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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٖ٘) 

 ضمان املنافع املستوفاة يف العقد الفاسد، دون املراضاة
  ااال ضاامان علااى أ     ااا ا نااان املعاماااة  راضاااة   ،امضاامن نون  اار لفااري  راضاايهاملساافو اة يف ملاملراضاااةت ال     عان املنااا  لاًًا :اث

 نهما  يما اسفو اه مما أخذه  راضاة، لكنها  ضمن يف العقون الفاسدة على املشهور  ا ا قلنا ابن املعاماة عقد  اسد  ان نال   نهماا 
 سفو اة.ضا ن للمنا ع امل

ُؤ دًًَُ دِّ َ ململ رواياةوقد اسفدلوا على ضمان املناا ع املسافو اة يف العقاون الفاسادة  نلاة عديادة  نهاا   ً َ َْ  ًَ ََ  ت1ملتتَعلًَ  اْليًَِد َاًا ََ
ل و نهاا  قاعادة  مل ان أ لا   اا ،خذت عر ا  ويصدق على  نا عها انو أخذىا  خذ العني، عر اا  وابحلماا الشاائعوالعني مبنا عها قد أ  

ابلعقد الفاسد املسفويف ملنا عها ملنثمرة البسفان الذ  اسفأجره إبجارة  اسدة وقاد أنلهاا أو لا   اآلخذ عينا  غريه  هو لو ضا نت  ان 
ولاايا املقااام إال  قااام   فلاا  ،ااا، أو السااكن يف الاادار املساافأجرة  عقااد  اسااد أو  اابو  لاارت الااا ا اا اىا  بيااع  اسااد وقااد  اار والشاااة 

 ال  ر انو  ع رضى صاحب املال  نا  الو    املشهور و عض أنلفهم، نون األخذ والرن، ا ا لو نانت املعاماة  راضاة  اإل ارة لرأ
 .ت2ملتتاَل َيَِلُّ َااُل اْاِرٍئ ُاْسِلٍم ِإالؤ َعن ِطيب نًَْفٍس ِاْنهُ ململإ    ا أنا؛ال يضمن 

 وك لك املنافع غري املستوفاة
اة ال  ضاامن يف املراضاااة نمااا ىااو  ااديهي، و ضاامن يف العقااون الفاساادة علااى رأ  مجااع  اان الفقهااا  ان املنااا ع غااري املساافو رابعًًا : 

 رف  راضاة أو عقدا   اسدا  يظهر يف ىذه الثمرة أيضا .اسفنانا  للدليلني السا قني،  على رأ  ىؤال   الفرق  ني نون املعاماة ص  
ا فااوا  ااو وىااو علااى القاعاادة، ا ااا املااأخو  ابملراضاااة  ااال  ااب رنه لفااري  املااأخو  ابلعقااد الفاسااد  ااورا  واجااب نمااا ان رن  َااسًًا : 

 نعم  ىت نره وجب الرن إليو. ،الرضا
 (ٖ)دصحيح العقد الفاسد، بتصحيح الشرط املفسد، عكس الالعقد دتمة الفرق الااين:

، عكا الالعقد.. ولنمثاا لاو  اثالث ملاثنيا   ان العقد الفاسد ميكن  صحيحو، يف مجلة  ن املوارن  فصحيح الشرط املفسد سبق:
 أ ثلة ا ىت هبا األعالم 

 ان اإلنراه  بطا للعقد،  لو  زوجت وىي نارىة  كرىة نان عقدا   اسدا ، ولكنها لو رضيت ابلزواج  عدىا صح  العقد. -أ
م، وناذا لاو ابعاو ولاز   اسد، لكن املالر لو أجاز صحلو ابع الغاصب  ال غريه ملأ  املال املغصوبت عن نفسو،  انو عقد  -ب

 عن  الكو، ونذا  طلق الفضويل.
نما صرح  ذلر العديد  ن األعالم، و لر نلو عكا  اا لاو ي يكان   –لو رضي الامكرَه ابلبيع  عد زوال اإلنراه صح ولزم  -ج

 لاار ال اضااي ملااا أ ااان إ  عقاد و يااع أو نكاااح  ااا نااان ناارن رضااا  نهااا و نااو ابلاازواج  انااو ال يقااع  ااو الاازواج  لااو أجاااز وأجااازت الحقااا  
 .ت4ملالالزم إجرا  صيغة العقدت

 نقاط   وهنا
                                                           

 .224ص 1ىا، ج1445قم،  – عليو السالما ن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، نار سيد الشهدا   ت1مل
 .473ص 3ىا، ج1445قم،  – عليو السالما ن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، نار سيد الشهدا   ت2مل
 واملراضاة.ت 3مل
 ت.334الدرس مل ت4مل
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 الفرق بني اإلجازة والرضا
ا يف الغاصااب إ ا ماا  ينه لاايا إبنشاا  لاذلر قااد يفص اا اا الرضاا  ت1ملان الفارق  اني اإلجاازة والرضااا ىاو ان اإلجاازة إنشااا  األوىل:

از عقاده ملالفاسادت صاح وإن رضاي  او  قاً قلباا  نون ان  يازه أ   ادون ان ابع  ال غريه عن نفسو أو عن املالر ابن املالر إن أجا
 –الاذ  أجارا العقاد  نفساو  –ه ا اا املكارَ  ،ليا يف االلفزام  ذلر  ا يف ان ،ذا الففصيا وجها  اآلن والكالم  ،ينشأ اإلجازة ي يصح

 للرضا. ت2مل انو لو رضي ابلعقد صح نون حاجة إىل إجازة وإنشا  وإ راز
 الفرق بني العقد الفاسد واملراضاة عل  الصحيحي واألعمي

 ني الصحيحي واألعمي، ولكن الصاحيح ىاو الفارق  اني االلفازام  كاون املعامااة  ت3ملالففصيا يف وجون الثمرةانو قد يفوىم  الاانية:
  راضاة وااللفزام  كوهنا عقدا   اسدا  على نال املبنيني 

 الفرق عل  األعمي
إ   نا  على الوضع لؤلعم  ان العقد الفاقاد لابعض  اروط الصاحة عقاد  اساد  ففار  الفاروق ا مساة  ،ي  واضحا ا على األعم  

 ق اآل ية  ينو و ني املراضاة.و السا قة والفر 
 الفرق عل  الصحيحي: الرضا اجملرد والرضا املقيد

حيح ملأ  غاري املساففمع لشارائً الصاحةت وا ا على الصحيحي،  ان الفرق اث ت أيضا ، إ  على الصحيحي  ان العقاد غاري الصا
ويف ىيكاا  ترضاا نارنمليف املراضااة  ىاو اناو  ني املراضااة و يناو ليا  عقد أصال   ا ىو نرن ىيكا عقد أو نرن  بيو ابلعقد، والفرق 

 ت نما انو يف العقد الفاسد أيضا  الرضا  قي د. رضا  قيدملالعقد 
أ  ملالعقد الفاسد يف ا ا  ،ا  نهما االنففاع مبا اعطاه صاحبو لو لفري الرضا املفبانلان لكيف يف املراضاة ال  ر  وضيحو  انو 

يف ضمن ىذا العقد الفاسد  رضا  قيد إ  نان رضا  املوجون ويف ىيكا العقد ملأ  على الصحيحيت  ان الرضا الضمين  تعلى األعم ي
حيثية  قييدية للرضاا  او وإال ملاا اخفاار ىاذا العقاد نون غاريه أ   والظاىر ان حيثية نونو ىذا العقد ،أو يف ضمن ىيكا العقد و بيهو

 اا ا انففاى  ت4ملنوهناا ان رضاه نان يف ضمن عقد اإلجارة ملأو ىيكلهات ال يف ضمن عقد الصلح أو ا،بة املعوضاة وإال الخفاار أحاد ا
إن ي  الرضااا ه علااى نااون رضاااه  قياادا   ااو وعاادماخفياااره ،ااذا العقااد نون غااري   أ اريااة  ااا ققااق الرضااا يف ضاامنو انففااى الرضااا، والظاااىر

 عر ا . يف  لرال  ر  ، وانويفحقق
 عباارة أخارا  ان ازارز رضااه يف ضامن ىاذا و سل منا  لكن الرضا ال يف ضمن ىذا العقد ملأو ىيكلاوت غاري  علاوم واألصاا عد او، 

 ىذا العقد ملأو ا،يكات  قع  ؤونة اإلثبات.ا،يكا، ا ا رضاه ال يف ضمنو  ال نليا عليو  على  دعي وجون الرضا ال يف 
ال  اارق يف الفاارق الااذ   ناارعه  ااني العقااد الفاسااد وىيكااا العقااد  اان جهااة و ااني املراضاااة  اان جهااة أخاارا،  ااني  فلاا  دنبيًًه: 

لبعضااها ان الصااحيح ىااو الواجااد لكااا األجاازا  والشاارائً والفاسااد ملأو ا،يكااا لااو  قااًت ىااو الفاقااد و نهااا   عريفااات الصااحة والفسااان 
الصحيح ىو نون الشي  على  ا ينبغي ان يكون عليو والفاسد  و نها  انالصحيح ىو  نشأ األثر والفاسد  اقده أو قليلو  و نها  ان

 وصل  هللا عل  دمحم وآله الطاهرين ال.. إىل سائر املعاين السبعة للصحة والفسان الا  نرعىا يف حبث سا ق  فد ر.
ِيَاَن يف اْلَعْبِد، قَاَل: الؤِ   يًُْاِبُتُه ِفيِه اْلَورَُع َوالؤِ   ململقال   عليو السالمعبد هللا  عن أابن  ن سويد عن أيب قًُْلُت َاا الؤِ   يًُْاِبُت اإْلِ

 .(324ص 2الكايف، جمل تتُُيْرُِجُه ِاْنُه الطؤَمعُ 
                                                           

  نا  على نوهنا عقلة،  ا حىت على نوهنا نا فة،  فد ر. ت1مل
 على املسلكني مل ن ان اإلنشا  إ ان لالعفبار يف عاملو، أو إ رازت. ت2مل
 العقد الفاسد واملراضاة. يف الفرق  ني ت3مل
 نون اإلجارة. ت4مل


