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 ٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران

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

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

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

تملادةا)ل٦ل/ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

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

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

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

التنفيذية واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.



199

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

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

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.


