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احلمد هلل وحده وبعد:
فتح  بعرعر جرى  العامة  باملحكمة  القا�ضي  العتيبي  م�ضاعد  بن  اأنا حممد  فلدي 
اجلل�ضة للنظر يف الدعوى املقيدة بوارد املحكمة برقم ..........  يف  ../../1432هـ 
واملحالة �رضحاً من رئي�س املحكمة وح�رض .......... �ضعودي و�ضجله .......... وادعى 
..........قائاًل يف حترير دعواه:  بال�ضجل املدين رقم  .......... �ضعودي اجلن�ضية  على 
)لقد قام هذا احلا�رض ب�رضاء بكرة )ناقلة( تبلغ من العمر �ضنة �ضفراء اللون من اأخي 
.......... وذلك قبل عام تقريباً دون اإذين ودون ر�ضاي ببيعها وذكر هذا احلا�رض اأنه  

اأخي.......... فباعها عليه  البكرة هاماًل واأنها مري�ضة يرغب �رضائها ف�ضدقه  ملا وجد 
اإنها ملكنا باال�ضرتاك  اأنني �رضيك الأخي يف هذه البكرة، حيث  بثمامنائة ريال علماً 
احلا�رض  هذا  احلكم على  اأطلب  بيعها  ورغبتي يف  اإذين  ولعدم  والدنا  من  ورثناها 
للناقة  ثمناً   .......... الأخي  �ضّلمه  الذي  املبلغ  اإعادة  من  لدي  مانع  وال  يل  باإعادتها 
هذه دعواي( وب�ضوؤال املدعى عليه اأجاب قائاًل: يف �ضهر .......... من عام 1431هـ 
ت�ضري مع  العمر �ضهرين وهي مري�ضة وكانت  تبلغ من  وجدت بكرة )ناقة( �ضغرية 

