  الــرد: هــذا الــكالم غيــر صحيــح والســيد الل
احليــاة وقــال أن القضيــة كانــت بســبب أعمــال بــن املدعــي عليــه ..... 
وبينــة وهــو علــى اســتعداد تــام مبواجهــة املدعــي عليــه  واحلضــور للشــهادة 
يف أي وقــت وأحمــد اهلل أن اللــواء ..... مــازال علــى قيــد احليــاة ليثبــت 
احلــق، وأذا كان لــدى املدعــي عليــه كالم غيــر هــذا فليواجــه اللــواء..... 

أمــام ســعادتكم أو يحضــر مــا يثبــت العكــس 
ســابعا: أحــب املدعــي عليــه أن يدخــل مداعبــة علــى القضيــة عندمــا 
قــال أننــي الســيدة باســمه ..... قمــت ببيــع ســيارة بــي أم  دبليــو تاريــخ 
الصنــع..... تخــص الوالــد يف لبنــان أنهــا ليســت دعابــة بــل هــي مشــيئة 
اهلل بإظهــار احلــق فالوالــد متــويف يف عــام .....  هــل هنــاك شــركة تصنــع 

ــى االمــام ســيارة لعشــرون عــام إل
واحلــق  املنطــق  وقــول  القضيــة  بهــذه  االســتهزاء  عــن  التوقــف  الرجــاء 

   ..... املدعــي عليــه  مــن جهــة  االثباتــات  واطلــب 
ثامنــا: لقــد قــال املدعــي عليــه ..... أن والــده أوصــى بــأرض مخطــط ..... 
ــي  ــوب جــده منطقــة اخلمــرة فهــم ثــالث قطــع بصــك واحــد فقــال ل بجن
أن والــدي أوصــى بهــا بعــد مماتــه النــه لــم يكتــب لــه أي أمــالك كمــا 
كتــب ألخوتــي اخلمســة وأخــي ..... يف لبنــان ولقــد أتهمنــي بأنــي شــاهدة 
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علــى هــذا الــكالم وأخــاه وزوجتــه
أنــا أقــر وبكامــل قــواي العقليــه أنــي لــم أســمع هــذا الــكالم ولــم أشــهد 
عليه،واريــد أن يتــم أحضــار الســيده .......للشــهاده وهــي زوجــة أخــاه 
.....، أمــا مــن الناحيــة القانونيــه والشــرع علــى حــد علمــي أن الوصيــه 
تكتــب وال تقــال شــفهي باالضافــة الــى الشــهاده تكــون رجــالن  أو 

ــم ــع نســاء واهلل أعل ــان او أرب رجــل وامرأت
فــأن الوالــد رحمــة اهلل كان صاحــب حــق وأعطــاك الكثيــر ومنهــا 
اجلنســيه الســعودية التــي كلفتــه يف وقتهــا أكثــر مــن مئتــان ألــف ريــال 
ســعودي كمــا ذكــر الوالــد ولــم يعطهــا الخيــك واخوتــك البنــات فلمــاذا 

لــم نخســمها مــن التركــة
تاســعا:  قلــت أنــك تعلــم انــه اذا اخــذوا املــال ســوف يدمــر ويندثــر، وقلــت 
أن هنــاك قضيــة مت رفعهــا عليــك مــن قبــل والدتــك وتدخــل كبــار العائلة 
حللها الرد هل اذا اعطي كل شــخص حقه حســب الشــريعه االســالميه 
يكــون الــورث قــد دمــر  وهــل ممكــن أن حتضــر صــك القضيــه التــي 

مــن نســج خيالــك لفضيلــة القاضــي وذكــر أســامي االقــارب 
أنا أشهد أن هذا الكالم غير صحيح ولم يتم رفع أي قضيه عليه  

ــه  ــن علي ــه الدي ــى فــراش املــوت قــال أن ــد عل عاشــرا: عندمــا كان الوال
لــم تأخذهــا  لــك رواتــب خمــس ســنوات  فكيــف تريــد أن أقتنــع أن 
ــال  ــف ري ــون أل ــغ ثمان ــك مبل ــن متل ــا ومــن أي وكــم كان راتبــك يف حينه
كــم كان عمــرك لتجمــع هــذا املبلــغ وكيــف جمعتــه وأنــت لــم تســتلم 
رواتبــك كمــا تتدعــي فليــس مــن املنطــق والعقــل أن فتــى مــن اخلامســة 
عشــر مــن عمــره وطالــب حتــى العشــرين مــن عمــره كان يعمــل عنــد 
والــده يف الصيــف ويكــون لــه رواتــب خمــس أعــوام لــم يأخــذه وفائــض 
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مشــاء اهلل ثمانــون ألــف ريــال أمــا بخصــوص ماقلتــه عــن خالتــك ..... 
زوجــه ..... فلقــد أقــرت بــأن زوجهــا قــد أقتــرض منــك مبلــغ ثالثمئــة ألــف 
ريــال ســعودي وهــي ال تريــد أن تبــرء ذمتــه وقالــت أن أردمت املــال أحلقــوا 
بصاحبــه املتــويف  فمــن أيــن لطالــب ولــم يســتلم رواتبــه أن ميلــك هــذا املبلغ 
ثالثمئــة ألــف ريــال ســعودي ســيدي القاضــي هــذا املــال مــن التركــه اي 

مــال الوالــد رحمــه اهلل  
أحــدى عشــر: لقــد قــام املدعــي عليــه بتوجيــه التهمــه لزوجــي الســيد..... 
أنــه ضــرب والدتــي وقذفهــا بكالم اليســتطيع البوح به أمام ســعادتكم 
الرد أقسم باهلل العظيم أن زوجي لم يضرب أمي بل كان حنون عليها 
فهــو معــروف بأخالقــه العاليــه وحبــه للنــاس ومســاعدتهم وباالخــص 
بــره لوالدتــه التــي كانــت مقعــده وكان يرفــض أن يعاونــه أحــد عليهــا  
فــكان يعامــل والدتــي أحســن معاملــه وبشــهادة الكثيــر مــن النــاس منذ 
وفــاة الوالــد وهــو مــن يدعمهــا ويقــف بجانبهــا يف الوقــت الــذي تركهــا 
فيــه اوالدهــا الرجــال أكثــر مــن خمســة عشــر عــام حتــى اخوتــي البنــات 
عندمــا كانــوا قصــر كان يرعاهــم واطلــب مــن ســعادتك أســتدعاء 
الســيد ..... وهــو أبــن املدعــي عليــه ..... للشــهاده النــه الوحيد كان يدخل 
البيــت ويــرى كيــف كانــت تعامــل جدتــه ولــن أفكــر املدعــي عليــه ..... 
و.....  مــاذا فعــل الســيد ..... أجتاههــم وأجتــاه أوالدهــم مــن خيــر، ومــع 
علــم املدعــي عليــه أن والدتــه تعانــي مــن مــرض الزهاميــر مــن الدرجــة 
املتاخــره وانــه بأمــكان أي شــخص يقــول لهــا أي شــيء وتــردده فهــي 
أصبحــت كالطفلــه تــردد ماتســمعه واطلــب مــن ســعادتكم ان تطلــب 
مــن املدعــي عليــه الشــهود الذيــن رئــوا زوجــي يضربهــا ويشــتمها وان لــم 
يحضــر أي شــهود ســوف أرفــع قضيــه أخــرى بسســب االدعــاء الــكاذب 
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علــى شــخص لــو ســئل عنــه يقــال هــو ســيد االخــالق واالحتــرام ويخــاف 
اهلل وال أقــول غيــر حســبي اهلل ونعــم الوكيــل

 اثنــى عشــر: أمــا األرض التــي أتهمنــي بأنــي بعتهــا لنفســي دون علمــه 
وهــي أرض بأســم الســيده ..... وبشــهود أبنهــا .....

ــع أرض لنفســي وهــو شــاهد عليهــا  ــة القاضــي كيــف أبي ــرد : فضيل ال
مــاكان دوره مضغــوط عليــه أو يف غيبوبــه ال يعلــم مــاذا حــدث فليقــول 
املنطــق والعقــل وهنــاك شــهود وهــو ..... واملدعــي عليــه ..... وانــه مت بيعهــا 
مبوافقــة أخوتــي البنــات وبعــد وفــاة والــدي بخمســة ســنوات ومت توزيــع 

املــال علــى أخوتــه
ثالثة عشر: عندما قال املدعي عليهما بأني أخذت عفش املنزل 

الــرد: هــذا غيــر صحيــح فلقــد دفعــت رهنيــة البــراد و التلفــاز وغســالة 
قدميــة ال تعمــل جيــدا قيمــة الرهنيــة عشــرة أالف ريــال ســعودي مت دفعهــا 
للســيد ..... وكان املنــزل خالــي متامــا مــن االثــاث وهنــاك مــن يشــهد وهــو 
الســيد ..... وأرجــوا أســتدعائة للشــهادة  وانــا مــن يطالــب بأخبــاري أيــن 

ذهــب عفــش املنــزل
أربعــة عشــر:  هنــاك مســتودعات مليئــة بالبضاعــة مت بيعهــا مــن خــالل 
املدعي عليهما ..... و.....  للســيد ..... والســيد ..... وباإلضافة لبيع مكنة 

تصنيــع أبــواب ســحاب 
املطلــوب معرفــة قيمــة البضاعــة املذكــورة وإفادتــي بطريقــة توزيعهــا 
ويف حــال نكــران املدعــي عليهمــا ســيتم جلــب الشــهود التــي تثبــت ان 
املدعــي عليهمــا ..... و.....  هــم مــن بــاع تلــك البضائــع التــي تقــدر باملاليــن 
والتــي أفــاد املدعــي عليــه ..... يف حينــه أنهــا تقــدر بقيمــة عشــرة ماليــن 
وحصــة البنــت الواحــدة مليــون ريــال وأخيــرا يف أخــر جلســه عندمــا قــال 
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لــك املدعــي عليــه ..... أن والــدي قــد تــويف ومالــه قــد نهــب وأن مــن نهبــه 
هــو املدعــي عليــه ..... و..... وأنــا فهــذا االدعــاء  كاذب النــي أطالــب 
بحقــي وحقــوق أخوتــي البنــات وأن كان لديــه دليــل ملمــوس فاليقدمــه 

أنــا لــم أنهــب مــال والــدي وحفاظــا علــى وقــت فضيلتكــم 
لــذا التمــس مــن فضيلتكــم احالــة القضيــة الــي هيئة اخلبــراء باحملكمة 
لتحديــد كامــل عناصــر التركــه مــن عقــارات ومنقوالت وأمــوال نقدية 
وديــون مســتحقه أن وجــد ملورثنــا لــدى الغيــر وتصفيتهــا  وحتديــد حصــة 
ونصيــب كل وريــث ومــن ثــم احلكــم بإلــزام املدعــى عليهــم بتســليم 
مورثه،كمــا أحضــرت املدعيــة للشــهادة وأدائهــا ..... لبنانــي اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم ..... وهــو مــن مواليــد 1954م ويعمــل يف مصنــع ..... 
للصناعــات احلديديــة وهــو ابــن خلــال الطرفــن ، وشــهد قائــال : أشــهد 
بــاهلل العظيــم الــذي ال إلــه غيــره أننــي ســمعت أن املدعــى عليهمــا همــا 
مــن بــاع البضاعــة التــي يف الورشــة ، وكان ذلــك بعــد وفــاة املــورث 
بحوالــي عــام ، وفيمــا يخــص األرض التــي باســم والدتــي وهــي ملــك 
للمــورث ، فقــد اشــتريتها مبائــة وعشــرة آالف ريــال يف 1409/3/7هـــ ، 
وقــد ســلمت الثمــن كامــال للورثــة عــدا املدعــى عليهمــا ، فقــد تنــازال 
عــن نصيبهمــا يف هــذه األرض ألخواتهمــا بنــاء علــى إقــرار محــرر وموقــع 
منهمــا . هكــذا شــهد . وبعــرض املذكــرة والشــاهد وشــهادته علــى 
املدعــى عليهمــا قــاال : نطلــب اإلمهــال للــرد . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك 
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1433/07/07هـــ  االثنــن  يــوم  ويف 
00 : 02 وفيهــا حضــر الطرفــان ، وبســؤال املدعــى عليهمــا عمــا طلبــا 
اإلمهــال مــن أجلــه قــدم املدعــى عليــه ..... مذكــرة هــذا نصهــا : ردا علــى 
الدعــوى املقامــة ضــدي مــن شــقيقتي باســمة ..... ..... وتدعــي بأننــي قلــت 
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إن املبلــغ قــدره مائتــي ألــف ريــال وليــس مائــة ألــف ريــال وأنهــا قامــت هــي 
باســتالمها ، فإننــي لــم أقــل ذلــك بــل قلــت أنهــا اعترفــت باســتالم مائــة 
ــي إنكــم  ــارة بقول ــح العب ــة وقمــت بتوضي ــل الورث ــال أي أنهــا متث ألــف ري
اســتلمتم أنتــم البنــات والوالــدة بوجــود شــقيقي ..... ليــس مائــة ألــف بــل 

مائتــا ألــف ؛؛
ردا للبنــد الرابــع قطعــة األرض التــي كانــت معروفــه أنهــا بأســم ..... 
وأنــه قــام بتســليمها لوالدتــي وهــي أجنبيــه وقامــت والدتــي بتســليمها لــي 
وقمــت إنــا بعــد ذالــك ببيعهــا وأخــذت خمســة بنــات للمحكمــة الشــرعية 
وادعيــت أنهــم إخوتــي وحتايلــت علــى القضــاة والشــرع واحلكومــة وقمت 
ــح بإمكانكــم  ــو صحي ــا للمدعــو .....!!! ســيدي هــذا الــكالم ل ببيعه
االستفســار عــن طريــق اجلهــات احلكوميــة وأننــي مســتعد ألي أجــراء 

قانونــي وشــرعي إذا ثبــت ذالــك ،،
الســابق بتوضيــح  بــردي  ..... ســيدي قمــت  للبنــد اخلامــس قضيــة  ردا 
انــه يوجــد صــك شــرعي اصــدر حكــم علــي وبإمــكان فضيلتكــم 
االســتيضاح وقــراءة الصــك للقضيــة مــن أي عــام كانــت هــذه القضيــة 
وانــه صــدر حكــم علــي مــن جهــة احلقــوق املدنيــة بجــده املوظــف ...... 
بســداد مبلــغ مائتــان وكســور توضيــح املبلــغ موجــود بالصــك الشــرعي 
وأن أقــوم بســداد املبلــغ أقســاط شــهرية كل قســط ألفــان ريــال وبحمــد 
املبالــغ  بتوصيــل  يقومــون  املبلــغ وموجــود شــهود كانــوا  اهلل ســددت 
واســتالم الســندات وألكــن قبــل ثالثــة ســنوات قــام ..... وادعــى انــه لــم 
يســتلم املبلــغ فطلبــت منــه حلــف اليمــن فحلــف وصــدر صــك شــرعي 

ــة ، ــغ للمــرة الثاني ــي أقــوم بســداد املبل وإنن
مــن فضيلتكــم حســب طلبهــا  أمتنــى   ..... الســادس قضيــة  للبنــد  ردا 
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وادعائهــا طلبــه للمثــول إمــام فضيلتكــم ومصــر إنــا علــى مواجهتــي 
أمــام فضيلتكــم وتوضيــح وصــدق مــا قلتــه ،،

ردا للبنــد الســابع بيــع الســيارة فأننــي أخطئــت بالتاريــخ فقــط ومت بيــع 
ــخ 1986م وتقســيم قيمتهــا عليكــم ،، الســيارة بتاري

 ..... شــقيقي  فضيلتكــم  إمــام   ........ اخلمــرة  ارض  الثامــن  للبنــد  ردا 
فاستفســروا منــه وكيــف بحيــات والــدي رحمــة اهلل عليــه مت شــراء 
لــكل فــرد منهــم شــقة مبدينــة بيــروت وطلــب منــي إن يســجل لــي شــقة 
فرفضــت بــان لبنــان ليســت بلــدي وليــس لــي عيشــة فيهــا ومــع ذالــك 
قامــوا إخوتــي البنــات بالتحايــل علــى والدتــي وحرمانــي مــن نصيبــي 
بــأرض وبيــت اجلبــل وكتبــوه باســمهم فقــط علــى حجــة إن والدتــي 

؛؛ قامــت بإعطائهــم األرض هبــه 
ردا علــى البنــد التاســع كان هنــاك قضيــة رفعتهــا والدتــي يف احملكمــة 
رافــض  بأننــي  دعواهــا  وكانــت  ســابقا  شــريف  بــاب  يف  الشــرعية 
بلبنــان  للعيــش معهــا  مــن شــقيقاتي كانــا قاصريــن  اثنــن  إعطائهــا 
وكنــت رافــض إصــدار تأشــيرة خــروج وعــوده لهــا ألننــي كنــت خائــف 
عليهــا ..... شــقيقتي مــن إحــداث لبنــان يف تلــك األيــام ورغبتــي بــان يتــم 
ــة الشــيخ .....  الوضــع كمــا حيــاة والــدي وكانــت الدعــوى عنــد فضيل

هــذا الــذي افتكــره ؛؛
ردا علــى البنــد العاشــر لقــد قلتــي يف البنــد الثالــث عشــر انــك قمــت 
بســداد عشــرة أالف ريــال رهــن عفــش بيــت الوالــد عــن أشــياء ليســت 
لهــا قيمــة الرهــان حســب قولــك وقبــل وفــاة والــدي قــال لــك إن ال ديــن 
عليــه كيــف يكــون ذالــك !! وعنــد وفــاة والــدي كان عمــري إحــدى 
ــون  ــوا يعمل وعشــرون عامــا وبشــهادة شــقيقي ..... وبشــهادة عمــال كان
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يف حيــاة والــدي مســتعدون للشــهادة إننــي كنــت اعمــل بالورشــة وكنــت 
الســاعد األميــن ولــم اقــل إنــي املــك ثمانــون ألــف ريــال بــل قلــت أن والــدي 
خصــص لــي راتــب شــهري ثالثــة أالف ريــال وعنــد حســاب املــدة ســوف 
يكــون لــي مائــة وثمانــون ألــف ريــال ؛؛ أمــا بخصــوص خالتــي فأنــي 
أعطيتهــا مائــة وخمســون ألــف ريــال فقــط وكان هنــاك ســند عليهــا 
وليــس علــى زوجهــا واملبلــغ كان مــن قيمــة بيــع أرض اخلمــره مائتــان 
وخمســون ألــف ريــال وكانــت والدتــي علــى علــم وأخــذت منــي الســند 
لــك ال أقــوم بشــكوة أختهــا وســجنها وإنهــا أي والدتــي ســوف تأخــذ 

ــي ؛؛ ــى إخوت ــغ بطريقتهــا وتقســمه عل منهــا املبل
ردا علــى البنــد اإلحــدى عشــر بأننــي وجهــت تهمــة لزوجهــا بأنــه ضــرب 

والدتــي هــذا غيــر صحيــح وموجــود لــدى فضيلتكــم مــا قلــت عنــه ؛؛
ردا علــى البنــد الثانــي عشــر إنــا لــم اتهمــك بأنــك بعــت األرض احملجــر 
إلــى نفســك وأنتــي أجنبيــة بــل قلــت أنهــا بيعــت ل.......وهــو أجنبــي أيضــا 
ألنهــا بأســم أمــه الســعودية وقســم املبلــغ لكــم انتــم البنــات وهــذا مثبــت 
لــدى فضيلتكــم ،، ردا علــى البنــد الرابــع عشــر إنــا أطالبهــا بإحضــار 
..... ويثبــت إمــام فضيلتكــم بأننــي بعتــه أي بضاعــة مــن مســتودعات 
والــدي ألنهــا هــي التــي تعــرف مــكان وجــوده يف الســعودية وعلى تواصل 
معــه وهــي تقــول أنهــا مســتعدة بإحضــار الشــهود غيــر .... نصــار ألنــه 
ســمع ولــم يــرى ؛  وكانــت الوالــدة محتاجــة لكميــة كبيــرة مــن املــال 
لعمــارة بيــت اجلبــل وأمــا بالنســبة حلقــوق املدعيــة..... هــي وأخواتهــا البنات 
فإنــي أريــد مــن فضيلتكــم أن تســألها أيــن ورثنــا أنــا وأخــي ..... مــن 
بيــت اجلبــل) مليــون وثالثمائــة ألــف دوالر أمريكــي ( أيــن حقنــا يف املــال 
الــذي أخذمتــوه مــن حســاب والدتنــا يف بنــك ..... ببيــروت باخلدعة)مائتــي 
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ألــف دوالر أمريكــي (  وأيــن ســبايك الذهــب التــي انزلهــا ..... لبيــروت 
)أكثــر مــن مليــون دوالر أمريكــي( لقــد ضاعــت مــن بيــت الوالــدة يف 
ــا  ــة الشــيخ أن يقضــي بينن ــب مــن فضيل ــروت بطريقــة مشــبوهة ونطل بي
وبينــك وبــن ابنتــك ..... بحلفــان اليمــن البينــة علــى مــن ادعــى واليمــن 

علــى مــن أنكــر 
ــى مــا ذكــر.  ــة عل ــة قالــت : ليــس لــدي إجاب ــى املدعي وبعــرض ذلــك عل
. ثــم رفعــت  وبســؤال الطرفــن هــل لديكمــا مــا تضيفانــه قــاال : ال 
افتتحــت  املوافق1433/07/28هـــ  االثنــن  يــوم  ويف   . للتأمــل  اجللســة 
اجللســة الســاعة 30 : 01 وفيهــا حضــر الطرفــان، وقــررت املدعيــة قائلة: 
إننــي أطلــب احلكــم مبــا جــاء يف الدعــوى أصالــة عــن نفســي وبصفتــي 
 ، التأمــل  وبعــد  .....و.....و.....و......  عــن موكالتــي شــقيقاتي  وكيلــة 
طلبــت مــن املدعيــة البينــة علــى أن املدعــى عليــه ..... هــو مــن بــاع األرض 
التــي باســم ..... واململوكــة يف احلقيقــة للمــورث ..... فقالــت : ليــس لــدي 
بينــة وأطلــب ميــن املدعــى عليــه ..... علــى إنــكار ذلــك . وبســؤالها عــن 
صــورة صــك األرض لالستفســار عنــه لــدى كتابــة العــدل قالــت : ليــس 
لــدي نســخة منــه . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه ..... قــال : إن أرض 
احملجــر ليســت باســم ..... ، وليــس عليهــا صــك ، وإمنــا باســم ورثــة ..... ، 
وقــد اشــتراها املــورث مبوجــب وثيقــة ، وهــي عبــارة عــن بيتــن شــعبين 
ومســتودع ، وال أعــرف مبصيرهــا ، ومســتعد باحللــف علــى إنــكار 
بيعــي لــألرض وعلــم مبصيرهــا . ثــم حلــف قائــال : واهلل العظيــم الــذي ال 
إلــه إال هــو أن األرض التــي تدعــي املدعــي أنهــا كانــت باســم ..... و.....  
قــد اشــتراها والــدي املــورث مــن ورثــة نصيــف وليــس عليهــا صــك، ولــم 
أبــع تلــك األرض ولــم اســتلم ثمنهــا وال أعلــم مبصيرهــا . هكــذا حلــف. 
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وبســؤال املدعيــة البينــة علــى بيــع بضاعــة الورشــة ، وبكــم بيعــت ، 
ومــن الــذي باعهــا قالــت : لقــد بيعــت البضاعــة لــكل مــن ..... ..... مــن 
قبــل املدعــى عليهمــا ، وال أعــرف بكــم بيعــت ، ولــدي شــاهد هــو ..... 
ولكنــه كبيــر يف الســن وال يســتطيع احلضــور للمحكمــة ، وأطلــب 
نــدب منــدوب مــن احملكمــة لســماع شــهادته . وبســؤالها عــن البينــة علــى 
أن بذمــة ..... ســتون ألــف ريــال للمــورث ، ومقابــل مــاذا ومــن الــذي اســتلم 
ــب ميــن املدعــى  ــى ذلــك ، وأطل ــة عل ــن قالــت : ليــس لــدي بين هــذا الدي
ــل بضاعــة ، وقــد  ــغ مقاب ــأن املبل ــى إنــكار ذلــك ، علمــا ب ــه ..... عل علي
اســتلمه ...... وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه ..... قــال : لــم اســتلم مــن 
ــم  ــى ذلــك . ث ــال فقــط ، ومســتعد باحللــف عل ــون ألــف ري ..... ســوى ثالث
حلــف قائــال : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أننــي لــم اســتلم مــن ..... 
ســوى مبلــغ قــدره ثالثــون ألــف ريــال ، وذلــك مقابــل بضاعــة الورشــة 
الســيارات  عــن  املدعيــة  وبســؤال   . . هكــذا حلــف  اخلمــرة  ومســودع 
والرافعــة الشــوكية التــي ادعــت أنهــا مــن تركــة املــورث قالــت : لــدي 
شــهود ســأحضرهم يف اجللســة القادمــة . وبســؤال املدعــى عليــه ..... عــن 
البينــة علــى أن املنتجــع الصيفــي الواقــع بجمهوريــة لبنــان واملســجل باســم 
الوالــدة ..... للمــورث قــال : ليــس لــدي بينــة ، وأطلــب ميــن املدعيــة علــى 
اإلنــكار . وبعرضــه علــى املدعيــة قالــت : هــو ملــك للمــورث ، ومســجل 
باســم الوالــدة . فأفهمــت الطرفــن أن الدعــاوى املتعلقــة بعقــار خــارج 
اململكــة ال تختــص محاكــم اململكــة بنظرهــا بنــاء علــى املــادة 28 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية . وبســؤال املدعــى عليــه ..... عــن الصــك 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة والــذي يدعــي بأنــه صــادر علــى تركــة 
ــه ، ويتعــذر ..... إحضــاره . وبســؤال  ــدي نســخة من املــورث قــال: ليــس ل
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املدعــى عليــه ..... عــن البينــة علــى بيعــه لــألرض املكونــة مــن ثــالث قطــع 
بثالثمائــة ألــف ريــال ، وأنــه ســلم والدتــه نصــف الثمــن والنصــف اآلخــر 
ســداد ديــن يف ذمــة املــورث قــال : ليــس لــدي بينــة  وقــد بعتهــا قبــل حوالــي 
ثمانيــة وعشــرون عامــا ، وليــس لــدي نســخة مــن صــك العقــار  وبســؤال 
املدعيــة عــن موضــوع الرهينــة قالــت : إنــه بعــد عودتــي مــن ســفر ذهبــت 
لبيــت مســتأجر للمــورث وإذا بــه مغلــق وليــس بــه ســوى بــراد وتلفــاز 
وغســالة قدميــة ال تعمــل جيــدا ، وال يوجــد غيــر ذلــك مــن عفــش البيــت ، 
وكان علــى املــورث قســط مــن األجــرة قــدره عشــرة آالف ريــال ، وقــد 
دفعتهــا عنــه . وبســؤال املدعيــة عــن الورقــة التــي تنــازل فيهــا املدعــى 
عليهمــا قالــت : هــي وثيقــة البيــع فقــط ، وقــد تنــازال عــن نصيبيهمــا 
ــا  ــا بنصيبين ــى املدعــى عليهمــا قــاال : لقــد تنازلن ــدة .  وبعرضــه عل للوال

