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:يلسلستلا مقرلاا

حمكمة الدرجة األوىل :املحكمة العامة بالرياض
تارخيها١٤٣٤:
رقم القضية٣٤٣١٦٤٤٣ :
حمكمة االستئناف :حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض
تارخيه١٤٣٥/٠٦/٠٢ :
		
رقم القرار٣٥٢٦٤٣٦٠:

بيع  -عقار مرهون َ -ت َق ُّبل قرض الصندوق العقاري  -وفاة البائع  -إعفاءه من القرض -
طلب إثبات امللكية  -إقرار  -قارص بني الورثة  -شهادة شهود عدول  -شهادة ابن ألبيه -
لزوم بدل القرض عىل املشرتي  -ثبوت البيع  -إلزام بتسليم نصيب القارص.
- 1قول ابن القيم يف إعالم املوقعني« :والصحيح أنه تقبل شهادة االبن ألبيه واألب البنه
فيام ال هتمة فيه ونص عليه أمحد».
- 2املادة ( )4/١٨٥من نظام املرافعات الرشعية.
أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليهم بصفتهم باقي ورثة زوجها طالبة إثبات رشائها
ملنزل منه وإفراغه باسمها؛ وذلك ألهنا اشرتت املنزل من زوجها حال حياته وسلمته ثمنه
وتقبلت باقي قرض الصندوق العقاري الذي رهن املنزل لضامن الوفاء به ،وبعد وفاة زوجها
شمله إعفاء املتوفني من باقي القرض ،وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أصالة ووكالة
أقروا بصحتها ،ونظر ًا لوجود قارصة بني الورثة فقد استشهد القايض احلارضين منهم
فشهدوا بصحة الدعوى ،وقرر القايض قبول شهادهتم لكون شهادة االبن ألبيه مقبولة فيام
ال هتمة فيه ،ثم جرى تعديلهم رشعا ،ونظر ًا ألن باقي القرض الذي تقبلته املدعية هو من
ضمن ثمن العقار ،وألن إسقاطه عن املورث ال يسقطه عن املدعية لكون اإلعفاء خاص
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باملتوفني وهذا يعني ثبوت نصيب القارصة فيه ،لذا فقد ثبت لدى القايض بيع مورث
الطرفني للعقار عىل املدعية وتسلمه كامل ثمنه منها عدا باقي مبلغ القرض ،وحكم بإلزام
املدعى عليها أن تسلم لويل القارصة نصيبها من باقي مبلغ القرض الذي تم إسقاطه ،وقرر
التهميش عىل صك العقار بموجب ذلك بعد اكتساب احلكم القطعية ،ولكون احلكم عىل
قارص فقد جرى عرضه عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.
احلمد هلل وحده وبعد ،فلدي أنا ( )...القايض يف املحكمة العامة بالرياض ،وبناء عىل
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم  ٣٤٣١٦٤٤٣وتاريخ
١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ ،املقيدة باملحكمة برقم  ٣٤١٦٥٤٧١٥وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ،
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١١/٢٣هـ افتتحت اجللسة الساعة  ،٠٩ :٠٠وفيها
حرضت املدعية ( )...سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ( )...واملعرف هبا من
قبل ابنها ( )...سعودي اجلنسية ،بموجب السجل املدين رقم ( ،)...وحرض حلضورها
املدعى عليه ( )...سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ( )...بصفته وليا عىل
( )...بموجب صك الوالية الصادر صادر من هذه املحكمة برقم  ٣٤٢٢٠٠٢٧وتاريخ
١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ ،كام حرض ( )...سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ( )...و
( )...سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ( ،)...و ( )...سعودي اجلنسية بموجب
السجل املدين رقم ( ،)...و ( )...سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ( ،)...و
( )...سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ( )...أوالد ( )...واملنحرص ورثة ()...
يف املذكورين أعاله بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٩/٤٦
وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٠١هـ ،واملتضمن ثبوت وفاة ( )...بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢١هـ،
وانحصار ورثته يف زوجته ( )...ووالدته ( )...وأوالده ( )...و ( )...و ( )...و( )...و (،)...
وادعت املدعية قائلة :لقد تويف زوجي مورثنا قبل مخس سنوات يف ١٤٢٩/٠٢/٢١هـ،
وقد كنت اشرتيت منه قبل وفاته وبالتحديد بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٩هـ منزله الواقع يف
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حي ( )...واململوك بالصك رقم ( )...وتاريخ ١٤٠٨/٠٣/٢٠هـ والبالغ مساحته ٥٠٠
مرت مربع ،وذلك بقيمة قدرها ستامئة وستة آالف ريال منها مخسامئة ألف ريال سلمتها نقدا
والباقي وقدره مائة وستة آالف ريال تقبلت به قرض الصندوق العقاري ،وقد شمله العفو
عن قروض املتوفني ،وجرى حترير البيت من رهن الصندوق وأصبح البيت ملكا يل ،ولكن
مل أمتكن من إفراغه باسمي بسبب وجود القارصة املوىل عليها ،أطلب إثبات رشائي للمنزل