�حلكم باإعادة ناقة مت بيعهادون علم �ل�ضريك
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اإبل تعود ملكيتها للمدعو .......... وذلك يف هجرة اأم خن�رض فتوقعت اأنها مملوكة 
يف  �رضكاء  وهم  املدعي  واأخوه  هو  النوق  من  عدداً  ميلك  الذي   .......... للمدعو 
ملكيتها وم�ضهور عنهم ذلك فذهبت .......... واأخربته بها واأنها مري�ضة وطلبت منه 
اأن يبيعني اإياها فوافق على ذلك واتفقنا بعد مفاو�ضة على اأن اأ�ضرتيها منه بثمامنائة 
ريال وفعاًل قمت ب�رضائها و�ضلمته الثمن ويف احلقيقة مل اأكن جازماً اأنها .......... الأنه 
اأنها له وملا  اإبله جعلني اأظن  مل يكن عليها و�ضم وكانت �ضغرية ولكن وجودها مع 
�ضاألته عنها اأخربين اأنها له ويف احلقيقة اأنني مل اأخذ راأي هذا احلا�رض الأن .......... 
مل يطلب مني مهلة مل�ضاورة اأخيه هذا احلا�رض ولي�ضت هذه املرة االأولى التي اأ�ضرتي 
منه نوقاً والعادة اأنه هو الذي يتولى اأمور البيع وعليه فاإنا غري م�ضتعد باإعادة البكرة 
للمدعي واأطلب رد دعواه واإذا كان �ضي�ضلمني خم�ضة ع�رض األف ريال فال مانع لدي 
من اإعادتها وبدون ذلك لن اأعيدها هذا جوابي ف�ضاألت املدعي منذ متى طالبت باإعادة 
الناقة حمل النزاع؟ فقال: لقد افتقدت الناقة يف �ضيف العام املا�ضي وبعد �ضهرين 
من فقدي لها علمت اأنها لدى املدعى عليه واأنه ا�ضرتاها من �رضيكي �ضقيقي .......... 
وقدره  مبلغ  ل�ضقيقي  �ضّلمه  الذي  الثمن  كامل  له  واأعيد  يعيدها يل  اأن  منه  فطلبت 
ثمان مائة ريال هكذا اأجاب واأ�ضاف قائاًل: واأنا االآن اأطالب املدعى عليه باإعادتها يل 
واأتعهد باأن اأ�ضلمه كامل الثمن هكذا اأ�ضاف كما �ضاألت املدعي عن موا�ضفات الناقة 
فقال: ملا ا�ضرتاها املدعى عليه كان عمرها اأربعة اأ�ضهر تقريباً وهي �ضفراء اللون ولي�س 
عليها و�ضم الأنها �ضغرية ونحن ن�ضميها )طافحة( هكذا اأجاب ثم �ضاألت املدعى عليه 
هل الناقة التي ا�ضرتيتها من �رضيك املدعي هي الناقة التي يطالب بها املدعي؟ فقال: 
مل  ملاذا  اأدري  وال  �ضهران  عمرها  اإن  حيث  �ضنها،  مقدار  يف  اأخالفه  فقط  واأنا  نعم 
يطالبني املدعي باإعادة الناقة فور �رضائها؟ هكذا اأجاب. ف�ضاألته هل كان املدعي يعلم 
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ب�رضائك الناقة من �ضقيقه و�ضكت عن ذلك ثم طالبك فاأجاب قائاًل: احلقيقة اأنني ال 
اأدري هل تاأخر املدعي يف املطالبة بعد علمه بذلك اأم ال، هكذا اأجاب وبالرجوع 
للمعاملة وجدت بها يف ال�ضفحة االأولى من ملف اال�ضتدالل املرفق لفة1 اأن املدعي 
تقدم بال�ضكوى يف يوم .......... املوافق  ../../1431هـ ا.هـ. ثم قال املدعي اإنني 
ثمنها  اأ�ضلم  اأن  على  الأخذها  �ضعيت  عليه  املدعى  لدى  ناقتي  بكون  علمي  مبجرد 
للمدعى عليه هكذا قرر ثم �ضاألت املتداعيني هل لديهما ما ي�ضيفانه فاأجاب كل واحد 
اإلى ما تقدم من الدعوى وجوابها وتوافق املتداعيني على اأن  منهما بالنفي. فنظراً 
الناقة حمل النزاع هي ملك للمدعي باال�ضرتاك م�ضاعة بينه وبني �ضقيقه وتوافقهما 
باأن ثمن الناقة حمل الذي �ضلمه املدعى عليه هو ثمامنائة ريال ونظراً ملطالبة املدعي 
باإعادة ناقته وتعهده بت�ضليم الثمن الذي ا�ضتقر عليه العقد للمدعى عليه ولقوة القول 
بثبوت ال�ضفعة يف املنقوالت كاحليوان وهو رواية عن االإمام اأحمد قال يف ال�رضح 
)قال ابن اأبي مو�ضى وقد روى عن اأبي عبداهلل رواية اأخرى اأن ال�ضفعة واجبة فيما 
ال ينق�ضم كاحلجر وال�ضيف واحليوان وما يف معنى ذلك قال اأبو اخلطاب وعن اأحمد 
قوله  لعموم  مالك  قول  وهو  منفرداً  بيع  واإن  والغرا�س  البناء  ال�ضفعة جتب يف  اأن 
وال�رضر  ال�رضر  لدفع  ال�ضفعة وجبت  والأن  يق�ضم(  فيما مل  )ال�ضفعة  ال�ضالم  عليه 
اهلل  �ضلى  النبي  عن  مليكة  اأبي  ابن  روى  وقد  ينق�ضم  فيما  منه  اأبلغ  ينق�ضم  ال  فيما 
ثبوت  عن  االإن�ضاف  يف  وقال  ا.هـ.  �ضيء(  كل  يف  )ال�ضفعة  قال  اأنه  و�ضلم  عليه 
الثانية فيه ال�ضفعة اختاره ابن عقيل  ال�ضفعة يف احليوان ونحوه ما ن�ضه )والرواية 
واأبو حممد اجلوزي وال�ضيخ تقي الدين رحمه اهلل قال احلارثي: وهو احلق( وهذا 
اأبي حنيفة ورواية عن االإمام مالك رحمهما اهلل واختاره  القول هو مذهب االإمام 
ابن �رضيج من اأ�ضحاب ال�ضافعي وحكى قواًل قدمياً لل�ضافعي واختار هذا القول عدد 
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من املحققني من اأهل العلم )ينظر: ال�رضح واالإن�ضاف 383/15، 380، 375، 376 
ال�ضالك 228/2 واملهذب 495/1( وبذلك يزول ال�رضر  والهداية 34/4 وبلغة 
ثبت  فقد  لذا  الق�ضية،  هذه  مثل  يف  ال�رضعية  املقا�ضد  تق�ضيه  ما  مع  املتوافق  وهو 
الناقة  اإعادة  املدعي  ال�ضفعة واملطالبة مبقت�ضاها وحيث طلب  للمدعي حق  اأن  لدي 
حمل النزاع مع التزامه باإعادة الثمن للمدعى عليه، لذا فقد األزمت املدعى عليه باأن 
ي�ضلم للمدعي الناقة حمل النزاع حااًل كما األزمت املدعي باأن يعيد للمدعى عليه 
ثمن الناقة حمل النزاع مبلغ وقدره ثمامنائة ريال واأفهمت املدعى عليه باأن له التقدم 
الناقة منذ �رضائها وعو�س  اأنفقه على  باملطالبة بعو�س ما  اإن رغب  بدعوى م�ضتقلة 
منائها املت�ضل ونحو ذلك ففهم ذلك وبجميع ما تقدم حكمت وباإعالن احلكم قنع 
اأكتفي  املدعي وقرر املدعى عليه املعار�ضة وقال: ال اأرغب يف تقدمي الئحة ولكني 
مبا ذكرته يف املرافعة هكذا قرر. وعليه فقد قررت رفع املعاملة ملحكمة اال�ضتئناف، 

