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احلم���د هلل وبع���د ففي يوم االثن���ن املوافق 1434/2/11ه���� لدي اأنا عبداهلل بن �ص���الح 
الع�صيبي  قا�صي حمكمة بدر وبناًء على الدعوى املقدمة من ..... واملقيدة لدينا برقم ..... 
يف 1433/12/26ه� افتتحت اجلل�ص���ة االأولى يف ال�ص���اعة التا�صعة والن�صف �صباحاً  وفيها 
ح�رض  ..... وادعى على احلا�رض  ..... قائاًل يف حترير دعواه لقد ا�ص���رى املدعى عليه من 
.....  الدار الواقعة يف خمطط )اأ( يف حمافظة بدر  واململوكة يل مبوجب ال�ص���ك ال�صادر 
من هذه املحكمة برقم ..... يف 1397/6/7ه� واملرهونة ل�صندوق التنمية العقارية ا�صراها 
بعد �أن بعتها على..... مببلغ قدره �أربعون �ألف ريال على �أن يلتزم ب�ص���د�د �أق�صاط �صندوق 
�لتنمية �لعقارية وقدرها مائتان وخم�صون �ألف ريال ومل ي�صدد من �لأق�صاط �صيئاً بل باع �لد�ر 
على هذا احلا�رض وقد �صدر من هذه املحكمة حكم بال�صك رقم ..... يف 1427/1/29ه� 
وم�ص���دق من حمكمة �ل�صتئناف مبكة يت�صمن بطالن هذه �ملبايعات مع �إفهام كل من باع �أو 
ا�ص���رى الرجوع بالثمن على من باعه عليه واإفهام البائع بالرجوع على امل�صري باالأجرة يف 
�مل���دة �لتي بقيت يف يده ولأن �لد�ر بقيت يف يد �ملدعى عليه من حني �رش�ئه �لد�ر من ..... 
بتاريخ 1421/2/22ه� حتى باعها على �صخ�ص �آخر هو ..... يف 1432/9/6ه�  اأطلب 
�إلز�مه حاًل بدفع �أجرة هذه �لد�ر ملدة بقاءها يف يده وهي �ص���نتان  و�ص���تة �أ�صهر و�أربعة ع�رش 
يوماً وقدرها ح�ص���ب قيمة �ملثل �إجماًل  مبلغ وقدره خم�ص���ة و�صبعون �ألف ريال بو�قع �ألفان 
وخم�ص���مائة ريال لل�صهر �لو�حد  هذه دعو�ي وبعر�ص ذلك على �ملدعى عليه �أجاب قائاًل ما 
ذكره �ملدعي من �ملبيع و�ل�رش�ء لهذه �لد�ر �ملو�ص���وفة يف �لدعوى وتاريخها وما �ص���در فيها 
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من حكم باإبطال �ملبايعات �لتي متت على هذه �لد�ر �ملرهونة �صحيح و�أما مطالبته بدفع �لأجرة 
غري �ص���حيح بل �إنني خ�رشت فيها بالرتميم �لذي حك���م يل فيه باأقل من تكلفتي وما بني على 
باطل فهو باطل مع �أنه ل ميكن �أن تكون �أجرة �ملثل مبلغاً وقدره �ألفان وخم�صمائة ريال لل�صهر 
الواحد وهو بيت قدمي جداً ال يوجد فيه كهرباء وال نوافذ وال ي�صلح لل�صكن وقد قدرت هيئة 
�لنظر يف حمكمة ينبع يف �حلكم �ل�ص���ابق بني �ملدعي .....�أجرتها لعام 1421ه� مببلغ وقدره 
�أل���ف وثالثمائة ريال لل�ص���هر �لو�حد هذه �إجابت���ي وبعر�ص ذلك على �ملدع���ي �أجاب قائاًل 
بالن�صبة لقيمة �لرتميم فقد �صدر فيها حكم �صدي وقمت بتنفيذه و�أما تقدير هيئة �لنظر لالأجرة 
فهي قبل �لرتميم �أما بعد �لرتميم فهي تختلف نظر�ً لأن قيمة �لرتميم دفعتها للمدعى عليه هذه 
�إجابت���ي وب�ص���وؤ�ل �ملدعى عليه عن مدة �لرتميم �أجاب قائاًل لقد ��ص���تغرق �لرتميم مدة �ص���نة 
ون�ص���ف هذه �إجابتي وبعر�ص ذلك على �ملدعي �أجاب قائاًل لقد �عرتف �ص���ابقاً بحكم �إبطال 
