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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(459) 
 األدلة على الضمان ابملسمى، يف العقد الفاسد

الثة على الضمان ابلبدل الواقعي يف العقدد الفاسدد، وقبدن ان ل مدن األدلدة ال  دد ادن اىل دارة إا اقا الددا ادن األدلدة فهذه أدلة ث
العقددد الفاسددد ا قددد يسددلدل لدده هددو ثالثددة أدلددة هددي ( يف العقددد الفاسددد فددان ادديف افددروا ال ددالمعلددى الضددمان ابملسددمى ألوهددو األقددن 

 لفسه، واىلقدام، واالرت از:
 ء العقد نفسه، واملناقشةقتضاإ -1

فقد سبق اله فاسد ف يف يدثثر يف الضدمان سدوامل املسدمى أم  دعهى وعلدى فدرا نثدعه فالده ينبردي ان يدثثر  (العقد الفاسدألأاا  -أ
 ،الدددواقعي إا املسدددمىالبددددل ابلددد من عدددن  ل  د  يف أصدددن الضدددمان ال يف خصدددوو املسدددمى أو البددددل الدددواقعي ألن الصددد ي  لصددد له ع ددد

فنبقدى واألدلدة األوليدة وهدي تفيدد ضدمان البددل الدواقعي  إ  ندان عدا ان يرسدا العدني لفسدها  ،فاسد فال يدثثر يف العددول إليدهوالفاسد 
 القيمة الواقعية. نان عليه إرساع  دهلا و دهلا هوفإ ا تلفت لديه  

 نه مقتضى إقدام املشرتي، واملناقشةإ -2
 رامل البضاعة ابملسمى ألاألقن فرضًا( فال يلزاده األن در ألالبددل الدواقعي( ول دن يدرد له أقدم على : إ، فبأن يقال(اىلقدامألوأاا  -ب
فدان املالدو أقددم  علدى ال ده ألابن ذخدذ أدن أتلدف  دلده الدواقعي ال اادن(لدزم للمالدو و دع ازيدن لسدلطنله ن إقدااه هذا  ع ا  إعليه: 

اسدل  علدى والده  ضدمن املعاالدة الصد ي ة، وحيد  الده راا   دذلو على اللنازل عن حقه  بيا  ضاعله ابألقن ان القيمدة الواقعيدة، يف
ي املالو ابألقن فله  لو وإن مل يرا فال الزم له  ه ألله اسل  ن رض  إااله وقد تعاقد عليه لزاه  لو، ول ن العقد إ ا ظهر فاسداً ف

يف ضدمن العقدد الفاسدد أيضداً الدزم لده ألن يلندازل  على االه وقد تنازل عن القيمة الواقعيدة إا املسدماة يف ضدمن اللعاقدد الصد ي ، وال
هدو له، واحلاصن: ان إقددام املرتد ع علدى الرتدرامل ابألقدن لديمل هدو امللدزم للبدائا،  دن قبدول البدائا لده ورضداه وإسدرا ه العقدد عليده  واراعاةً 

 ىألقن ان البدل الواقعيلزم له، فإ ا ظهر العقد فاسداً فأع الزم له ابن يقبن ابعن رضا هو املالعقد امللزم له أع 
 نه مقتضى االرتكاز واملناقشةإ -3
هدذا ال لداب اد اًل  نصدف القيمدة   ىاملرتد ع عندداا ا د  ان ، فقد ظهر حاله أا اضى إ  لقول اله حىت لدو فدرا (االرت ازألوأاا 

ال لاب إال  نصدف القيمدة،   يضمنان الأع  ،املعاالة ابطلة فاله ال يرت يها إال  نصف القيمة نذلو تنان ارت ازه على اله إن نال
فقد ، وهدذا االرت داز حدىت لدو يف ضدمن العقدد الصد ي  ق عليده ز امللف دالرتدر  املد   هدو لزم لده م  دلدزم للبدائا إ  الدفدان هدذا االرت داز  دع ا  