للوالــدة . 
وبســؤال املدعــى عليــه ..... عــن قيمــة عــدة الورشــة قــال : تســاوي عشــرة 
آالف ريــال حــن أخذتهــا قبــل حوالــي ثمانيــة وعشــرين عامــا ، والزالــت 
موجــودة حتــى اآلن ، وفريــزر أملونيــوم أملانــي الصنــع مــن شــركة ........ 
ويقــدر بحوالــي خمســة عشــر ألــف ريــال آنذاك ، وثالثة دريــالت وطاولة 
وملزمــة تقــدر تلــك جميعــا بخمســمائة ريــال يف ذلــك الوقــت ، وتلــك 
ــف.  ــر مــن خمســة عشــر ســنة . هكــذا حل ــذ أكث املعــدات ال تعمــل من
وبســؤال املدعــى عليــه ..... مــن اســتلم ثمــن البضاعــة التــي كانــت يف 
الورشــة وقــدره ســتون ألــف ريــال قــال : أنــا مــن اســتلمها مــن املشــتري ..... 
وســلمت الوالــدة مــن ثمنهــا ثالثــون ألــف ريــال . وبعرضــه علــى املدعيــة 
قالــت : غيــر صحيــح . وبطلــب البينــة مــن املدعــى عليــه ..... علــى تســليم 
الوالــدة ثالثــون ألــف ريــال مــن ثمــن البضاعــة قــال: ال. وبعــرض اليمــن 
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علــى املدعيــة علــى عــدم علمهــا مبــا دفــع بــه املدعــى عليــه ..... اســتعدت 
لذلــك ، ثــم حلفــت قائلــة : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أننــي ال 
أعلــم بــأن املدعــى عليــه ســلم الوالــدة مــن ثمــن البضاعــة التــي كانــت 
يف ورشــة مورثنــا والتــي ذكــر بأنــه باعهــا بســتن ألــف ريــال شــيئا . 
هكــذا حلفــت . ثــم طلبــت مــن املدعيــة إحضــار بقيــة املدعــن فوعــدت 
بذلــك يف اجللســة القادمــة. ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم االثنــن 
وفيهــا   08  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/02/25هـــ  املوافــق 
حضــر الطرفــان، وحضــرت املدعيــة..... لبنانيــة اجلنســية مبوجــب جــواز 
ســفر رقــم.....، وبعــرض اليمــن علــى املدعيــة ..... علــى عــدم علمهــا مبــا 
دفــع بــه املدعــى عليــه..... مــن تســليمه لثمــن البضاعــة التــي كانــت يف 
ورشــة املــورث والتــي ذكــر أنــه باعهــا بســتن ألــف ريــال ، اســتعدت 
لذلــك، ثــم حلفــت قائلــة: واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أننــي ال أعلــم 
بــأن املدعــى عليــه ..... ســلم الوالــدة مــن ثمــن البضاعــة التــي كانــت يف 
ورشــة مورثنــا والتــي ذكــر بأنــه باعهــا بســتن ألــف ريــال شــيئا . هكــذا 
حلفــت. وبســؤال املدعيــة عــن بقيــة الورثــة املدعــن قالــت : إنهــن خــارج 
اململكــة. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه..... قــال : أكتفــي بيمــن 
مــن حضــر وحلــف . وبســؤال الطرفــن هــل لديكمــا مــا تضيفانــه قــاال: 
ال. ثــم رفعــت اجللســة للتأمــل. ويف يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/02/26هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 02 وفيهــا حضــر الطرفــان، وبســؤالهما 
عــن صــك حصــر ورثــة املــورث أبــرزت املدعيــة صــورة منــه، والصــادر 
مــن احملاكــم الشــرعية الســنية باجلمهوريــة اللبنانيــة واملــدون عليــه رقــم 
492، ومــدون عليــه أيضــا رقــم 494 و 985/4/3 واملــؤرخ يف 3 نيســان 
1985م واملتضمــن وفــاة ..... يف بيــروت بتاريــخ 1985/3/9م وانحصــر 
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ورثته يف والدته ..... وزوجته ..... ويف أوالده منها وهم ..... و..... و..... و..... 
و..... وو..... ال وارث لــه ســواهم . أهـــ ومت تزويــد أوراق املعاملــة بــه . فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه 
..... احملــرر علــى أوراق الورشــة الهندســية ألعمــال احلديــد واألملونيــوم 
اجلبيــري  و 729 مبخطــط  و 726  رقــم 724  األراضــي  أن  واملتضمــن 
والورشــة املشــتراة ..... هــي ملــك للمــورث ، وهــي مســجلة باســم املدعــى 
عليــه فقــط ، وصــادق املدعــى عليــه ..... علــى ذلــك اإلقــرار احملــرر ، 
ودفــع بــأن املــورث أوصــى لــه بالقطــع الثــالث مــن مخطــط اجلبيــري بعــد 
مماتــه، وأنكــرت املدعيــة ذلــك ، وهــي وصيــة باطلــة ملخالفتهــا احلديث 
)ال وصيــة لــوارث( رواه اإلمــام أحمــد وغيــره  وبنــاء علــى إقــرار املدعــى 
عليــه .....  ببيعــه القطــع الثــالث بثالثمائــة ألــف ريــال ، ثــم دفــع بتســليم 
والدتــه نصــف الثمــن ، وأنكــرت املدعيــة ذلــك، كمــا دفــع بســداد 
ديــون علــى املــورث بالنصــف الــذي اســتلمته مــن ثمــن القطــع ، وأنكــرت 
املدعيــة ذلــك ، ولــم يقــم البينــة عليــه وحلفــت املدعيــة علــى إنــكاره ، 
وعــارض كالمــه هــذا مــا ســبق بــأن القطــع قــد أوصــى لــه مورثــه بهــا ، 
وهــذا تناقــض يــدل علــى عــدم صدقــه ،  وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه 
..... باســتالمه مبلــغ خمســة آالف ريــال مــن صبــوح النعمانــي وأنــه لــم 
يســلم الورثــة منــه شــيئا ، وبنــاء علــى شــهادة الشــاهد ..... ..... بــأن املدعى 
عليهمــا ..... و.....  قــد تنــازال عــن نصيبهمــا يف األرض التــي اشــتراها مــن 
الورثــة مبائــة وعشــرة آالف ريــال إلخوتهمــا ، وبنــاء علــى اإلقــرار احملــرر 
بذلــك ، وقــد صــادق املدعــى عليهمــا ..... علــى ذلــك ،  وبنــاء علــى إقــرار 
املدعــى عليــه ..... باســتالمه مبلــغ مائتــا ألــف ريــال مــن الســيدة / .... ، 
ودفــع بتســليمه لوالدتهــم دون بينــة ، وأنكــرت املدعيــة ذلــك ، وبنــاء 
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علــى إقــرار املدعــى عليــه ..... باســتالمه مبلــغ ثالثــون ألــف ريــال مــن 
الســيد ..... وأنكــر مــا عــدا ذلــك ، ولــم تقــم املدعيــة البينــة علــى ذلــك، 
وحلــف املدعــى عليــه علــى إنــكار اســتالمه مــن ..... أكثــر مــن ذلــك  ثــم 
عــاد فأقــر يف جلســة أخــرى بأنــه اســتلم مبلغــا قــدره ســتون ألــف ريــال من 
..... ، ودفــع بتســليم والدتــه ثالثــون ألــف ريــال منــه ، وأنكــرت املدعيــة 
ذلــك ، ولــم يقــم البينــة عليــه وحلفــت املدعيــة علــى إنــكار ذلــك ، وبنــاء 
علــى إنــكار املدعــى عليــه ..... بيــع أرض ..... وعــدم علمــه مبــا آلــت إليــه  
ولــم تقــم املدعيــة البينــة علــى مــا أنكــره ، وحلــف علــى إنــكاره ، وبنــاء 
علــى مــا دفــع بــه املدعــى عليــه ..... مــن وجــود ديــون علــى التركــة ، 
وأنكــرت املدعيــة ذلــك ، ولــم يقــم البينــة عليــه ، وحلفــت املدعيــة علــى 
إنــكاره ، وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه ..... ألخــذه عــدة الورشــة وأنهــا 
تســاوي عشــرة آالف ريــال حــن أخذهــا ، ثــم أقــر بــأن املعــدات هــي 
منشــارين أملونيــوم مــن شــركة )كلــن بــاخ( قيمــة الواحد منهما خمســة 
آالف ريــال ، وفريــزر أملونيــوم أملانــي مــن شــركة ســيدار ويقــدر بحوالــي 
خمســة عشــر ألــف ريــال ، وثــالث دريــالت وطاولــة ملزمــة تقــدر جميعــا 
بخمســمائة ريــال ، وتعــذر تقديرهــا عــن طريــق أهــل اخلبرة بحســب إفادة 
ــه ،  ــف علي ــك ، فحل ــى ذل ــه ..... عل ــت ميــن املدعــى علي ــة ، وطلب املدعي
وحلديــث )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه( رواه األربعــة ، وحلديــث )أن 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن علــى املدعــى عليــه( رواه 
البخــاري ، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( 
رواه الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه ، لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه 
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..... دفــع مبلــغ قــدره مائــة وثمانيــة عشــر ألفــا وخمســة وخمســون ريــاال 
وخمســة وخمســون هللــة للمدعيــات ..... ..... ..... ، ونصيــب كل مدعيــة 
مــن ذلــك املبلــغ مبلغــا قــدره ثالثــة وعشــرون ألفــا وســتمائة وأحــد عشــر 
ريــاال وأحــد عشــر هللــة ، وحكمــت علــى املدعــى عليــه ..... دفــع مبلــغ 
قــدره مائــة وأربعــة عشــر ألفــا وثالثمائــة وســبعة عشــر ريــاال وخمســة 
عشــر هللــة للمدعيــات ..... ..... ..... ..... ، ونصيــب كل مدعيــة مــن ذلــك 
ــاال  ــة وســتون ري ــة وثالث ــان وعشــرون ألفــا وثمامنائ ــغ مبلغــا قــدره اثن املبل
ــوت  ــات لعــدم ثب ــك مــن طلب ــة ، ورددت مــا عــدا ذل ــة وأربعــون هلل وثالث
موجبــه ، وأفهمــت املدعــى عليهمــا بــأن لهمــا الرجــوع علــى والدتهمــا 
ــة ، وقــرر  ــه قنعــت املدعي ــه حكمــت . وب ــا . وب ــا تســليمه له فيمــا ادعي
املدعــى عليهمــا االعتــراض ، وجــرى تســليمهما نســخة مــن احلكــم 
يومــا  احلــق يف االعتــراض عليــه خــالل ثالثــن  لهمــا  بــأن  وإفهامهمــا 
، وإال ســقط حقهمــا يف االعتــراض ، واكتســب احلكــم القطعيــة . 
وأقفلــت اجللســة الســاعة 30 : 02 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
. حــرر يف 1434/02/26هـــ  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/06/05هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 45 : 08 وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بخطــاب رئيســها رقــم 33122398 وتاريــخ 1434/5/27هـــ ومرفــق بــه 
القــرار رقــم 34216327 وتاريــخ 1434/5/19هـــ واملتضمــن أنــه )تقــرر 
باألكثريــة إعادتهــا لفضيلتــه ملالحظــة مــا يلــي : 1- تعديــل الشــاهد 
مــا دام شــهادته موصلــة 2- املــورث لــه ورثــة خــالف املدعيــات فأيــن 
اإلمالئيــة  األخطــاء  تصحيــح   -3 عليهمــا  املدعــى  ونصيــب  نصيبهــم 
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أهـــ وعليــه أجيــب أصحــاب  واللغويــة واملطبعيــة وهــي كثيــرة جــدا( 
الفضيلــة فيمــا يخــص املالحظــة األولــى فــإن تعديــل الشــاهد لــم يــدل 
ــه وســلم كان  ــى اهلل علي ــح ، والرســول صل ــل شــرعي صحي عليهــا دلي
يقبــل شــهادة الشــاهد دون أن يطلــب تعديلــه ، والغــرض مــن التعديــل 
أن يكــون املعــدل للشــاهد معــروف احلــال لــدى القاضــي ، وإال فــإن 
تعديــل الشــاهد مــن قبــل مجهــول احلــال لــدى القاضــي يوجــب الــدور ، 
واألصــل يف املســلم العدالــة ، ولــم يطعــن املدعــى عليهمــا بالشــاهد ، 
ويف حــال اســتراب ناظــر القضيــة مــن الشــاهد فيتوجــه طلــب تعديلــه ، 
ــى املدعيــات  ــة فــإن الدعــوى تنحصــر عل وفيمــا يخــص املالحظــة الثاني
، فــال يحكــم لغيرهــن ، ونظــر القاضــي قاصــر علــى طلــب املدعــي 
بالصفــة التــي تخولــه ، فقــد يقبــل غيرهــن بذلــك ، فمــا وجــه احلكــم 
لهــم مبــا لــم يطالبــوا بــه ، وأمــا نصيــب املدعــى عليهمــا فقــد مت احتســابه 
مــن مجمــل مــا دار عليــه اخلــالف فلــم يلــزم املدعــى عليهمــا بدفع شــيء إال 
نصيــب املدعيــات فقــط ، وفيمــا يخــص املالحظــة الثالثــة فمــا وقــع مــن 
أخطــاء إمنــا هــي ممــا قدمــه الطرفــان مبذكراتهــم ، والتــي يتــم تقدميهــا 
يف أوعيــة إلكترونيــة ويتــم رصدهــا كمــا هــي ، ويصعــب تدقيــق كل 
مذكــرة يتقــدم بهــا األطــراف ، الســيما مــع طولهــا ، وعليــه فلــم يظهــر 
ــى صــك احلكــم  ــه ، وقــررت إحلــاق ذلــك عل لــي خــالف مــا حكمــت ب
وســجله ، وإعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم بعــد 
ــاهلل التوفيــق،  ــت اجللســة الســاعة 00 : 09 . وب ــر . وأقفل اإلجــراء األخي
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/06/05هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
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جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بجــدة املســاعد برقــم 33122398 
ــة الشــيخ   ــخ 1434/6/7هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل وتاري
..... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل بعــدد 3448838وتاريــخ 
1434/2/26هـــ و املتضمــن دعــوى/ ..... ضــد/..... و ..... واحملكــوم فيــه 

مبــا دون باطنــه .
تقــرر  االعتراضيــة   والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق. علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 33440804تاريخه:1433/10/28هـ 
رقم القضية:33205648

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34179279 تاريخه: 1434/4/6هـ

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليهمــا بأنــه تــويف مــورث موكليــه 
وانحصــر إرثــه يف موكليــه واملدعــى عليهمــا وقــد تــرك بيتــن وحوشــًا 
علــى  باملصادقــه  عليهمــا  املدعــى  اجــاب  التركــه.  قســمة  ويطلــب 
الدعــوى جملــه وتفصيــاًل واجــاب احدهمــا بــان المانــع مــن القســمه 
وســيتولى شــراء احــد البيتــن وموافــق علــى بيــع العقــار االخــر واعطائــه 
حصتــه منــه ، اضــاف املدعــى عليــه االخــر أنــه موافــق علــى قســمة 

تركــة - قســمة إجبــار - ال وصيــة لــوارث - مــن ســعى يف نقــض مــا مت 
علــى يديــه فســعيه مــردود عليــه - شــراء عقــار ليــس عليــه صــك ال 
يفيــد التملــك وال يغنــي عــن اســتخراج حجــة االســتحكام - ألحــد 
الورثــة حــق الشــفعة يف العقــار املبــاع ملجاورتــه لــه - احلكــم ببيــع امليــراث 

اململــوك بالصــك باملــزاد العلنــي ولــكل وارث نصيبــه الشــرعي.

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن اهلل قــد أعطــى كل ذي حــق حقــه 
فــا وصيــة لــوارث(.

2. القاعــدة الفقهيــة: مــن ســعى يف نقــض مــا مت علــى يديــه فســعيه 
مــردود عليــه.
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البيــت الشــعبي وهــو ملــك لوالــده امــا البيــت االخــر اململــوك بصــك 
فهــو ملــك لــه ومورثهــم أخــرج صــكًا عليــه لكونــه كان يعمــل يف 
القطــاع العســكري ويطلــب اثبــات ملكيتــه لــه .وأضــاف أن والــده قــد 
ــة  ــه الوصي ــه بالعقــار ، انكــر املدعــى الوصيــه وأن االصــل ان اوصــى ل
لــوراث علــى فــرض ثبوتهــا، جــرت الكتابــه لقســم اخلبــراء الجــل تثمــن 
ــًا ان  العقــارات وقســمتها بالتراضــي مــا امكــن فــورد جوابهــم متضمن
العقــار اململــوك بالصــك يقــدر مبلــغ ثالثمائــة الــف ريــال والعقــار الثانــي 
يقــدر بســتة اآلف ريــال والميكــن القســمة بــن الورثــه بطريــق التراضــي 
ــه  ــه يدعــي أن الصــك داخــل علي ــن يقســم دون عــوض، واملدعــى علي ول
يف ملكــه مــن اجلهــة الشــرقية وحســب طبيعــة البيــت ومشــمول الصــك 
وجدنــا الصــك  حســب طبيعــة البيــوت داخــل يف غرفتــن مــن بيت املدعى 
عليــه  مت ســؤال املدعــى عليــه ... بشــأن الغرفتــن الداخلــه يف الصــك 
هــل ميلــك عليهــا صــكًا مســتقال فأجــاب بالنفــي ، ثــم أبــرز املدعــي 
وكالــه وصيــه للمــورث مصدقــه مــن شــيخ القبيلــه وفيهــا قــول املــورث ان 
البيــت الــذي يســكن فيــه فهــو بيتــي وباقــي أوالدي واخواتهــم الثــالث  و 
والدتهــم ومؤرخــه الوصية1421/5/11هـــ ويبطــل هــذا الصــك مضمــون 
الصــك اآلخــر ويبطــل بذلــك الوصيــه املزعومه التي ابرزهــا املدعى عليه 
وقــرر اجلميــع موافقتهــم أن يشــتري املدعــى عليــه البيــت الشــعبي الــذي 
قدرتــه اللجنــه بســتة اآلف ريــال . بنــاء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى ومبــا أن 
طــريف الدعــوى ســبق منهمــا حصــر التركــه ووقعــا علــى ذلــك مبــا فيهــم 
ــر  ــة تأخي ــه ظهــر تناقضــه ومحاول ــه ، ومبــا ان املدعــى علي املدعــى علي
البــت يف الدعــوى ، ومبــا أن القاعــدة الشــرعيه علــى ان مــن ســعى يف 
نقــض مــامت علــى يديــه فســعيه مــردود عليــه ، كيــف واليوجــد للمدعــى 
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عليــه صــك يدفــع هــذا الصــك ولذلــك جميعــا:- ثبــت شــراء ... للبيــت 
الشــعبي املوصــوف وإلزامــه بدفــع قيمتــه للورثــه كل حســب نصيبــه 
كمــا مت احلكــم علــى جميــع الورثــة ببيــع البيــت اململــوك بالصــك باملــزاد 
العلنــي ولــكل وارث نصيبــه،  اقتنــع املدعــى وكالــه واملدعــى عليــه.... 
وقــرر املدعــى عليــه اآلخــر عــدم القناعــة مت التصديــق علــى احلكــم مــن 

الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير .

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ... القاضي يف احملكمة العامة بخميس 
مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بخميــس مشــيط برقــم 33205648 وتاريــخ 1433/03/22 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33546382 وتاريــخ 1433/03/22 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1433/10/28 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 01  
وفيهــا حضــر   ... ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل املدنــي رقــم    ... 
بصفتــه وكيــال عــن كل مــن ... و... و... أبنــاء... و...  مبوجــب الوكالــة 
رقــم 370705023155  مشــيط  عــدل خميــس  مــن كتابــة  الصــادرة 
واملدافعــة  واملرافعــة  املطالبــة  تخولــه حــق  والتــي  هـــ  يف 1433/2/29 
احلكــم  وقبــول  والصلــح  واإلنــكار  اإلقــرار  حــق  ولــه  واملخاصمــة 
واالعتــراض وبصفتــه وكيــال عــن ... و... أبنــاء ... مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض رقــم 3311678 يف 
1433/3/1 هـ والتي تخوله حق املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخاصمة 
واالعتــراض  احلكــم  وقبــول  والصلــح  واإلنــكار  اإلقــرار  حــق  ولــه 
وحضــر حلضــوره... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... 
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و... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي  رقــم ... فادعــى األول 
قائــال لقــد تــويف مــورث موكلــي ... مبوجــب صــك حصــر الورثــة رقــم 
32196793يف 1432/8/9هـــ وانحصــر إرثــه يف موكلــي ويف املدعــى 
عليهــم وقــد خلــف املتوفــى التركــة التاليــة 1- البيــت واحلــوش الواقــع يف 
قريــة ...اململــوك بالصــك الصــادر مــن محكمــة أحدرفيــدة برقــم 187يف 
1415/5/19هـــ 2- البيــت الشــعبي الواقــع يف قريــة ... وهــو عبــارة عــن 
منــزل متهــدم قــدمي ومســاحته صغيــرة جــدا ويقــع يف قريــة مهجــورة وال 
يوجــد لــه طريــق للســيارة يحــده مــن الغــرب ملــك ... ومــن اجلنــوب ملــك 
... ولــم نتمكــن مــن عمــل رفــع مســاحي عليــه لصغــر مســاحته ومبــا أن 
املدعــى عليهمــا ال يرغبــان يف قســمة التركــة فإننــا نطلــب إجبارهــم 
ــى املدعــى عليهمــا صادقــا  ــك عل ــى ذلــك هكــذا ادعــى وبعــرض ذل عل
علــى الدعــوى جملــة وتفصيــال وأجــاب املدعــى عليــه ... ال مانــع لــدي 
ــع العقــار  ــى بي مــن القســمة وســأتولى شــراء البيــت الشــعبي وأوافــق عل
البيــت  ... أمــا  الثانــي وإعطائــي حصتــي منــه وأضــاف املدعــى عليــه 
الشــعبي فأوافــق علــى قســمته وهــو ملــك لوالــدي وأمــا البيــت اململــوك 
ــا كنــت أعمــل يف  بصــك فهــو ملــك لــي فوالــدي أخــرج عليــه صــك وأن
القطــاع العســكري يف أزمــة اخلليــج وأطلــب إثبــات ملكــي لــه هكــذا 
أجابــا بعــد ذلــك جــرى ســؤال الطرفــن هــل علــى مورثكــم ديــن أو لــه 
وصيــة فأجابــا ليــس عليــه ديــن وال وصيــة وأضــاف املدعــى عليــه ... بــأن 
والــدي قــد أوصــى لــي بكامــل البيــت املذكــور يف الدعــوى اململــوك 
ــه ال  ــده وذكــر بأن ــة وال ــا وصي ــرز صــورة لورقــة يدعــي أنه بالصــك وأب
يعلــم عــن محــل أصلهــا وهــي مؤرخــة يف 1402/12/25هـــ بعــد ذلــك 
جــرى اإلطــالع علــى صــك حصــر الورثــة وعلــى الــوكاالت وعلــى أســاس 
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الصــك املذكــور فوجدتهــا طبــق ماذكــر كمــا ســبق منــا طلــب طــريف 
الدعــوى حصــر تركــة مورثهــم فوقــع اجلميــع يف تاريــخ 1433/5/9هـــ 
الشــعبي  والبيــت  الصــك  يف  التركــة  انحصــار  يفيــد  لــدي  محضــرا 
ذلــك كمــا  ... علــى  املدعــى عليــه  الدعــوى وصــادق  املذكوريــن يف 
جــرى منــي بعــث الصــك املذكــور ملصــدره لإلفــادة عــن ســجله باخلطــاب 
859يف  رقــم  خطابهــم  فوردنــا  1433/4/10هـــ  33668403يف  رقــم 
1433/4/24هـ واملتضمن أن الصك ال يزال ســاري املفعول كما جرى 
منــي الكتابــة لقســم الصلــح بهــذه احملكمــة حملاولــة اإلصــالح بــن 
الطرفــن وذلــك بخطابــي رقــم 33546382يف 1433/4/10هـــ فوردتنــي 
منهــم اإلفــادة بتعــذر ذلــك باخلطــاب رقــم 33546382يف 1433/4/19هـــ 
وبعــرض مــا ذكــره املدعــى عليــه ... علــى املدعــي وكالــة أجــاب أمــا 
البيــت اململــوك بالصــك فهــو ملــك للمــورث ثابــت شــرعا والوصيــة التــي 
أبرزهــا املدعــى عليــه ... ال صحــة لهــا ثــم إنــه يف األصــل ال وصيــة لــوارث 
ــا مؤرخــة يف عــام 1402هـــ والصــك يف عــام  ــم إنه ــا ث ــى فــرض ثبوته عل
1415هـــ ثــم إن املــورث لــم يفــرغ الصــك وكان ذلــك بإمكانــه فهــو لــم 
يتوفــى إال يف عــام 1423هـــ وقــد حضــر املدعــى عليــه ... لديكــم وقــرر 
بــأن البيــت لوالــده يف محضــر حصــر التركــة بعــد ذلــك جــرى دراســة 
الصــك الــذي يدعــي ... ملكيتــه فوجــد مايلــي 1- املنهــي هــو مــورث 
طــريف الدعــوى 2- الصــك يحــدد امللــك حــدا وذرعــا ومســاحة 3- يف 
الســطر الثامــن عشــر حضــر املدعــى عليــه ... وكيــال عــن والــده يف 
إثبــات ملكيــة البيــت للمنهــي وقــرر لــدى القاضــي يف حينــه مصادقتــه 
علــى مــا أنهــى بــه موكلــه حــدا وذرعــا وملــكا ومســاحة 4- أحضــر 
املدعــى عليــه ... البينــة علــى أن مورثــه املالــك للمنهــى عنــه 5- أثبــت 
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مصــدر الصــك امللــك للمــورث واكتســب احلكــم القطعيــة بتصديــق 
محكمــة االســتئناف )انتهــى( كمــا ســبق منــي الكتابــة لقســم اخلبــراء 
ألجــل  1433/5/9هـــ  33546382يف  رقــم  باخلطــاب  احملكمــة  بهــذه 
تثمــن العقــارات وقســمتها بالتراضــي مــا أمكــن فــورد قرارهــم رقــم 
33546382يف 1433/6/9هـــ واملتضمــن أنــه بالوقــوف برفــق مكتبــن 
عقاريــن اتضــح أن العقــار اململــوك بالصــك يقــدر مببلــغ ثالثمائــة ألــف 
ريــال والعقــار الثانــي منــزل قــدمي متهــدم ومســاحته صغيــرة جــدا ويقــع يف 
قريــة مهجــورة وال يوجــد لــه طريــق للســيارة إال مــع الــوادي ويقــدر بســتة 
آالف ريــال )انتهــى( بعــد ذلــك جــرت الكتابــة لقســم اخلبــراء وذلــك 
الصــك  تطبيــق  بطلــب  1433/7/5هـــ  33788135يف  رقــم  باخلطــاب 
ــع باملــزاد  ــة القســمة بالتراضــي دون الرجــوع للبي واإلفــادة عــن إمكاني
ــه ))  ــا قرارهــم رقــم 331777814يف 1433/10/8هـــ وفي العلنــي فوردن
نفيــد فضيلتكــم فإنــه مت وقوفنــا وجــرى تطبيــق الصــك فوجــد مطابقــا 
وال ميكــن القســمة بــن الورثــة بطريــق التراضــي ولــن ينقســم بــدون رد 
ــه يف ملكــه مــن  ــه ... يدعــي أن الصــك داخــل علي عــوض واملدعــى علي
اجلهــة الشــرقية  وحســب طبيعــة البيــت ومشــمول الصــك وبيــت املدعــى 
بعــض فقــد وجدنــا الصــك حســب طبيعــة  املتشــابكة بجانــب  عليــه 
البيــوت داخــل يف غرفتــن مــن بيــت املدعــى عليــه )انتهــى( بعــد ذلــك 
جــرى ســؤال املدعــى عليــه ... عــن الغرفتــن الداخلــة يف الصــك هــل 
ميلــك عليهــا صــكا مســتقال فأجــاب ال وبســؤاله ملــاذا لــم تثبــت ملــكك 
ــم عــن  ــم أكــن موجــودا وال أعل ــك فأجــاب ل ــى صــك أبي أو تعــارض عل
ــة هكــذا أجــاب بعــد  الصــك املذكــور شــيئا إال حــن معارضــة البلدي
ــع مــا  ــة فأجــاب جمي ــى املدعــي وكال ــك جــرى عــرض مــا ذكــر عل ذل



336

حــواه الصــك ملــك للمــورث واملدعــى عليــه ...يعانــد باقــي الورثــة وال 
ــده وهــو مــن  ــه مــن ســعى إلخــراج الصــك لوال يرغــب يف القســمة مــع أن
أحضــر البينــة يف ذلــك الوقــت هكــذا أجــاب وأضاف املدعــى عليه ... لم 
أحضــر البينــة أثنــاء نظــر احلجــة عنــد القاضــي هكــذا أضــاف ثــم أبــرز 
املدعــي وكالــة وصيــة للمــورث مصدقــة مــن شــيخ القبيلــة وفيهــا قــول 
املــورث )أمــا البيــت الــذي أنــا ســاكن فيــه ويحدنــي مــن الشــرق بيــت ... 
هــو بيتــي وباقــي أوالدي ... و...  وأخواتهــم الثــالث ووالدتهــم ...( والوصيــة 
مؤرخــة يف 1421/5/11هـــ وأضــاف ال نطالــب بهــا ولكنهــا تؤكــد أن 
البيــت للمــورث يحــده مــن الشــرق املدعــى عليــه ...وهــذا مضمــون الصــك 
ويبطــل بذلــك الوصيــة املزعومــة التــي أبرزهــا ...هكــذا أضــاف بعــد 
ذلــك قــرر اجلميــع موافقتهــم بــأن يشــتري املدعــى عليــه ... البيــت الشــعبي 
الــذي قدرتــه اللجنــة بســتة آالف ريــال يكــون نصيــب الزوجــة ســبعمائة 
وخمســن ريــاال ونصيــب ... و... و... تســعمائة وأربعــة وخمســون ريــاال 
وخمســة وخمســون هللــة لــكل واحــد منهــم ونصيــب ... و... و...  أربعمائــة 
وســبعة وســبعون ريــاال وســبعة وعشــرون هللــة لــكل واحــدة منهــم وبعــد 
ذلــك جــرى عــرض الوصيــة التــي أبرزهــا املدعــي وكالــة علــى املدعــى 
عليهمــا فأجــاب ...ال أقرهــا وال أنكرهــا وال أطالــب بهــا وأجــاب ...ال 
أعلــم عنهــا وال أطالــب بهــا فبنــاء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومبــا أن طــريف الدعــوى ســبق منهمــا حصــر التركــة لــدي أوال ووقعــا 
علــى ذلــك مبــا فيهــم املدعــى عليــه ... ومبــا أن املدعــى عليــه ... ظهــر 
تناقضــه ومحاولتــه تأخيــر البــت يف هــذه القســمة وتعطيلهــا مــع أن البيت 
اململــوك بالصــك املشــار إليــه قــد حضــره ممثــال عــن والــده أثنــاء إثباتــه 
مصادقــا علــى ملكيــة والــده لــه مســاحة وحــدا وذرعــا وأحضــر علــى 
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ذلــك البينــة يف حينهــا والقاعــدة الشــرعية تنــص علــى أن مــن ســعى يف 
نقــض مــامت علــى يديــه فســعيه مــردود عليــه كيــف وال يوجــد للمدعــى 
عليــه ... صــك يدفــع هــذا الصــك ومــا أبــرزه مــن وصيــة فمــردودة بالصــك 
الشــرعي املــؤرخ بعدهــا مبــا يزيــد عــن عشــر ســنوات عــالوة علــى أن 
إقــراره لدينــا ولــدى مصــدر احلجــة دليــل ال يقبــل الرجــوع عنــه ويف تأخيــر 
القضيــة أكثــر ضــرر واضــح وتعطيــل ال فائــدة منــه وعليــه وبنــاء علــى 
إقــرار املدعــى عليــه ...بشــراء البيــت الشــعبي وإقــرار البقيــة باملوافقــة 
مقابــل أن تدفــع لهــم أنصبائهــم واســتنادا علــى قــول املصطفــى صلــى اهلل 
عليــه وســلم ) إن اهلل قــد أعطــى كل ذي حــق حقــه فــال وصيــة لــوارث 
ــدي شــراء ... للبيــت الشــعبي املوصــوف يف  ( لذلــك جميعــا فقــد ثبــت ل
الدعــوى وألزمتــه بدفــع قيمتــه للورثــة كل حســب نصيبــه املقــرر شــرعا 
وأفهمتــه بــأن شــراءه ال يفيــد التملــك وال يغنــي عــن اســتخراج حجــة 
االســتحكام كمــا حكمــت علــى جميــع الورثــة ببيــع البيــت اململــوك 
بالصــك املشــار إليــه باملــزاد العلنــي ولــكل وارث نصيبــه مــن قيمتــه نقدا 
ــه  ــك املدعــى علي ــة مــن الشــراء ويكــون األحــق بذل ــع أحــد الورث وال مين
...فلــه حــق الشــفعة  وصرفــت النظــر عمــا دفــع بــه املدعــى عليــه ... مــن 
ملكيــة البيــت لعــدم ثبــوت موجبــه وبــكل ذلــك قضيــت وبعــرض ذلــك 
علــى الطرفــن اقنــع املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه ... وقــرر املدعــى 
عليــه ... عــدم القناعــة فجــرى تســليمه صــورة مــن صــك احلكــم علــى 
أن يقــدم اعتراضــه خــالل شــهر مــن تاريخــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وحــرر يف 1433/10/28هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
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وتاريــخ   3416069 برقــم  مشــيط  بخميــس  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
ــة الشــيخ / ...  ــا الصــك الصــادر مــن فضيل 1434/01/06هـــ املرفــق به
برقــم 33440804 وتاريــخ 1433/10/28هـــ اخلــاص بدعــوى /  ورثــة ... 
و... ضــد / ... و... يف تركــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املوافقــة علــى احلكــم واهلل 
املوفــق.  واهلل املوفــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. 
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رقم الصك: 33334176 تاريخه: 1433/7/9هـ  
رقم الدعوى: 13838

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34312231تاريخه: 1434/9/3هـ

ادعــى وكيــال املدعــن بــأن مورثهــم خلــف مــن ضمــن تركتــه عــدة 
عقــارات موصوفــة يف دعواهــم وأن املدعــى عليــه هــو املتولــي علــى تأجيــر 
تلــك العقــارات منــذ وفــاة املــورث إال أنــه يســلم الورثــة مبالــغ ماليــة دون 
بيــان مقــدار نصيــب كل واحــد منهــم كمــا أنــه أقــر بــأن ملورثهــم لديــه 
مبالــغ ماليــة مذكــورة يف الدعــوى، ولــذا فقــد طلبــا توضيــح دخــل تلــك 
العقــارات للمــدة املاضيــة وإجــراء محاســبة عليهــا وعلــى املبالــغ التــي 
أقــر بهــا ملورثهــم وتســليمهم املتبقــي مــن نصيبهــم منهــا، أقــر املدعــى 
ــغ واحــد  ــة إال مببل ــم يقــر للورث ــه ل ــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأن علي

تركــة - دعــوى محاســبة- تنــازل املدعيــني عــن إحالــة الدعــوى حملاســب 
 - الورثــة  بــني  الصلــح  محاولــة   - تركــة  إدارة  محاســبة   - قانونــي 
مطالبــة مبحاســبة يف ريــع عقــارات- الرجــوع عــن اإلقــرار بحــق آلدمــي 
غيــر مقبــول-  قــول األمــني مقبــول بيمينــه مــا لــم تقــم بينــة علــى 

خافــه- ثبــوت الدعــوى.