�ملبايعة �أن مدة �لرتميم ��ص���تغرقت �صتة �أ�ص���هر ومل يتم جتديدها هذه �إجابتي وبعر�ص �ل�صلح 
ونظ���راً النتهاء وقت اجلل�ص���ة وحلاجة التاأمل عليه رفعت اجلل�ص���ة ويف ي���وم الثالثاء املوافق 
1434/4/16ه�  افتتحت اجلل�صة الثانية يف وقتها املحدد ال�صاعة التا�صعة �صباحاً وفيها ح�رض 
�ملدعي و�ملدعى عليه وب�ص���وؤ�لهما هل تو�ص���ال �إلى �ص���لح بينهما �أجابا مل نتو�صل �إلى نتيجة 
وقدم املدعى عليه ورقة ن�ص���ها "�ملنزل عند �رش�ئه ل ي�صلح لل�ص���كن و�إمنا يحتاج �إلى ترميم 
��ص���تغرق �أكرث من �صنة و�إدخال �لكهرباء له و�أنه كيف يتحول عقد �لبيع �إلى عقد �إيجار وكما 
�نتفع �لبائع باملبلغ �نتفعت باملنزل وقد جاء يف �لن�ص �لنبوي �إمنا �خلر�ج بال�صمان ونظر�ً �إلى 
�أنه ل يجب يف �لعقد �لفا�صد قيمة �ملنفعة مطلقاً كما قرر �صيخ �لإ�صالم يف �لفتاوى ج406/29 
وقد روى عبد�لرز�ق بن همام يف �مل�ص���نف ج1/8 �ل�صعبي عن �رشيح �خت�صم �إليه رجالن 
يف د�ر باعها �أحدهما �صاحبه فرد �لبيع فقال �لرجل فاأين غلت د�ري قال �رشيح ماله كما �نتفع 
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�لبائع باملال �نتفع �مل�صرتي باملنزل مدة بقاء �لعني و�أنه هل يعقل �أجار منزل �صعبي �صنة ون�صف 
�صتة و�صبعون �ألف ريال علماً باأن �للجنة �ملقررة لالأجار كان فيها �صيئاً من �لع�صو�ئية لأنها من 
ينبع ومل ت�صتند على ت�صعرية �أي مكتب عقاري يف بدر وبعر�ص �ل�صلح على �ملتد�عيني رف�ص 
املدعى عليه ال�ص���لح وللتاأمل رفعت اجلل�ص���ة ويف ي���وم الثالثاء املواف���ق 1435/1/23ه� 
�فتتحت �جلل�صة �لثالثة يف �ل�صاعة �لعا�رشة �صباحاً وفيها ح�رش �ملدعي و�ملدعى عليه وب�صوؤ�لهما 
عن ال�ص���لح بينهما بعد احلث عليه واأنه اأبراأ لذمتهما اأجاب املدعى عليه بعدم قبوله ال�ص���لح 
فبعد �ص���ماع الدعوى واالإجابة املت�ص���منة اإقرار املدع���ى عليه ب�رضاء العق���ار العائد للمدعي 
و�ل�صكنى فيه برهة من �لزمن وم�صادقتهما برهن �لعقار ل�صندوق �لتنمية �لعقارية وم�صادقتهما 
كذلك ب�ص���دور حكم ق�صائي باإبطال �لبيع و��ص���تالم �ملدعي �لد�ر و�ملدعى عليه �لثمن وبعد 
�لطالع على حكم �ل�ص���لف يف �أ�صل هذه �ملبايعات وما ت�صمنه من �إبطال �لبيع بال�صك رقم 
..... يف 1427/6/29ه���� و�مل�ص���دق من حمكم���ة �لتمييز مبكة �ملكرم���ة برقم .....  يف 
1428/3/6ه� ون�ص �لت�ص���ديق كما يلي: "فقد جرى منا ق�ص���اة �لتميي���ز بالد�ئرة �حلقوقية 
�لأولى يف حمكمة �لتمييز مبكة �ملكرمة �لطالع على هذ� �حلكم �ل�صادر من ف�صيلة �ل�صيخ/ 
طالل بن عبد�هلل �حلميد�ن قا�ص���ي حمكمة بدر �ملوؤرخ يف 1427/6/29ه� وامل�ص���جل بعدد 
..... �ملت�ص���من دع���وى ..... و�ملحك���وم فيه مبا يل���ي: �أوًل: بطالن �ملبايع���ة �لتي متت بني 
�ملتد�عيني لأنها متت بدون �إذن �ملرتهن وهو �ص���ندوق �لتنمية �لعقاري مع �إلز�م �ملدعى عليه 
�ملدخل يف هذه �لدعوى .....   برفع يده عن هذ� �لبيت فور �كت�صاب هذ� �حلكم للقطعية. 
