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 :  ملخص البحث

قبل  برمتالتي أ   عقود اإلجارة في الشددددددريعة اإلسددددددالميةبقة إلى بيان األحكام الفقهية المتعل  يهدد  ذاا البث  

لعقود  مع معرفة اآلثار األخالقية، ذداه الاداحثدة وحدالدت الورو  الردارحدة في ذنفيداذدا في  دل  ، جداحثدة كورو دا

 :وجا  البث  في األمور اآلذية، ا تفاع المسددددددتاجر بها وإمكا ية فسدددددددها لعدم، اإلجدارة على التاامات الوفا  بها

هية في اآلثار الفق: األول: وثالثة مباح ، والدراسدددات السدددابقة فيأ، ويليها مشدددكلة البث  وأذميتأ وأذدافأ، مقدمة

ل  جدداحثددة كورو دا ة عل، في أثر جداحثددة كورو ددا على العقود: والثدا ي، المترذبدة على عقدد اإلجددارة في  دا  ىواألدلدة

واآلثار األخالقية المترذبة على عقد اإلجارة ، حاالت اإلجارة في الاواحح: والثال ، وضعها في الشريعة اإلسالمية

ل  جاحثة كورو ا  . في  ا

 ،األحكام الفقهية لعقود اإلجارة من حي  األصل في لاومها والوفا  بين المتعاقدين بها: فبينت ذاه الدراسة

مات على العقد بفسدأ وبرال أ أو ذعديل االلتاا لأ ذاثيرفوات الاا ب األخالقي للعقد ن وأ، وااللتاام بمقتضياذها

ل بها الكثير من جوا ب ت على الماتمع وذعر  حل   التي-كورو ا-وذاا ما يتناسب مع ذاه الااحثة، المترذبة عليأ

اثر عندما يت األجرة عن المستاجرأو وضع جا  من ، اواز فسخ عقد اإلجارةب وجا ت النتاحج والتوصيات ،الثياة

 ،على المستاجر الوفا  بعقد اإلجارة ما دام لم يتاثر بالااحثة، وقتضيأ الثاليبثسب ما ، عقد اإلجارة بااحثة كورو ا

 . أو التدفيف عن المسـتاجر إذا ذاثر عقد اإلجارة بااحثة كورو ا األجرةوعلى المؤجر رد 

 :  الكلمات المفتاحية

 . التاامات ،الااحثة ،األوبئة ،كورو ا جارة،عقود اإل ،اآلثار األخالقية ة،األحكام الفقهي
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Juridical and Moral Consequences Incumbent on the Lease Agreement 

Obligations in Islamic Sharia in the Shade of the Corona Pandemic  

Prepared by: Dr. Abdulkarim Mostafa Jamous 

Trablus University Assistant Professor - Lebanon 

jamous811100@gmail.com 

Research Summary: 

This research aims to investigate the legal provisions in the Islamic Shariah 

regarding the lease contracts signed before the corona pandemic and whose 

application has become inapplicable due to force majeure, to determine the moral 

consequences of the lease agreements on the payment obligations and the possibility 

of the tenant to terminate it due to not being able to benefit from it. The research 

consists of the following topics; introduction, followed by the problem, importance 

and objectives of the research, previous studies and then three topics. In the first topic, 

the legal consequences incumbent on the lease contract in the shadow of the Corona 

pandemic, in the second topic, the effect of the Corona pandemic on the contracts and 

the proofs of this effect in Islamic Sharia, in the third topic, the moral consequences 

incumbent on the lease contract in the shadow of the Corona pandemic are addressed.  

Our research explains that the legal provisions of the lease contracts become 

prominent on the point of liability by bindingness between the parties of the contract 

and being committed to its requirements, that the receding of the morality of the 

contract will show effect in terms of the termination, invalidity and the amendment of 

the incumbent liabilities, that this will befit in the Corona pandemic experienced 

socially and where many ways of life have stopped. In the conclusion and suggestions 

section, it is stated that, if the lease contract is affected by the Corona pandemic, it is 

permissible to terminate the contract or reduce the rental fee according to the 

situation, if the lease is not affected by the pandemic, the tenant should pay the rental 

fee, and if the lease contract is affected by the Corona pandemic, the lessor should 

return the rental fee or alleviate the conditions for the tenant.  

Keywords: Judicial provisions, Moral consequences, Lease contracts, Corona, 

Epidemics, Pandemia, Liabilities. 
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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وق بعض رفع الناس بعضهم ف، وما كان لإل سان في الدلق ذديير، يدل ق ما يشا  ويدتار ر،الثمد هلل العلي الكبي

الة والص. خلق الشر وقدره وخلق الدير وقدره وما ألحد في األمور ذدبير، درجات ليبلوذم فهاا غني وذاك فقير

 يوعلى آلأ وأصثابأ ذو، النور المبين والسراج المنير، والسالم على سيد ا مثمد عبده ورسولأ البشير الناير

، ية واالجتماعيةوذلبية مترلباذأ الفرد، فالشريعة اإلسالمية ذستريع االستاابة لاميع جوا ب الثياة لإل سان. التقدير

قات ذلك العال األخالقية لتنويمجا ت األحكام الفقهية واألسس ، وفي  ل جاحثة كورو ا التي ألمت بالعالم أجمع

حكام العقود في المعامالت المالية والوفا  بها ضمن مقاصد الشريعة وخاصة ما يدص أ، الفقهية اإل سا ية واألحكام