مــا هــو معتبــر عنــد عامــة أهــل العلــم أن الرجــوع عــن اإلقــرار يف حقــوق 
اآلدمــي غيــر معتبــر.
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فقــط عبــارة عــن عجــز علــى التركــة كان يظــن أنــه يتحملــه ثــم علــم 
أنــه يكــون مــن التركــة فقــام بحســمه منهــا كمــا أنــه ســلم جــزء منــه 
األول  داخــل يف  فهــو  الثانــي  املبلــغ  وأمــا  التركــة  بقســمة  للمكلــف 
وجــزء منــه وليــس مبلغــًا مســتقال عنــه، حصــر املدعــون دعواهــم يف 
مطالبــة املدعــى عليــه باملبالــغ التــي أقــر بهــا للتركــة وتنازلــوا عــن طلــب 
احملاســبة، طلبــت احملكمــة مــن املدعــن بينــة علــى إقــرار املدعــى عليــه 
باملبلــغ الثانــي فعجــزوا عــن إحضارهــا وطلبــوا ميينــه علــى نفيــه وعلــى 
أنــه ســلم جــزء مــن املبلــغ األول للمكلــف بقســمة التركــة فأداهــا طبــق 
مــا طلــب منــه، طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليــه بينــة علــى مــا دفــع 
بــه مــن أن املبلــغ األول الــذي أقــر بــه عجــز علــى التركــة فعجــز عــن 
إثبــات ذلــك، املدعــى عليــه أقــر باملبلــغ األول لصالــح الورثــة ثــم رجــع عــن 
إقــراره والرجــوع عــن اإلقــرار يف حقــوق اآلدمــي غيــر معتبــر كمــا أنــه 
أدى اليمــن علــى تســليم جــزء منــه لقاســم التركــة، قضــت احملكمــة 
بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــن املبلــغ األول بعــد خصــم مــا 
ادعــى تســليمه منــه لقاســم التركــة وصرفــت النظــر عــن مطالبــة الورثــة 
بباقــي املبلــغ املدعــى بــه بعــد حلــف املدعــى عليــه اليمــن املطلوبــة، 
قنــع املدعــون باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه، قــررت محكمــة 

ــى احلكــم . االســتئناف املوافقــة عل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة برقــم 13838 وتاريــخ 1431/10/12 
هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 3154393 وتاريــخ 1431/10/12 هـــ ففــي 
ــاء املوافــق 1432/08/12 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 26 :  ــوم الثالث ي
10 وفيهــا حضــر .....  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
األصيــل عــن نفســه والوكيــل عــن ..... .... أصالــة عــن نفســه وبصفتــه 
وصيــًا علــى ..... مبوجــب صــك القوامــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
برقــم 9/100/545 وتاريــخ 1429/3/8هـــ ووكيــاًل عــن ..... بالوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 24421 وتاريخ 
1432/4/16هـــ وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 18434 وتاريــخ 1432/3/26هـــ وعــن ..... 
ــة املنــورة  ــة العــدل الثانيــة باملدين ــة الصــادرة مــن كتاب مبوجــب الوكال
برقــم 20900 وتاريــخ 1432/4/7هـــ كمــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... األصيــل عــن نفســه والوكيــل عــن ..... 
ــة املنــورة  ــة العــدل الثانيــة باملدين ــة الصــادرة مــن كتاب مبوجــب الوكال
برقــم 98727 وتاريــخ 1429/11/4هـــ وعــن ..... ..... ..... ..... ..... ..... بنــات 
باملدينــة  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة  ..... مبوجــب 
املنــورة برقــم 18729 وتاريــخ 1429/3/22هـــ وعــن ..... مبوجب الوكالة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 11777 وتاريخ 
1429/2/23هـــ وعــن ..... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العدل 
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الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 61496 وتاريــخ 1429/10/15هـــ وعــن ..... 
ــة املنــورة  ــة العــدل الثانيــة باملدين ــة الصــادرة مــن كتاب مبوجــب الوكال
الوكالــة  مبوجــب  وعــن.....  1429/11/7هـــ  وتاريــخ   66053 برقــم 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 61497 وتاريخ 
1429/10/15هـــ وادعيــا علــى احلاضــر معهمــا .....  ســعودي اجلنســية 
ــويف  ــه لقــد ت ــن يف دعواهمــا علي ــي رقــم ..... قائل مبوجــب الســجل املدن
مورثنــا ومــورث املدعــى عليــه ..... بتاريــخ 1429/2/14هـــ وخلــف مــن 
ضمــن تركتــه عمــارة يف حــي ...جوار مســجد ... مبحافظــة جدة اململوك 
لــه بالصــك الصــادر مــن محكمــة جــدة برقــم 1549 وتاريــخ 4 / 5 / 
 ... ... مــع شــارع  ..... تقاطــع شــارع األميــر  1400 هـــ وعمــارة يف حــي 
مبحافظــة جــدة اململــوك لــه بالصــك الصــادر مــن محكمــة جــدة برقــم 
املســمى  مطبــخ  علــى  مؤجــر  ومبنــى  1421/8/26هـــ  وتاريــخ   1613
مبطبــخ ...الواقــع يف حــي ... باملدينــة املنــورة اململــوك لــه بالصــك الصــادر 
وتاريــخ   1/1254 برقــم  املنــورة  باملدينــة  األولــى  العــدل  كتابــة  مــن 
العقــارات  هــذه  علــى  واملتولــي  مورثنــا  وفــاة  ومنــذ  1401/11/25هـــ 
وتأجيرهــا املدعــى عليــه وقــد طلبنــا منه إيضاح حســابات هــذه العقارات 
فلــم  كامــاًل  وتســليمه  منهــا  الورثــة  مــن  واحــد  كل  نصيــب  وبيــان 
يتجــاوب معنــا وإمنــا يســلمنا مبالــغ دون بيــان مقــدار نصيــب كل واحــد 
منــا كمــا أنــه أقــر ببيعــه لورشــتن ملورثنــا مببلــغ ثالثمائــة وســتن ألــف 
ريــال وأقــر بــأن ملورثنــا يف حســابه مبلــغ تســعمائة وســبعة وثالثــن ألفــًا 
وثالثمائــة وثمانيــة وخمســن ريــال إضافــة إلــى مبلــغ خمســمائة ألــف 
ريــال لديــه ملورثنــا وقــد طالبنــاه بإجــراء احملاســبة يف ذلــك ويتهــرب مــن 
املاضيــة  للمــدة  العقــارات  هــذه  دخــل  بتوضيــح  إلزامــه  نطلــب  ذلــك 
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ومحاســبته عليهــا وعلــى املبالــغ التــي أقــر بهــا وتســليمنا املتبقــي مــن 
نصيبنــا منهــا علمــًا بأنــه ســلم القاســم مبلــغ مليــون وتســعمائة وثالثــة 
عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال عــن نصيــب التركــة الــذي لديــه وكان 
نصيب كل ابن منها مبلغ تســعة وســبعن ألفًا ومائة وخمســة وخمســن 
ريــااًل هــذه دعوانــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا 
ــه خلــف مــن ضمــن  ــا وأن ذكــره املدعيــان يف دعواهمــا مــن وفــاة مورثن
تركتــه العقــارات املذكــورة فهــذا صحيــح وقــد كنــت قائمــًا علــى 
العقــارات التــي يف جــدة وهــي عمــارة حــي ...وعمــارة حــي ... مــن تاريــخ 
شــرائهما إلــى الوقــت احلاضــر أمــا املبنــى الــذي يف املدينــة واملؤجــر علــى 
ــة عــام  ــدي يف غيبوب ــم أســتلم أجــاره إال مــن بعــد دخــول وال ــخ ...فل مطب
1427هـــ حتــى الوقــت احلاضــر ومجمــوع أجــارات عمــارة حــي ...مــن تاريخ 
وســبعة  ومائتــن  مليــون  مبلــغ  هــو  1431هـــ  عــام  نهايــة  إلــى  شــرائها 
وخمســن ألفــًا وثمامنائــة وريــاالن ومجمــوع أجــارات عمــارة حــي ... مــن 
تاريــخ شــرائها حتــى نهايــة عــام 1431هـــ هــو مبلــغ مليــون وثالثمائــة 
وتســعة وثالثــن ألفــًا وســتمائة وعشــرة ريــاالت ومجمــوع أجــارات مطبــخ 
...مــن عــام 1427هـــ حتــى نهايــة عــام 1431هـــ هــو مبلــغ مائتــن وســتن 
ألف ريال كما أنني قمت بتقبيل ورشــتن كان مورثهما مســتأجرهما 
مــن .....  مبوافقــة الورثــة ومجمــوع القيمــة مــع أجــرة ســنة قبــل التقبيــل 
هــي مبلــغ ثالثمائــة وســتن ألــف ريــال وأمــا مــا ذكــره املدعيــان مــن أننــي 
ســبق أن أقريــت مببالــغ للتركــة علــي فصحيــح أننــي ســبق أن ذكــرت 
ذلــك للورثــة وملصفــي التركــة أن للتركــة لــدي مبلــغ تســعمائة وســبعة 
ــارة عــن دخــل  ــااًل هــي عب ــة وثمانيــة وخمســن ري وثالثــن ألفــًا وثالثمائ
العقــارات وبقيــة التركــة إلــى وفــاة والــدي ولــم أقــر بــأن للتركــة يف 
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ذمتــي خمســمائة ألــف ريــال إضافــة إلــى املبلــغ وإمنــا ذكــرت أن هنــاك 
عجــز علــى التركــة هــو عبــارة عــن خســائر يف األســهم مببالــغ كانــت 
لوالــدي واســتثمرتها يف محفظتــي يف األســهم حيــث كانــت اخلســائر 
قرابــة أربعمائــة ألــف ريــال إضافــة إلــى مبلــغ مائــة ألــف ريــال مــن املبالــغ 
حياتــه  والــدي يف  عائلــة  علــى  بصرفهــا  قمــت  لوالــدي  التــي كانــت 
ــًا ومائتــن وتســعة  ــة وثمانــن ألف ــغ خمســمائة وثماني ومجمــوع ذلــك مبل
وســتن ريــااًل وكنــت أظــن أننــي أحتمــل هــذا املبلــغ ثــم علمت أن خســائر 
األســهم واملبالــغ التــي أنفقتهــا علــى العائلــة تكــون مــن التركــة فقمــت 
بحســمها مــن املبالــغ التــي للتركــة علــي وســلمت الباقــي للورثــة وملصفــي 
ــي  ــغ الت ــدي أي شــيء فجــرى ســؤاله عــن املبال ــق لهــم ل ــم يب التركــة ول
اســتثمرها لوالــده يف األســهم مــن أيــن أخذهــا فقــال إن والــدي ســبق أن 
ســلمني مبلــغ خمســة ماليــن ومائتــن وســبعن ألــف ريــال منهــا مبلــغ 
اثنــن مليــون ومائــة ألــف ريــال اســتلمتها مبوجــب شــيكن مــن والــدي 
ومبلــغ ثالثــة مليــون وســبعن ألــف ريــال مبوجــب أربــع حــواالت مــن ر.....  
بحقــوق كانــت لديــه لوالــدي وطلــب منــي والــدي اســتالمها فقمــت 
بشــراء عمــارة حــي ...وعمــارة حــي ... وقطعتــي أرض املدينــة مببلــغ أربعــة 
مليــون وســبعمائة وســبعة عشــر ألفــًا وســتمائة ريــال والباقــي مــن املبلــغ 
وقــدره خمســمائة واثنــن وخمســن ألفــًا وأربعمائــة ريــال إضافــة إلــى 
باســتثماره يف  قمــت  بالضبــط  أذكــره  ال  العمــارات  دخــل  مــن  مبلــغ 
األســهم وقــد حصلــت فيــه خســارة إضافــة إلــى مصاريــف للعائلــة نقديــة 
باملبلــغ الــذي ذكــرت ولــم يتبــق لهــم لــدي أي مبلــغ وأنــا مســتعد بإجــراء 
احملاســبة وإبــراز مــا لــدي مــن مســتندات للمدعــن ملراجعتهــا والتأكــد 
منهــا كمــا أضــاف بــأن عمــارة حــي ... ال يوجــد لهــا عقــود إال ثالثــة 
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عقــود يف أول أيــام التأجيــر ثــم اكتفيــت بســندات القبــض التــي يذكــر 
فيهــا مــدة األجــرة ومبلغهــا يدفــع مقدمــًا دون أن يكتــب عقــد حتــى ال 
يلزمنــي بالبقــاء باقــي مــدة العقــد دون أن يدفــع األجــرة وأمــا عمــارة حــي 
...فقــد اكتفيــت بعقــود املالــك الســابق علــى املؤجريــن ولم أجــدد العقود 
لهــم والــذي يتابــع تأجيــر املبنــى هــي مؤسســة ..... الواقعــة يف حي ... ســوق 
.... وقــد ســلمني كشــفًا باإلجــارات مفصلــة ويوجــد مــن ضمنهــا صــراف 
بنــك ...مببلــغ ســتة وخمســن ألفــًا وثمامنائــة ريــال وبإمكانهــم مراجعــة 
املؤسســة والتأكــد مــن ذلــك وأمــا املبنــى املؤجــر علــى مطبــخ ...فلــم 
اســتلم إال مــن عــام 1427هـــ حتــى عــام 1431هـــ بعــد دخــول والــدي يف 
غيبوبــة حتــى وفاتــه وكان اإليجــار ســنتن خمســة وأربعــن ألــف ريــال 
وثــالث ســنوات ســتن ألــف ريــال علمــًا بــأن مبلــغ خمســة آالف ريــال مــن 
أجــار الســنتن األوليــن كان أخــي ..... يســتلمها ويســلمها لعمــي صدقــة 
علــى عــادة الوالــد وابــن عمــي يعــرف ذلــك ويشــهد بــه وبهــذا يكــون 
مجمــوع مــا اســتلمته مــن أجــار املطبــخ هــو مبلــغ مائتــن وســتن ألــف 
ريــال وجــرى تزويــد املدعــن بالســندات املذكــورة ملراجعتهــا وإحضــار 
مــا لديهمــا مــن مالحظــات إن وجــدت يف اجللســة القادمــة كمــا قــرر 
املدعيــان طلبهمــا عقــد البنــك ...يف عمــارة حــي ...وكشــف مختصــر 
للمــودع واملســحوب ومقــدار اخلســارة واملبلــغ املتبقــي حملفظــة املدعــى 
عليــه وعقــود عمــارة حــي ... التــي ذكــر املدعــى عليــه أن بهــا ثالثــة عقــود 
غيــر ســندات القبــض فأبــرز املدعــى عليــه عقــد البنــك ..... وعقــود عمارة 
حــي ... وقــال أمــا حركــة احملفظــة فقــد ســبق تزويــد املدعيــن بهــا 
وموجــود فيهــا كل مــا يريــدان مــن حركــة وبإمكانهمــا مراجعتهــا مــن 
قبــل محاســب قانونــي وأنــه راجــع البنــك وذكــر بأنــه ال يوجــد لديــه إال 
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ــذا طلبــت مــن  ــداول احملفظــة فقــط هكــذا قــرر ل كشــف بحركــة ت
املدعيــن إحضــار جميــع مــا لديهمــا مــن مالحظــات علــى الكشــوف 
املقدمــة مــن املدعــى عليــه يف اجللســة القادمــة ورفعــت اجللســة لذلــك ثــم 
عــن  املدعيــن  ســؤال  وجــرى  الطرفــان  حضــر  أخــرى  جلســة  يف 
مالحظاتهمــا علــى الكشــوفات واحلســابات املقدمــة مــن املدعــى عليــه 
فقــاال إن الكشــوفات واحلســابات التــي قدمهــا هــي جلميــع الســنوات 
منــذ اســتالمه للعمايــر إجمــااًل ولــم يفصــل للمبالــغ التــي وردت بعــد 
الوفــاة ونطلــب أن يفصــل املبالــغ التــي بعــد الوفــاة ألن املدعــى عليــه أبــرز 
لنــا كشــوفات بعــد وفــاة مورثنــا مباشــرة باملبالــغ التــي لديــه وعنــد 
حســمها مــن املبالــغ اإلجماليــة التــي أبرزهــا أمامكــم يتبــن أنــه تبقــى 
لنــا مبالــغ مســتحقة بعــد الوفــاة لديــه وليــس كمــا ذكــر بأنــه لــم يتبــق 
لديــه شــيء وقــد تعمــد ذكــر املبالــغ اإلجماليــة دون أن يفصــل مــا بعــد 
الوفــاة حتــى ال تخالــف الكشــوفات التــي أبرزهــا لنــا ســابقًا ونطلــب 
إلزامــه بتفصيــل املبالــغ التــي قبــل الوفــاة واملبالــغ احملصلــة بعــد الوفــاة 
يتضــح لكــم عــدم انطبــاق الكشــوفات التــي يقدمهــا كمــا أن لدينــا 
مــن  طلبــت  لــذا  القادمــة  اجللســة  يف  ســنحضرها  أخــرى  مالحظــات 
املدعــى عليــه تفصيــل املبالــغ احملصلــة لديــه قبــل وفــاة مورثهــم ومــا 
حتصــل بعــد الوفــاة مــن دخــل عمــارة ... و... و...وأجــرة كل ســنة علــى 
حــده فاســتعد بذلــك ثــم يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال 
املدعــى عليــه عــن تفاصيــل املبالــغ احملصلــة لديــه املطلوبــة منــه فقــال 
إننــي أحضرتهــا وأبــرز كشــف مكــون مــن ســت وعشــرين ورقــة قــال إن 
فيهــا تفاصيــل احلســابات وجــرى تزويــد املدعيــان بنســخة منهــا وقــال ال 
مانــع لــدي مــن إجــراء احملاســبة علــى جميــع مــا لــدي وقــال املدعيــان أننــا 
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أحضرنــا بعــض املالحظــات علــى حســابات املدعــى عليــه وأبــرزا ورقــة 
قــاال إن فيهــا بعــض املالحظــات كمــا أن لدينــا مالحظــات أخــرى لباقــي 
املبالــغ وفروقــات الدخــل الســنوي ســوف نحضرهــا يف اجللســة القادمــة 
بعــد اســتالمنا لتقاريــر املدعــى عليــه مفصلــة وقــال املدعــى عليــه إن 
أخــرى  مالحظــات  لديهمــا  أن  يذكــران  جلســة  كل  يف  املدعيــان 
ــا مســتعد  ــة القضيــة وإتعابــي وأن ويطلبــان جلســة أخــرى مــن أجــل إطال
بإجــراء احملاســبة التــي يطالــب بهــا املدعيــان لــدى محاســب قانونــي 
الطرفــن  أفهمــت  لــذا  قــرر  يدعــون هكــذا  مــا  نفــي  علــى  واليمــن 
باختيــار محاســب قانونــي إلجــراء احملاســبة بينهمــا ومــا يقــرره احملاســب 
تكاليــف  املدعيــان  يتحمــل  أن  علــى  لهمــا  ملزمــًا  يكــون  القانونــي 
احملاســب ويف حــال ظهــور عجــز لــدى املدعــى عليــه فإنهــا تضــاف إلــى ما 
عليــه مــن عجــز فطلــب املدعيــان مهلــة للبحــث عــن محاســب واإلفــادة يف 
اجللســة القادمــة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعيــان واملدعــى عليــه 
وجــرى ســؤال املدعيــان عــن احملاســب القانونــي فقــاال إننــا ال نريــد إحالة 
املدعــى عليــه إلــى محاســب قانونــي ألن احلســابات واألوراق كلهــا عنــده 
ويســتطيع أن يغيــر فيهــا بــن فتــرة وأخــرى وإننــا نقصــر دعوانــا علــى 
أمريــن همــا ســؤاله عــن إقــراره بعــد وفــاة مورثنــا مباشــرة بــأن لديــه 
للورثــة مبلــغ تســعمائة وســبعة وثالثــن ألفــًا وثالثمائــة وثمانيــة وخمســن 
ريــااًل وإقــراره للورثــة بــأن لهــم يف ذمتــه مبلغــًا آخــر هــو خمســمائة ألــف 
ريــال وعنــد ســؤالنا لــه يف وقتهــا عنهــا قــال ال تســألوني عــن مصدرهــا 
وإمنــا هــي لكــم علــي وعنــد إجــراء القســمة لــدى القاســم احملامي الشــيخ 
... أقر املدعى عليه مببلغ اخلمســمائة ألف ريال وقام احملامي بإضافتها 
إلــى مبلــغ كل وارث ثــم طلــب احملامــي الشــيكات وقــام بتعديــل املبالــغ 
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وحســم نصيــب كل وارث مــن مبلــغ اخلمســمائة ألــف ريــال علــى أن 
حتســم عليــه عنــد بيــع العقــارات ثــم أفادنــا احملامــي بــأن املدعــى عليــه 
أنكــر أن للورثــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال نطلــب ســؤاله عــن هذيــن 
ــا منهــا هــذا مــا  ــة وإلزامــه بدفــع نصيبن ــن أقــر بهمــا للورث املبلغــن الذي
نطلبــه وال نريــد إحالتنــا حملاســب قانونــي فجرى إفهامهمــا بأن دعواهما 
هــي بطلــب محاســبته علــى مــا ذكــروا يف دعواهمــا فقــاال إننــا نقصــر 
ــد محاســبته  ــا وال نري ــن ذكرن ــن اللذي ــى ســؤاله عــن األمري ــا عل دعوان
ــا ألن منشــأ اخلــالف هــو إقــراره بهذيــن  ــا يف دعوان عــن بقيــة مــا ذكرن
املبلغــن ثــم إنــكاره لذلــك ونحــن متنازلــون عــن مطالبتنــا مبحاســبته 
ــغ املائــة ألــف ريــال مــن أجــرة مطبــخ ...التــي  عــن دخــل العمائــر أمــا مبل
ذكــر أخــو املدعــى عليــه ... أنــه ســلمها للمدعــى عليــه وأنكــر املدعــى 
عليــه اســتالمها مــن أخيــه فســنقدم بهــا دعــوى أخــرى علــى املدعــى عليــه 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بــأن مــا ذكــره املدعــون قــد 
ســبق أن أجبــت عنــه يف اجللســة األولــى وهــو أن صحيــح أننــي أقريــت أن 
للورثــة مبلــغ تســعمائة وســبعة وثالثــن ألفــًا وثالثمائــة وثمانيــة وخمســن 
ــغ خمســمائة ألــف  ــي إضافــة عليهــا مبل ــأن لهــم يف ذمت ــم أقــر ب ــااًل ول ري
ريــال وإمنــا ذكــرت أن لهــم مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال هــي مــن ضمــن 
مبلــغ التســعمائة الــذي أقريــت بــه حيــث أن مبلــغ التســعمائة ألــف هــو 
عبــارة عــن مبلــغ خمســمائة وثمانيــة وثمانــن ألفــًا ومائتن وتســعة وســتن 
ــاًل  ــارة عــن جــزء منهــا خســائر يف األســهم حيــث كنــت وكي ــااًل عب ري
يف  خســارة  وحصلــت  ســلمني  التــي  أموالــه  اســتثمار  يف  والــدي  عــن 
األســهم فظننــت أنــي أحتمــل هــذه اخلســارة وعندما ســألت بعض املشــايخ 
ــغ الــذي هــو  قالــوا لــي إن اخلســارة ال تتحملهــا فحســمت منهــا هــذا املبل
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عبــارة عــن خســارة األســهم وجــزء منــه مصاريــف علــى عائلــة والــدي 
وعالجــه أثنــاء مرضــه وباقــي مبلــغ التســعمائة وســبعة وثالثــن ألفــًا 
لهــم  التــي  املبالــغ  مــن  احتســبتها  ريــااًل  وثمانيــة وخمســن  وثالثمائــة 
وســلمتها لهــم عــن طريــق احملامــي بعــد أن أصــدرت فيهــا شــيكات 
بنصيــب كل وارث مــن املبالــغ املســتحقة لهــم يف التركــة ولــم يبــق لهــم 
مــا  الصحيــح  قــاال  املدعيــن  علــى  ذلــك  وبعــرض  مبلــغ  أي  ذمتــي  يف 
ذكرنــاه وقــد أقــر يف مجلــس واحــد مببلــغ التســعمائة كمــا أقــر يف 
نفــس املجلــس بــأن للورثــة عليــه مبلغــًا آخــر هــو خمســمائة ألــف ريــال 
ممــا يــدل علــى أن مبلــغ اخلمســمائة ألــف ريــال غيــر مبلــغ التســعمائة 
ولدينــا مــا يثبــت ذلــك وهــو شــهود مــن غيــر الورثــة وســنحضرهم يف 
اجللســة القادمــة لــذا أفهمتهمــا بإحضــار جميــع مــا لديهمــا مــن بينــات 
علــى ذلــك وأن املدعــي قــد أقــر بهمــا يف مجلــس واحــد فاســتعدا لذلــك 
ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعيــان أصالــة ووكالــة كمــا حضــر 
ــغ  ــى إقــراره مببل ــه وجــرى ســؤال املدعيــن عــن بينتهمــا عل املدعــى علي
اخلمســمائة ألــف ريــال إضافــة إلــى مبلــغ التســعمائة ألــف ريــال يف مجلــس 
ــا  ــا يف احلضــور وقــد أخذن ــر متجاوبــن معن واحــد فقــاال إن الشــهود غي
خطابــات لهــم إلبالغهــم باحلضــور ولــم يتجاوبــوا وال نســتطيع إحضارهــم 
ويحتمــل أن املدعــى عليــه قــد طلــب منهــم عــدم التدخــل وليــس لدينــا بينة 
غيــر ذلــك وأضافــا بأنــه يف الســندات التــي أبرزهــا ســابقًا ذكــر أن لديــه 
التــي  ألــف ريــال وهــو موجــودة يف الســندات  ســيولة مببلــغ تســعمائة 
أبرزهــا للقاســم ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليه عــن املبالغ التي اســتثمرها 
يف األســهم ويف شــراء العمائــر هــل كانــت بــإذن مــن مورثــه فقــال إن 
املبالــغ التــي ســلمني والــدي والتــي طلــب منــي حتصيلهــا مــن رحيمنــا ..... 
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طلــب منــي والــدي اســتثمارها لــه وكان قــد أصــدر لــي وكالــة عامــة 
وطلــب منــي التصــرف مبوجبهــا وأبــرز أصــل الوكالــة العامــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل املدينــة برقــم 26 وتاريــخ 1418/11/04هـــ واملتضمنــة 
يف  اجتهــدت  إننــي  وقــال  عامــة  وكالــة  عليــه  للمدعــى   ..... توكيــل 
اســتثمارها واشــتريت ببعــض املبالــغ العمائــر التــي ذكــرت وذلــك يف 
حيــاة والــدي وســجلتها باســمه كمــا أنــي اجتهــدت يف اســتثمار املبالــغ 
املتبقيــة لــدي يف األســهم بنــاء علــى طلــب والــدي باســتثمار املبالــغ لــه 
واجتهــدت يف ذلــك وحصلــت اخلســارة يف بعضهــا كمــا ذكــرت وكنــت 
أظــن أننــي أحتملهــا وتبــن لــي أننــي ال أحتملهــا فحســمتها مــن املبلــغ 
وقــد  للقاســم  الباقــي  وســلمت  عنــدي  للتركــة  أنــه  ذكــرت  الــذي 
أحصيــت كل مــا للتركــة عنــدي وســلمته للقاســم وقســمه بينهــم ولــم 
يبــق لهــم عنــدي أي مبلــغ إال األجــارات اجلديــدة لعــام 1433هـــ ومســتعد 
بتســليمها للقاســم هكــذا أجــاب ثــم يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان 
وجــرى محاولــة الصلــح بــن الطرفــن مراعــاة للرحــم بينهــم ومبــا يحفــظ 
حــق القاصــر كامــاًل فلــم يتفقــا علــى شــيء وطلبــا احلكــم يف القضيــة 
ــه عــن  ــم يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــى علي ث
تفاصيــل املبلــغ الــذي أقــر بــه فقــال إن املبلــغ التســعمائة وســبعة وثالثــن 
ألــف ريــااًل وثالثمائــة وثمانيــة وخمســن ريــااًل الــذي أقريــت بــه وأنــه 
قدمتهــا  التــي  األوراق  بعــض  يف  وكنــت كتبتــه  ذمتــي  للتركــة يف 
للقاســم لكــن تبــن لــي أن جــزءًا مــن املبلــغ وقــدره خمســمائة وثمانيــة 
وثمانــون ألفــًا ومائتــن وتســعة وســتن ريــااًل غيــر صحيحــة وأنهــا ال 
تلزمنــي حيــث أن جــزءًا منهــا خســائر يف األســهم واجلــزء اآلخــر نفقــات 
نقديــة كنــت أنفقتهــا علــى األســرة فجــرى ســؤاله عمــا يثبت هــذه املبالغ 
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فقــال ليــس لــدي مــا يثبــت ذلــك والنفقــات كانــت نقديــة فجــرى ســؤاله 
كيــف يحتســب مبالــغ مــن التركــة وهــو يعلــم أنهــا نفقــات لألســرة ثــم 
يتبــن لــه فيمــا بعــد أنهــا غيــر داخلــة يف التركــة فقــال ألنهــا كانــت 
نفقــات نقديــة بــدون شــيكات لــذا فقــد احتســبتها للتركــة ألنــه ليــس 
لــدي مــا يثبتهــا ثــم تبــن أنــه ال يشــترط أن تكــون النفقــات مثبتــه لــذا 
جــرى حســمها مــن املبلــغ فجــرى ســؤاله عــن مقــدار املبالــغ التــي خســرها 
يف األســهم فقــال إننــي ال أعلــم مقدارهــا بالضبــط وقــد قدمــت كشــف 
اخلســارة  مقــدار  لبيــان  محاســبة  ملكتــب  األســهم  حملفظــة  حســاب 
بالضبــط فجــرى ســؤاله كيــف احتســب مجمــوع اخلســائر يف األســهم 
والنفقــات باملبلــغ الــذي ذكــر وهــو ال يعلــم مقدراهــا بالضبــط فقــال 
إننــي احتســبت املبالــغ النقديــة املوجــودة لــدي واعتبــرت املتبقــي مــن 
املبلــغ خســائر يف األســهم ونفقــات علــى األســرة ولــم آخــذ لهــم ريــااًل 
واحــدًا وكان يجيــب علــى ذلــك بتــردد ويدعــي أنــه لــم يفهــم الســؤال 
أصالــة  عليهمــا  املدعــى  أخــرى حضــر  ثــم يف جلســة  أجــاب  هكــذا 
ووكالــة ..... ..... كمــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ..... الوكيــل عــن ..... مبوجــب الوكالــة الصــادرة من كتابة 
العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 25883 وتاريــخ 1433/4/11هـــ 
واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات وإقامــة 
وســماع الدعــاوى واجلــرح والتعديــل وطلــب تقدمي البينات وســماع الشــهود 
احلقــوق  بكافــة  واملطالبــة  واإلجابــة  فيهــم  والطعــن  واســتجوابهم 
يف  احلــق  وللوكيــل  باســمه  مصدقــة  شــيكات  مبوجــب  واســتالمها 
اســتئناف األحــكام ومتييزهــا والقناعــة بهــا واالعتــراض عليهــا وتقســيم 
تركــة والــده قســمة إجبــار أو قســمة تراضــي حســب مــا يتــم االتفــاق 
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ــه إجــراءات التقاضــي والدفــاع  ــه شــرعًا واتخــاذ كافــة مــا تقتضي علي
عنــه يف أي دعــوى تقــام منــه أو ضــده وقــال املدعــى عليــه وكالــة إن 
الطرفــن إخــوان وأطلــب إعطائــي مهلــة حملاولــة جمــع الطرفــن وإجــراء 
احملاســبة بينهمــا ومحاولــة تقريــب وجهــات النظــر لــذا جــرى رفــع اجللســة 
التــي ســلمها  املبالــغ  تفصيــل  عليــه  املدعــى  مــن  لذلــك كمــا طلبــت 
موكلــه للقاســم وقســمت بــن الورثــة فاســتعد بذلــك لــذا رفعــت اجللســة 
لذلــك ثــم يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال الطرفــن عــن 
الصلــح فقــاال إنــه لــم يتــم االتفــاق علــى شــيء وجــرى ســؤال املدعــى عليــه 
وكالــة عــن تفاصيــل املبالــغ التــي ســلمها موكلــه للقاســم فأبــرز ورقــة 
مــدون فيهــا بيــان باملبالــغ الــواردة واملنصرفــة ومــن ضمنهــا مبلــغ أربعمائة 
وســتة وعشــرين ألفــًا ومائــة وتســعة وســتن ريــااًل رصيد بعد وفــاة مورثهم 
وقــال املدعــى عليــه إن هــذا املبلــغ هــو املتبقــي مــن مبلــغ التســعمائة 
ــال التــي ســبق أن أقــر بهــا قبــل حســم خســائر  وســبعة وثالثــن ألــف ري
األســهم والنفقــات وبعــد أن حســم خســائر األســهم والنفقــات التــي بلغــت 
مبلــغ خمســمائة وأحــد عشــر ألفــًا ومائــة وتســعة وثمانــن ريــال ســلم هــذا 
املبلــغ املتبقــي للقاســم ضمــن مبلــغ مليــون وســتمائة وخمســة آالف ريــال 
كانــت تشــمل هــذا املبلــغ واملبالــغ األخــرى التــي لديــه مــن إيجــارات 
العمائــر وبعــرض ذلــك علــى املدعــن قالــوا إن املدعــى عليــه أصالــة قــد 
ســبق أن أقــر مبوجــب تقريــر ســابق أن مبالــغ خســائر األســهم والنفقــات 
بلغــت مبلــغ خمســمائة وثمانيــة وثمانــن ألفــًا ومائتــن وتســعة وســتن 
ريــااًل وذلــك بعــد حســم جميــع املبالــغ التــي ســلمها وليــس كمــا ذكــر 
بتوقيعــه  1432/05/26هـــ  بتاريــخ  قدمــه  ســند  يف  ذلــك  ذكــر  وقــد 
ومرفــق باملعاملــة ونطلــب إلزامــه بدفــع هــذا املبلــغ وباالطالع على الســند 
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املرفــق باملعاملــة وجــد كمــا ذكــر املدعــون وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال ســأرجع ملوكلــي يف ذلــك وأجيبكــم عــن ذلــك يف اجللســة 
القادمــة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــون أصالــة ووكالــة ..... ..... 
ابنــي ..... كمــا حضــر املدعــي أصالــة مجــدي ..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وحضــر املدعــى عليــه وكالــة وجــرى 
ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا ذكــره املدعــون مــن إقــرار بأنــه حســم 
مبلــغ خمســمائة وثمانيــة وثمانــن ألفــًا ومائتــن وتســعة وســتن ريــااًل مــن 
املبلــغ الــذي ســبق أن أقــر بــه فقــال إننــي رجعــت ملوكلــي وأفادنــي بأنــه 
حســم مبلــغ خمســمائة وثمانيــة وثمانــن ألفــًا ومائتــن وتســعة وســتن 
ــغ التســعمائة ألفــًا وســبعة وثالثــن ألفــًا ومائتــن وثمانيــة  ــااًل مــن مبل ري
وخمســن ريــااًل الــذي ســبق أن أقــر بــه وباقــي املبلــغ ســلمه ..... وقســم بــن 
الورثــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــن قالــوا إننــا وموكلينــا نطالــب بهــذا 
املبلــغ الــذي حســمه ليدفــع للتركــة ويقســم بــن الورثــة حســب ميراثهــم 
الشــرعي وال نقبــل برجوعــه عــن إقــراره ونطلــب ميينــه علــى تســليمه 
لباقــي املبلــغ للقاســم وعلــى أنــه لــم يقــر مببلــغ خمســمائة ألــف ريــال 
ومائتــن  ألفــًا  وثالثــن  وســبعة  التســعمائة  مبلــغ  إلــى  إضافــة  أخــرى 
وثمانيــة وخمســن ريــااًل والتــي ســبق أن أنكرهــا وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال موكلــي مســتعد باليمــن التــي طلبهــا املدعــون لــذا 
طلبــت إحضــار موكلــه يف اجللســة القادمــة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــون أصالــة ووكالــة كمــا حضــر املدعــى عليــه أصالــة وقــد جــرى 
االطــالع علــى صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
 ..... وفــاة  املتضمــن  1429/02/20هـــ  وتاريــخ   1/100/389
1429/02/14هـــ وانحصــار إرثــه يف زوجاتــه ..... و..... و..... ويف أوالده 
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 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... .....  بالغــون مــا عــدا ..... معــاق عقليــًا وبعــرض اليمــن 
التــي طلبهــا املدعــون علــى املدعــى عليــه اســتعد بهــا ثــم حلــف قائــاًل واهلل 
العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو إن املبلــغ الــذي ســبق أن أقريــت بــه للتركــة 
قــد  ريــااًل  ومائتــن وخمســن  ألفــًا  وثالثــن  وســبعة  تســعمائة  وقــدره 
االســهم  خســائر  حســم  بعــد  املســتحقن  بــن  ليقســمه   ..... ســلمته 
والنفقــات وقدرهــا خمســمائة وثمانيــة وثمانــن ألفــًا ومائتــن وتســعة 
وســتن ريــااًل كمــا أننــي لــم أقــر مببلــغ خمســمائة ألــف ريــال زيــادة علــى 
مبلــغ التســعمائة وســبعة وثالثــن ألــف ومائتــن وثمانيــة وخمســن ريــااًل 
وإمنــا هــي داخلــة فيــه واهلل العظيــم هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى مــا ذكــره 
املدعــون مــن أنــه ســبق أن أقــر أن للورثــة يف ذمتــه مبلــغ تســعمائة وســبعة 
وثالثــن ألفــًا ومائتــن وثمانيــة وخمســن ريــااًل ثــم رجــع عــن إقــراره 
ــى  ــة عل ــغ خســائر يف األســهم ونفقــات نقدي ــأن جــزءًا مــن املبل وذكــر ب
للقاســم  الباقــي  املبلــغ وســلم  مــن  وقــد حســمها  لــم يحســمها  الورثــة 
وأنكــر إقــراره مببلــغ خمســمائة ألــف ريــال زيــادة علــى هــذا املبلــغ الــذي 
ــد  ــر عن ــر معتب ــه وألن الرجــوع عــن اإلقــرار يف حقــوق اآلدمــي غي أقــر ب
ــل صــدوره وليــس  ــم ألن اإلقــرار مظهــر حلــق موجــود قب عامــة أهــل العل
منشــئًا حلــق لــم يكــن موجــودًا وألن حقــوق العبــاد مبينــة علــى املشــاحة 
وملــا قــرره املدعــى عليــه عنــد ســؤاله مــن عــدم معرفتــه ملقــدار اخلســائر 
والنفقــات وعــدم اســتطاعته لتبيينهــا ممــا يؤكــد عــدم صحــة مــا ذكره 
مــن ســبب رجوعــه عمــا أقــر بــه إضافــة إلــى أن مــا ذكــره مــن مبــرر 
للرجــوع عــن اإلقــرار ال يقبــل مــن مثلــه ألن ذلــك ال يخفــى علــى مثلــه عــادة 
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ولطلــب املدعــن ميــن املدعــى عليــه بتســليمه لباقــي املبلــغ الــذي أقــر بــه 
إقــراره مببلــغ  نفــي  الــذي ذكــر وعلــى  للمبلــغ  بعــد حســمه  للقاســم 
خمســمائة ألــف ريــال للورثــة زيــادة علــى مبلــغ التســعمائة وســبعة وثالثــن 
اليمــن  عليــه  املدعــى  وحللــف  ريــااًل  وثمانيــة وخمســن  ومائتــن  ألفــًا 
املطلوبــة لــذا فقــد أفهمــت املدعــى عليــه أنــه يلزمــه دفــع مبلــغ خمســمائة 
وثمانيــة وثمانــن ألفــًا ومائتــن وتســعة وســتن ريــااًل لتقســم بــن جميــع 
ورثــة ..... بالوجــه الشــرعي وصرفــت النظــر عــن مطالبــة الورثــة بباقــي 
املبلــغ املدعــى بــه بعــد حلــف املدعــى عليــه اليمــن املطلوبــة ومبــا تقــدم 
حكمــت وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن أبــدى املدعــون قناعتهــم باحلكم 
أمــا املدعــى عليــه فلــم يقنــع باحلكــم وطلــب التمييــز وأجيــب لطلبــه 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حرر يف 1433/07/08هـ .
املوافــق 1433/11/01هـــ  يــوم االثنــن  ثــم يف  احلمــد هلل وحــده وبعــد 
افتتحت اجللســة وفيها حضر الطرفان وقد وردتنا املعاملة من محكمة 
االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 33396939 وتاريــخ 1433/8/28هـــ 
ــة  ــة قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثالث املتضمــن مالحظــة أصحــاب الفضيل
فينبغــي  محلــه  ذكــره يف  فيمــا  عليــه  املدعــى  مــن  اجلهــل  مايلــي:1- 
مالحظــة ذلــك 2- ذكــر املدعــى عليــه بوجــود اتفــاق مرفــق صورتــه 
وأن املدعــن أقــروا بأمانتــه فيتــم عــرض ذلــك علــى األطــراف وال يخفــى 
ــذل  ــه ب ــى فضيلت ــه وعل ــى ميين ــأن القــول قــول األمــن عل ــه ب ــى فضيلت عل
اجلهــد يف عــرض الصلــح بــن الطرفــن وال ســيما يف دعــوى عائليــة وعليــه 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه جــرى ســؤال املدعــى عليــه عمــا يذكــر 
مــن وجــود اتفــاق بــن الورثــة وأن املدعــن أقــروا بأمانــة موكلــه فقــال 
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نعــم يوجــد اتفــاق بــن موكلــي وبــن املدعــن بخصــوص التركــة وأبــرز 
صــورة اتفــاق مكونــة مــن ورقتــن بــن أبنــاء ..... وقــال جــاء يف البنــد 
الثالــث مــا يلــي األخ .....  كان والزال هــو األخ األكبــر وكان وكيــاًل 
لوالدنــا ومحــل ثقتــه ونحــن كذلــك نثــق فيــه ويف أمانتــه وعلــى ذلــك فهــو 
املســئول األول عــن حصــر التركــة يف احملكمــة ويتــم احلصــر يف مــدة 
أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ الورقــة وأضــاف بــأن هــذا يثبــت أن إخــوان 
ــده وبعــد  ــاة وال ــة والثقــة خــالل حي ــه باألمان ــي املدعــن شــهدوا ل موكل
وفاتــه فكيــف يتهمونــه بعــد ذلــك كمــا أنــه اســتعد بإجــراء احملاســبة 
لكنهــم رفضــوا ذلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــن قالــوا إن مــا جــاء يف 
الســند غيــر صحيــح والتوقيــع الــذي عليــه ليــس توقيعنــا كمــا أنــه لــم 
يحضــره طــوال اجللســات املاضيــة ممــا يــدل علــى عــدم صحتــه واملدعــي 
حــاول بعــد وفــاة مورثنــا توقيعنــا علــى أوراق باستشــارة محامــن لُيخــرج 
نفســه مــن أي محاســبة علــى أمــوال والــدي كمــا أنــه كان يتصــرف 
ــع  ــه بأرب ــل وفات ــة تامــة قب ــدي كان يف غيبوب ــدي مــع أن وال بأمــوال وال
ســنوات وكنــا نطلــب منــه عــدم التصــرف إال بعــد إقامتــه ولــي ولــم 
يســتجب لذلــك كمــا أنــه لــم يعــط الورثــة نصيبهــم مــن التركــة إال 
بعــد أن تقدمنــا بدعــوى عليــه يف احملكمــة إللزامــه بذلــك مــع وجــود 
قصــار ســنًا وعقــاًل يف الورثــة ومعــاق وســتة مــن إخوانــي بــدون وظيفــة أو 
عمــل وتعمــد تــرك عشــرين شــقة مــن التركــة بــدون تأجيــر طــوال املــدة 
املاضيــة إضــرارًا بالورثــة ألنــه وأشــقائه موظفــن بوظائــف كبيــرة وغيــر 
محتاجــن للتركــة كمــا أنــه جــاء يف البنــد األول مــن الســند املذكــور 
املصادقــة علــى الكشــوفات املقدمــة منــه وعددهــا خمــس أوراق وذكــر 
أنــه ال خــالف فيهــا وهــي التــي اســتند عليهــا يف إثبــات املبلــغ املدعــى بــه 
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ــال منهــا ويدعــي أنهــا خســارة  ــغ تســعمائة ألــف ري واآلن يرجــع عــن مبل
ــح بــن  ــة الصل يف األســهم فكيــف يقبــل منــه ذلــك كمــا جــرت محاول
الطرفــن ومحاولــة تقريــب وجهــات النظــر وتذكيرهم بعظم حق الرحم 
فأصــر املدعيــان علــى احلكــم يف القضيــة وأن هــذا حــق للورثــة وفيهــم 
قصــار ولــم يتــم االتفــاق علــى شــيء أمــا مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة يف 
املالحظــة األولــى فاملدعــى عليــه متعلــم ومثلــه ال يعــذر باجلهــل يف مثــل مــا 
ــغ احملكــوم  ــم يبــن أي مســتند صالــح حلســم املبل ــه ل ذكــر خاصــة وأن
بــه والــذي ســبق أن أقــر بــه للتركــة ومــا ذكــره إمنــا هــي أمــور مجملــة ال 
تســتند علــى أي حســابات أو مســتندات تثبــت ذلــك بــل ذكــر أن جــزاًء 
كبيــرًا منــه خســارة يف األســهم مــع عــدم وجــود أي حســابات لديــه تثبــت 
وجــود خســارة يف األســهم مــن عدمهــا ومقــدار اخلســارة إن وجــدت أمــا 
مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة مــن أن القــول قــول األمــن مــع ميينــه فــال 
يخفــى أن ذلــك يف حــال عــدم وجــود بينــة تثبــت خــالف ذلــك وهــي هنــا 
إقــراره الصريــح باســتحقاق التركــة للمبلــغ احملكــوم بــه عليــه فــال 
ــم ُيحضــر املدعــي  ــة تثبــت ذلــك ول ــه إال ببين يقبــل رجوعــه بعــد مــدة عن
مــا يثبــت ذلــك لــذا لــم يظهــر لــي خــالف مــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1433/11/1هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم يف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/01/28هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفان وقــد عادت املعاملة من محكمة 
االســتئناف وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة يف 
 33473659 رقــم  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
وتاريــخ 1433/12/20هـــ املتضمــن أنــه بدارســة احلكــم وصــورة ضبطــه 
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والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلتــه ملالحظــة أن مــا أجــاب بــه 
عــن الفقــرة )2( مــن قــرار محكمــة االســتئناف غيــر مــوٍف ملــا طلــب منــه 
إذ نقــدر لفضيلتــه مــا أجــاب بــه إال أن مــا ذكــره املدعــى عليــه نحــو هــذا 
املبلــغ وســبب اإلقــرار بــه ثــم رجوعــه وادعائــه اخلســارة ومــا ذكــره مــن 
ــى  ــة هــو محــل تأمــل فيتوجــه العــرض بذلــك عل ــى العائل مصروفــات عل
املدعيــن والتحقــق مــن حصــول اخلســارة يف هــذه األســهم بطلــب كشــف 
للمحفظــة وطلــب بيــان للمصروفــات العائليــة مــن نفقــات أو عــالج والــده 
وإذا تعــذر ذلــك فيرجــع فيــه للعــرف حــال مصادقــة املدعــن علــى بذلــه 
لهــذه النفقــات العائليــة والعــالج وإجــراء مــا يلــزم نحــوه حتريــًا للحــق 
وإبــراًء للذمــة إلكمــال الــالزم اهـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة 
ــم يتفقــا علــى شــيء وقــال  ــح بــن الطرفــن فل ــة الصل بأنــه جــرى محاول
املدعيــان إن رجــوع املدعــي عــن إقــراره ال يقبــل منــه وقــد أقــر إقــرارًا 
تامــًا باملبلــغ ومــا ذكــره مــن ســبب رجوعــه عــن اإلقــرار وأنــه بســبب 
عــدم احتســابه نفقــات فــال نوافــق عليــه ألنــه حســب حســاباته املفصلــة 
التــي أبرزهــا واملرفقــة باملعاملــة قــد صــرف مــا يزيــد علــى مبلــغ مليــون 
وخمســمائة ألــف ريــال مصاريــف للعائلــة مبوجــب شــيكات قبــل وفــاة 
والــدي فكيــف يزيــد علــى ذلــك بعــد هــذه احلســابات ويدعــي أن هنــاك 
مبلــغ مائــة ألــف ريــال زيــادة وهــو ال يصــرف شــيء إال بشــيك كمــا أن مــا 
يدعيــه مــن خســارة األســهم لــم يثبــت ذلــك ولــم يخــرج كشــف بهــا وقــد 
ســبق أن طلبتــم منــه ذلــك عــدة مــرات ولــم يحضــر ذلــك ويعتــذر بأعــذار 
كثيــرة وســبب رجوعــه عــن إقــراره هــو بســبب تقدمنــا بطلــب القســمة 
عــن طريــق احملكمــة وهــو كان يريــد أن تتــم خــارج احملكمــة وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال إن النفقات املذكورة يف احلســابات املرفقة 
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ــة ألــف فقــد  ــغ املائ ــة هــي املصروفــة مبوجــب شــيكات أمــا مبل باملعامل
صــرف نقــدًا بــدون شــيكات كمــا ســأعرض علــى موكلــي إحضــار ما 
يثبــت اخلســارة يف األســهم بكشــف مــن محاســب قانونــي مــن أول إيــداع 
ــغ العائــدة ملورثهــم يف احملفظــة وحتــى قســمة التركــة لــذا طلبــت  املبال
منــه إحضــار مــا يثبــت ذلــك يف اجللســة القادمــة وعــدم املماطلــة يف ذلــك 
فاســتعد بذلــك ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعيــان أصالــة ووكالــة 
كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة وجــرى ســؤاله عمــا يثبــت اخلســارة يف 
األســهم فقال إن موكلي اســتخرج كشــف حســاب للمحفظة من تاريخ 
إنشــائها وحتــى هــذا اليــوم وقدمــه حملاســب قانونــي اســمه شــركة ..... 
وشــركاؤه وقــد طلــب احملاســب مهلــة شــهر ونصــف إلجــراء احملاســبة 
والتأكــد مــن وجــود الربــح أو اخلســارة وأطلــب إعطائــي مهلــة إلحضــار 
ذلــك فجــرى إفهامــه بأنــه ســبق أن قــرر موكلــه يف اجللســات املاضيــة أنــه 
قــدم كشــف حســاب للمحفظــة حملاســب قانونــي ولــم يحضــر مــا يثبــت 
ذلــك حتــى تاريخــه فقــال أطلــب إعطائــي هــذه املهلــة األخيــرة إلحضــار 
ذلــك فجــرى ســؤاله هــل احملفظــة خاصــة مبورثــه أم لــه فيهــا مبالــغ فقــال 
إننــي بعــد ســؤال موكلــي ذكــر لــي أنــه افتتــح احملفظــة مببلــغ ثالثمائــة 
ــال مــن  ــف ري ــغ ســتمائة أل ــك مبل ــم أودع بعــد ذل ــه ث ــال خاصــة ب ــف ري أل
مبالــغ لوالــده وكان موكلــي يســحب مــن احملفظــة مبالــغ ويــودع أخــرى 
بعــد ذلــك وســأحضر مــا يثبــت اخلســارة يف اجللســة القادمــة ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــى عليــه عمــا يثبــت خســارة 
موكلــه يف األســهم فقــال إن احملاســب القانونــي رفــض إجــراء احملاســبة 
إال مببلــغ مائــة وعشــرين ألــف ريــال ورفــض موكلــي ذلــك الرتفــاع املبلــغ 
وقــد قمــت بإعــداد بيــان مــن ثــالث صفحــات بإجمالــي القيمــة املدفوعــة 
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للشــراء وعمــوالت البيــع وإجمالــي القيمــة احملصلــة مــن نتــاج بيــع األســهم 
فوجــدت أن هنــاك خســارة تعــادل مبلــغ أربعمائــة وثالثــة وعشــرين ألفــًا 
وأربعمائــة وخمســة وعشــرين ريــااًل وأربعــة وســتن هللــة وبهــذا يتبــن أن 
اخلســارة التــي ذكرهــا موكلــي صحيحــة وبعــرض ذلــك علــى املدعيــن 
قــاال إن هنــاك مبالــغ يف كشــف احلســاب الــذي ســبق أن أحضــره لــم 
تذكــر يف حركــة البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى حــواالت كثيــرة لــم 
يشــر إليهــا وســنحضر ذلــك مفصــاًل يف اجللســة القادمــة ومــا ذكــره مــن 
حســابات ال نوافــق عليهــا ألنهــا ليســت مــن محاســب قانونــي وقــد ســبق 
أن التــزم بإحضــار مــا يثبــت ذلــك مــن محاســب قانونــي هكــذا قــررا ثــم 
يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــن عمــا لديهمــا 
حيــال البيــان الــذي أبــرزه املدعــى عليــه يف اجللســة املاضيــة فقــاال إن بيــان 
املدعــى عليــه غيــر صحيــح ومخالــف للحقيقــة حســب كشــف حركــة 
احملفظــة  يف  أن  تبــن  للمحفظــة  محاســبة  بإجرائنــا  حيــث  احملفظــة 
أربــاح مببلــغ مليــون وســبعمائة وواحــد وخمســن ألفــًا وأربعمائــة ريــال 
ــم  ــه ول ــل املدعــى علي ــاح مت ســحبها مــن احملفظــة مــن قب ــارة عــن أرب عب
يذكرهــا وبرفقــه بيــان مفصــل بهــا وبتأريخهــا ورقــم الصفحــة التــي 
إرفاقــه  جــرى  ورقتــن  مــن  بيانــًا  وأبــرزا  احلســاب  تثبتهــا يف كشــف 
باملعاملــة إضافــة إلــى ملحقــات صــور لهــذه املبالــغ يف كشــف احلســاب 
كمــا أضافــا بــأن البيــان الــذي أبــرزه املدعــى عليــه قــد أغفــل كثيــرًا 
ــرزا  ــا وأب ــا بعضــًا منه ــى احملفظــة وقــد بين ــي متــت عل مــن احلــركات الت
بيانــًا مــن ورقــة واحــدة موضــح فيــه املبلــغ والصفحــة التــي تشــير إليــه 
ــه إخفــاء  ــة املدعــى علي يف كشــف احلســاب وقــاال إن هــذا يبــن محاول
هــذه  يثبــت  مبــا  احلســاب  كشــف  مــن  صــورًا  أرفقــا  كمــا  احلقيقــة 
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ــرة  ــه أخطــاء كثي ــه في ــان املدعــى علي ــأن بي احلــركات كمــا أضافــا ب
وغيــر مطابــق ملــا جــاء يف كشــف احلســاب وأبــرزا بيانــًا مــن ورقــة واحــدة 
يوضــح األخطــاء املذكــورة يف املبالــغ ومــا يشــير إلــى أرقــام صفحاتهــا 
وصــورًا مــن الصفحــة يف كشــف احلســاب وقــاال إن هــذا يوضــح ســبب 
رفــض املدعــى عليــه إحضــار تقريــر مــن محاســب قانونــي يثبــت اخلســارة 
يخالــف  والــذي  أحضــره  الــذي  بالبيــان  باخلســارة  االيهــام  ومحاولــة 
احلقيقــة كمــا أوضحنــا وإن كل ذلــك محاولــة منــه إلنــكار مــا ســبق 
أن أثبتــه وأقــر بــه وحــاول الرجــوع عنــه عنــد اختالفنــا معــه ونحتفــظ 
بحقنــا مبطالبتــه باألربــاح التــي متــت علــى األســهم والتــي حــاول إخفاءهــا 
يف دعــوى مســتقلة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال إن مــا ذكــره 
املدعيــان مــن وجــود ســحوبات مــن موكلــي مــن احملفظــة فصحيــح وهــي 
أكثــر مــن املبلــغ الــذي ذكــراه حيــث ســحب مــن احملفظــة مبلــغ مليــون 
ــل أودع  ــه يف املقاب ــال لكن ــة ري ــة وأربعــة وســبعن ألفــًا وأربعمائ وثمامنائ
مبالــغ يف احملفظــة تزيــد علــى مليونــن ومائــة ألــف ريــال مــع أن رأس 
املــال الــذي اســتثمره يف احملفظــة ال يتجــاوز ســتمائة ألــف ريــال ممــا 
يــدل علــى أن موكلــي أعــاد يف احملفظــة املبالــغ التــي ســحبها فجــرى 
ســؤاله عــن باقــي املالحظــات فقــال إنهــم اعتمــدوا علــى كشــف حســاب 
آخــر ســبق أن أحضــره موكلــي مــن البنــك وهــو غيــر الكشــف الــذي 
أحضــره موكلــي أخيــرًا مــن البنــك والــذي ســحب مــن املقــر الرئيســي 
يف الريــاض وترتيــب الكشــفن يختلــف ممــا أحــدث املالحظــات التــي 
ــخ كل حركــة ذكروهــا يحــدد  ــأن تاري ــا فجــرى إفهامــه ب يذكرونه
مكانهــا فقــال إن الكشــف الــذي اعتمــدوا عليــه غيــر الكشــف الــذي 
لــدي ولــم أطلــع علــى كشــفهم الــذي ذكــروا هكــذا قــرر وبعــرض 
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ذلــك علــى املدعيــن قــاال إن املبالــغ التــي ســحبها مــن احملفظــة هــي غيــر 
حركــة البيــع والشــراء التــي تتــم داخــل احملفظــة وســحبه لهــا وإخراجهــا 
مــن احملفظــة دليــل علــى صرفــه للمبلــغ واملبالــغ التــي يذكــر أنــه أودعهــا 
تــدل علــى أن رأس املــال املــودع يف احملفظــة ليــس كمــا ذكــر وهــو 
مبلــغ ســتمائة ألــف ريــال بــل يــدل علــى أنــه أكثــر مــن ذلــك بكثيــر 
وأنــه يســحب مــن احملفظــة مبالــغ متــى أراد كمــا أنــه ال حاجــة ألن 
يســحب مبالــغ كبيــرة ثــم يودعهــا ألن املضاربــة بهــا تتــم وهــي باقيــة يف 
احملفظــة دون ســحب كمــا أن الســحوبات واإليداعــات لــم يذكرهــا يف 
الكشــف الــذي أحضــره يف اجللســة املاضيــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال إن الكشــف الــذي أحضرتــه هــو بحــركات البيــع والشــراء 
فقــط ولــم أتطــرق للســحوبات وااليداعــات كمــا أضــاف املدعيــان أن 
ســحوبات املدعــى عليــه متــت بعــد دخــول مورثنــا يف غيبوبــة تامــة منــذ عــام 
2006م حســب التقاريــر الطبيــة حيــث بقــي يف غيبوبــة ملــدة عامــن ثــم 
تــويف وكثيــر مــن الســحوبات متــت بعــد هــذا التاريــخ وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــة قــال إن مــورث الطرفــن كان مقعــدًا فقــط ولــم 
يكــن يف غيبوبــة إال يف الشــهرين األخيريــن تقريبــًا قبــل وفاتــه وبعــرض 
ذلــك علــى املدعيــن قــاال إن التقريــر الطبــي املرفــق باملعاملــة والصــادر 
مــن مستشــفى املدينــة يثبــت أنــه كان يف غيبوبــة منــذ دخولــه املستشــفى 
بتاريــخ 31 ينايــر 2006م وأن تغذيتــه تتــم عــن طريــق أنبــوب مــن األنــف 
إلــى املعــدة وأن نســبة الوعــي 15/10 كمــا أن مــوكل املدعــى عليــه 
ــى  ــاء عل مقــر بذلــك يف الكشــوفات التــي أحضرهــا هكــذا قــررا فبن
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ولعــدم إحضــار املدعــى عليــه مــا يثبــت 
مــا يدعيــه مــن خســارة مــع وعــده بإحضــار ذلــك مــن محاســب قانونــي ثــم 