ثانياً: �ص���قوط دعوى �ملدعي �ص���د �ملدعى عليه ..... لأن �لعني لي�ص���ت يف يده و�إمنا يف يد 
.....  ثالثاً/ �لأمر باإقامة دعوى عامة منفردة �صد كل من باع �أو ��صرتى هذ� �لبيت  �ملرهون 
وه���م �ملدعي و�ملدعى عليه .....  و�ملدخل يف هذه �لدع���وى .....  ومن باعه على .....  
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وهو .....  بعد �كت�صاب هذ� �حلكم للقطعية مع �إفهام كل من باع �أو ��صرتى باأن له �أن يعود 
بالثمن على من باعه عليه و�إفهام �ملدعي باأن له �أن يعود بالأجرة على كل من ��ص���رت�ه و�صكن 
فيه وبدر��ص���ة �حلكم و�صورة �صبطه ولئحته �لعرت��صية �ملقدمة من .....  تقرر ما يلي: 1/ 
املوافق���ة على الفقرة االأولى والثانية من احلكم. 2/ نق�ص ما قرره ف�ص���يلته يف �لفقرة �لثالثة 
وهي �إقامة �لدعوة �لعامة على �أطر�ف �لدعوى و�هلل �ملوفق و�صلى �هلل على نبينا حممد وعلى 
�آله و�ص���حبه و�صلم"�أ.ه�.  وبعد �لطالع على �لعمل �لق�ص���ائي يف بيع �ملرهون وجدته على 
منهجني بني ت�صحيح و�إبطال ومبا �أن هذه �لق�صية قد مت �حلكم بها بالإبطال على خالف عملي 
�لق�صائي يف  ت�ص���حيح �لعقد بعد �إذن �لر�هن وبعد �لتاأمل و�إمعان �لنظر يف و�صف وتكييف 
هذه �لق�ص���ية ظهر يل �أنها مطالبة باأجرة مقبو�ص بعقد فا�ص���د وبعد �لبحث يف هذه �مل�صاألة مل 
�أجد لها حترير�ً فقهياً و�فياً و�أقو�ل �لفقهاء فيها متغايرة وغري م�صتقرة وهذ� طرف منها فقد جاء 
عن �ملاوردي يف �حلاوي �لكبري )318/5( ما ن�ص���ه: "�إذ� قب�ص �جلارية عن بيع فا�صد مل َيُجْز 
له �أن يبيعها؛ لأنه مل ميلكها، فاإن باعها فالبيع باطل، وتنزع من يد �مل�ص���رتي �لثاين، وترد �إلى 
بائعه���ا �لأول، ويرجع �مل�ص���رتي �لأول على �لبائع بالثمن �لذي دفعه �إليه، ويرجع �مل�ص���رتي 
�لثاين على �مل�صرتي �لأول بالثمن �لذي دفعه �إليه، فلو باعها �لثاين على ثالث، و�لثالث على 
ر�بع فعقود جميعهم باطلة وترد على �لأول، ويرت�جعون بالأثمان" وجاء عن �لكا�ص���اين يف 
بدائع ال�ص���نائع )304/5( يف �ص���حة ت�رشفات �لقاب�ص بعقد فا�صد مبا ن�صه: "�أن هذ� �مللك 
يفيد �مل�ص���رتي �نطالق ت�رشف لي�ص فيه �نتفاع بعني �ململوك بال خالف من �أ�ص���حابنا كالبيع 
و�لهبة و�ل�ص���دقة و�لإعتاق و�لتدبري و�لكتابة و�لرهن و�لإجارة ونحو ذلك مما لي�ص فيه �نتفاع 
بع���ني �ملبيع، و�أما �لت����رشف �لذي فيه �نتفاع بع���ني �ململوك كاأكل �لطع���ام، ولب�ص �لثوب، 
