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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

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

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

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

تإلسلتراوشهادةاتلشهود.

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

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

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

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

احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.