363

رجوعــه عــن ذلــك وملــا ذكــر بعاليــه مــن مــداوالت بــن الطرفــن تنفــي 
مــا يذكــره املدعــى عليــه مــن وجــود خســارة لــذا لــم يظهــر لــي خــالف 
مــا حكمــت بــه وليــس لــدي ســواه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/02هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
بعمــل  والقائــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ..... أنــا 
املكتــب القضائــي الثانــي ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/10/13هـــ 
الصــادر  القــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
ــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة  ــة الثالث ــرة احلقوقي مــن الدائ
املكرمــة رقــم 34312231 وتاريــخ 1434/09/03هـــ املتضمــن مــا نصــه 
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد فقــد جــرى منــا 
نحــن رئيــس الدائــرة الثالثــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 
املكرمــة االطــالع علــى هــذا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ..... 
ــورة املســجل بعــدد ..... وتاريــخ  ــة املن القاضــي باحملكمــة العامــة باملدين
 ..... ضــد  ووكالــة  أصالــة  ع.....   دعــوى  املتضمــن  1433/07/09هـــ 
الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة  يف تركــة، وبدراســة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر وبــاهلل التوفيــق اهـــ 
قاضــي اســتئناف ..... قاضــي اســتئناف ..... رئيــس الدائــرة ..... وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

. يف 1434/10/13هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم يف يــوم اخلميــس املوافــق 1434/11/06هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ..... وقــرر أنــه اســتلم مــن املدعــى 
عليــه ..... مبلــغ مائــة وأربعــة وعشــرون ألفــًا وتســعمائة وأربعــة وســبعون 
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ريــااًل وســبع وثالثــون هللــة مــن املبلــغ احملكــوم بــه مبوجــب الشــيك 
ــه  ــخ 2013/08/27م وأن ــك ..... برقــم 294498 وتاري ــى بن املســحوب عل
لــم يبــق لــه بذمــة املدعــى عليــه بخصــوص هــذه القضيــة أي شــيء وبهــذا 
تكــون الدعــوى منتهيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/06هـــ. وعل
املوافــق 1434/11/10هـــ  يــوم االثنــن  ثــم يف  احلمــد هلل وحــده وبعــد 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ..... وقــرر أنــه اســتلم مــن املدعــى 
عليــه ..... مبلــغ مائتــن وخمســة وعشــرين ألفــًا وثالثمائــة وثالثــة وثمانــن 
ريــااًل وتســعة وثمانــن هللــة مــن املبلــغ احملكــوم بــه مبوجــب الشــيك 
ــه  ــخ 2013/08/27م وأن ــك ..... برقــم 294497 وتاري ــى بن املســحوب عل
ــه وملوكليــه بذمــة املدعــى عليــه بخصــوص هــذه القضيــة أي  ــم يبــق ل ل
شــيء وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/11/10هـــ.
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رقم الصك: 33363338 تاريخه: 1433/7/30هـ 
رقم الدعوى: 32322052

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34233526  تاريخه: 1434/6/6هـ

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليهــم بــأن مورثهــم خلــف عمــارة واســتراحة 
وأربــع  ريــال  ألــف  عشــر  وخمســة  عليهــم مبائــة  املدعــى  أحــد  باعهــا 
ســيارات تالفــة بيعــت بعشــرة آالف وتســعمائة ريــال ويطلــب ببيــع العمــارة 
وتســليم كل وارث نصيبــه الشــرعي، أجــاب املدعــى عليهــم باملصادقــة 
علــى الدعــوى وعــدم ممانعتهــم ببيعهــا وعلــى بيــع الســيارات واالســتراحة 
باملبالــغ املشــار إليهــا يف الدعــوى ومت توزيعهــا علــى الورثــة، وقــد أجابــت 
زوجــة مورثهــم بعــدم املوافقــة علــى بيــع العمــارة ألن املــورث أوصــى بهــا 
لبعــض الورثــة، اعتــرض املدعــي علــى الوصيــة ألن فيهــا جــور وصــادق 
علــى توزيــع قيمــة الســيارات واالســتراحة، قــرر املدعــي واملدعــى عليهــم 
بــأن البيــت ميثــل غالــب التركــة، ولقولــه صلى اهلل عليه وســلم )ال وصية 

قســمة تركــة - وصيــة لبعــض الورثــة - ال وصيــة لــوارث - ال مُيــض مــا 
زاد علــى ثلــث التركــة إال بــإذن الورثــة. 

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال وصية لوارث(.
2. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف شــأن مــن أراد الوصيــة )الثلــث والثلث 

كثير(. 
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لــوارث(، وقولــه يف شــأن مــن أراد الوصيــة )الثلــث والثلــث كثيــر(، وملــا 
قــرره أهــل العلــم يف شــروط الوصيــة بــأن ال تزيــد علــى ثلــث التركــة 
وال يوصــى لــوارث وألن بعــض الورثــة لــم يوافــق علــى الوصيــة، ملــا تقــدم 
احلكــم ببيــع املنــزل محــل الدعــوى عــن طريــق جلنــة حتت إشــراف قاضي 
التنفيــذ وإيــداع ثلــث قيمتــه مــع ثلــث مــا مت بيعــه مــن بقيــة التركــة يف 
ــى  ــوزع الباقــي عل ــة وي ــذًا للوصي ــى حــن شــراء البــدل تنفي بيــت املــال إل
الورثــة حســب أنصبتهــم الشــرعية، اعتــرض بعــض املدعــى عليهــم علــى 
احلكــم، صــدق احلكــم بعــد مداولــة مــن دائــرة األحــوال الشــخصية 

مبحكمــة االســتئناف بالريــاض.