وركوب �لد�بة، و�صكنى �لد�ر، و�ل�صتمتاع باجلارية، فال�صحيح �أنه ل يحل؛ لأن �لثابت بهذ� 
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�لبيع ملك  خبيث، و�مللك �خلبيث ل يفيد �إطالق �لنتفاع؛ لأنه و�جب �لرفع" وجاء عن ابن 
قد�مة يف �ملغني )107/6( �أن �ملقبو�ص بعقد فا�ص���د كاملقبو�ص بالعقد �ل�ص���حيح فيما يرجع 
�إلى �ل�ص���مان وعدمه، فما ي�ص���من يف �لعقد �ل�ص���حيح ي�ص���من يف �لعقد �لفا�صد. وجاء يف 
�ل�رشح �لكبري يف ذيل �ملغني )56/4( ما ن�صه: "وعليه رد �ملبيع مع منائه �ملنف�صل و�أجرة مثله 
مدة بقائه يف يده و�إن نق�ص �صمن نق�صه لأنها جملة م�صمونة فاأجز�وؤها تكون م�صمونة �أي�صاً 
و�إن تلف �ملبيع يف يد �مل�ص���رتي فعليه �صمانه بقيمته يوم �لتلف قاله �لقا�صي ولأن �أحمد ن�ص 
عليه يف �لغ�ص���ب ولأنه قب�ص���ه باإذن مالكه فاأ�ص���به �لعارية". ويف مناء �ملقبو�ص بعقد فا�ص���د 
و�ص���مانه ما �أخذ به �حلنفية )بد�ئع �ل�ص���نائع 302/5( و�ل�ص���افعية )�ملجموع �رشح �ملهذب 
370/9( و�حلنابلة يف �ل�صحيح عندهم )�ملغني 328/6( �إلى �أن زيادة �ملقبو�ص بعقد فا�صد 
�ملنف�صلة ل متنع �لف�صخ، ويجب ردها مع �أ�صلها �إلى �لبائع، ولزوم �صمانها عند �لتلف �صو�ء 
�أكانت هذه �لزيادة �ملنف�ص���لة متولدة من �لأ�صل كالولد و�للنب و�لثمرة لأن هذه �لزيادة تابعة 
لالأ�صل لكونها متولدة منه، و�لأ�صل م�صمون �لرد فكذلك �لزيادة كما يف �لغ�صب، �أم كانت 
�لزيادة غري متولدة منه من �لأ�صل كالهبة و�ل�صدقة و�لك�صب لأن �لأ�صل م�صمون �لرد وبالرد 
ينف�ص���خ �لعقد من �لأ�ص���ل فتبني �أن �لزيادة ح�ص���لت على مالكه )بد�ئع �ل�صنائع 302/5( 
وقال �ص���يخ �لإ�ص���الم �بن تيمية يف �لفت���اوى )85/30(: "و�إذ� كان �لبيع فا�ص���د�ً مل يكن له 
�ملطالبة بالثمن �مل�ص���مى، لكن �إن تع���ذر رد �لعني رّد �لقيمة، و�إن كان قد عمل فيها �مل�ص���رتي 
�ل�رشيك فله ربح مثله يف ن�ص���يب �ل�رشيك؛ فاإن �لفقهاء متنازعون فيما ف�ص���د من �مل�صاركة، 
وامل�صاربة... واإذا عمل فيها العامل هل ي�صتحق اأجره املثل اأم ي�صتحق ق�صط مثله من الربح؟ 
على قولني: �أظهرهما �لثاين وهو قول �بن �لقا�ص���م، و�لعو�ص يف �لعقود �لفا�صدة هو نظري ما 
يجب يف �ل�ص���حيح عرفاً، وعادة، كما يجب يف �لبيع و�لإجارة �لفا�ص���دة ثمن �ملثل، و�أجرة 



383 العدد  |63| جمادى الأولى 1435هـ    

املثل...". وجاء يف �رشح منتهى �لإر�د�ت للبهوتي" 237/3( ما ن�صه: "ويحرم ول ي�صُح 