املذكور وإفراغه باسمي ،هذه دعواي ،وبعرض ذلك عىل املدعى عليهم أجابوا بقوهلم :ما
ذكرته املدعية صحيح مجلة وتفصيال ،هكذا أجابوا ،وقال املدعى عليه ( :)...إنني أشهد
بصحة تلك املبايعة وقت حياة والدي ،وأنه استلم من القيمة املبلغ الذي ذكرته املدعية،
هكذا شهد ،كام قال املدعى عليه ( :)...إنني أشهد بصحة تلك املبايعة حال حياة والدي
وأنه استلم من والديت املدعية املبلغ املذكور ،هكذا شهد ،وقد جرى تعديل الشاهدين
من قبل ويل القارصة ومن قبل املدعى عليه ( ،)...هذا وبسؤال املدعية :هل سلمت من
مبلغ القرض الذي تقبلته شيئا؟ فقالت :إين مل أسلم منه شيئا ،هكذا قالت ،وحيث األمر
ما ذكر فقد قررت الكتابة لكتابة العدل لالستفسار عن صك امللكية ،وقرر املدعى عليهم
أصالة مجيعا توكيلهم لويل املدعى عليها ( )...يف حضور اجللسة القادمة نيابة عنهم وقبول
احلكم ،ورفعت اجللسة حلني ورود اإلفادة عن صك امللكية .ويف جلسة أخرى حرضت
املدعية واملدعى عليه والية ووكالة ،وقد وردنا اإلفادة من كتابة العدل األوىل بالرياض
 ٣٤٢٨١٢٢٧٧وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ بأن الصك ساري املفعول ،فبناء عىل ما تقدم
وبعد الدعوى واإلجابة ،وحيث أقر املدعى عليهم بصحة دعوى املدعية ،ولكون املدعى
عليهام ( )...و ( )...قد شهدا بصحة تلك املبايعة واستالم الثمن ،وألن شهادة االبن ألبيه
مقبولة فيام ال هتمة فيه كام قرر ذلك ابن القيم يف إعالم املوقعني حيث قال رمحة اهلل ما
نصه( :قال اآلخرون :قال اهلل تعاىلihgfedcba`] :
 ،Zmlkjوق��ال تعاىل ،ZDCBA@?] :وق��د قال
تعاىل ،Z] ZYX] :وقد قال تعاىل[\ ] Z Y] :
^ _`  ،Zgfedcbaوق��الSRQ] :
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 ،Z_^[\]ZYXWVUTوال ريب يف دخول
اآلباء واألبناء واألقارب يف هذا اللفظ كدخول األجانب وتناوهلا للجميع بتناول واحد ،هذا
مما ال يمكن دفعه ،ومل يستثن اهلل سبحانه وال رسوله من ذلك أبا وال ولدا وال أخا وال قرابة وال
أمجع املسلمون عىل استثناء أحد من هؤالء فتلزم احلجة بإمجاعهم) ،إىل أن قال( :والصحيح
أنه تقبل شهادة االبن ألبيه واألب البنه فيام ال هتمة فيه ونص عليه أمحد) ،وهذا يقتيض ثبوت
شهادة املدعى عليهام خصوصا أن ويل القارصة قد أقر بذلك ،ولكون املبلغ الذي تقبلته املدعية
هو من ضمن القيمة وإسقاطه عن املورث ال يعد إسقاطا عن املدعية؛ إذ أن العفو خاص
باملتوفني وهذا يعني ثبوت نصيب القارصة يف ذلك املبلغ؛ إذ إنه من ضمن القيمة ،ونظرا لكون
بقية الورثة مل يطالبوا بنصيبهم من ذلك املبلغ الذي تم إسقاطه ،لذا كله فقد ثبت لدي بيع
مورث الطرفني املدعية للعقار املوصوف أعاله قبل وفاته وأنه استلم كامل قيمته ما عدا قرض
الصندوق املتبقي ،كام ثبت لدي أن العقار أصبح ملكا للمدعية ،كام ثبت لدي أن بذمة املدعية
للموىل عليها ( )...مبلغ سبعة عرش ألفا وستامئة وستة وستني رياال وست وستني هللة متثل
نصيبها من مبلغ القرض الذي تم إسقاطه وألزمتها بتسليمها للويل إلنفاقها عىل املوىل عليها،
وحكمت بذلك ،وقنع بذلك املدعى عليه والية ووكالة ،وسوف يتم رفع احلكم ملحكمة
االستئناف حسب نص الفقرة الرابعة من املادة ( )١٨٥من نظام املرافعات الرشعية ،وبعد
اكتساب احلكم القطعية سوف يتم التهميش عىل صك العقار بموجب ذلك ،وباهلل التوفيق،
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.
احلمد هلل وحده وبعد ،فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثالثة لتدقيق القضايا احلقوقية
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة
بالرياض املكلف باخلطاب رقم  ٣٤/١٦٥٤٧١٥وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ ،واملقيدة
لدينا برقم  ٣٥١٥١٥٣٩٨وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ ،املرفق هبا الصك رقم ٣٥٢٤٠٦٢٤
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ ،الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ  )...( /املتضمن
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احلكم يف الدعوى املقامة من  )...( /ضد  /بقية ورثة ( )...عىل النحو املوضح بالصك،
واملتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل به ،وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق
املعاملة تقرر الدائرة باألكثرية املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلته بعدم إرفاق الصكوك
األصل ويكتفى بصورة مصدقة منها ،واهلل املوفق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه
وسلم.
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