ــا ........  القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــدة  ــخ 1432/08/02هـــ  املقي ــاض برقــم 32322052 وتاري العامــة بالري
يــوم   ففــي  1432/08/02هـــ   وتاريــخ   32978627 برقــم  باحملكمــة 
االربعــاء املوافــق 1433/3/9 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 22 : 11 وفيهــا 
حضــر املدعــي ........  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
1034245447 وحضر حلضوره املدعى عليهم   ........   سعودية مبوجب 
ســجل مدنــي رقــم ........  و ........  ســعودية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
........  و........  ســعودية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ........  واملعــرف بهــم 
من قبل ........  سعودي مبوجب سجل مدني رقم ........  و........   سعودي 
مبوجــب ســجل مدنــي........    ولــم يحضــر بقيــة الورثــة املدعــى عليهــم 
وهــم ........  و........  و........  وال مــن ينــوب عنهــم ولــم يردنــا مــا يفيــد 
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تبلغهــم  وادعــى املدعــي قائــال يف دعــواه إن مورثــي ومــورث املدعــى 
عليهــم تــويف بتاريــخ 1429/10/7هـــ وخلــف مــن ضمــن ورثتــه زوجتــه 
........  وابنــه أنــا املدعــي ........  وبناتــه ........  ........  و........  و........  و........  
و........  وقــد خلــف تركــة عبــارة عــن عمــارة يف حــي طويــق مبدينــة 
الريــاض  عــدل  مــن كتابــة  الصــادر  بالصــك  لــه  الريــاض مملوكــة 
األولــى برقــم 8/1592 يف 1402/2/23هـــ  وإننــي أطلــب يف دعــواي هــذه 
وارث  كل  وتســليم  املذكــورة  العمــارة  وبيــع  عليهــم  املدعــى  ســؤال 
نصيبــه وإلــزام زوجتــه بتســليمنا صــك العمــارة املذكــورة  هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــى عليهــم أجابــوا جميعــا بــأن كل مــا ذكــره املدعــي يف 
دعــواه صحيــح وال مانــع لدينــا مــن بيــع العمــارة املذكــورة وتســليم كل 
وارث نصيبــه هــذا مــا لدينــا فجــرى ســؤالهم عــن صــك ملكيــة العقــار 
فقالــوا إنــه لــدى زوجــة مورثنــا ........   وحضــر يف هــذه اجللســة ........  
ســعودي ........  وقــال  ........  إننــي زوج ........  وزوجــة املتوفــى خالتــي 
وأســتعد بإبالغهمــا باملوعــد القــادم  وبنــاء عليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة 
و يف جلســة اخــرى حضــر املدعــي أصالــة واملدعــى عليهــم ........  و........  
و........  بنــات ........  املدونــة هوياتهــم ســابقا وحضــر حلضورهــم املدعــى 
عليهم ........  ســعودية اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم ........  و........   
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  و........   ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  بصفتــه وكيــال عــن ........  
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض 
املطالبــة  بحــق  فيهــا  لــه  املخــول  برقــم 33108228 يف 1433/6/8هـــ 
وقبــول  والتنــازل  والصلــح  واإلقــرار  واإلنــكار  واملدافعــة  واملرافعــة 
األحــكام واالعتــراض عليهــا ، وقــد عــرف باملدعــى عليهــم جميعــا 
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كال مــن : ........  و........  واملدونــة هويتهمــا ســابقا ، وبعــرض دعــوى 
املدعــي علــى بقيــة املدعــى عليهــم أجابــت املدعــى عليهــا .... قائلــة : إن مــا 
الورثــة  يف  ارثــه  وانحصــار    ........ زوجــي  وفــاة  مــن  املدعــي  ذكــره 
املنــزل  بيــع  مــا ذكــره املدعــي مــن طلــب  املذكوريــن صحيــح وأمــا 
ــا  ــك ملورثن ــه وذلــك أن العقــار املذكــور مل ــا ال أوافــق علي املذكــور فأن
وقــد أوصــى بــه يف حياتــه بــأن يكــون الدور الســفلي لبناتــه ........  و........   
لبناتــه  فهــو  الثانــي  الــدور  وأمــا  اضحيتــن  وعليهــم    ........ ووالدتهــم 
املتزوجــات ........  و........  و........  مــن احتــاج منهــن وابنــه ........  وهــذا 
البيــت موصــى بــه للورثــة بــأن يســتفيدوا منــه وال أوافــق علــى بيعــه ، 
وأجابــت املدعــى عليهــا ..... قائلــة : إن مــا ذكــره املدعــي مــن وفــاة مورثنا 
وانحصــار ارثــه يف الورثــة املذكوريــن وأنــه ميلــك املنــزل املذكــور كل 
هــذا صحيــح واملنــزل وقــف لوالــدي وال أوافــق علــى بيعــه هــذا مــا لــدي 
واجــاب املدعــى عليــه وكالــه .... قائــال: مــا ذكــره املدعــي مــن وفــاة 
مــورث موكلتــي وانحصــار ارثــه يف الورثــة املذكوريــن وأنــه ميلــك املنــزل 
املنــزل  بيــع  علــى  توافــق  ال  وموكلتــي  صحيــح  هــذا  كل  املذكــور 
لكونــه وقــف لوالدهــا هــذا مــا لــدي و بعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إن 
والــدي كان ميلــك يف حياتــه أربــع ســيارات تالفــه هــي ...... موديــل1997م 
وامبريــال  موديــل1994م  كرافــان  وجرانــد  موديــل1990م  و...... 
ــغ  ــة ... هــذا احلاضــر مببل كرايســلر موديــل1991م باعهــا وكيــل الورث
عشــرة آالف وتســعمائة ريــال كمــا ميلــك مورثنــا اســتراحة يف جــو بعــد 
املزاحميــة ميلكهــا بصــك مت بيعهــا مببلــغ مائــة وخمســة عشــر ألــف ريــال 
وميلــك املنــزل محــل الدعــوى وأنــا ال ارضــى بوصيــة والــدي لوجــود اجلــور 
........  وأطلــب بيعهــا وقيمــة  فيهــا إذ التصــرف فيهــا للمدعــى عليهــا 
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الســيارات واالســتراحة مت توزيعهــا هــذا مــا لــدي ، وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليهــم أجابــوا بــأن مــا ذكــره املدعــي مــن حصــر التركــة وأنــه 
مت بيــع الســيارات واالســتراحة املذكــورة باملبالــغ املذكــورة صحيــح 
وقــد مت تســديد ديونــه ووزع الباقــي علينــا بحســب األنصبــة الشــرعية 
هـــــــذا ما لــــــدينا هذا وأبـــــرزت املدعى عليها ....... الـــــــصك الصادر من 
كتابــــة عـــــــــدل الريــــــــاض األولــى برقــم 8/1592 يف1402/2/23هـــ 
ابــرز صــك حصــر اإلرث  ملــا جــاء يف دعــواه كمــا  ووجدتــه مطابقــا 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة رقــم32/100/141 يف 1428/10/19هـــ 
واملتضمــن ثبــوت وفــاة ........  وانحصــار ارثــه يف زوجتــه ........  ويف ابنــه 
........  وبناتــه ........  و........  و........  و........  ، كمــا أبــرزت صــك صــادر 
برقم1/82يف1412/11/4هـــ  األولــى  الريــاض  عــدل  كتابــة  مــن 
املتضمــن اثبــات وصيــة ........  ونــص احلاجــة منــه وأوصــي بالفيــال العائــدة 
الصــك  لــي مبوجــب  اململــوك  بالريــاض    ........ حــي  والواقعــة يف  لــي 
الصــادر مــن عــدل الريــاض األولــى برقــم8/1592 يف1402/2/3هـــ بــان 
يكــون الــدور الســفلي منهــا بيــد بناتــي ........  و........   ووالدتهــم ........  
وعليهــم اضحيتــن لــي ولوالــدي مطلق الصقري ووالدتــي ........  وزوجتي 
بناتــي  مــن  الســكن  احتــاج  مــن  العلــوي  للــدور  بالنســبة  امــا     ........
املتزوجــات ........  و........   و........   وابنــي ........  فلــه ذلــك ويجــب عليهــم 
الســفلي  الــدور  ســاكني  مــع    ........ البنــك  قــروض  بتســديد  القيــام 
عــن  اســتغنوا  وان  احتياجاتهــا  جميــع  مــن  العمــارة  صيانــة  وكذلــك 
الســكن ومــا زاد مــن ايجارهــا فيقســم بينهــم حســب القســمة الشــرعية 
وقــال املدعــي واملدعــى عليهــم ان هــذه هــي وصيــة والدنــا هــذا مــا لدينــا  
كمــا قالــت املدعــى عليهمــا ........  و..........   اننــا نقــرر لديكــم توكيــل 
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حــق  ولــه  الدعــوى  هــذه  رقــم........  يف  املدنــي  الســجل  يحمــل    ........
البينــات  واإلنــكار وســماع  واإلقــرار  واملخاصمــة  واملدافعــة  املرافعــة 
واإلفــراغ وقبولــه واســتالم كل مــا يخصنــا فيمــا يتعلــق بالتركــة كمــا 
قــررت املدعــى عليهــا ج........   قائلــة اننــي أوكل اخــي ........  املدعــي يف 
هــذه الدعــوى ولــه حــق املرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــوى واإلقــرار 
واإلنــكار واإلفــراغ واســتالم الثمــن وقــد شــهد علــى توكيلهــم جميعــا 
لــدي توكيــل  كاتبــه واملعرفــن املذكوريــن وبنــاء عليــه فقــد ثبــت 
املدعــى عليهــم املذكــورات ........  و........  و........  للــوكالء املذكوريــن 
  ........ املدعــي  اخــرى حضــر  و يف جلســة  اجللســة  رفــع  قــررت  وعليــه 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــم كال مــن ........  و........  و........  واملدعــى 
عليهــم وكالــة ........  و........   وقــد عــرف باملدعــى عليهــم احلاضــر ........  
و........   ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  هــذا وقــد 
وردنــا خطــاب كتابــة العــدل األولــى بالريــاض رقــم 331116733 يف 
1433/6/23 هـــ املتضمــن أن الصــك رقــم 8/1592يف 1402/2/23 ال 
زال ســاري املفعــول وقــال املدعــي واملدعــى عليهــم ........  و........  و........  
إننــا ال نوافــق علــى وصيــة والدنــا ونطلــب بيــع املنــزل كمــا قــال املدعــي 
واملدعــى عليهــم جميعــا إن املنــزل املذكــور ميثــل غالــب التركــة وبنــاء 
علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة و لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ال 
وصيــة لــوارث وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم الثلــث والثلــث كثيــر يف 
شــأن مــن أراد الوصيــة وقــد قــرر أهــل العلــم شــروطا للوصيــة هــي أن ال 
تخــرج عــن ثلــث التركــة وال يوصــى لــوارث  ومبــا أن املدعــي واملدعــى 
ــة والدهــم ومبــا أن  ــى وصي ــم يوافقــوا عل عليهــم ........  و........  و........  ل
املدعــي واملدعــى عليهــم قــرروا أن املنــزل املذكــور ميثــل غالــب التركــة 
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والوصيــة بــه تخــرج عــن الثلــث  لذلــك كلــه فقــد حكمــت ببيــع املنــزل 
محــل الدعــوى عــن طريــق جلنــة حتــت إشــراف قاضــي التنفيــذ وقــررت 
إيــداع ثلــث قيمتــه مــع ثلــث مــا مت بيعــه مــن بقيــة التركــة يف بيــت املــال 
إلــى حــن شــراء البــدل تنفيــذا للوصيــة ويــوزع الباقــي علــى الورثــة حســب 
أنصبتهــم الشــرعية وبعــرض احلكــم علــى املدعــي واملدعــى عليهــم قــرر 
املدعــي واملدعــى عليهــم ........  و........  و........   القناعــة أمــا املدعــى 
عليهــم وكالــة فلــم يقتنعــوا باحلكــم وطلبــوا رفــع املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف فأجبتهــم لطلبهــم وأفهمتهــم أنــه ســوف يســلم لهــم صــورة مــن 
نســخة احلكــم يــوم األثنــن املوافــق 1433/8/5 هـــ وأن لهــم مهلــة ثالثــن 
يتقدمــوا  ولــم  املهلــة  انتهــت  وإذا  االعتراضيــة  لوائحهــم  لتقــدمي  يومــا 
بلوائحهــم ســقط حقهــم يف االعتــراض ومت رفــع املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف حلــق الوقــف وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1433/07/30 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد:-   ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1434/04/24 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  30 : 11  
وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم/ ........  و........  و........  بنــات ........  املعــرف 
بهــم مــن قبــل/ ........  املدونــة هويتــه ســابقا، واملدعــى عليــه وكالــة/ 
........  ،  وأمــا املدعــي/ ........  ،  واملدعــى عليهــا/ ........  فلــم يحضــرا، 
 ( رقــم:  باخلطــاب  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد 
األحــوال  دائــرة  قــرار  وبرفقهــا  1433/11/2هـــــ   يف   )331753100
1433/10/18هـــــ   وتاريــخ  برقــم:)33431531(  الثانيــة  الشــخصية 
املتضمــن مــا نصــه: »لوحــظ مــا يلــي 1/يظهــر أن العقــار موضــع الدعــوى 
خاطــب  فضيلتــه  جنــد،  ولــم  العقــاري  التنميــة  لصنــدوق  مرهــون 



372

الصنــدوق؛ ألخــذ مــا لديــه حيــال الرهــن، وأخــذ ذلــك يف االعتبــار عنــد 
الئحتهــم  يف  املعترضــون  عليهــم  املدعــى  2/ذكــر  بالبيــع.  احلكــم 
ــا تثمينهــا وإبقــاء الثلــث  ــع العمــارة وإمن ــة رغبتهــم يف عــدم بي االعتراضي
الوصيــة ونصيبهــم فيهــا بعــد إخــراج نصيــب املدعــن ملــا ذكــروه مــن 
املبــررات املذكــورة ممــا يســتدعي النظــر يف ذلــك وحتــري األصلــح 
للجميــع ودفعــا للضــرر لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضرار( 
ــوا  ممــا هــو مناســب وموافــق شــرعا«ا.هــــ ، وبعــرض ذلــك عليهــم، قال
ــا، وقــد مت فــك الرهــن  جميعــا: إن العقــار محــل الدعــوى كان مرهون
ــع العقــار  ــب بي ــا نطل ــه، وقالــت كال مــن ........  و........  و........  : إنن عن
وقــال  للوصيــة،  الثلــث  قيمــة  فــرز  بعــد  نصيبــه  وارث  كل  وإعطــاء 
املدعــى عليــه وكالــة ........  : إن موكلتــي يطلبــان إبقــاء الوصيــة بحالها 
حســبما ورد فيهــا، وإال بيــع العقــار وإعطــاء كل مــن الورثــة نصيبــه وال 
تســتطيعان شــراء نصيــب بقيــة الورثــة، هــذا مــا لــدي. هــذا وقــد جــرى 
االطــالع علــى  صــك العقــار املذكــور وقــد همــش عليــه بفــك الرهــن عــن 
العقــار، وقــال املعــرف املذكــور: إننــي وكيــل عــن املدعــي ولــم أحضــر 
وكالتــي، وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا، وبنــاء عليــه مت رفــع اجللســة ، ثم 
يف جلســة أخــرى حضــر املدعــى عليهــن .......  و........  و........  بنــات ........  
املعــرف بهــن مــن ........  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........  ولــم يحضــر املدعــي و ال بقيــة املدعــى عليهــم و بنــاء عليــه و مبــا ان 
املدعــى عليهــم يف اجللســة الســابقة  قــرروا رغبتهــم يف بيــع العقــار وعــدم 
املوافقــة علــى  الوصيــة بــه و انــه ميثــل اكثــر مــن الثلــث و مبــا انــه ال 
ميكــن القســمة اال ببيعــه لــذا فلــم يظهــر لــي مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت 
بــه وقــرر بعــث املعاملــة الــى محكمــة االســتئناف و بــه ختمــت اجللســة يف 
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متــام الســاعة الثالثــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف  1434/04/30 هـ

احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد برقــم 331947006 وتاريخ1434/5/11هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ........  
  ........ ........  وتاريــخ1433/7/30 هـــ اخلــاص بدعــوى/  املســجل برقــم 
ضــد / ........  بشــأن قســمة تركــه وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وحيــث ســبق دراســة الصك وصــورة ضبطه 
والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بنــاء علــى قرارنــا رقــم 33431531 
وتاريــخ 1433/10/18هـــ تقــرر الدائــرة املصادقــة بعــد اجلــواب األخيــر، 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33411128 تاريخه: 1433/9/13هـ 
رقم الدعوى: 32216222

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3458162 تاريخه: 1434/3/9هـ

ادعــى املدعيــان أصالــة ووكالــة ضــد املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة بــأن 
مورثهــم خلــف لهــم أرضــًا وقــد باعــوا األرض مببلــغ أربعمائــة وخمســن 
ألــف ريــال والســعي عليهــم ولكــن املدعــى عليهمــا رفضا البيــع ويطلبون 
إلزامهمــا بالبيــع، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى أن مورثهــم خلــف 
لهــم األرض وأنكــر البيــع وصــادق علــى رفضــه البيــع وموكلــه وأن 
الســبب يف ذلــك هــو أن مورثهــم خلــف عمــارة بجــوار األرض وقــد رفــض 

ببيــع  الورثــة  بعــض  قيــام  وتــرك أرض-  مــورث  وفــاة  قســمة تركــة- 
األرض ورفــض البعــض للبيــع- مطالبــة الرافضــني إمتــام البيع- إدخال 
مشــتري األرض يف الدعــوى- إثبــات البيــع بشــاهد عــدل وميــني- إقــرار 
جميــع الورثــة ببيــع األرض- ثبــوت بيــع جميــع الورثــة- تقســيم مبلــغ 
األرض علــى الورثــة كل حســب نصيبــه الشــرعي وإيــداع نصيــب مــن 
يرفــض االســتام بيــت مــال احملكمــة وإفــراغ الصــك محــل الدعــوى 

بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة .

حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قضــى بالشــاهد واليمــني( أخرجــه أحمــد .



375

ــي،  ــزاد العلن ــا واألرض بامل ــه ببيعه ــا ويرغــب هــو وموكل املدعــون بيعه
أجــاب املدعــون بأنهــم يعترضــون علــى بيعهــا باملــزاد العلنــي ألنهــا قــد 
تتضــرر مــن نقــص القيمــة عــن الســعر احلالــي، تداخــل املشــتري وقــرر 
بــأن الورثــة باعــوه األرض ومــن ضمنهــم املدعــى عليــه وأنــه خســر قرابــة 
عشــرة آالف إلكمــال الناقــص يف الصــك مــن إجــراءات التعقيب والرفع 
املســاحي،صادق املدعــون علــى البيــع وأنكــره املدعــى عليه،أحضــر 
مــا ذكــره  بينــة وهمــا شــاهدان مت تعديلهمــا شــهدا طبــق  املتداخــل 
بخصــوص البيــع، حلــف اليمــن املتممــة لبينتــه بعــد عرضهــا عليــه، بنــاء 
علــى شــهادة أحــد الشــهود واملعدلــة شــرعًا واليمــن املتممــة لهــذه البينــة، 
وحلديــث )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بالشــاهد واليمــن( 
أخرجــه أحمــد، ثبــوت بيــع جميــع الورثــة مبــا فيهــم املدعــى عليهمــا 
قــدره  بثمــن  صحيحــًا  بيعــًا  املتداخــل  علــى  ملورثهــم  العائــدة  األرض 
ريــال واحلكــم بصحتــه  ألفــًا وخمســمائة  أربعمائــة وثمانيــة وثالثــون 
ولزومــه علــى الورثــة، واحلكــم بإفــراغ الصــك محــل الدعــوى للمتداخــل 
كل  الورثــة  علــى  املبلــغ  وتقســيم  القطعيــة  احلكــم  اكتســاب  بعــد 
حســب نصيبــه الشــرعي وإيــداع نصيــب مــن يرفــض االســتالم ببيــت مــال 
احملكمــة، بعــث احلكــم لتبليــغ املدعــى عليهمــا بــه، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف . 
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فلــدي 
أنــا .....  القاضــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة وبنــاء على املعاملة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة برقــم  احملالــة لنــا مــن فضيل
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/06/07هـــ  وتاريــخ   32216222
املوافــق  االربعــاء  يــوم  يف  1432/06/07هـــ  وتاريــخ   32674093
1433/01/19هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا 
وفيهــا حضــر ورثــة ..... وهــم كاًل مــن ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ..... و.....  ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل املدنــي رقــم ..... أصالــًة 
 ..... أوالد    .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... عــن  وبوكالتــه  نفســه  عــن 
يف   11600 ورقــم  1431/6/18هـــ  يف   38472 رقــم  بالوكالتــن 
1432/2/25هـــ الصادرتــن مــن كتابــة عــدل املدينــة وحضــر حلضورهم 
 ..... املدعــى عليــه..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
يف   65614 رقــم  بالوكالــة   ..... عــن  وبوكالتــه  نفســه  عــن  أصالــة 
1432/11/10هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل املدينــة بصفتــه وارثــا ألمــه 
..... وهــي أحــد بنــات ..... وبســؤال احلاضريــن عــن دعواهــم أدعــو أصالــة 
ووكالــة علــى املدعــى عليهمــا قائلــن : إننــا  مــن ورثــة والدنــا .... الــذي 
يف   1/750 مبوجــب  ملورثنــا  مملوكــة   ..... حــارة  يف  أرض  لنــا  خلــف 
1400/6/22هـــ الصــادر مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة وقــد بعنــا 
األرض علــى املدعــو ..... بقيمــة أربعمائــة وخمســن ألــف ريــال والســعي 
علينــا ورفــض البيــع املدعــى عليهمــا نطلــب إلزامهمــا بالبيــع . وبعــرض 
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ذلــك علــى املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي 
مــن أن والدنــا قــد خلــف لنــا األرض املذكــورة فصحيــح وأمــا البيــع فغير 
صحيــح ولــم نبــع علــى أحــد إطالقــًا ومــا ذكره مــن رفضي أنــا وموكلي 
للبيــع املذكــور فهــو صحيــح وســبب ذلــك أن مورثنــا قــد تــرك لنــا عمــارة 
قريبــة مــن هــذه األرض وقــد رفــض املدعــن بيــع هــذه العمــارة وإننــا 
العلنــي  باملــزاد  جميعــًا  والعمــارة  األرض  ببيــع  وموكلــي  أنــا  نرغــب 
ونرفــض البيــع بغيــر هــذه الطريقــة كمــا نرفــض بيــع االرض لوحدهــا  
أضمــن حلقنــا؛ علمــًا أن هنــاك بعــض الورثــة وورثتهــم رافضــن للبيــع ولــم 
يحضــروا ولــم يوكلــوا حتــى اآلن أطلــب إلزامهــم ببيــع العمــارة التــي 
خلفهــا لنــا والدنــا عــن طريــق املــزاد العلنــي كمــا هــو املتبــع هكــذا 
اجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــن أصالــة ووكالــة أجابــوا قائلــن: أننــا 
ســبق وأن بعنــا علــى املذكــور  هــذه وال نعلــم عــن بيــع املدعــى عليهــم 
شــيئًا وأننــا نعتــرض علــى بيعهــا باملــزاد ألنــه قــد نتضــرر من نقــص القيمة 
باملزاد عن الســعر احلالي . ويف نفس اجللســة حضر ..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وطلــب التداخــل يف الدعــوى وبســؤاله 
عــن وجــه تداخلــه أجــاب قائــاًل : إنــي يف شــهر ربيــع الثانــي مــن عــام 
1432هـــ بــاع علــي جميــع الورثــة مبــا فيهــم احلاضــر ..... مببلــغ أربعمائــة 
وخمســن ألــف ريــال مبــا فيهــا الداللــة وألــف وخمســمائة ريــال للمكتــب 
وحضــر الورثــة لكتابــة العــدل األولــى إال أن الــوكاالت املوجــودة وجــد 
بهــا أخــت متوفيــه فطلبــوا منهــم جتديــد الوكالــة علمــًا أننــي أكملــت 
مــا نقــص يف الصــك مــن إجــراءات وكلفنــي عشــرة آالف ريــال للتعقيــب 
والكروكــي والرفــع املســاحي وحــررت شــيك مببلــغ أربعمائــة وثمانيــة 
وثالثــن ألفــًا وخمســمائة ريــال املبلــغ املتبقــي. هكــذا تداخــل. وبعــرض 
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ذلــك علــى املدعــن أجابــوا قائلــن مــا ذكــره املتداخــل كلــه صحيــح إال 
بيــع ..... وموكليــه فــال نعــرف عنــه شــيئًا .هكــذا أجابــوا. وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة أجــاب قائــاًل مــا ذكره مــن حضوري 
وبيعــي لــألرض فغيــر صحيــح إطالقــًا .هكــذا أجــاب. والنتهــاء وقــت 
اجللســة رفعــت اجللســة ، ثــم يف يــوم الســبت املوافــق 1433/02/27هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي 
..... واملدعــي ..... واملتداخــل ..... ولــم يحضــر املدعــي الثالــث ..... ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة ولــم يوقــع علــى ضبــط اجللســة 
الســابقة املنعقــدة بتاريــخ 1433/1/19هـــ ،  وقــد حــرر محضــر بذلــك 
 ..... الضبــط  مــن كاتــب  بشــهادة كل  ذلــك  الضبــط وكان  أســفل 
والعســكري ...... وذكــر املتداخــل أن لديــه شــهود علــى البيــع ويطلــب 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  إلــى  اجللســة  رفعــت  لــذا  إلحضارهــم؛  إمهالــه 
األربعــاء  يــوم  ثــم يف   ، والنصــف  العاشــرة  الســاعة  1433/03/09هـــ 
1433/3/9هـــ حضــر املدعــن الثالثــة و حضــر املتداخــل ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه ولــم يتبلــغ مبوعــد هــذه اجللســة وقــد أحضــر املتداخــل معــه 
للشــهادة ..... ســعودي اجلنســية بســجل مدنــي رقــم ..... وبســؤاله عمــا 
لديــه قــال : إننــي أبلــغ مــن العمــر واحــد وأربعــن عامــا و أعمــل مســتخدم 
ــة املنــورة و أعــرف املتداعــن  ــة وأقيــم يف املدين يف مدرســه ..... اإلبتدائي
واملتداخــل .... متــام املعرفــة وليــس لــي أي قرابــة باملتداعــن أمــا املتداخــل 
فأمــه ابنــة عمــي و أشــهد هلل تعالــى : أنــه قبــل أربعــة أشــهر مــن اآلن كنــا 
واقفــن أنــا و.......... )املشــتري( واملدعــى عليهمــا و..... ، املدعــى عليــه 
و.....  عنــد بــاب بيــت خالــه ..... يف حــي ..... و ســمعت املدعــى عليهمــا ..... 
..... يقــوالن نحــن بائعــن عليــك مــع بقيــة الورثــة والنيــة لــك، يقصــدون 
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..... فلمــا طلــب ..... منهــم احلضــور لإلفــراغ اعتــذر ..... بــأن لــه شــغل يف 
جــده ووعــد بــأن يحضــر بعــد عودتــه مــن جــده بــأن يحضــر لإلفــراغ . 
هكــذا اشــهد. ثــم طلبــت مــن املتداخــل زيــادة بينــه علــى ذلــك فقــال لــدي 
شــاهد وهــو املدعــي األول ..... فأفهمتــه أنــه ال تقبــل شــهادته لعــدم انتفــاء 
التهمــة؛ فاســتعد باليمــن املتممــة لبينتــه ثــم طلبــت مــن املتداخــل إحضــار 
معدلن لبينته؛ لذا رفعت اجللسة إلى يوم السبت بتاريخ 1433/3/26هـ 
الســاعة العاشــرة والنصــف، ثــم يف يــوم الســبت املوافق1433/03/26هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا، وفيهــا حضــر 
اجلنســية  ..... ســعودية  املتداخــل، وحضــرت  الثالثــة وحضــر  املدعــن 
  ..... ابنهــا  قبــل  مــن  تعريفهــا  وبعــد   ..... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ..... ، كمــا حضــر مــن ورثــة.....  ســعودي 
بالســجل املدني ..... و..... ســعودي بالســجل املدني رقم ..... و..... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... ، أصالــة عــن نفســه وبوكالته 
عــن بنتــن مــن ورثــة والدتــه .....  وهمــا ..... ..... بنتــي ..... التــي تخــول لــه 
البيــع، والشــراء، واإلفــراغ، وقبولــه، واســتالم الثمــن، وتســليم املثمن، 
والتأجيــر واملداعــاة، واملخاصمــة، وســماع الدعــاوي، والــرد عليهــا، 
وإقامــة البينــة، والدفــع، وقبــول احلكــم، واالعتــراض عليــه، واســتالم 
جميــع مــا يخصنــا مــن إرث والدتنــا ..... ، والعائــد لهــا مــن مورثهــا والدها 
. ثــم جــرى ســؤال املتداخــل عمــا وعــد بــه مــن مزكــن لشــاهده فأحضــر 
كاًل مــن ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... و..... 
..... وبســؤالهما عمــا  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
لديهمــا قــاال : نشــهد هلل أن الشــاهد .....  صاحــب ديــن وأمانــة وصــدق 
وصالــح للشــهادة. هكــذا شــهدا .  ثــم قــرر احلاضــرون جميعــًا قائلــن : 
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إن املدعــى عليــه وموكلــه لــم يحضــرا لظــرف لديهمــا وقــد جلســنا 
ــغ  ــا علــى بيــع هــذه األرض علــى املتداخــل ..... مببل ــح واتفقن مجلــس صل
أربعمائــة وخمســن ألــف ريــال مبــا فيهــا الداللــة البالغــة أحــد عشــر ألفــا 
وخمســمئة ريــال، وتأجيــل بيــع العمــارة املذكــورة يف جــواب املدعــى 
عليــه إلــى أجــل غيــر مســمى، وســيحضر املدعــى عليهمــا غــدًا إلقــرار 
هــذا البيــع والتنــازل عــن طلــب بيــع العمــارة املذكــورة. ونحــن نقــرر 
أمامكــم أنــه ال مانــع لدينــا مــن إفــراغ األرض املذكــورة للمتداخــل وال 
مانــع لدينــا مــن إيــداع قيمــة هــذه األرض لبيــت مــال احملكمــة وتســليمه 
للورثــة بعــد ذلــك كل حســب اســتطاعته وفراغــه يحضر ويســتلم نصيبه 
. هكــذا قــرروا جميعــًا . لــذا رفعــت اجللســة وحــدد لهــا موعــد غــدًا 
األحــد املوافــق 1433/03/27هـــ الســاعة الواحــدة ألخــذ موافقــة املدعى 
عليهمــا. وتعهــد املدعــي ..... بإحضــار املدعــى عليهمــا غــدًا إلقــرار هــذا 
الصلــح مــع شــاهدين يشــهدان عليهــا بالصلــح . كمــا حــدد جلســة ثانيــة 
والنصــف  التاســعة  الســاعة  1433/05/22هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم 
لالطــالع علــى صكــوك حصــر اإلرث للمتوفــن الثالثــة، والتأكــد مــن 
الــوكاالت والتأمــل يف مــا ســبق ضبطــه مــن دعــوى وإجابــات وإقــرارات 
.ثــم يف يــوم اإلثنــن املوافق1433/03/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
الواحــدة وخمــس وأربعــن دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه أصالــة عــن 
نفســه وبوكالتــه عــن املدعــى عليــه ..... بالوكالــة رقــم 65614 وتاريــخ 
التــي  باملدينــة  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  1432/11/10هـــ 
تخــول لــه البيــع واإلفــراغ واســتالم ثمــن مــا يخصــه مــن األرض والعمــارة 
اململوكــة ملورثــه ..... ويحــق لــه توكيــل الغيــر ، ثــم قــرر أصالــة عــن 
نفســه وبوكالتــه عــن املدعــى عليــه ..... قائــاًل : إننــي أنــا وموكلــي 
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املذكــور قــد بعنــا األرض العائــدة ملورثينــا الواقعــة يف حــي ..... يف املدينــة 
 1/750 رقــم  بالصــك  اهلل  رحمــه  لوالــدي  واململوكــة  املنــورة، 
يف1400/06/22هـــ علــى املتداخــل ..... مببلــغ أربعمائــة وخمســن ألــف 
ريــال مبــا فيهــا الداللــة البالغــة أحد عشــر ألفا وخمســمئة ريــال، وتأجيل 
إلــى أجــل غيــر مســمى ،  العمــارة املذكــورة يف جوابــي ســابقا  بيــع 
والتنــازل عــن طلــب بيــع العمــارة املذكــورة ، وال مانــع لدينــا مــن إيــداع 
قيمــة هــذه األرض لبيــت مــال احملكمــة وتســليمه للورثــة بعــد ذلــك كل 
حســب اســتطاعته وفراغــه يحضــر ويســتلم نصيبــه . هكــذا قــرر . وألن 
وكالتــه تخــول لــه البيــع واإلفــراغ واســتالم الثمــن فقــد ثبــت لــدي إقراره 
بالبيــع أعــاله علــى املتداخــل ورفعــت اجللســة ومت تبليــغ املدعــى عليــه 
املوافــق  الســبت  يــوم  يف  القادمــة  اجللســة  مبوعــد  ووكالــة  أصالــة 
الســبت  يــوم  يف  ثــم   . والنصــف  التاســعة  الســاعة  1433/05/22هـــ 
املوافق1433/05/22هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف، 
وفيهــا حضــر املدعــن مــن ورثــة ..... الثالثة املذكوريــن أصالة ووكالة، 
ولــم يحضــر املدعــى عليهمــا ، ولــم يوقــع املدعــى عليــه علــى مــا أقــر بــه 
لــدى  لــه  التابعــة  األحــوال  املاضيــة والزالــت بطاقــة  اجللســة  لدينــا يف 
املوظــف حتــى هــذه اجللســة، فقــررت الســير يف هــذه القضيــة غيابيــا 
الشــرطة  طريــق  عــن  عليــه  للمدعــى  التابعــة  األحــوال  بطاقــة  وبعــث 
لتســليمها لــه وتبليغــه باملوعــد القــادم، ثــم جــرى عــرض اليمــن املتممــة 
لبينتــه املتداخــل عليــه؛ فاســتعد بهــا، ثــم حلــف، قائــال : واهلل العظيــم 
الــذي ال إلــه إال هــو وال رب ســواه، أن املدعــى عليهمــا ..... و..... قــد باعــا 
ــّي األرض الواقعــة يف حــي ..... ، واململوكــة ملورثيهمــا بالصــك رقــم  عل
1/750 يف 1400/6/22هـــ مببلــغ أربعمئــة وخمســن ألــف ريــال، مبــا 
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فيهــا الداللــة أحــد عشــر ألــف ريــال وخمســمئة ريــال للرفــع املســاحي،  
يخصمــان مــن إجمالــي مبلــغ البيــع ، وواهلل إنــي صــادق يف ذلــك . هكذا 
حلــف . ثــم جــرى اإلطــالع علــى صــك التملــك الــذي أحضــره املدعــن 
يف   1/750 برقــم  املنــورة،  املدينــة  عــدل  كتابــة  مــن  والصــادر 
1400/6/22هـــ  فوجــد يتضمــن متلــك ..... لقطعــة األرض الواقعــة يف 
وأطوالهــا ومســاحتها  واملبينــة حدودهــا  املنــورة،  املدينــة  املغيســلة يف 
مــن  الصــادر  الورثــة  حصــر  صــك  علــى  االطــالع  جــرى  ثــم  باطنــه، 
احملكمة العامة باملدينة املنورة، برقم 11/19 وتاريخ 1415/4/27هـ، 
ورثتــه يف  وانحصــار  بتاريــخ 1414/06/03هـــ    ،  ..... وفــاة  املتضمــن 
زوجتــه ..... ويف أوالده منهــا ..... و ..... ..... ..... ..... ..... و ابنتيــه ..... ..... ، 
و يف زوجتــه األخــرى ..... ، و يف أوالده منهــا وهــم ..... ..... ..... .....  ال 
وارث لــه ســواهم، كمــا جــرى اإلطــالع علــى صــك حصــر الورثــه رقــم 
باملدينــة  العامــة  احملكمــة  مــن  الصــادر  1426/4/16هـــ  يف   6/31
املنــورة، واملتضمــن وفــاة ..... ، وانحصــار إرثهــا يف أوالدهــا ..... ، و .....  
و.....  و.....  و..... أوالد ..... ، ال وراث لهــا ســواهم ، كمــا جــرى اإلطــالع 
1430/11/02هـــ  يف   10/100/337 رقــم  الورثــة  حصــر  صــك  علــى 
الصــادر مــن احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة، واملتضمــن وفــاة ..... ، 
وانحصار إرثها يف أوالدها ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  و.....  أوالد..... ، 
ــة أعــاله قــد حضــروا، وأقــروا  ــع الورث ال وارث لهــا ســواهم، وألن جمي
بالبيــع أصالــة أو وكالــة، ســوى املدعــى عليهمــا ، والوارثــن .....  و ..... 
، وبســؤال املدعــن عــن األخيريــن، أجابــوا قائلــن : إنهــم بائعــن معنــا، 
وال مانــع لديهــم مــن اإلفــراغ، ونتعهــد بإحضارهمــا يف اجللســة القادمــة، 
ألخــذ إقرارهمــا بالبيــع . هكــذا أجابــوا . ثــم جــرى رفــع اجللســة ملخاطبــة 
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مصــدر الصــك كتابــة العــدل املدينــة املنــورة، للتأكــد مــن ســريان 
مفعــول الصــك وهــل قابــل لإلفــراغ، ولــورود اجلــواب رفعــت اجللســة إلــى 
ــاء املوافــق 1433/7/8هـــ الســاعة التاســعة صباحــا ، ثــم يف  يــوم الثالث
يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/07/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة 
، وفيهــا حضــر مــن املدعــن الثالثــة مــن ورثــة ..... وحضــر املتداخــل، 
كمــا حضــر مــن بقيــة الورثــة وارث الزوجــة .....، ســعودي اجلنســية ، 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وقــرر بطوعــه واختيــاره قائــال : إننــي 
بصفتــي وارثــا لوالدتــي ..... وهــي زوجــة املالــك ..... ، أقــرر أمامكــم 
طائعــا مختــارا بأنــي قــد بعــت نصيبــي مــن األرض محــل الدعــوى العائــدة 
لــزوج والدتــي املتوفــى ...... علــى املتداخــل احلاضــر ..... مببلــغ إجمالــي 
لــألرض قــدره أربعمئــة وخمســن ألــف مبــا فيهــا الداللــة ، وال مانــع لــدي 
مــن إفــراغ العقــار باســم املتداخــل يف أي وقــت ، وتســليم الورثــة حقوقهــم 
منهــا . هكــذا أقــر . كمــا حضــر اجللســة ..... ، ســعودي اجلنســية ، 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وقــرر بطوعــه واختيــاره قائال :  بصفتي 
ــا لوالدتــي ..... وهــي بنــت املالــك املتوفــى والــد املدعــن .... ، أقــرر  وارث
األرض محــل  مــن  بعــت نصيبــي  قــد  بأنــي  أمامكــم طائعــا مختــارا 
الدعــوى العائــدة لــزوج والدتــي املتوفــى ...... علــى املتداخــل احلاضــر ..... 
مببلــغ إجمالــي لــألرض قــدره أربعمئــة وخمســن ألــف مبــا فيهــا الداللــة، 
وال مانــع لــدي مــن إفــراغ العقــار باســمه ، وتســليم الورثــة حقوقهــم منهــا 
. هكــذا أقــر .  وبإقــرار األخيريــن يكــون جميــع الورثــة األحيــاء وورثــة 
املتوفــن منهــم قــد حضــروا، وأقــروا بالبيــع إمــا أصالــة أو وكالــة ، وأنه 
ال مانــع لديهــم مــن إفــراغ األرض محــل الدعــوى للمتداخــل احلاضــر ، 
باملدينــة  االولــى  العــدل  كتابــة  إلــى  الصــك  إرســال  مت  قــد  وكان 
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للكشــف عــن ســجل الصــك ، واالستفســار عــن ســريان مفعولــه ، ولــم 
يردنــا اجلــواب منهــم حتــى موعــد هــذه اجللســة ، لــذا جــرى رفــع اجللســة 
إلــى يــوم الســبت املوافــق 1433/09/02هـــ الســاعة احلاديــة عشــر . ثــم يف 
ــة  ــوم الســبت املوافق1433/09/02هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلادي ي
عشــر صباحــًا ، وفيهــا حضــر املدعــن أصالــة ووكالــة ..... ،.....، و..... 
، كمــا حضــر املتداخــل ..... ، ولــم يحضــر املدعــى عليهمــا ، ولــم أجــد 
يف طيــات املعاملــة مــا يفيــد تبلغهمــا ، وفيهــا جــرى اإلطــالع علــى اإلفــادة 
علــى الصــك محــل الدعــوى والــواردة مــن كتابــة العــدل األولــى باملدينــة 
املنــورة برقــم 1324745 وتاريــخ 1433/7/19هـــ واملتضمنــة : أن الصــك 
مطابقــة لســجله وســاري مفعولــه . أ . هـــ . كمــا أحضــر املتداخل الشــيك 
رقم 861488    يف 1433/9/12هـ والصادر من  مصرف ..... واملتضمن 
ــاًء علــى مــا  ــغ أربعمائــة وثمانيــة وثالثــون ألــف وخمســمائة ريــال . بن مبل
تقــدم مــن الدعــوى وإجابــات املدعــى عليهمــا ، وبنــاء علــى إقــرار املدعــي 
يف اجللســة اخلامســة ، وألن املدعــى عليــه حضــر اجللســة األولــى واجللســة 
ــر  ــر محضــر ضبــط اجللســة يخــرج مــن غي ــد حتري ــه عن اخلامســة ولكن
توقيــع ، لــذا فقــد توجــه لــي إحضــار البينــة علــى البيــع ، وألن جميــع 
ــى املتداخــل احلاضــر مبــا فيهــم  ــة حضــروا وأقــروا لــدي بالبيــع عل الورث
املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة ، وبنــاء علــى مــا شــهد بــه الشــاهد ..... يف 
اجللســة الرابعــة واملعــدل طبــق األصــول الشــرعية، وبنــاء علــى اليمــن 
املتممــة لهــذه البينــة ، وملــا يف مســند اإلمــام أحمــد مــن حديــث أبــي 
هريــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى عليــه وســلم قضــى بالشــاهد 
واليمــن ،  فقــد ثبــت لــدي بيــع جميــع ورثــة ..... وورثــة ورثتــه املتوفــن مبــا 
لهــم  واململوكــة  ملورثيهــم  العائــدة  لــألرض   ، عليهمــا  املدعــى  فيهــم 
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بالصــك رقــم 750 /1 يف 1400/06/22هـــ علــى .....  بيعــًا صحيحــًا حــال 
ســالمتهم وصحــة تصرفاتهــم بثمــن قــدره أربعمائــة وثمانيــة وثالثــون 
الورثــة،  ولزومــه علــى  ريــال ، وحكمــت بصحتــه  ألــف وخمســمائة 
وحكمــت علــى املدعــى عليهمــا الغائبــن بذلــك ، وقــررت إفــراغ الصــك 
 ، القطعيــة  احلكــم  اكتســاب  بعــد  املتداخــل  باســم  الدعــوى  محــل 
الورثــة كل حســب نصيبــه الشــرعي ، وإيــداع  وتقســيم املبلــغ علــى 
نصيــب مــن يرفــض االســتالم لبيــت مــال احملكمــة ، كمــا قــررت بعــث 
نســخة من هذا احلكم للمدعى عليهما الغائبن ..... و.....  ، وإفهامهما 
بــأن لهمــا حــق االعتــراض علــى احلكــم ملــدة شــهر كامــل مــن تاريــخ 
لــم يقدمــا الئحــة اعتراضيــة  اســتالمها لصــورة الصــك ، وأنهمــا إن 
خالل تلك املدة ، فإنه يسقط حقهما يف طلب االستئناف ، ويكتسب 
احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آله وصحبه وسلم . حرر يف 1433/09/02هـ . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القائــم بعمــل الشــيخ .....  : فقــد 
يف   331746158 رقــم  باخلطــاب  احملضريــن  لقســم  الكتابــة   متــت 
1433/9/24هـ  واخلطاب رقم 331746207 يف 1433/9/24هـ لتسليم 
احملكــوم عليهمــا..... و..... صــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي مــا لديهمــا 
خــالل املــدة النظاميــة فأعيــد إلينــا اجلــواب من قســم احملضريــن متضمنًا 
بأنــه مت االنتقــال ملوقــع املدعــى عليهمــا ولــم يجــدا أحــدًا ومت الوقــوف 
مبرافقــة املدعــي والتــردد عــدة مــرات بأوقــات مختلفــة ولــم يجــدوا أحــدًا 
ومت الوقــوف مــع عمــدة احلــي ونائبــه كمــا متــت الكتابــة لهمــا مــرة 
أخــرى باخلطــاب رقــم 331951176 يف 1433/11/3هـــ واخلطــاب رقــم 
331950593 يف 1433/11/3هـــ فــورد اجلــواب مــن قســم احملضريــن 
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متضمنــًا بأنــه مت االنتقــال ملوقــع املدعــى عليهمــا والتــردد عــدة مــرات وال 
يجيــب أحــد داخــل املنــزل وقــام شــخص باالتصــال بنــا وذكــر أنه وكيل 
املدعــى عليهمــا واســتعد باحلضــور الســتالم اخلطــاب ولكنــه لــم يحضــر 
ومت االتصــال عليــه ولــم يجــب كمــا وجــد مصادقــة عمــدة احلــي متضمنــًا 
. أصــادق علــى أقــوال احملضــر حيــث مت الوقــوف علــى منــزل املذكوريــن 
حســب العنــوان املشــار إليــه ولــم جنــد أحــد. كمــا متــت الكتابــة لســعادة 
مديــر شــرطة قبــاء باملدينــة املنــورة باخلطــاب رقــم 3439676 و اخلطــاب 
رقــم 3439735 لتســليم املدعــى عليهمــا صــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي 
مــا لديهمــا خــالل املــدة النظاميــة فــورد اجلــواب مــن مديــر مركــز شــرطة 
قبــاء باملدينــة برقــم 464/13/6 يف 1434/1/24هـ ورقم 463/13/6يف 
1434/1/24هـــ متضمنــًا بأنــه مت الوقــوف مــع منــدوب احملكمــة ســابقًا 
أكثــر مــن مــرة ومت طــرق البــاب ولــم يتجــاوب معنــا وأفــاد بعض ســكان 
ــى  ــة إل ــذا فقــد أمــرت ببعــث املعامل ــى حــي...... ل ــأن ..... انتقــل إل احلــي ب
محكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/26هـــ   
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد .. 
فلــدي أنــا ..... املــالزم القضائــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة  
يــوم األربعــاء املوافق1434/04/10هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة 
عشــرة  وفيهــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
..... عــن نفســه ، وبوكالتــه عــن كاًل مــن  ..... ..... ..... ..... ..... أوالد 
........ مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة 
املنــورة برقــم 38472  وتاريــخ 1431/06/08هـــ وجــرى تســليمه الشــيك 
املســحوب علــى مصــرف ..... برقــم 995383 وتاريــخ 2013/02/18م 
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مببلــغ وقــدره مائتــان وخمســة وأربعــون ألفــًا وثالثمائــة وأربعــة وعشــرون 
ريــااًل وثمانيــة وســتون هللــة ، . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/04/10هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد .. 
فلــدي أنــا .....  املــالزم القضائــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة 
ففــي يــوم األربعــاء املوافق1434/04/10هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
..... ســعودي اجلنســية مبوجــب  الظهــر ، وفيهــا حضــر  بعــد  الواحــدة 
..... ،  وجــرى تســليمه الشــيك املســحوب علــى  الســجل املدنــي رقــم 
وقــدره  مببلــغ  2013/02/18م  وتاريــخ   995384 برقــم   ..... مصــرف 
أربعــة وأربعــون الًفــًا وســتمائة وأربعــة ريــاالت وتســع وأربعــون هللــة  ،ويف 
يــوم األحــد املوافق1434/04/14هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة 
، وفيهــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
اصالــة عــن نفســه ،ووكالــة عــن كل مــن ..... و..... بالوكالــة رقــم 
57739 يف 1432/9/24هـــ صــادرة مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة 
وجــرى تســليمه الشــيك املســحوب علــى مصــرف ..... برقــم 995388 
وثالثــة  وثمامنائــة  آالف  ســبعة  وقــدره  مببلــغ  2013/02/18م  وتاريــخ 
وســبعون ريــال وهــو نصيــب ..... ونصيــب ..... ونصيــب......ويف يــوم األثنــن 
وفيهــا   ، التاســعة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/04/15هـــ 
حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... اصالــة 
ــى مصــرف ..... برقــم  عــن نفســه وجــرى تســليمه الشــيك املســحوب عل
995390 وتاريــخ 2013/02/18م مببلــغ وقــدره ثالثــة الــف وتســعة مائــة 
وســتة وثالثــون ريــال .  ويف هــذا اليــوم الثالثــاء 1434/04/23هـ افتتحت 
اجللســة وفيهــا حضــر كل مــن: ..... صاحــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
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و.....  صاحــب الســجل املدنــي رقــم ..... وجــرى تســليمهما الشــيكن 
رقــم 995387 يف 2013/02/18م املســحوب علــى مصــرف..... وميثــل 
ــر  ــااًل فقــط الغي ــة وواحــد وخمســون ري ــغ وقــدره ســتة آالف وثمامنائ مبل
ألمــر ..... والشــيك رقــم 995393 يف 2013/02/18م املســحوب علــى 
مصــرف ..... وميثــل مبلــغ وقــدره ســبعة وأربعــون ألــف ومائتــان وتســعة 
وثالثــون ريــااًل فقــط ال غيــر ألمــر..... ،وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه ويف 
هــذا اليــوم االربعاء1434/05/01هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر كل 
مــن : ..... رقــم ســجل ..... وجــرى تســليمها الشــيك رقــم 995392يف18 
/2013/2م .  املســحوب علــى مصــرف ..... وميثــل مبلــغ وقــدره ثالثــة 
وعشــرون ألفــًا وســتمائة وعشــرون ريــال وخمســة وثمانــون هللــه  فقــط ال 
غيــر  . وكمــا حضــر..... ســجل مدنــي رقــم ..... وجــرى تســليمه الشــيك  
ــل  ــى مصــرف ..... وميث رقــم 995391 يف 2013/02/18م . املســحوب عل
مبلــغ وقــدره ثالثــة آالف وتســعمائة وســتة وثالثــون ريــاال وأربعــة وســتون 
هللــه فقــط ال غيــر .  وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه ثــم لــدي أنــا ..... يف يــوم 
االربعاء1434/06/07هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا 
، وفيهــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
وجرى تســليمه الشــيك رقم 99539يف 2013/02/18م . املســحوب على 
مصــرف ..... وميثــل مبلــغ وقــدره ثالثــة آالف وتســعة مائــة وســتة وثالثــن 
ريــااًل فقــط  ، وحتــى ال يخفــى جــرى حتريــره يف 1434/06/07هـــ وباهلل 

التوفيــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم
احلمــد هلل ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علـــى  االطــالُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
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ــة  ــة الشــيخ/.....  القاضــي باحملكمــة العامــة باملدين الصــادر مــن فضيل
املنــورة، واملســجل بعـــدد 33411128 وتاريــخ 1433/9/13هـ، املتضمن 
ــة  ــه، وبدراسـ ــه مبــا دون باطن ــة ..... ضــد .....، احملكــوم فيـ دعــوى ورث
ــى احلكــم، واهلل املوفــق  ــة علـ ــررت املوافقـ ــه تقـ ــورة ضبطـ احلكــم وصـ

وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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رقم الصك: 33439471 تاريخه: 1433/10/25هـ 
رقم الدعوى: 56230207

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34301102  تاريخه: 1434/8/21هـ

قســمة تركــة- مطالبــة املدعيــة ببيع عقار مورثهــا وإعطائها نصيبهما 
الشــرعي- تخلــف املدعــى عليهــم عــن احلضــور عــدا واحــد- مصادقــة 
املدعــى عليــه علــى الدعــوى عــدا صفــة العقــار )أرض فضــاء(- صعوبــة 
تقســيم العقــار محــل الدعــوى - بيــع العقــار باملــزاد العلنــي وقســمة 
ثمنــه بــني الورثــة بحســب أنصابهــم الشــرعية- حكــم غيابــي والغائــب 

علــى حجتــه متــى حضــر .

1. جــاء يف املقنــع 46/29 )وقســمة األمــاك جائــزة وهــي نوعــان قســمة 
تراضــي وهــي مــا فيهــا ضــرر أورد عــوض من أحدهما كالــدور الصغار(. 
2. جاء يف الكايف 336/4 )وإذا كان يف القســمة رد عوض فهي بيع ألن 
صاحــب الــرد بــذل املــال عوضــًا عمــا حصــل لــه مــن حــق شــريكه وهــذا 

هــو البيــع(.
3. جــاء يف اإلنصــاف 48/29 )مــن دعــى شــريكه إلــى البيــع يف قســمة 

التراضــي أجبــر فــإن أبــى بيــع عليهمــا وقســم الثمــن ...(.
4. جــاء يف قواعــد ابــن رجــب ص 348 )فأمــا مــاال يقبــل القســمة فإنــه 
يجبــر أحدهمــا علــى بيعــه إذا طلــب اآلخــر بيعــه نــص أحمــد علــى 

ذلــك(.
5. املادة 6/34 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
6. املادة 4/56 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
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ــه  ــويف والدهــا وانحصــر ارث ــه ت ــة ضــد املدعــى عليهــم بأن ادعــت املدعي
يف زوجتيــه ويف أوالده .......... ولقــد خلــف مصنعــًا يقــع مبكــة املكرمــة 
واململــوك ملورثهــم مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة وتطلــب 
احلكــم علــى الورثــة ببيــع ذلــك العقــار وإعطائهــا نصيبهــا منــه  هكــذا 
ادعــت، لــم يحضــر مــن املدعــى عليهــم إال ..... والســير يف القضيــة بنــاء 
علــى الالئحــة السادســة مــن املــادة الرابعــة والثالثــن مــن نظــام املرافعات 
الشــرعية، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وعــدم ممانعته 
مــن بيــع العقــار وتقســيم ثمنــه علــى الورثــة وأضــاف بــأن العقــار لــم يعــد 
ــح أرضــًا فضــاء، جــرى االستفســار عــن ســريان مفعــول  ــًا وأصب مصنع
صــك ملكيــة العقــار فــورد اجلــواب مــن مصــدره بــأن ســاري املفعــول 
ومطابــق لســجله، الكتابــة لهيئــة النظــر للوقــوف علــى العقــار محــل 
الدعــوى واإلفــادة هــل يف قســمته ضــرر أو رد عــوض فــورد جوابهــم 
املتضمــن بأنــه ال ميكــن قســمة العقــار علــى الورثــة  ألنــه حــوش علــي 
شــارعن وهــو ســكني، ملــا تقــدم صــدر احلكــم ببيــع العقــار املوصــوف 
يف الدعــوى بواســطة املــزاد العلنــي ومــن ثــم قســمة ثمنــه بــن الورثــة 
بحســب أنصبائهــم الشــرعية، واحلكــم غيابــي يف حــق باقــي املدعــي 
عليهــم وســوف يتــم تبليغهــم باحلكــم والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر 
اســتنادًا علــى الالئحــة الرابعــة مــن املــادة السادســة واخلمســن مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية، بعــرض احلكــم علــى املتداعيــن قــررا القناعــة 
بــه، صــدق احلكــم بعــد مداولــة مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 

االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضي يف احملكمة العامة مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 56230207 وتاريــخ 1432/03/04هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3222104 وتاريــخ 1432/02/29هـــ املتعلقــة 
بدعوى .....ضد ورثة .....ففي هذا اليوم الثالثاء املوافق1432/05/22هـ 
أفتتحــت اجللســة الســاعة 50 : 10 وفيهــا حضــرت املدعيــة / .....ســعودية 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....وحضــر حلضورهــا مــن املدعــى 
عليهــم املدعــو /..... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم .....واملعــرف 
باملدعيــة وبنــاء علــى الالئحــة السادســة مــن املــادة الرابعــة والثالثــن 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد أذنــت للمدعيــة بتحريــر دعواهــا 
فادعــت قائلــة يف حتريــر دعواهــا لقــد تــويف والــدي ... وانحصــر ارثــه 
مبوجــب صــك حصــر اإلرث الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 1101 
يف 1397/8/14هـــ املتضمــن وفاتــه يف 1397/4/28هـــ وانحصــار ارثــه 
الشــرعي يف زوجتيــه الباقيتــن علــى عقــد نكاحــه إلــى حــن وفاتــه ...... 
و.....ويف أوالده ..... ..... ..... .....ولقــد خلــف لنــا والدنــا املذكــور مصنعــًا 
يقــع مبكــة املكرمــة باملســفلة احملــدود شــرقا ملــك ..... وغربــا الســكة 
النافــذة وشــماال الســكة النافــذة وبهــا بــاب وجنوبــا ملــك .....واململــوك 
لوالدنــا مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 13/147 يف 
1405/5/14هـــ لــذا فإنــي أطلــب احلكــم علــى الورثــة ببيــع ذلــك العقــار 
ثــم  الشــرعية هــذه دعــواي  الفريضــة  وإعطائــي نصيبــي منــه حســب 
ســألتها عــن باقــي الورثــة فأجابــت إن باقــي الورثــة لــم يأتــوا ولــم يحضــر 
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ألنــي  هــذه  دعــواي  يف  الســير  .....وأطلــب  احلاضــر  هــذا  ســوى  منهــم 
متضــررة مــن حرمانــي حلقــي هكــذا قالــت ثــم عرضــت دعــوى املدعيــة 
علــى املدعــى عليــه احلاضــر فأجــاب قائــال إن مــا ورد يف دعــوى املدعيــة 
مــن وفــاة والدنــا بالتاريــخ املذكــور يف دعواهــا وانحصــار ورثتــه فيمــن 
ذكرتهــم بأســمائهم املدونــة يف صــك حصــر اإلرث املذكــور برقــم 
وتاريخــه يف الدعــوى فصحيــح ومــا ذكرتــه مــن أن والدنــا املذكــور 
خلــف العقــار املوصــوف يف دعواهــا بحــدوده واململــوك بالصــك الــذي 
ذكرتــه برقمــه وتاريخــه ومصــدره فصحيــح كذلــك وال أنكــر منــه 
شــيئا مطلقــا غيــر أن العقــار اآلن لــم يعــد مصنعــا كمــا ذكرتــه املدعيــة 
بــل أصبــح أرضــا فضــاء يف الوقــت احلاضــر وأمــا طلبهــا بيــع احملــدود 
املذكــور وقســمة ثمنــه وإعطائهــا نصيبهــا منــه فليــس لــدي أي مانــع 
يف ذلــك هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــي اإلطــالع علــى صكــي امللكيــة 
جــرى  ثــم  عليهمــا  عطــف  ملــا  مطابقــن  فوجدتهمــا  اإلرث  وحصــر 
االستفســار عــن ســجالتهما فوردنــا جــواب مديــر الســجل باحملكمــة 
علــى  يوجــد  ال  أنــه  املتضمــن  1432/5/23هـــ  يف   32/596739 رقــم 
ســجل الصــك رقــم 13/147 يف 1405/5/14هـــ أي شــرح يذكــر حتــى 
رقــم  الســجل  وردنــا جــواب مديــر  تاريخــه 1432/5/27هـــ وكذلــك 
32/596710 يف 1432/5/23هـــ املتضمــن أن صــورة الصــك رقم 4/27 
يف 1397/8/14هـــ غيــر مطابقــة لســجلها نأمــل تزويدنــا بأصــل الصــك 
. إ . هـــ . ثــم قــررت الكتابــة لهيئــة النظــر للوقــوف علــى العقــار محــل 
الدعــوى واإلفــادة هــل يف قســمته ضــرر أو رد عــوض إضافــة إلــى طلــب 
صــورة مصدقــة مــن ســجل حصــر اإلرث وإلــى حــن ورود املعاملــة تأجلــت 
ويف يــوم الثالثــاء 1433/10/17 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت 
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املدعيــة وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه .....وكانــت قــد وردتنــا إفــادة 
هيئــة النظــر ذات الــر قــم 3222104 يف 1433/4/21هـــ وتتضمــن فقــد 
مت الوقــوف علــى العقــار املذكــور وهــو عبــارة عــن حــوش علــى شــارعن 
وهــي ركنيــة ومت تطبيــق الصــك علــى العقــار ووجدنــا أنــه منطبــق علــى 
العقــار املذكــور وبالتالــي ال ميكــن قســمة العقــار علــى الورثــة ملــا ذكــر 
ســابقًا ألنــه حــوش علــي شــارعن وهــو ســكني كمــا هــو موضــح أعــاله 
هــذا مــا نــراه واهلل الهــادي إلــى ســواء الســبيل والســبيل .فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا ورد يف قــرار هيئــة النظــر املرصــودة 
أعــاله وألن القســمة التــي فيهــا ضــرر هــي املعروفــة لــدى الفقهــاء بقســمة 
ــزة وهــي نوعــان  ــع ) وقســمة األمــالك جائ التراضــي قــال صاحــب املقن
قســمة تراضــي وهــي مــا فيهــا ضــرر أورد عــوض مــن أحدهمــا كالــدور 
وقــال يف  واإلنصــاف 46/29  الكبيــر  الشــرح  مــع  أنظــره   ) الصغــار 
بيــع ألن صاحــب  فهــي  عــوض  رد  القســمة  وإذا كان يف   ( الــكايف 
الــرد بــذل املــال عوضــًا عمــا حصــل لــه مــن حــق شــريكه وهــذا هــو 
البيــع (336/4 وقــال صاحــب اإلنصــاف فائــدة ) مــن دعــى شــريكه 
إلــى البيــع يف قســمة التراضــي أجبــر فــإن أبــى بيــع عليهمــا وقســم الثمــن 
نقلــه امليمونــي وحنبــل وذكــره القاضــي وأصحابــه وذكــره يف اإلرشــاد 
والفصــول واإليضــاح واملســتوعب والترغيــب وغيرهــا( انظــره مــع الشــرح 
الكبيــر علــى املقنــع 48/29 وقــال ابــن رجــب يف قواعــده ) فأمــا مــاال 
يقبــل القســمة فإنــه يجبــر أحدهمــا علــى بيعــه إذا طلــب اآلخــر بيعــه نــص 
أحمــد علــى ذلــك ( ص348 بنــاء علــى ذلــك فقــد حكمــت ببيــع العقــار 
املوصــوف يف الدعــوى بواســطة املــزاد العلنــي ومــن ثــم قســمة ثمنــه بــن 
الورثــة بحســب أنصبائهــم الشــرعية وبذلــك حكمــت واعتبرتــه غيابيــًا 
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يف حــق باقــي املدعــي عليهــم وســوف يتــم تزويدهــم بنســخة منــه لتقــدمي 
مالديهــم حيالــه مــن اعتــراض خــالل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ االســتالم 
والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر اســتنادًا علــى الالئحــة الرابعــة مــن 
وبعرضــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  واخلمســن  السادســة  املــادة 
علــى املتداعيــن احلاضريــن قــررا القناعــة بــه وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 

1433/10/17هـــ
ــة مــن محكمــة اإلســتئناف  احلمــد هلل وحــده فقــد عــادت أوراق املعامل
برقــم 34329377 يف 1434/3/10هـــ وبرفقهــا قــرار مالحظــة الدائــرة 
ونــص  1434/03/02هـــ  يف   3453127 الرقــم  ذو  األولــى  احلقوقيــة 
احلاجــة منــه بدارســة احلكــم وصــوة ضبطــه تقــرر إعادتهــا للتمشــي 
باملادتــن 4/176 واملــادة 178 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية أهـــ عليــه 
فإنــي أجيــب أصحــاب الفضيلــة قضــاة اإلســتئناف وفقهــم اهلل تعالــى 
لــكل خيــر بأنــه بالرجــوع إلــى الالئحــة الرابعــة للمــادة 176 مــن نظــام 
ــغ  ــًا فيكــون تبلي املرافعــات الشــرعية ونصهــا »إذا كان احلكــم غيابي
احملكــوم عليــه أو وكيلــه نســخة احلكــم يف محــل إقامتــه أو عملــه 
وفــق إجــراءات التبليــغ ويبــدأ ميعــاد االعتــراض علــى احلكــم مــن تاريــخ 
ــم يقــدم اعتراضــه خــالل املــدة املقــررة نظامــًا يكتســب  ــغ وإذا ل التبلي
احلكــم القطعيــة وفــق املــادة 178« والتــي نصهــا مــدة االعتــراض بطلــب 
التمييــز ثالثــون يومــًا فــإذا لــم يقــدم اخلصــم اعتراضــًا خــالل هــذه املــدة 
ســقط حقــه يف طلــب التمييــز وعلــى احملكمــة اتخــاذ محضــر بذبــك 
يف ضبــط القضيــة والتهميــش علــى الصــك وســجله بــأن احلكــم قــد 
اكتســب القطعيــة وغيــر خــاف علــى أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل 
تعالــى بــأن مــا أشــير إليــه يف املادتــن املذكورتــن أعــاله هــي أمــور 
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إجرائيــة املقصــد منهــا حفــظ حــق احملكــوم عليــه الغائــب وغيــر خــاف 
علــى أصحــاب الفضيلــة كذلــك مــا جــاء يف املــادة السادســة مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ونصهــا يكــون اإلجــراء باطــاًل إذا نــص النظــام 
علــى بطالنــه أو شــابه عيــب تخلــف بســببه الغــرض مــن اإلجــراءات وال 
يحكــم بالبطــالن إذا ثبــت حتقــق الغايــة مــن اإلجــراء وعليــه فإنــه ال 
ريــب أن األصــل أن اإلجــراء إذا وقــع باطــاًل فإنــه ال يعتــد بــه وجتــب 
إعادتــه علــى وجــه الصحــة مــا أمكــن لكــن ثــم حالتــان يجــب حلظهمــا 
عنــد النظــر يف البطــالن اإلجرائــي احلالــة األولــى تصحيــح اإلجــراء مــا 
أمكــن فــإذا أمكــن حمــل اإلجــراء الــذي يتجــه بطالنــه علــى إجــراء 
صحيــح حمــل عليــه وأعمــل فاإلجــراء مهمــا أمكــن حملــه علــى وجــه 
صحيــح لــم يصــر إلــى بطالنــه فمــن املقــرر عنــد الفقهــاء أن إعمــال 
الــكالم أولــى مــن إهمالــه ومثلــه اإلجــراء املتخــذ احلالــة الثانيــة تصحيــح 
اإلجــراء الــذي حتقــق الغــرض منــه ولــو توجــه فيــه البطــالن وهــذه احلالــة 
اســتثناء يــرد علــى البطــالن اإلجرائــي فــإذا حتقــق الغــرض والغايــة مــن 
اإلجــراء حمــل علــى الصحــة حفاظــًا علــى حقــوق املترافعــن وصيانــة 
للقضــاء مــن الضيــاع أخيــرًا بينــت الفقــرة األولــى مــن الالئحــة التنفيذيــة 
ــة مــن اإلجــراء هــو  للمــادة املذكــورة ســلفًا أن الــذي يقــرر حتقــق الغاي
ناظــر القضيــة ونصهــا »الــذي يقــدر حتقــق الغايــة مــن اإلجــراء هــو ناظــر 
القضيــة« وعليــه فلــم يظهــر مــا يؤثــر علــى مــا أجريتــه وأمــرت بإعــادة 
ــى  ــق. وصل ــاهلل التوفي ــا وب ــة حملكمــة اإلســئتناف لتدقيقه أوراق املعامل
اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/04/16هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
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االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة  برقــم 34329377  فضيل
وتاريــخ 1434/8/10هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
بعــدد  واملســجل  املكرمــة  مبكــة  العامــة  باحملكمــة  .....القاضــي 
33439471 وتاريــخ 1433/10/25هــــ واملتضمــن دعوى/ .....ضد/ ورثة 
.....واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر  واهلل املوفــق. وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33461017 تاريخه: 1433/11/21هـ 
رقم الدعوى: 33208497

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3426645 تاريخه: 1434/2/2هـ

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليهــم بــأن مــورث موكلتــه قد تويف 
وخلــف عقــارًا مملــوكًا لــه بصــك شــرعي ويطلــب بيــع العقــار وإعطــاء 
كل وارث نصيبــه، أجــاب املدعــى عليهــم باملصادقــة علــى الدعــوى 
جملــة وتفصيــاًل وعــدم ممانعتهــم مــن بيــع العقــار، ليــس علــى مورثهــم 
ديــن وال وصيــة، أحــد الورثــة وهــي والدتــه توفيــت وأوصــت بالثلــث مــن 
مالهــا، جــرى االستفســار عــن صــك امللكيــة فــورد اجلــواب بأنــه مطابــق 

قســمة تركــة- وفــاة املــورث والتركــة عقــار- وصيــة- املطالبــة ببيــع 
العقــار واعطــاء كل وارث نصيبــه الشــرعي- مصادقــة املدعــى عليهــم 
)الورثــة( علــى الدعــوى- وجــود قاصــر ضمــن الورثــة- بيــع العقــار باملزاد 
العلنــي وتســليم كل وارث نصيبــه شــرعًا- رفــع احلكــم إلــى محكمــة 

اإلســتئناف لوجــود قاصــر ضمــن الورثــة .