ت�رشف يف مقبو�ص بعقد فا�صد لأن وجوده كعدمه، فال ينتقل �مللك به وُي�صمن هو �أي �ملبيع 
�ملقبو�ص بعقد فا�صد، كمغ�صوب وت�صمن زيادة من ولٍد وثمرٍة وك�صٍب، وغريها، كمغ�صوب 
حل�ص���وله بيده بغري �إذن �ل�رشع، �أ�صبه �ملغ�صوب، وعليه �أجرُة مثله ما كان بيده، ويرد زو�ئده 
�ملنف�ص���لة، وعليه بدل ما تلف منه �أو من زو�ئده". وجاء يف معونة �أويل �لنهي �رشح �ملنتهى 
البن النجار )128/5( ما ن�ص���ه: "ول ي�ص���ح ويحرم ت�رشف يف مقبو�ص بعقد فا�ص���د، لأن 
ف�ص���اد �لعقد كعدمه فال ينفذ ت�رشفه فيه لعدم �نتقال �مللك وي�ص���من ه���و �أي �ملقبو�ص بعقد 
فا�ص���د وي�صمن زيادته �أي�صاً ك�صمان مغ�صوب لأنه ملك غريه ح�صل يف يده بغري �إذن �ل�رشع 
فاأ�صبه �ملغ�صوب. فعلى هذ� يلزمه �أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده ويردُّ  معه زيادته �ملنف�صلة 
و�أر�ص ما نق�ص عنده وعليه بدل ما تلف منه �أو من زيادته �حلا�صلة عنده وفيها وجه، �أنها �أمانة 
ويظهر لنا بعد عر�ص و�رشد �أقو�ل �لعلماء قيا�ص من  فال �صمان عليه بتلفها عنده؛ كعارية".. 
�أخذ برد �لنماء �ملنف�ص���ل �أو �أجرة �لبقاء يف �لد�ر ونحوها م�ص���األة �ملقبو�ص بعقد فا�ص���د على 
م�ص���األة �ملغ�صوب وقال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية رحمه �هلل )407/29-409( مفرقاً بني قب�ص 
�لغا�ص���ب و�لقب�ص بعقد فا�ص���د مبا ن�صه: "فاإذ� كان �لعقد فا�ص���د�ً مل يثبت جميع مقت�صاه من 
وجوب �لتقاب����ص و�لت�رشف، وحل �لت�رشف و�لنتفاع ونحو ذلك، فاإذ� �ت�ص���ل به �لقب�ص 
فهو قب�ص ماأذون فيه بعقد فلي�ص مثل قب�ص �لغا�صب �لذي هو بغري �إذن ولهذ� قال �لفقهاء: ما 
�ص���من بالقب�ص يف �لعقد �ل�صحيح �ص���من بالقب�ص يف �لعقد �لفا�صد، كاملبيع و�ملوؤجر وما مل 
ي�صمن بالقب�ص يف �لعقد �ل�صحيح ل ي�صمن بالقب�ص يف �لعقد �لفا�صد كالأمانات من �مل�صاربة 
و�ل�رشكة ونحوها؛ لوجود �لإذن. ولهذ� تنازع �لعلماء يف ح�ص���ول �مللك بالقب�ص فيه، وفيما 
ي�صتحقه من �لعو�ص، هل هو �مل�صمى �أو عو�ص �ملثل �أو نحو ذلك. وذلك �أن �لفرق بينهما من 
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وجهني �أحدهما: �أن ذلك قب�ص بغري �إذن �ملالك، وهذ� قب�ص باإذن �ملالك. �لثاين: �أن هذ� قب�ص 
�قت�ص���اه عقد، و�إن كان فيه ف�ص���اد، وذ�ك قب�ص مل يقت�صه عقد بحال؛ ولهذ� نوجب يف ظاهر 
�ملذهب �مل�صمى يف �لنكاح �لفا�صد، ويف �مل�صاربة �لفا�صدة، ونحوها على �أحد �لقولني...... 