الرتدر  إادا يلدزم الطدر  فرا حتققه وفرا اله ارتقى إا ارتبة ان يعد  رطاً ناملذنور، ألونالمها اورد نالم، ل ن لدو سدل منامها( ل دن 
الرتر  يف ضمنه فان البائا ال يلزاده ف ي  نان ، ل ن إ ا ظهر العقد فاسداً ونان يف ضمن العقد الص ي اآلخر لو رضيا  ه مجيعًا، 

اددا رضددي  دده هددو الرتددر  يف ضددمن العقددد الصدد ي  ال الفاسددد لعددم لددو أحددرز علددى إطالقدده  ددن  مل يددرا اددذا الرتددر الدده إ  الرتددر   لددو 
ابلرتدر  يف الصدورتني والده  دى علدى  درطية تنصديف القيمدة سددوامل أظهدر العقدد ابطداًل ام ندان صد ي ًا، فالده قدد يقدال  لدزوم هددذا رضداه 

 الرتددر  لدده إ ا قلنددا  لزايددة الرتددرو  اال لدائيددة وااددا إن مل لقددن  لزايلهددا ألنددا زددرد وعددد وقلنددا ان امللددزم هددو الرتددر  يف ضددمن العقددد فددان
فهو نالعدم والرتدر  يف ضدمنه ي دون نالرتدر  فاسد ألن الفرا اله فاسد يف ضمن عقد لزم ال م  دص ي  هو العقد  الرتر  يف ضمن 
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 اال لدائي وال  ع.
 .ال ابملسمى و ذلو نله ظهر ان احلق اا املرتهور يف ان الضمان، يف العقد الفاسد، ي ون ابلبدل الواقعي

 ال ضرر يفيد ضمان البدل الواقعي -4
أللدده رضددي  دده يف ضددمن العقددد  يل ملددهوالدده إاددا ان الضددمان ابلقيمددة األقددن وهددي املسددماة، ضددرر علددى املالددو،  و لددو ابن يقددال:

الصدد ي  ألوللمالددو ان يضددر  نفسدده  بيددا  ضدداعله ابألرخدد  اددن قيملهددا حددىت  لفدداوئ فدداح  وال يعددد  لددو سددفهائياً وال إسددرافاً إ  
لظدع ادا لدو الردع فدال يعدد إسدرافاً  ده هندا يبيعده خرخد  ادن سدعره فينلفدا ل نده الردع  ده ينلفا إاا هو ابىلتال  و بهه أا ال اىلسرا  
نسدا حمبلده وصدداقله   نما ال يعد سفهائياً ااداات له ح مدة يف  يعده ابألرخد ، ن دون املرتد ع حملاسداً أو ن ولده يريددوهبه للرع،  

ئ املعاالة سفهائية ملدا  طلدت إ  الباطدن هدو اعاالدة السدفيه فالده، عليه لوسه  ان الوسوه الص ي ة، على اله لو عد ان ي ون  ا يد   أو
اله لو ح م عليه احلدانم ابحلجدر  ن حمجور عليه  نفمل سفهه ان دون حاسة إا ح م احلانم  ،عدد ان الفقهامل اا صرح  ه حسا

و دع  ،حىت إ ا نالت فرضاً عقالئيدة ابطلةفالسفيه اعااالته  ،فزال سفهه ارتفا حجره وإن مل يرفعه احلانم لعدم علمه  ه أو لرع  لو
السدفيه اعااالتده صد ي ة حدىت إ ا نالددت سدفهائية( أادا لدو ظهددر العقدد فاسدداً فدان املالدو حيدد  مل يدرا  لضدرره إال يف ضدمن العقددد 

ال ضدرر د إا املسدلن  دون البددل الدواقعي األن درى واحلاصدن: ان  ،املسدمى األقدن لمبلد لالص ي  ف يف حي م  لضدرره  ضدمان املرتد ع 
نددان املددالا عددن ضددماله والدده  يفيددد ضددمان املرتدد ع لنن ددر  نددامل علددى ان ال ضددرر انرتدد، لنح ددام الوضددعية، يف املقددام يددرى ان ال ضددرر 