مطالــب أولــى النهــى )ومــن دعــا شــريكه فيهــا أي قســمة التراضــي إلــى 
بيــع أجبــر علــى البيــع معــه فــإن أبــى أي شــريكه مــن بيــع معــه بيــع 
أي باعــه حاكــم عليهمــا وقســم الثمــن بينهمــا علــى قــدر حصيتهمــا 

نصــا( .
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لســجله، مبــا أن الورثــة جميعــاً يرغبــون ببيــع العقــار ولكثــرة الورثــة 
إلــى البيــع مــع عــدم إمــكان  وصعوبــة قســمته بينهــم، وألنــه يصــار 
القســمة، وملــا قــرره الفقهــاء مــن وجــوب إجابــة مــن طلــب القســمة إلزالــة 
ضــرر الشــركة حيــث جــاء يف مطالــب أولــى النهــى )ومــن دعــا شــريكه 
فيهــا أي قســمة التراضــي إلــى بيــع أجبــر علــى البيــع معــه فــإن أبــى أي 
شــريكه(، ونظــرًا لثبــوت وصيــة والــدة مالــك العقــار بالثلــث ونصيبهــا 
منــه الســدس، ملــا تقــدم احلكــم ببيــع العقــار باملــزاد العلني وتســليم كل 
وارث نصيبــه منــه حســب الوجــه الشــرعي بعــد إحــراز الثلــث مــن نصيــب 
والدتــه وهــو ثلــث الســدس وحفظــه يف بيــت املــال لصالــح وصيتهــا، قنــع 
األطــراف باحلكــم، وألن مــن ضمــن الورثــة قاصــر وللوصيــة رفعــت 

املعاملــة حملكمــة االســتئناف، صــدق احلكــم .

احلمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد، 
فلــدي ...  القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى 
العامــة مبكــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة  مــن  إلينــا  احملالــة  املعاملــة 
املكرمــة برقــم 33208497 يف 1433/3/23هـــ املقيــدة يف احملكمــة 
برقم 33554752 يف 1433/3/23هـ ففي يوم االثنن 1433/11/15هـ 
الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف صباحــًا افتتحــت اجللســة للنظــر يف 
دعوى ...  ضد ورثة ... وفيها حضر ... ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
الســجل  ... ســعودية اجلنســية مبوجــب  بالوكالــة عــن   ... املدنــي رقــم 
املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
يف  لــه  واملخــول  1433/6/15هـــ  يف   33117836 برقــم  مكــة  بغــرب 



400

الوكالــة حــق إقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى 
اليمــن  وطلــب  والتنــازل  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  عليهــا  والــرد 
واالعتــراض  األحــكام  وقبــول  والتعديــل   واجلــرح  الشــهود  وإحضــار 
عليهــا وطلــب االســتئناف ...الــخ وحضــر حلضــوره ول... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... باألصالــة عــن نفســه وبالوكالــة عــن 
كل مــن ... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... و... و... و... 
العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة  ... مبوجــب  بنــات  و...  و...  و... 
الثانيــة مبكــة املكرمــة برقــم 2149 يف 1432/1/20هـــ واملخــول لــه يف 
الوكالــة حــق إقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى 
اليمــن  وطلــب  والتنــازل  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  عليهــا  والــرد 
واالعتــراض  األحــكام  وقبــول  والتعديــل   واجلــرح  الشــهود  وإحضــار 
عليهــا وطلــب االســتئناف ...الــخ واملذكــورون أعــاله عــدا املدعي وكالة 
مــع ... هــم جميعــًا ورثــة ...  وذلــك مبوجــب صــك حصــر ورثــة الصــادر مــن 
ــة عــن كل  هــذه احملكمــة برقــم 9/5/5 يف 1413/1/7هـــ وبالوكال
ــة  ــة الصــادرة مــن كتاب مــن ... و... و... و... و... أوالد ... مبوجــب الوكال
العــدل الثانيــة غــرب مكــة برقــم ....... يف1431/2/24هـــ واملخــول لــه يف 
الوكالــة حــق إقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى 
اليمــن  وطلــب  والتنــازل  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  عليهــا  والــرد 
وإحضــار الشــهود واجلــرح والتعديــل وقبــول األحــكام واالعتــراض عليها 
وطلــب االســتئناف ...الــخ وبالوكالــة عــن ..... ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة مبكــة املكرمــة برقــم 6782 يف 1431/2/29هـــ واملخــول لــه يف 
الوكالــة حــق البيــع واإلفــراغ واالســتالم ...الــخ وبالوكالــة عــن أمــه ... 
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ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... أصالــة عــن نفســها 
وبصفتهــا الوليــة علــى ابنهــا القاصــر ... املولــود يف عــام 1425هـــ مبوجــب 
يف   9/100/281 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  الصــك 
ــة العــدل الثانيــة  ــة الصــادر مــن كتاب 1430/6/13هـــ مبوجــب الوكال
شــمال محافظــة جــدة برقــم 52803 يف 1433/6/14هـــ واملخــول لــه يف 
الوكالــة حــق حضــور اجللســات واملرافعــة واملدافعــة والبيــع واإلفــراغ 
مبوجــب  اجلنســية  ســعودية    ... عــن  وبالوكالــة  ...الــخ  الثمــن  وقبــول 
الســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بغــرب مكــة برقــم 33360147 يف 1433/11/8هـــ واملخــول لــه 
يف الوكالــة حــق البيــع والشــراء واإلفــراغ وقبولــه واالســتالم والتســليم 
ومراجعــة جميــع اجلهــات ذات العالقــة ... الــخ واملذكــورون هــم جميعــا 
ورثــة ... وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
برقــم 9/100/259 يف 1430/6/6هـــ وبالوكالــة عــن ... و...  ابنــي ... 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة 
لــه يف الوكالــة حــق البيــع  برقــم 6149 يف 1431/2/25هـــ واملخــول 
والشــراء واإلفــراغ وقبولــه واالســتالم والتســليم واملدافعــة واملخاصمــة ... 
الــخ وبالوكالــة عــن ...  ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة 
لــه يف الوكالــة حــق البيــع  برقــم 5830 يف 1431/2/22هـــ واملخــول 
ســعودي   ... حضــر  كمــا  الــخ   .. واالســتالم  الثمــن  وقبــض  والشــراء 
... ســعودية  بالوكالــة عــن   ... املدنــي رقــم  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم 33345186 يف 1433/10/29هـ 
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واملخــول لــه يف الوكالــة حــق إقامــة الدعــاوى واملرافعة واملدافعة وســماع 
الدعــاوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل وطلــب 
اليمــن وإحضــار الشــهود واجلرح والتعديــل وقبول األحكام واالعتراض 
ســعودي   ... مــن  كل  حضــر  كمــا  ...الــخ  االســتئناف  وطلــب  عليهــا 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... باألصالــة عــن نفســه وبصفتــه 
الناظــر علــى وصيــة والدتــه ... وذلــك مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابة 
العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة برقــم 37/ 64 يف 1410/12/26هـــ و...  
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... واملذكــورون مــع ... 
و... ولــدي ...  هــم جميعــا ورثــة ... وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 19 يف 1427/6/5هـــ كمــا حضــر ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... باألصالــة عــن نفســه 
وبالوكالــة عــن كل مــن ... و... و... و... و... أوالد ...  مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة برقــم 86384 
يف 1433/10/25هـــ واملخــول لــه يف الوكالــة حــق البيع والشــراء وقبض 
الثمــن واالســتالم .. الــخ وبالوكالــة عــن ... ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بالطائــف برقــم 33304580 يف 1433/10/14هـــ واملخــول لــه يف 
الوكالــة حــق البيــع والشــراء وقبــض الثمــن واالســتالم .. الــخ وبالوكالة 
مبوجــب   ... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودية   ... عــن 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة 
برقــم 85741 يف 1433/10/22هـــ واملخــول لــه يف الوكالــة حــق البيــع 
والشــراء وقبــض الثمــن واالســتالم .. الــخ وبالوكالــة عــن ... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
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يف   33322740 برقــم  املنــورة  املدينــة  يف  الثانيــة  العــدل  كتابــة 
1433/10/21هـــ واملخــول لــه يف الوكالــة حــق البيــع والشــراء وقبــض 
الثمــن واالســتالم .. الــخ واملذكــورون هــم جميعــا ورثــة ...  وذلــك مبوجب 
برقــم  بالطائــف  العامــة  مــن احملكمــة  الصــادر  الورثــة  صــك حصــر 
33207332 يف 1433/4/24هـــ وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه 
ادعــى قائــال : لقــد تــويف مــورث موكلتــي ... وانحصــر ورثتــه يف والدتــه 
... ويف زوجته ... ويف أوالده البالغن ... و... و... و... و... و... و... و... ووذلك 
مبوجــب صــك حصــر ورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 9/5/5 يف 
ــخ 1425/12/5هـــ وانحصــر  ــه ... بتاري ــم توفيــت والدت 1413/1/7هـــ ث
ورثتهــا يف أوالدهــا البالغــن ... و... و... و... و... و... و... و... أوالد ...  وذلــك 
مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 19 يف 
ــه يف  ــخ 1430/5/14هـــ وانحصــر ورثت ــويف ... بتاري ــم ت 1427/6/5هـــ ث
ــه ... وهــم أمــا... و...  أوالده البالغــن مــن زوجتــه املطلقــة منــه حــال حيات
و... و... و... و... و... و...  ويف زوجتــه الباقيــة يف عصمتــه وعقــد نكاحــه 
إلــى حــن وفاتــه أمــة ...  ويف ابنــه منهــا القاصــر ... وذلــك مبوجــب صــك 
يف   9/100/259 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  الورثــة  حصــر 
1430/6/6هـــ ثــم توفيــت ... بتاريــخ 1432/8/22هـــ وانحصــر ورثتهــا يف 
أوالدها البالغن ... و... و... و... و... و... و... و... و... أوالد ... وذلك مبوجب 
برقــم  بالطائــف  العامــة  مــن احملكمــة  الصــادر  الورثــة  صــك حصــر 
33207332 يف 1433/4/24هـــ ولقــد تــرك مورثهــا ...  عقــارا يقع يف ..... 
يف مكــة املكرمــة يحــده شــرقا ســكة نافــذة للجبــل وبهــا البــاب وغربــا 
ملــك ... وشــماال ملــك ... وجنوبــا ســكة نافــذة وذرعــه كمــا  يلــي : طــول 
أمتــار وخمســة وثمانــون ســنتيمترا والضلــع  الشــمالي ثمانيــة  الضلــع 
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الشــرقي عشــرة أمتــار وثمانــون ســنتيمترا والضلــع اجلنوبــي عشــرة أمتــار 
وخمســة وعشــرون ســنتيمترا والضلــع الغربــي ثمانيــة أمتــار وخمســة 
جهتــي  مــن  للجبــل  النافــذة  الشــرقية  الســكة  وعــرض  ســنتيمترات 
الشــمال واجلنــوب متــران وعــرض الســكة اجلنوبيــة النافــذة مــن جهــة 
ــار  ــة أمت ــار وثالثــون ســنتيمترا ومــن جهــة الغــرب ثالث ــة أمت الشــرق ثالث
وأربعــون  وثمانيــة  مربعــا  متــرا  وثمانــون  ســبعة  اإلجماليــة  واملســاحة 
ســنتيمترا ) 87.48م2 ( اململــوك لــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه 
ببيــع  أطلــب احلكــم  برقــم 22/182 يف 1407/10/25هـــ  احملكمــة 
العقــار املذكــور وإعطــاء كل وراث نصيبــه منــه هــذه دعــواي وبعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليهــم أصالــة ووكالــة أجابــوا جميعــا بقولهــم : 
مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــال وال 
مانــع لدينــا مــن بيــع العقــار وإعطــاء كل وارث نصيبــه منه حســب الوجه 
الشــرعي هكــذا أجابــوا وقــرروا فجــرى ســؤال الطرفــن هــل علــى 
مورثكــم ديــن ؟ فأجابــوا جميعــا بأننــا ال نعلــم أن عليــه دينــا هكــذا 
قــرروا وبســؤالهم هــل لــه وصيــة ؟ فأجابــوا جميعــا : بأننــا ال نعلــم بــأن لــه 
وصيــة هكــذا قــرروا ثــم قــرر ... بقولــه : إن لوالدتــي ... وصيــة بالثلــث 
مــن مالهــا ثابتــة بالصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة 
املكرمــة برقــم 37/ 64 يف 1410/12/26هـــ وأنــا الناظــر علــى الوصيــة 
مبوجــب الصــك املذكــور ومبــا أنهــا والــدة مالــك العقــار ... ولها الســدس 
مــن مالــه فإننــي أطلــب إخــراج ثلــث الســدس وإيداعــه يف بيــت املــال حلــن 
النظــر فيــه وتنفيــذه حســب الوصيــة هكــذا قــرر فجرى ســؤال الطرفن 
هــل لديكــم معارضــة يف وصيــة املذكــورة  ؟ فأجابــوا جميعــا : بأنــه 
ليــس لدينــا معارضــة يف ذلــك مــا دام أن وصيتهــا ثابتــة لديكــم بالصــك 
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املذكــور هكــذا قــرروا هــذا وقــد جــرى منــي االطــالع علــى جميــع 
الصكــوك املشــار إليهــا بعاليــه فوجدتهــا جميعــا مطابقــة ملــا عطــف 
عليهــا وقــد جــرى منــي االستفســار عــن صــك امللكيــة الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 22/182 يف 1407/10/25هـــ مــن قســم الســجالت يف 
يف   33956071 برقــم  لهــم  خطابنــا  مبوجــب  وذلــك  احملكمــة 
1433/5/22هـــ فوردنــا اجلــواب منهــم شــرحا علــى خطابنــا املذكــور 
بأنــه ال يوجــد علــى ســجل الصــورة الضوئيــة املرفقــة ســوى مــا أحلــق عليــه 
حتــى تاريــخ 1433/5/23هـــ أ.هـــ فجــرى ســؤال الطرفــن هــل لديكــم 
مــا تريــدون إضافتــه ؟ فقالــوا : ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه هكــذا 
قــرروا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى 
ــة العقــار  ــه ونظــرا ملطابقــة صــك ملكي ــا بعالي الصكــوك املشــار إليه
املــراد بيعــه لســجله وســريان مفعولــه ومبــا أن الورثــة جميعــا يرغبــون بيــع 
العقــار محــل الدعــوى ونظــرا لكــون احلــق ال يعدوهــم ولكثــرة الورثــة 
ــة قســمته بينهــم وجميعهــم بالغــون عــدا واحــد منهــم  وتعددهــم وصعوب
قاصــر ســنا وألنــه يصــار إلــى البيــع  مــع عــدم إمــكان القســمة وحيــث 
قــرر الفقهــاء أنــه يجــب إجابــة مــن طلــب القســمة إلزالــة ضــرر الشــركة 
قــال يف مطالــب أولــي النهــى مــا نصــه »  َوَمــْن َدَعــا َشــِريَكُه ِفيَهــا َأْي : 
ــَع  ــى َأْي : اْمَتَن ــِإْن َأَب ــُه َف ــِع َمَع ــى اْلَبْي ــَر َعَل ــٍع ُأْجِب ــى َبْي َراِضــي إَل ــَمِة التَّ ِقْس
ــَن   َم ــا، َوَقَســَم الثَّ ــُه َحاِكــٌم َعَلْيِهَم ــَع َأْي : َباَع ــُه ِبي ــٍع َمَع ــْن َبْي َشــِريُكُه ِم
ــا » ونظــرا لثبــوت وصيــة والــدة مالــك  ــا َنّصً َتْيِهَم ــْدِر ِحصَّ ــى َق ــا َعَل َبْيَنُهَم
العقــار ...  ونصيبهــا منــه الســدس لذلــك كلــه فقــد حكمــت ببيــع 
العقــار املوصــوف بعاليــه باملــزاد العلنــي وتســليم كل وارث نصيبــه منــه 
ــث  ــث مــن نصيــب .....  وهــو ثل حســب الوجــه الشــرعي بعــد إحــراز الثل
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الســدس وحفظــه يف بيــت مــال احملكمــة لصالــح وصيتهــا الثابتــة شــرعا 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرروا جميعــا القناعــة بــه وألن مــن 
ضمــن الورثــة قاصــرا ووجــود وصيــة فقــد أمــرت برفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة لتدقيــق احلكــم حســب 
التعليمــات، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/11/15هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
يــوم االثنــن 1434/1/12هـــ افتتحــت اجللســة وكان قــد جــرى منــي 
بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باخلطــاب رقــم  
33554752 يف 1433/12/18هـــ فعــادت إلــي بخطــاب فضيلــة رئيــس 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة املكلــف رقــم 332207878 يف 
الشــخصية  لألحــوال  الثانيــة  الدائــرة  قــرار  وبرفقــه  1434/1/6هـــ 
االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف 
مبكــة املكرمــة برقــم 33482767 يف 1433/12/29هـــ املتضمــن بعــد 
املقدمــة مــا نصــه : » وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــرر إعادتهــا 
لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة:- أن الورثــة مالكــي العقــار منهــم قاصــر 
ــذ مــن حتقــق الغبطــة واملصلحــة جلهــة  ــد حينئ ــة وال ب ويف التركــة وصي
القاصــر والوصيــة يف الثمــن الــذي يبــاع بــه العقــار ومعرفــة الثمــن قبــل 
نبينــا  املوفــق ، وصلــى اهلل علــى  ببيعــه فلمالحظــة ذلــك واهلل  اإلذن 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . قاضــي اســتئناف . ...  توقيعــه وختمــه 
الشــخصي . قاضــي اســتئناف د/ ... توقيعــه وختمــه الشــخصي . قاضــي 
اســتئناف ...  موافــق علــى احلكــم موقــع يف األصــل ومجــاز ، وعليــه 
والعمــل  النافــع  للعلــم  وإياهــم  وفقنــي اهلل  الفضيلــة  أجيــب أصحــاب 
الصالــح بأنــه لــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه ملــا نــص عليــه الفقهــاء 
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ــة ضــرر الشــركة كمــا  ــب القســمة إلزال ــة مــن طل ــه يجــب إجاب مــن أن
ذكــرت ســابقًا وكثــرة الورثــة وصعوبــة قســمة العقــار بينهــم وال يســوغ 
التوقــف عــن ذلــك لوجــود وصيــة أو لوجــود قاصــر ســنًا مــا دام أن معظــم 
الورثــة يرغبــون يف بيــع العقــار وتســليم نصيبهــم منــه ومــع ذلــك فقــد 
أمــرت إيــداع نصيــب القاصــر يف بيــت مــال احملكمــة لصاحلــه لذلــك 
وبعــد اإلجابــة أمــرت بإحلــاق ذلــك يف صكــه وســجله وإعــادة املعاملــة 
وبــاهلل   ، الزمهــا  إلكمــال  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  حملكمــة 
التوفيــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف 1434/1/12هـ .
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع 
علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ... باحملكمــة العامــة مبكــة 
 33461017 بعــدد  واملســجل  1433/11/21هـــ  يف  املــؤرخ  املكرمــة 
املتضمــن دعــوى/ ... ضــد ورثــة/ ... يف اســتحقاق تركــة ، وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34207864تاريخه: 1434/5/6هـ   
رقم الدعوى: 33226305

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34328896  تاريخه: 1434/10/12هـ

مورثتهــم  بــأن  ووكالــة  أصالــة  عليهمــا  املدعــى  املدعــي ضــد  ادعــى 
التــي هــي والدتهــم توفيــت وانحصــر ورثتهــا يف زوجهــا ويف أوالدهــا منــه 
وجميعهــم بالغــون وتركــت عــدة عقــارات محــددة املعالــم واألوصــاف 
باملــزاد  العقــارات  هــذه  ببيــع  احلكــم  ويطلــب  املبــن  النحــو  علــى 
العلنــي وتســليمه نصيبــه منهــا هكــذا ادعــى، أجــاب املدعــى عليهــم 
أصالــة ووكالــة باملصادقــة علــى وفــاة مورثتهــم وانحصــار ورثتهــا يف 

قســمة تركــة- وفــاة املــورث وتــرك عــدة عقــارات- مطالبــة املدعــي ببيــع 
العقــارات باملــزاد العلنــي وتســليمه نصيبــه منهــا- رأي هيئــة النظــر يف 
الدعــوى- وجــوب إجابــة مــن طلــب القســمة إلزالــة ضــرر الشــركة- بيــع 
العقــار عنــد عــدم إمــكان قســمته بــني الورثــة- احلكــم ببيــع العقــارات 

احملــددة باملــزاد العلنــي وتســليم كل وارث نصيبــه الشــرعي منهــا .

ــا؛ َأْي :  جــاء يف مطالــب أولــى النهــى مــا نصــه ) َوَمــْن َدَعــا َشــِريَكُه ِفيَه
َراِضــي إَلــى َبْيــٍع ُأْجِبــَر َعَلــى اْلَبْيــِع َمَعــُه َفــِإْن َأَبــى؛ َأْي : اْمَتَنــَع  ِقْســَمِة التَّ
َمــَن  ــُه  ِبيــَع َأْي : َباَعــُه َحاِكــٌم َعَلْيِهَمــا؛ َوَقَســَم الثَّ ــٍع َمَع َشــِريُكُه ِمــْن َبْي

ــا ( . َتْيِهَمــا َنّصً َبْيَنُهَمــا َعَلــى َقــْدِر ِحصَّ
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املذكوريــن وأنهــا قــد تركــت العقــارات املوصوفــة وال مانــع لديهــم مــن 
بيــع التركــة باملــزاد العلنــي وإعطــاء كل وارث نصيبــه منهــا، ليــس 
علــى مورثتهــم ديــون ولــم تــوِص، جميــع الصكــوك مطابقــة لســجلها 
وســارية املفعــول حســب إفــادة كتابــة عــدل مكــة والطائــف، ثــم قــرر 
املدعــى عليهمــا رجوعهمــا عــن رغبتهمــا بيــع العقــارات باملــزاد ويطلبــان 
تثمينهــا فإمــا أن يشــتري املدعــي نصيبهــم مــن العقــارات أو يقومــون هــم 
بالشــراء هكــذا قــررا - وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أنــا أطلــب بيــع 
العقــارات يف املــزاد العلنــي هكــذا قــرر، جــرت الكتابــة لهيئــة النظــر 
يف احملكمــة مــن أجــل االجتمــاع بالطرفــن ومحاولــة اإلصــالح بينهمــا 
وتقديــر قيمــة العقــارات يف الوقــت الراهــن وهــل ميكــن قســمتها بــن 
الورثــة مــن دون ضــرر أو رد عــوض أو ال ؟ فــورد اجلــواب بــأن الصكــوك 
ــالزم، جــرى االطــالع  ــة وال ميكــن إجــراء ال ــه مســاحة كلي ال يوجــد ب
علــى الــوكاالت وعلــى صكــوك العقــارات املشــار إليهــا بعاليــه، ونظــرًا 
ملطابقــة صكــوك العقــارات لســجلها وســريان مفعولهــا وعــدم إضافــة 
املســاحة اإلجماليــة لبعــض الصكــوك ال مينــع مــن بيعهــا يف املــزاد العلني 
ال ســيما وأن عــدم إثبــات املســاحة بســبب مــا بــن الطرفــن مــن اخلــالف 
والشــقاق ولتعــذر اإلصــالح بــن الطرفــن ورغبــة املدعــي إعطــاءه حقــه 
الشــرعي مــن تركــة مورثتــه مــن العقــارات املذكــورة وألن أفضــل حــل 
هــو تنضيــض التركــة وإعطــاء كل وارث حقــه الشــرعي منهــا وحصول 
ذلك يف بيعها باملزاد العلني وألن لكل وارث حقا يف عن تركة مورثه 
وألنــه يصــار إلــى البيــع  مــع عــدم إمــكان القســمة وحيــث قــرر الفقهــاء 
ــة ضــرر الشــركة، ملــا تقــدم  ــب القســمة إلزال ــة مــن طل ــه يجــب إجاب أن
صــدر احلكــم ببيــع العقــارات احملــدودة بعاليــه باملــزاد العلنــي وتســليم 
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فلــدي 
ــى  ــاء عل ــا ......... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة وبن أن
مبكــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة 
املقيــدة  هـــ    1433/03/30 وتاريــخ   33226305 برقــم  املكرمــة 
يــوم  ففــي  هـــ    1433/03/21 وتاريــخ   33534987 برقــم  باحملكمــة 
االثنــن 1433/8/12هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة صباحــًا  للنظر 
يف دعــوى .........ضــد ورثــة ......... وفيهــا حضــر املدعــي .........د ســعودي 
 ......... حلضــوره  .........وحضــر  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقم.........باألصالــة عــن نفســه 
وبالوكالــة عــن .........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
.........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الطائــف الثانيــة 
برقــم 25481 يف 1433/5/3هـــ  جلــد 5762 واملخــول لــه يف الوكالــة 
حــق إقامــة وســماع الدعــاوى منــه أو ضــده واملرافعــة واملدافعــة وحضــور 
اجللســات وتقــدمي البينــات وســماعها وســماع احلكــم وقبولــه والقناعــة بــه 
ويف  والتمييــز  االســتئناف  والطعــن  والتعديــل  اجلــرح  ويف  عدمهــا  مــن 
...الــخ  اليمــن  حتليــف  وطلــب  الشــهود  وتوريــد  واإلنــكار  اإلقــرار 
وبالوكالــة عــن .........ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 

باحلكــم  القناعــة  املدعــي  قــرر  منهــا،  الشــرعي  نصيبــه  وارث  كل 
واعتــرض املدعــى عليهــم أصالــة ووكالــة بالئحــة، صــدق احلكــم بعــد 
مداولــة مــن الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 