بل �ل�ص���و�ب �أنه ل يجب يف �لفا�صد قيمة �لعني، �أو �ملنفعة مطلقاً، وذلك لأن �لعني لو �أمكن 
ردها �أو مثلها لكان ذلك هو �لو�جب..... "و�ص���ئل �بن �صعدي رحمه �هلل عن �ملقبو�ص بعقد 
فا�ص���د فاأجاب قائاًل: "قال �لأ�ص���حاب يف �ملقبو�ص بعقد فا�ص���د �إنه م�ص���مون على �لقاب�ص 
كاملغ�صوب �أقول: و�ختار �ل�صيخ تقي �لدين �أن �ملقبو�ص بعقد فا�صد غري م�صمون و�أنه ي�صح 
�لت�رشف فيه لأن �هلل تعالى مل ياأمر برد �ملقبو�ص بعقد �لربا بعد �لتوبة ولأنه قب�ص بر�صى مالكه 
فال ي�ص���به �ملغ�صوب، ولأن فيه من �لت�ص���هيل و�لرتغيب يف �لتوبة ما لي�ص يف �لقول بتوقيف 
توبته على رد �لت�رشفات �ملا�ص���ية مهما كرثت و�صقت ")فتاوى �بن �صعدي �ص218( قال �بن 
عثيمن رحمه اهلل  معلقاً على القاعدة ال�صاد�ص���ة واالأربعن من قواعد ابن رجب ما ن�صه: "�إن 
�ص���حة �لت�رشف يف �لبيع �لفا�ص���د م�ص���تند �إلى �لإذن كما يف �لعقود �جلائرة �إذ� ف�صدت مثل 
�لوكالة، وكلت زيد�ً �أن يبيع هذ� �ل�ص���يء فباعه ثم تبني ف�ص���اد �لوكالة فت�رشفه �ص���حيح لأنه 
م�صتند �إلى �لإذن بخالف �لبيع �لفا�صد فاإن �صحة ت�رشف �مل�صرتي لي�ص م�صتند�ً �إلى �لإذن بل 
م�ص���تند �إل���ى �مللك و�إذ� كان �لعقد فا�ص���د�ً ل يثبت �مللك، �إذ�ً فت�رشفه مبني على �ص���يء غري 
�ص���حيح فال يكون كالوكالة �إذ� ف�ص���دت ولكن ما �أ�رشت �إليه �آنفاً �أن هذ� �مل�ص���رتي لول �إذن 
�لبائع له ما ت�رشف وحينئذ ميكن �أن نقول: �مللك ل يثبت لكن �لت�رشف �صحيح بناًء على �أن 
�لرج���ل �أعطاه �ملبيع على �أنه ملكه وهذ� ت�رشف على �أنه ملكه فيكون �لت�رشف �ص���حيحاً.. 
"وج���اء يف جو�ه���ر �لإكليل �رشح خمت�رش خليل )27/2( ما ن�ص���ه: "و�إن قب�ص �مل�ص���رتي 
( ب�صم �لر�ء وت�صديد �لد�ل �أي �ملبيع لبائعه وجوب �إبقائه على ملكه )و( �إن  فا�صد�ً �ملبيع )ُردَّ
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كان �مل�صرتي ��صتغله بعد قب�صه ف� )ل( يرد )غلته( لأن �صمانه منه و�خلر�ج بال�صمان و�إن كان 
�مل�صرتي �أنفق عليه فال يرجع على بائعه بنفقته فاإن مل يكن للمبيع غلة فله �لرجوع بالنفقة فاإن 
�أحدث �مل�ص���رتي باملبيع فا�صد�ً ماله عني قائمة كبناء و�صبغ فريجع بنفقته و�ل�صكنى و�للب�ص له 
وحمل رد �ملبيع فا�ص���د�ً �إن مل يفت" وقد ثبت عن عائ�ص���ة ر�صي �هلل عنها �أن رجاًل �بتاع عبد�ً 
فاأقام عنده ما �صاء �أن يقيم ثم وجد به عيباً فخا�صمه �إلى �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فرده عليه 
فقال �لرجل يا ر�ص���ول �هلل ��صتعمل غالمي فقال عليه �ل�ص���الة و�ل�صالم: "�خلر�ج بال�صمان" 
رواه عدد من امل�ص���نفن يف اجلوامع وامل�صانيد وال�ص���ن كاالإمام اأحمد والرمذي واأبي داود 
و�لن�ص���ائي و�بن ماج���ه و�لبيهقي يف �لكربى و�حلاكم وغريهم. ومما ي�ص���ند هذ� �حلديث قوله 