حرر يف ../../1432هـ وباهلل التوفيق.   

�لقا�ضي باملحكمة �لعامة بعرعر

حممد بن م�ضاعد �لعتيبي

الق�ضايا  لتمييز  ال�ضاد�ضة  الدائرة  ق�ضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد:  وحده  هلل  احلمد 
احلقوقية مبحكمة اال�ضتئناف بالريا�س على املعاملة الواردة من ف�ضيلة رئي�س املحكمة 
من  ال�ضادر  ال�ضك  بها  املرفق  ـــ  ../../1432ه وتاريخ    )....( برقم  بعرعر  العامة 
 .......... برقم  امل�ضجل  العتيبي  م�ضاعد  بن  حممد  ال�ضيخ  باملحكمة  القا�ضي  ف�ضيلة 
وتاريخ  ../../1432هـ اخلا�س بدعوى .......... �ضد/ .......... ب�ضاأن طلبه احلكم 
بال�ضك واملت�ضمن حكم ف�ضيلته  ناقة على النحو املو�ضح  باإعادة  على املدعى عليه 
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قا�ضي ��ضتئناف 

عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لقا�ضم

رئي�س �لد�ئرة

حممد بن حممد �ضرمي �ل�ضعبي

اإلزام املدعى عليه باأن ي�ضلم للمدعي الناقة حمل النزاع حااًل كما األزم املدعي باأن 
يعيد للمدعى عليه ثمن الناقة حمل النزاع مبلغ وقدره ثمامنائة ريال واأفهم املدعى 
عليه باأن له التقدم بدعوى م�ضتقلة اإن رغب باملطالبة بعو�س ما اأنفقه على الناقة منذ 
�رضائها وعو�س منائها املت�ضل ونحو ذلك. وبدرا�ضة ال�ضك و�ضورة �ضبطه واأوراق 

املعاملة تقرر الدائرة امل�ضادقة على احلكم.
واهلل املوّفق و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم.

قا�ضي ��ضتئناف

عبد�هلل بن عبد�لكرمي �لالحم