نان خاصداً ابلبيدا الصد ي  ف يد  ظهدر فاسدداً فدال يلزاده  لدو   تنازله عن حقه لنن ر هو تنازل البائا عن حقه ورضاه ابألقن، ل ن
ل نده  (حدىت إ ا ظهدر العقدد فاسدداً فلده  لدو ألفي دون و زالده و زان الواهدا أو املد    هد ابلعقد الص ي ، لعم إ ا نان راضياً الرضا املقي

 نما سبق.  –يف ضمن عقد  رطاً ال يلزاه هذا الرضا إ  ليمل 
ادن املسدمى  الدذع هدو أن درواقعي   ت ليفه  دفا البدل الإوال يع ا على مشول ال ضرر له ألللبائا(  عارضله  ال ضرر املرت ع  

ألن الضددرر حم ددوم يف هددذه الصددورة  دددلين السددلطنة ودليددن سددلطنة املالددو حددانم  (1ألضددرر لدده  و لددو ،جملددرد ان العقددد ظهددر نولدده فاسددداً 
ة يف دليدن السدلطن، والسدبا ان على ال ضرر الرع الذع يلضدرر لدو مل يلندازل املالدو عدن  عدت سدلطنله أو حقده أع عدن الد من الدواقعي

ك  لدو اورد الضرر فال يرفعه ال ضرر هذا الفرا وارد   وال ضدرر عندوان  !نيدف  :فلدد ر سيدداً ندي ال تقدول فإن  أن نن األاالك واملدال 
 وتفصيله يف اا  نرانه يف قاعدة ال ضرر، فراسا. ىعنوان أويل وهواثلوع حانم على دلين السلطنة 

 ضمان البدل الواقعي يفيد ((ِإالا َعْن ِطيِب نَ ْفٍس ِمْنه  ))و  -5
ابن يعطيده املرتد ع، إ ا ظهدر هدي وهذا احلدي  ولظائره يفيد ضمان البدل الواقعي إ ا ظهر العقد فاسدداً، فدان طيبدة لفدمل املالدو 

ِمٍن َم  ال  َ ِخي   ِه ِإالا َع  ْن ِطي   ِب نَ ْف  ٍس مِ ))الددواقعي األن ددر ال املسدددمى األقددن،  البددددل   ،العقددد فاسددداً  ٍْ ، وإاددا رضدددي (2أل((ْن   ه  َواَل َيَِ   ِل ِلم   
ضددائني، لعددم لددو رضددي اآلن وقددد ظهددر ان العقددد فاسددد ابلبدددل املسددمى، نددان لدده ر ابملسددمى يف ضددمن العقددد الصدد ي ، وال تددالزم  ددني ال

لزم  ده، نمدا سدبق، إ  هدذا رضدا ا لددائي ولديمل رضدا اعااليداً الفقداً عليده يف ضدمن عقدد صد ي  لي دون الزاداً  لو ول ن ان  ع ان ي  
 له.

 ى هللا على حممد وآله الطاهرينوصل
َك َواْلَغْفَلَة َفِفيَها َتك ون  َقَساَوة  اْلقَ ألأل: عليه السالم اىلاام الباقرقال  َك َوالتاْسِويَف َفِإناه  ََبٌْر يَ ْغَرق  ِفيِه اْْلَْلَكى، َوِإَّيا َك ِإَّيا ْلِب، َوِإَّيا

                                                             

 تعلين لدألال يع ا(. (1أل
 .30حتف العقول: و (2أل
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ِة الناَدِم وََكثْ َرِة ااِلْسِتْغَفارِ َوالت اَواِنَ ِفيَما اَل ع ْذَر َلَك ِفيِه َفِإَلْيِه يَ ْلجَ  حتف العقول: أل ((أ  النااِدم وَن، َواْستَ ْرِجْع َساِلَف الِذن وِب ِبِشدا
 (.284و