�ص���لى �هلل عليه و�صلم: )ل يغلق �لرهن من �ص���احبه �لذي رهنه له غنمه وعليه غرمه( )رو�ه  
مالك و�حلاكم وقال هو �صحيح على �رشط �ل�صيخني( و�مل�صرتي يف هذه �لق�صية دخل �لعقد 
جاهاًل بف�ص���اد �لعقد و�لتزم �صمان �لعني ومل يلتزم �صمان �ملنفعة وملا قرره �أهل �لعلم من �أن 
�لقاب�ص يف �لعقد �لفا�ص���د �إذ� كان جاهاًل فحكمه يف �ل�صمان حكم �لقاب�ص من �لغا�صب �إذ� 
كان يجه���ل ذل���ك قال �بن قائ���د يف حا�ص���ية �ملنتهى )345/2( ما ن�ص���ه: "قوله وال ي�ص���ح 
ت�رشف....�إلخ يعني بغري عتق قوله كمغ�ص���وب: قال �بن ن�رش �هلل يف )حو��ص���ي �ملحرر(: 
ينبغي تقييده مبا �إذ� كان �لقاب�ص عاملاً بف�صاد �لعقد. �أما �إذ� كان جاهاًل فينبغي �أن يكون حكمه 
يف �ل�صمان حكم �لقاب�ص من �لغا�صب �إذ� كان جاهاًل يف �أنه ي�صمن ذلك فيما �لتزم �صمانه، 
ول ي�ص���من ما مل يلتزم �ص���مانه" وعلى هذ� فالذي يلزم �مل�ص���رتي �ص���مانه �لعني ل �ملنفعة 
و�لعني قائمة وموجودة من غري نق�ص فيها وردت �إلى �لبائع و�أما �ص���كن �مل�ص���رتي للد�ر فهو 
باإذن �ملالك بغ�ص �لنظر عن �صحة �لعقد ويتحمل �لبائع خطاأ عقده �لفا�صد وعليه فقد �رشفت 
�لنظ���ر عن دعوى �ملدعي و�أخليت �ص���بيل �ملدعى عليه يف هذه �لق�ص���ية ه���ذ� ما ظهر يل وبه 
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حكمت وبعر�ص���ه على الطرفن ق���رر املدعي عدم قناعته باحلكم وطل���ب رفعها اإلى حمكمة 
�ل�ص���تئناف بالئحة �عرت��ص���ية فاأجيب لطلبه و�أفهم باأن عليه مر�جع���ة �ملحكمة يوم �لأربعاء 
املوافق 1435/2/1ه� ففهم ذلك واأما املدعى عليه فقرر قناعته باحلكم و�ص���لى اهلل و�ص���لم 

على نبينا حممد حرر يف 1435/1/23ه� �ل�صاعة �لثانية ع�رشة ظهر�ً...
حكم ت�صديق

�حلمد هلل وحده، و�ل�صالة و�ل�صالم على من ل نبي بعده، وبعد: بناًء على �ملعاملة �لو�ردة 
�إلين���ا من �ملحكمة �لعامة مبحافظة بدر رقم ..... وتاريخ .../.../1435ه� واملحالة لنا من 
ف�صيلة رئي�ص حمكمة �ل�صتئناف باملدينة �ملنورة برقم ..... وتاريخ .../.../1435ه� فقد 
جرى منا نحن رئي�ص و�أع�ص���اء �لد�ئرة �حلقوقية �لثانية يف حمكمة �ل�ص���تئناف مبنطقة �ملدينة 
املنورة االطالع على هذا احلكم ال�صادر من ف�صيلة ال�صيخ عبداهلل بن �صالح الع�صيبي القا�صي 
باملحكمة �لعامة مبحافظة بدر و�مل�صجل بعدد ..... وتاريخ 1435/1/23ه� املت�صمن دعوى 
.....  �ص���د .....  �ملحكوم فيه مبا دون باطنه، وبدر��ص���ة �ل�صك و�ص���ورة �صبطه و�لالئحة 
�لعرت��ص���ية و�أور�ق �ملعاملة تقررت �مل�صادقة على �حلكم، و�هلل �ملوفق، و�صلى �هلل على نبينا 

حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم.

قا�سي ا�ستئناف 
عبداملح�صن بن حممد بن عبدالرحمن القا�صم 

قا�سي ا�ستئناف
عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن �صليمان �لعي�صى

رئي�س الدائرة 
�صليم اهلل بن �صليم بن كريدم العويف