مكــة املكرمــة .
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.........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بالطائــف  
برقــم 25603 يف 1433/5/3هـــ جلــد 5764 واملخــول لــه يف الوكالــة 
حــق إقامــة وســماع الدعــاوى منــه أو ضــده واملرافعــة واملدافعــة وحضــور 
اجللســات وتقــدمي البينــات وســماعها وســماع احلكــم وقبولــه والقناعــة بــه 
ويف  والتمييــز  االســتئناف  والطعــن  والتعديــل  اجلــرح  ويف  عدمهــا  مــن 
اليمن...الــخ  حتليــف  وطلــب  الشــهود  وتوريــد  واإلنــكار  اإلقــرار 
وبالوكالــة عــن .........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
بغــرب  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  .........مبوجــب 
مكــة برقــم 32265645 يف 1432/10/16هـــ  واملخــول لــه يف الوكالــة 
حــق إقامــة وســماع الدعــاوى منــه أو ضــده واملرافعــة واملدافعــة وحضــور 
اجللســات وتقــدمي البينــات وســماعها وســماع احلكــم وقبولــه والقناعــة بــه 
ويف  والتمييــز  االســتئناف  والطعــن  والتعديــل  اجلــرح  ويف  عدمهــا  مــن 
...الــخ  اليمــن  حتليــف  وطلــب  الشــهود  وتوريــد  واإلنــكار  اإلقــرار 
......... رقــم  اإلقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  وبالوكالة.........مينــي 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة 
برقــم 13605 يف 1431/4/22هـــ  واملخــول لــه يف الوكالــة حــق إقامــة 
ــه أو ضــده واملرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات  وســماع الدعــاوى من
وتقــدمي البينــات وســماعها وســماع احلكــم وقبولــه والقناعــة بــه مــن 
عدمهــا ويف اجلــرح والتعديــل والطعــن االســتئناف والتمييــز ويف اإلقــرار 
واإلنــكار وتوريــد الشــهود وطلــب حتليــف اليمــن ...الــخ كمــا حضــر 
.........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل رقــم .........باألصالــة عــن نفســه 
وبالوكالــة عــن .........ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
بغــرب  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  .........مبوجــب 
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مكــة برقــم 33109483 يف 1433/3/1هـــ  واملخــول لــه يف الوكالــة 
حــق مراجعــة احملاكــم الشــرعية وكتابــة العــدل واجلهــات ذات العالقــة  
...الــخ واملدعــي واملدعــى عليهــم أصالــة ووكالــة هــم جميعــًا ورثــة .........
مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 7 يف 
1428/8/21هـــ فادعــى املدعــي قائــاًل يف دعــواه: لقــد توفيــت مورثتنــا 
والدتــي .........بتاريــخ 1428/8/13هـــ وانحصــر ورثتهــا يف زوجهــا .........
 .........  .........  .........  .........  .........  .........  ......... أنــا  منــه  أوالدهــا  ويف 
وجميعنــا بالغــون وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 7 يف 1428/8/21هـــ وتركــت العقــارات التاليــة: أواًل 
: العقــار الكائــن مبكــة املكرمــة مبحلــة جــرول العتيبيــة احملــدود 
شــرقًا بالســكة النافــذة وبهــا واجهــة الــدار والبــاب وغربــًا ملــك شــديد 
احلربــي وشــامًا ملــك .........ومينــًا الرحبــة العامــة وبهــا واجهــة الــدكان 
والبــاب املذروعــة طــواًل مــن الشــام إلــى اجلنــوب ممــا يلــي الشــرق والغــرب 
ثالثــة عشــر متــرًا وعرضــًا مــن الشــرق إلــى الغــرب ممــا يلــي الشــام تســعة 
وســبعون  أمتــار  اجلنــوب خمســة  يلــي  وتســعون ســنتيمتر وممــا  أمتــار 
ســنتمترا وعــرض الســكة الشــرقية النافــذة ممــا يلــي الشــام عشــرة 
وســتون  أمتــار  عشــرة  اجلنــوب  يلــي  وممــا  ســنتمترا  وعشــرون  أمتــار 
ــي الشــرق مــن هــذا  ــة العامــة ممــا يل ــة اجلنوبي ســنتيمترا وعــرض الرحب
احملــدود إلــى ركــن دار .........أربعــة عشــر متــرًا وعشــرة ســنتيمترًا وممــا 
يلــي الغــرب مــن هــذا احملــدود إلــى ركــن حــوش البشــناق ثمانيــة عشــر 
متــرًا وعشــرة ســنتيمترات اململــوك لهــا مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
كتابــة عــدل مكــة املكرمــة برقــم 1/724 يف 1395/6/29هـــ ثانيــًا: 
العقــار الكائــن مبكــة املكرمــة الواقــع بجــرول املشــعلية مــن محلــة 
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الهنداويــة املــذروع مــن الشــرق إلــى الغــرب ممــا يلــي الشــام واليمــن ســتة 
عشــر متــرًا وممــا يلــي الشــرق خمســة عشــر متــرا وثالثــون ســنتيمترًا 
ــًا وشــامًا  وممــا يلــي الغــرب تســعة أمتــار يحــده شــرقًا ملــك ......... وغرب
لهــا  واململــوك   ......... الشــريف  وجنوبــًا  أمتــار  طريــق عرضــه خمســة 
مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل مكــة املكرمــة برقــم 1023 
ــًا: العقــار الكائــن مبكــة املكرمــة الواقــع  يف 1406/10/20هـــ  ثالث
بجــرول باملشــعلية مــن محلــة ......... وذرعــه مــن الشــرق ملــك .........وغربــًا 
وشــامًا الطريــق عرضــه خمســة أمتــار وجنوبــًا الشــريف .........املذروعــة 
مــن الشــام إلــى اليمــن ممــا يلــي الشــرق ثالثــة عشــر متــرًا وممــا يلــي 
الغــرب تســعة أمتــار ومــن الشــرق للغــرب ممــا يلــي الشــام ثمانيــة أمتــار 
ونصــف وممــا يلــي اليمــن ثمانيــة أمتــار اململــوك لهــا مبوجــب الصــك 
يف   1310 برقــم  املكرمــة  مكــة  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادر 
القدميــة  الشــهداء  بحــي  الكائــن  العقــار  رابعــًا:  1406/10/20هـــ 
بالطائــف وحــدود وذرعــه كمــا يلــي: شــرقًا وغربــًا اثنــا عشــر متــرًا 
وعشــرون ســنتيمتر والضلــع الشــمالي ســبعة متــر وثمانــون ســنتيمتر 
واجلنــوب ســبعة متــر وخمســون ســنتيمتر يحدهــا شــرقًا الشــاع العــام 
وغربــًا ملــك ......... وشــمااًل ملــك ...... وجنوبــًا .........اململــوك لهــا مبوجــب 
الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى  بالطائــف برقــم 2/4/190 
العلنــي  باملــزاد  العقــارات  ببيــع  احلكــم  أطلــب  1414/9/19هـــ  يف 
وتســليمي نصيبــي منهــا هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليهــم أصالــة ووكالــة أجابــا قائلــن: مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن 
وفــاة مورثتنــا ..... وانحصــار ورثتهــا يف املذكوريــن مبوجــب صــك حصــر 
ورثتهــا وأننــا جميعــًا بالغــون وأنهــا قــد تركت العقــارات األربع املوصوفة 
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أعــاله فهــذا كلــه صحيــح وال مانــع لدينــا جميعــًا مــن بيــع التركــة 
باملــزاد العلنــي وإعطــاء كل وارث نصيبــه منهــا هكــذا أجابــا وقــررا 
فجــرى ســؤال الطرفــن هــل ملورثتكــم املتوفــاة .........وصيــة أو عليهــا 
ديــون؟ فأجابــا بالنفــي بأنهــا لــم تــوص وليــس عليهــا ديــون هكــذا قــرروا 
ولالستفســار عــن صكــوك العقــارات مــن مصادرهــا لبيــان مطابقتهــا 
الثالثــاء  يــوم  إلــى  اجللســة  رفعــت  فقــد  مفعولهــا  وســريان  لســجلها 
1433/11/16هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا ، وبــاهلل التوفيــق 
يف  حــرر  وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 
الســاعة  1433/11/16هـــ  الثالثــاء  يــوم  يف  إنــه  ثــم  1433/8/12هـــ 
املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  صباحــًا  والنصــف  العاشــرة 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة .........واملدعــى عليــه 
أصالــة ووكالــة .........وكان قــد جــرت الكتابــة منــي لكتابــة العــدل 
األولى مبكة املكرمة باخلطاب رقم 331531943 يف 1433/8/13هـ 
مــن أجــل االستفســار عــن الصك رقــم 1/724 يف 1395/6/29هـ فوردنا 
اجلــواب برقــم 331549738 يف 1433/9/13هـــ مفــاده بــأن صــور الصــك 
رقــم 1/724 يف 1395/6/29هـــ مطابقــة لســجلها وســارية املفعــول حتــى 
تاريخــه أ. هـــ والكتابــة منــي لكتابــة العــدل األولــى مبكــة املكرمــة 
باخلطــاب رقــم 331531944 يف 1433/8/13هـــ مــن أجــل االستفســار 
برقــم  اجلــواب  فوردنــا  1380/10/17هـــ  يف   1023 رقــم  الصــك  عــن 
331551035 يف 1433/9/10هـــ مفــاده بــأن صــور الصــك رقــم 1023 
يف 1380/10/17هـــ مطابقــة لســجلها وســارية املفعــول حتــى تاريخــه أ. 
هـــ والكتابــة منــي لكتابــة العــدل األولــى مبكــة املكرمــة باخلطــاب 
رقــم 331531941 يف 1433/8/13هـــ مــن أجــل االستفســار عــن الصــك 
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رقــم 1310 يف 1388/8/27هـــ فوردنــا اجلــواب برقــم 331549777 يف 
1433/9/13هـــ مفــاده بــأن صــور الصــك رقــم 1310 يف 1388/8/27هـــ  
مطابقــة لســجلها وســارية املفعــول حتــى تاريخــه أ. هـــ والكتابــة منــي 
لكتابــة العــدل األولــى مبحافظــة الطائــف باخلطــاب رقــم 331531942 
يف 1433/8/13هـــ مــن أجــل االستفســار عــن الصــك رقــم 2/4/190 يف 
1414/9/19هـــ فوردنــا اجلــواب برقــم 5407 يف 1433/9/16هـــ مفــاده 
بــأن صــور الصــك رقــم 2/4/190 يف 1414/9/19هـــ  مطابقــة لســجلها 
وســارية املفعــول حتــى تاريخــه أ. هـــ ثــم قــرر املدعــى عليهمــا بقولهمــا لقــد 
أوضحنــا يف اجللســة املاضيــة رغبتنــا بيــع العقــارات يف املــزاد العلنــي ولــم 
نكــن نعلــم حقيقــة املــزاد وكنــا نظــن أن املقصــود تثمينهــا ونحــن نطلب 
ــا مــن العقــارات أو نقــوم نحــن  تثمينهــا فإمــا أن يشــتري املدعــي نصيبن
بالشــراء هــذا مــا لدينــا هكــذا قــررا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أنا 
أطلــب بيــع العقــارات يف املــزاد العلنــي هكــذا قــرر عنــد ذلــك قــررت 
بالطرفــن  االجتمــاع  أجــل  مــن  النظــر يف احملكمــة  لهيئــة  الكتابــة 
ــر قيمــة العقــارات يف الوقــت الراهــن  ــة اإلصــالح بينهمــا وتقدي ومحاول
وهــل ميكــن قســمتها بــن الورثــة مــن دون ضــرر أو رد عــوض أو ال ؟ 
االثنــن  يــوم  يف  إنــه  ثــم  لذلــك،  اجللســة  ورفعــت  بذلــك  وإفادتنــا 
1434/5/6هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة ظهــرا وفيهــا حضــر 
املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة .........واملدعــى 
لهيئــة  منــي  الكتابــة  جــرت  قــد  .........وكان  أصالــة ووكالــة  عليــه 
النظــر يف احملكمــة مــن أجــل االجتمــاع بالطرفــن ومحاولــة اإلصــالح 
بينهمــا وتقديــر قيمــة العقــارات يف الوقــت الراهــن وهــل ميكــن قســمتها 
ــا  ــة مــن دون ضــرر أو رد عــوض أو ال ؟ وذلــك مبوجــب خطابن بــن الورث
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برقــم  منهــم  اجلــواب  فوردنــا  1433/11/17هـــ  يف   33534987 رقــم 
يف  املــؤرخ  قرارهــم  وبرفقــه  1434/2/25هـــ  يف   33534987
1434/2/25هـــ املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصه : » عليه فقد مت الوقوف 
علــى العقــارات ولــم جنــد مســاحات كليــة يف الصكــوك وال ميكــن 
إجــراء الــالزم إال بوجــود مســاحات كليــة هــذا ما جرى تقريره والســالم 
» عضــوا هيئــة النظــر .........توقيعــه .........توقيعــه عنــد ذلــك جــرى ســؤال 
الطرفــن عــن ســبب عــدم إضافــة املســاحة اإلجماليــة يف الصكــوك ؟ 
فقــاال : إن العقــار الواقــع يف العتيبيــة فيــه إثبــات مســاحة وهــو داخــل 
بقيــة  أمــا  الشــارع  توســعة  لغــرض  إلزالتــه  األمانــة  مشــروع  ضمــن 
الصكــوك فــال ومبناقشــة الطرفــن عــن ســبب ذلــك فــكل واحــد منهــم 
يلقــي بالالئمــة علــى اآلخــر وأنــه هــو مــن وراء التعطيــل يف ذلــك وظهــر 
لــي الشــقاق واخلــالف بــن الطرفــن ممــا تعــذر معــه اإلصــالح بينهــم ومــن 
خــالل احلديــث بــن الطرفــن تبــن أن هنــاك قضيــة عقــوق مقامــة مــن 
والــد املدعــي عليــه كمــا جــرى منــي االطــالع علــى صــك حصــر ورثــة 
.........واملتضمــن وفاتهــا بتاريــخ 1428/8/13هـــ وانحصــار ورثتهــا يف 
زوجهــا .........ويف أوالدهــا منــه ط......... ......... ......... ......... ......... ......... 
الورثــة  حصــر  صــك  مبوجــب  وذلــك  بالغــون  وجميعهــم  .........ر......... 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 7 يف 1428/8/21هـــ كمــا جــرى 
االطــالع علــى الــوكاالت وعلــى صكــوك العقــارات املشــار إليهــا بعاليه 
فوجــد تتضمــن مطابقتهــا ملــا عطــف عليهــا فجــرى ســؤال الطرفــن هــل 
لديكمــا مــا تريــدان إضافتــه ؟ فقــاال : ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه 
ونطلــب الفصــل يف القضيــة هكــذا قــررا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وبعــد دراســة القضيــة وتأملهــا وبعــد االطــالع علــى 
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لفــات املعاملــة وعلــى الصكــوك املشــار إليهــا بعاليــه ونظــرا ملطابقــة 
صكــوك العقــارات لســجلها وســريان مفعولهــا وعــدم إضافــة املســاحة 
اإلجماليــة لبعــض الصكــوك ال مينــع مــن بيعهــا يف املــزاد العلنــي ال ســيما 
وأن عــدم إثبــات املســاحة بســبب مــا بــن الطرفــن مــن اخلــالف والشــقاق 
ولتعــذر اإلصــالح بــن الطرفــن ورغبــة املدعــي إعطــاءه حقــه الشــرعي 
هــو  حــل  أفضــل  وألن  املذكــورة  العقــارات  مــن  مورثتــه  تركــة  مــن 
تنضيــض التركــة وإعطــاء كل وارث حقــه الشــرعي منهــا وحصــول 
ذلــك يف بيعهــا باملــزاد العلنــي وألن لــكل وارث حقــا يف عــن تركــة 
مورثــه وألنــه يصــار إلــى البيــع  مــع عــدم إمــكان القســمة وحيــث قــرر 
الفقهــاء أنــه يجــب إجابــة مــن طلــب القســمة إلزالــة ضــرر الشــركة قــال 
يف مطالــب أولــى النهــى مــا نصــه »  َوَمــْن َدَعــا َشــِريَكُه ِفيَهــا؛ َأْي : ِقْســَمِة 
َراِضــي إَلــى َبْيــٍع ُأْجِبــَر َعَلــى اْلَبْيــِع َمَعــُه َفــِإْن َأَبــى؛ َأْي : اْمَتَنــَع َشــِريُكُه  التَّ
َمــَن َبْيَنُهَمــا َعَلــى  ِمــْن َبْيــٍع َمَعــُه  ِبيــَع َأْي : َباَعــُه َحاِكــٌم َعَلْيِهَمــا؛ َوَقَســَم الثَّ
العقــارات  ببيــع  لذلــك كلــه فقــد حكمــت   « ــا  َنّصً َتْيِهَمــا  َقــْدِر ِحصَّ
احملــدودة بعاليــه باملــزاد العلنــي وتســليم كل وارث نصيبــه الشــرعي 
منهــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة بــه واملدعــى 
بالئحــة  االســتئناف  وطلبــوا  القناعــة  عــدم  ووكالــة  أصالــة  عليهــم 
اعتراضيــة فجــرى إفهامهــم بــأن عليهــم التقــدم للمحكمــة يــوم االثنــن 
لتقــدمي  احلكــم  صــك  مــن  نســخة  الســتالم  1434/5/13هـــ  القــادم 
اعتراضهــم عليــه خــالل ثالثــن يومــا مــن التاريــخ املذكــور وإذا لــم 
بطلــب  حقهــم  فسيســقط  املذكــورة  املــدة  خــالل  بذلــك  يتقدمــوا 
االســتئناف وسيكتســب احلكــم القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى 

اهلل على نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/5/6هـ
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احلمــد هلل وحــده، وبعــد : ففــي يــوم األربعــاء 1434/9/9هـــ افتتحــت 
اجللســة وكان قــد جــرى بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة ثــم عــادت إلينــا بخطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف 
1434/7/29هـــ  يف   33534987 برقــم  املكلــف  املكرمــة  مبكــة 
يف   34274606 برقــم  اخلامســة  احلقوقيــة  الدائــرة  قــرار  وبرفقــه 
1434/7/22هـــ املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه : وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا 
حيــث ورد يف الالئحــة االعتراضيــة مــا يوجــب إعــادة النظــر بحضــور 
الطرفــن ومناقشــتها دفعــا للضــرر ومحاولــة الصلــح قــدر املســتطاع. 
واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 
قاضــي اســتئناف .........توقيعــه ختمــه الشــخصي قاضي اســتئناف .........
توقيعــه ختمــه الشــخصي رئيــس الدائــرة .........توقيعــه ختمــه الشــخصي 
أ.هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقنــي اهلل وإياهــم للعلــم النافــع 
والعمــل الصالــح بأنــه ســبق وأن اطلعــت علــى الالئحــة االعتراضيــة ولــم 
أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمت به وجــرى التنويه عليهــا بذلك وبن 
املدعــي واملدعــى عليهــم مــن الشــقاق والنــزاع مــا يتعــذر معــه اإلصــالح 
واألســلم يف ذلــك كلــه هــو بيــع التركــة يف املــزاد العلنــي وتســليم كل 
ــي ســوى  ــم يظهــر ل ــة ل ــك وبعــد اإلجاب ــه الشــرعي منهــا لذل وارث نصيب
مــا أجريتــه، وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف صكــه وســجله، وإعــادة املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف إلكمــال الزمهــا، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/9/9هـــ
احلمــد هلل وحــده ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ نحــن 
قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
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مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــالُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ .........القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
املســجل بعــدد 34207864 وتاريــخ 1434/05/06هـــ املتضمــن دعــوى 
ــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة احلكــم  ــة .........فيـ .........ضــد ورث
وصـــورة ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة تقـــرر املوافقـــة علـــى احلكــم بعــد 
ــى نبينــا محمــد وعلـــى  اإليضــاح االخيــر وبــاهلل التوفيــق وصلـــى اهلل علـ

آلـــه وصحبـــه وســلم .
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34252426  تاريخه: 1434/6/26هـ

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه بــأن مورثهــم قــد تــويف قبــل ثالثــن 
عامــًا وخلــف بيتــًا يف حــي ..... بالطائــف وبيتــن يف ..... ومنــزل شــعبي يف 
..... ومنــزل مســلح يف ..... وليــس عليهــا صكــوك شــرعية وتطلــب إجــراء 
القســمة بينهمــا هكــذا ادعــت، أجــاب املدعــى عليــه باإلنــكار وأن 
مورثهــم لــم يخلــف بيتــا يف حــي ..... وأنــه قــد خلــف منــزاًل شــعبيًا يف قريــة 
..... وليــس عليــه صــك شــرعي وأمــا املنــزل يف ..... فهــو ملكــه ويطلــب رد 
الدعــوى هكــذا أجــاب، أنكــرت املدعيــة مــا أجــاب بــه املدعــى عليــه 
وليــس لديهــا بينــة علــى دعواهــا وال تطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي 
دعواهــا، لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن 

قســمة تركــة- وفــاة مــورث وتــرك تركــة- مطالبــة املدعيــة بإجــراء 
بينــة  عــدم وجــود  التركــة-  مــن  وأخــذ نصيبهــا  الشــرعية  القســمة 
للمدعيــة- رفــض ميــني املدعــى عليــه- صــرف النظــر عــن الدعــوى- 
إفهــام املدعيــة بعــد احلكــم بــأن لهــا ميــني املدعــى عليــه متــى أرادت .

ــى املدعــي واليمــني علــى مــن  ــة عل قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البين
أنكــر(.
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علــى مــن أنكــر (، صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعيــة، 
بــأن لهــا ميــن املدعــى عليــه متــى مــا أرادت، قنــع املدعــى  وإفهامهــا 
عليــه باحلكــم واعترضــت املدعيــة بالئحة،صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنا ... القاضي يف احملكمة العامة بالطائف 
اخللــف للشــيخ ... ففــي هــذا اليــوم يف هــذا اليوم اإلثنــن 1434/05/27هـ 
افتتحت اجللســة يف متام الســاعة احلادية عشــر صباحا جرى االطالع على 
مــا ضبــط ســابقا بخصــوص دعــوى ... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... ضــد ... يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ... واملتضمــن 
مــا نصــه )احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...  القاضــي يف احملكمــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  بنــاء  بالطائــف  العامــة 
احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 33193324 وتاريــخ 1433/03/19هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33512142 وتاريــخ 1433/03/19هـــ ففــي 
يــوم  الســبت 1433/05/15هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 08 : 
10 صباحــا وفيهــا حضــرت املــرأة املدعيــة ... ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ... ولــم يقــدم عــذرا 
ــغ  ــه وقــد مت بعــث تبلي ــل عن ــم يتقــدم وكي لتخلفــه عــن هــذه اجللســة ول
ــه عــن طريــق محضــر اخلصــوم بهــذه احملكمــة برقــم 33520178 يف  ل
1433/3/19هـــ وقــد أفادنــا احملضــر بهــذه احملكمــة ...  واملتضمــن بــأن 
املدعــى عليــه قــد تبلــغ بنفســه باملوعــد احملــدد فعليــه وبنــاء علــى املــادة 
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)55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت نظــر دعــوى املدعــي يف 
غيــاب املدعــى عليــه وســألت املدعيــة عــن دعواهــا فقالــت اطلــب املهلــة 
لتحريــر دعــواي هكــذا قــررت ثــم أفهمــت املدعيــة بــأن عليهــا إحضــار 
صــك حصــر الورثــه وصكــوك العقــارات وإحضــار محــرم لهــا ففهمــت 
ذلــك ثــم رفعــت اجللســة ويف هــذا اليــوم االحــد 1433/6/8هـــ افتتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا وفيهــا حضــرت املــرأة 
املدعيــة ... املدونــة هويتهــا ســابقا وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ... ... 
يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ... وادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه 
ــه هــذا احلاضــر... قــد  ــي ومــورث املدعــى علي ــة يف دعواهــا ان مورث قائل
تــويف قبــل ثالثــن عامــا وقــد خلــف مورثنــا بيــت بالطائــف حــي ..... كمــا 
خلــف بيتــن يف ..... منــزل شــعبي بقريــة ..... ومنــزل مســلح يف ..... وليــس 
يف اجلميــع صكــوك شــرعية واطلــب اجــراء القســمة بيننــا حســب الشــرع 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعيــة اجــاب قائــال 
كل مــا ذكرتــه مــن أن مورثنــا قــد تــويف فصحيــح أمــا مــا ذكــرت بأنــه 
خلــف بيــت يف الطائــف حــي ..... فليــس بصحيــح وامنــا خلــف منــزل شــعبي 
يف قريــة ..... وليــس عليــه صــك شــرعي أمــا بالنســبة للمنــزل الــذي يف 
ــة الشــيخ ...  ــدى فضيل ــاك دعــوى أقيمــت ل ــي وهن ــك ل ــة ..... فهــو مل قري
ولــذا اطلــب رد دعــوى املدعيــة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املــرأة 
املدعيــة قالــت كل مــا ذكــره غيــر صحيح والصحيــح ما جاء يف دعواي 
بــأن  الطرفــن  قــررت وأفهــم  البينــة هكــذا  املهلــة إلحضــار  وأطلــب 
عليهــم إحضــار صــك حصــر ورثــة لوالدهــم وكذلــك تبليــغ لبقيــة الورثــة 
وســيتم االستفســار مــن فضيلــة الشــيخ القائــم بعمــل املكتــب القضائــي 
التاســع لإلفــادة عــن الدعــوى التــي لديهــم بخصــوص الطرفــن ويف يــوم 
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األحــد 1433/10/15هـــ حضــرت املدعيــة ... املدونــة هويتهــا ولــم يحضر 
املدعــى عليــه ..... وقــد تبلــغ مبوعــد اجللســة يف اجللســة املاضيــة فعليــه 
وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد 
قــررت االســتمرار يف نظــر دعــوى املدعيــة يف غيــاب املدعــى عليــه فجــرى 
ــى صحــة دعــواك فقالــت ليــس لــدي  ــة عل ســؤال املــرأة هــل لديــك البين
بينــة يف الوقــت احلالــي واملدعــى عليــه لــم يحضــر وســوف أبحــث عــن 
ــا خطــاب  ــة يف اجللســة القادمــة هكــذا أجابــت هــذا كمــا ورد الين بين
 33/1107125 برقــم  التاســع  القضائــي  املكتــب  بعمــل  القائــم  مــن 
يف 1433/08/03هـــ واملتضمــن )بخصــوص دعــوى ... ضــد ... وطلــب 
االفــادة عــن الســابقة املوجــودة  نفيدكــم بأنــه لــم يراجــع طــريف الدعــوى 
وبالبحــث لــم جنــد شــيء مــدون يف الضبوط(أ.هـــ ثــم أضافــت املدعيــة 
قائلــة بــأن مورثنــا قــد خلــف مزرعــة يف أبــي اجلمــام يف معــالة الصــار 
وبئريــن يف الصــار وركيــب حبــاس وجبــل البــارك وركيــب جــر الســيل 
ــة أقســام وأطلــب إحضــار املدعــى عليــه وســماع مــا  والشــرما وهــو ثالث
لديــه هكــذا قــرر فعليــه فقــد أجبتهــا لطلبهــا ثــم رفعــت اجللســة ويف يــوم  
األربعــاء املوافــق1433/11/17 هـــ حضــرت املــرأة املدعيــة ... واملدونــة 
هويتــه  واملدونــة   ... عليــة  املدعــى  حلضورهــا  وحضــر  ســابقا  هويتهــا 
ســابقا فجــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن ســبب تأخــره وعــدم حضــوره 
يف اجللســات املاضيــة  فقــال اننــي مريــض بأمــراض متعــددة منهــا مــرض 
الســكر والبرســتات ولــن أتأخــر مــرة اخــرى هكــذا قــرر فجــرى ســؤال 
املدعــى عليــه هــل احضــرت حصــر الورثــة وصــك العقــار فقــال ليــس لدي 
اي صــك ولــم اخــرج اي شــيء ســوى ان لــدي وثيقــة علــى املنــزل الواقــع يف 
الصــار واملنــزل الواقــع يف مدغــل هــو ملــك جلميــع الورثــة الذيــن يعــودون 
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لوالــدي وانــه ليــس للمدعيــة  وال ملورثهــا اي عقــار بالطائــف امــا بالنســبة 
للعقــار الواقــع بالطائــف فهــو عائــد لــي مبوجــب صــك شــرعي واطلــب 
املهلــة إلحضــاره هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت ال اعلــم 
عــن مــا ذكــره اي شــيء وان املدعــى عليــه متهــرب ومتهــاون وان هنــاك 
دعــوى قــد انتهــت عنــد القســم القضائــي التاســع قبــل مدة هكــذا قررت 
وبعــرض اخلطــاب الــوارد مــن القســم القضائــي التاســع علــى املدعــى 
ــع اخلطــاب مــرة  ــح وســوف اتاب ــر صحي ــه غي ــه قــال كل مــا جــاء في علي
اخــرى هكــذا قــرر ثــم رفعــت اجللســة ( ا.هـــ ويف هــذه اجللســة حضــرت 
...  املدونــة هويتهــا ســابقا وحضــر حلضورهــا املدعــى  املــرأة املدعيــة 
عليــه أخوهــا الشــقيق وقــد عــرف باملدعيــة وهــو... املدونــة هويتــه ســابقا 
وقــررت املدعيــة بقولهــا إن املدعــى عليــه هــذا احلاضــر قــد اســتولى 
ــي التعــد  ــويف وهــي مجموعــة مــن العقــارات الت ــدى املت ــى تركــة وال عل
وال حتصــى وهــي عــدة بســاتن وعــدة بيــوت وصكوكهــا مــع املدعــى 
عليــه هــذا احلاضــر كمــا أن والــدي خلــف غنمــا وابــال وبقــرا وقــد باعهــا 
هــذا احلاضــر وأخــذ ثمنهــا واســتثمرها يف عــدة اســتثمارات اطلــب إلــزام 
هــذا احلاضــر بإعطائــي نصيبــي مــن تركــة والــدي كمــا اطلــب إلزامــه 
بتســليم صكــوك العقــارات التــي لديــه هكــذا ادعــت وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه قــال إن والــدي تــويف قبــل اربعــن ســنة ولــم يخلــف 
إال ثالثــة ركبــان وليــس عليهــا صكــوك وأمــا مــا ذكرتــه يف بقيــة 
دعواهــا فغيــر صحيــح والركبــان ليــس فيهــا شــيء ولســت مســتوليا 
ــة علــى صحــة دعواهــا  ــة البين عليهــا هكــذا أجــاب فطلبــت مــن املدعي
فقالــت ال بينــة لــدي والشــاهد علــى صحــة كالمــي هــو اهلل ســبحانه 
وتعالــى كمــا انــي ال اطلــب ميــن املدعــى عليــه هــذا احلاضــر علــى نفــي 
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ــم أن مــال والــدي لديهــم هكــذا أجابــت فســألت  ــي أعل دعــواي لكون
أطــراف الدعــوى هــل مت اســتخراج اثبــات وفــاة وحصــر ورثــة لوالدهمــا 
فقــال املدعــى عليــه إننــي لــم أخــرج صــك اثبــات وفــاة لوالــدي حيــث 
تــويف قدميــا ولــم نحتــج لذلــك هكــذا قــررت كمــا ذكــرت املدعيــة 
أنهــا ال تعلــم عــن ذلــك وأن والدهــا تــويف قبــل أربعــن ســنة وأن ورثتــه 
انحصــرت يف زوجتــه ... ويف أوالده ... و... و... و... و... ال وارث لــه ســواهم 
هكــذا قــررت وصــادق علــى ذلــك املدعــي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
ــة للمدعيــة علــى دعواهــا ولــم تطلــب  ــة ومبــا أنــه ال بين الدعــوى واالجاب
ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى وقــد قــال النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن انكــر( فقــد صرفــت 
النظــر عــن دعــوى املــرأة املدعيــة ... ضــد املدعــى عليــه ... وبــه حكمــت 
وأفهمــت املدعيــة بــأن لهــا ميــن املدعــى عليــه متــى أرادت ففهمــت ذلــك 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة كمــا أن املدعيــة لــم 
ــم  ــوم الســبت القــادم إل ــون يومــا مــن ي ــا ثالث تقــرر شــيئا وأفهمــت أن له
حتضــر اعتراضــا فــإن احلكــم يكــون قطعيــا ففهمــت ذلــك وعليــه 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم حــرر يف1434/05/27هـــ الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرا . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم الســبت1434/06/03هـ افتتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة وخمســة واربعــن دقيقــة وفيهــا وردت 
الالئحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعيــة ذو...  املقيــدة بهــذه احملكمــة 
برقــم 341324102 يف 1434/06/03هـــ واملكونــة مــن ورقــة واحــدة 
وجــرى اطالعــي عليهــا فلــم أجــد بهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه 
ولــذا فاحلكــم علــى حالــه وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
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نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  التوفيــق  وبــاهلل  احلكــم  لتدقيــق  االســتئناف 
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف1434/06/03هـــ الســاعة  محمــد وعلــى 

احلاديــة عشــر صباحــا.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة 
 33512142 برقــم  بالطائــف  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
وتاريــخ 1434/6/10هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف واملســجل بعــدد 34225205 
وتاريــخ 1434/5/28هــــ واملتضمــن دعــوى ... ضــد ... واحملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه . وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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رقم الصك: 34324097 تاريخه: 1434/9/22هـ 
رقم الدعوى: 34378916

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34338485 تاريخه: 1434/10/22هـ

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليهمــا الغائبــن بــأن زوجهــا الســابق قــد 
تــويف وهــي التــزال يف عصمتــه وانحصــر ارثــه فيهــا ويف أخويه الشــقيقن 
نوعهــا  ســيارة ذكــرت  مورثهــا  تركــة  ومــن ضمــن  عليهمــا  املدعــى 
وتطلــب بيعهــا باملــزاد العلنــي وإعطــاء كل واحــد نصيبــه منهــا هكــذا 
ادعــت، ومبــا أن املدعيــة ال تعلــم عنــوان املدعــى عليهمــا ويقيمــان خــارج 
اململكــة وبنــاء علــى املــادة27/و/5-6 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
والئحتــه جــرى ســماع الدعــوى غيابيــًا، بينــة املدعيــة هــي وثيقــة ملكيــة 
الســيارة وصــك حصــر اإلرث، ملــا تقــدم صــدر احلكــم ببيــع الســيارة 
باملــزاد العلنــي وقســمة قيمتهــا علــى ورثــة املتوفــى لــكل واحــد منهــم 
نصيبــه الشــرعي وإيــداع نصيــب الغائبــن يف بيــت املــال، رفــع احلكــم 

قســمة تركــة - إقامــة بعــض الورثــة خــارج اململكــة وعــدم معرفــة محــل 
إقامتهــم- املطالبــة ببيــع اإلرث باملــزاد العلنــي وتقســيمة علــى الورثــة 
حســب النصيــب الشــرعي- بيــع اإلرث وتقســيم األنصبــة علــى الورثــة 

وإيــداع نصيــب الغائبــني بيــت املــال .

املادة27/و/5-6 من نظام املرافعات الشرعية والئحته.
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حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة 
اخلامســة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ....... القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة ففــي هــذا اليــوم 
الثانيــة عشــر   فتحــت  الســاعة   متــام  اخلميــس 1434/09/03هـــ ويف 
برقــم  هــذه احملكمــة  املقيــدة يف  املعاملــة  علــى  بنــاًء  األولــى  اجللســة 
فضيلــة  قبــل  مــن  إلينــا  واحملالــة  1434/08/13هـــ  يف   341958372
املــرأة/  حضــرت  مبوجبــه  1434/08/13هـــ  يف   34378916 الرئيــس 
الهويــة  يحمــل  رقــم    اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب رخصــة  .......مصريــة 
الوطنيــة رقــم  .......جــوازات املدينــة املنــورة واملعــرف بهــا مــن قبــل زوجهــا 
املقيــم ....... مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم .......جــوازات 
املدينــة املنــورة وادعــت علــى الغائبــن يف مجلــس احلكــم املدعــو .......
أوالد ....... املقيمــن يف جمهوريــة مصــر العربيــة وال تعلــم املدعيــة محــل 
إن  قائلــة يف حتريــر دعواهــا عليهــم  للمدعــى عليهــم  معــروف  اقامــة 
املقيــم .......مصــري اجلنســية كان هــو زوجــي الســابق وقــد تــويف بتاريــخ 
1433/02/07هـــ وكنــت ال زلــت يف عصمتــه وقــد انحصــر ارثــه يف 
أنــا ويف أخويــه الشــقيقن املدعــى عليهمــا مبوجــب صــك حصــر اإلرث 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 34266724 يف 1434/07/12هـ وإن 
مــن ضمــن تركــة مورثــي .... ســيارته نــوع مرســيدس صنــع عــام 1990م 
رقــم الهيــكل 522200 اللــون ذهبــي رقــم اللوحــة .......وطرازهــا 300 
أس أي لــذا أطلــب اثبــات ذلــك وبيــع الســيارة باملــزاد العلنــي  واعطــاء 
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كل واحــد منــا نصيبــه منهــا هــذه دعــواي ونظــرًا ملــا نصــت عليــه  املــادة 
الســابعة والعشــرون يف الفقــرة  هـــ يف الالئحــة السادســة واخلامســة مــن 
ذات املــادة لــذا فقــد قــررت ســماع الدعــوى غيابيــًا ثــم جــرى منــا ســؤال 
ــدي  ــة نعــم ل ــت قائل ــى دعواهــا فأجاب ــة عل ــا بين املدعــى عليهــا هــل لديه

بينــة وســوف أحضرهــا يف اجللســة القادمــة هكــذا أجابــت  
وعليــه أمــرت برفــع اجللســة ثــم يف يــوم االثنــن 1434/9/14هـــ ويف متــام 
الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا فتحــت اجللســة الثانيــة وفيهــا حضــرت 
املدعيــة ويرافقهــا زوجهــا املعــرف بهــا املدونــة هويتهمــا ســابقا ثــم جــرى 
منــا ســؤال املدعيــة عــن البينــة التــي وعــدت بإحضارهــا يف هــذه اجللســة 
فأجابــت قائلــة نعــم أحضرتهــا ثــم أبــرزت لنــا وثيقــة ملكيــة الســيارة 
املوصوفــة يف الدعــوى فوجدتهــا كمــا ذكــرت املدعيــة يف دعواهــا 
ــة  ــه بعالي ــراث املشــار إلي ــى صــك حصــر املي ــي االطــالع عل ــم جــرى من ث
فوجدتــه كمــا ذكــرت املدعيــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
ــة ونظــرا ملــا تضمنــه صــك حصــر امليــراث  ــى أوراق املعامل واالطــالع عل
ووثيقــة ملكيــة الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى ومبــا أن املدعيــة ال تعلــم 
محــل إقامــة املدعــى عليهمــا خــارج اململكــة ونظــرا ملــا نصــت عليــه 
املــادة الســابعة والعشــرون يف الفقــرة هـــ مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
يف الالئحــة اخلامســة والسادســة جلميــع مــا ذكــر فقــد حكمــت ببيــع 
الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى باملــزاد العلنــي وقســمة قيمتهــا علــى ورثــة 
املتــويف .......لــكل واحــد منهمــا نصيبــه املقــرر شــرعا وإيــداع نصيــب 
برفــع  وامــرت  املســلمن  مــال  بيــت  الغائبــن عــن مجلــس احلكــم يف 
احلكــم حملكمــة اإلســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع نظامــا وبــه 
اختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف صباحــا وصلــى 
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ــا محمــد حــرر يف 1434/9/14هـــ ــى نبين اهلل وســلم عل
احلمــد هلل وحــده ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ نحــن 
قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــالُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ ....... القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة 
املســجل بعــدد .......وتاريــخ 1434/9/22هـــ املتضمــن دعــوى .......ضــد 
ورثــة .......احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة احلكــم 
وصـــورة ضبطـــه تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق وصلـــى 

اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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