 المؤمنينفهاه اآلية ذوصي . [1: ]سورة الماحدة {يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعقُودِ }: يقول ذعالى، اإلسالمية

كعقد  دهأو ما يتعلق بعبا، سبثا أ وذعالىسوا  منها ما يتعلق باهلل ، العقود واحترام جميععلى الثقوق  بالمثافوة

وااللتاام بأ ضمن أخالقيات التعامل بين المتعاقدين من الاا ب الفقهي واألثر ، جاحثة كورو ا اإلجارة في  ل  

اآلثار الفقهية واألخالقية المترتبة على فاا  ذاا البث  ليبين ، ات عليأ الشريعة اإلسالميةاألخالقي فيما رك  

 . قود اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا في الشريعة اإلسالميةالتزامات ع

 :  مشكلة البحث أو الدراسة-1

ا تشر بال  جاحثة كورو ا وعمة العالم فكان لااماً على الدولة أن ذاخا قرارات الثور الكلي أو الااحي مع منع 

وإغالق كثير من الشددركات والمثال ، وذعريل الاامعات والمدارس، التاول واالجتماعات في  ل جاحثة كورو ا

ا أدى مم، وذوقفت الصناعات الكبيرة والصغيرة العامة والداصة، وذََعرَل كثير من أذل المهن والثر ، التاارية

وعاا  ،وقد أبرمت عقود سابقة ذتضمن دفع األجرة للمستاجر، ذعريل المكاسدب والمنافع المستاجرة من أصثابها

وغيرذا من عقود اإلجارة التي ذوقف ، وأجرة الثافالت المدرسية، والمثال التاارية غالبهم عن دفع إياار الشقق

 : فاا  البث  ليايب على األسئلة التالية. اال تفاع بمنافعها

ل  جاحثة كورو ا في الشريعة اإلسالمية -   .ما اآلثار الفقهية المترذبة على التاامات عقود اإلجارة في  ا

 وكيف ينور إلى الضددددرر؟ أو ياوز أن ذدفض األجرة بنسددددبة وكيف ذثتسددددب؟ كليةوذل يمكن أن ذسددددقل بال 

  ؟وكيف يتثقق العدل بين المؤجر والمستاجر بهاا الور  االستثناحي؟ الواقع على أصثاب العين المؤجرة

 ؟ ما اآلثار األخالقية الناذاة عن التعامل بالوفا  بالعقود بين المؤجر والمستاجر -

 :  أهمية البحث-0

وأن أول من عر  فكرة الورو  ، يوهر البثدد  أذميددة التعددامددل الفقهي األخالقي في  ددل الورو  الرددارحددة

وجا ت األحكام الفقهية مع مقاصدددددد الشدددددريعة ، الرارحة بالمفهوم النوري والتربيقي ذم فقها  المسدددددلمين القدامى

وذاثيرذما في عقود ، والااحثة، اروذلك من خالل ما عر  بمفهومي الع، اإلسددددالمية متضددددمنة الاا ب األخالقي

 .  المتعاقدين بها بينوضمان دفع الثقوق والتيسير ، اإلجارة والوفا  بها وخاصة بعقودالمعاوضات 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 117  

ISSN: 2706-6495 

 

 :  أهداف البحث-3

يهد  ذاا البث  إلى بيان كيفية التعامل فيما يدصُّ جاحثة ا تشار فيروس كورو ا في األحكام الفقهية الداصة 

يأ وما ذقتضدد، ضددو  القواعد العامة للمعامالت المالية والضددوابل الفقهية والمقاصددد الشددرعية بعقود اإلجارة على

وبيان أن الفقأ اإلسددددالمي  ددددامل لكل المسددددتادات التي ، ذاه الااحثة من ذعامالت أخالقية متعلقة بالوفا  بالعقود

 . ويعالج كل المشاكل سوا  في ماال العبادات أو المعامالت، ذررأ على الثياة

   :الدراسات السابقة-4

وإ ما  ،لم أجد فيما ذيسدددر لي االطالع عليأ من خصدددص اآلثار الفقهية واألخالقية لعقود اإلجارة ببث  مسدددتقل

جا ت أبثاث ودراسدددات فيما يدص موضدددوع اإلجارة من الاا ب الفقهي أو الاا ب األخالقي منفرداً غير مرذبل 

 ،كة النت حول بعض التسداالالت حول ذاه العقود ومصيرذا الفقهيوقد جا ت فتاوى على  دب، في جاحثة كورو ا

 : ساذكر بعض ذاه الدراسات فيما يلي

إعددداد  اار أحمددد عيسددددددى ، أثر العذر والجائحة في عقدي البيع واإلجارة وما يقابلهما في القانون المدني

ا في لتشريع بكلية الدراسات العليقدمت ذاه األطروحة استكماال لمترلبات درجة الماجستير في الفقأ وا، عويضات

ذكلم فيأ عن العار والااحثة بشددددددكل عام في عقود البيع . م 3002. فلسددددددرين، جامعة النااح الوطنية في  ابلس

وموقف العلما  من ، وأ واع الاواحح، واإلجارة، وأدلة اعتبارذما في عقدي البيع. واإلجدارة مع المقدار دة القا و ية

 . والقا ون المد ي، ورو  الرارحة في الفقأ اإلسالميوضع الاواحح ومفهوم ال

كلية الشددددريعة  3019/ 9/ 3لعبد الكريم حمد الماضددددي وذاريخ قبولأ ، أثر األخالق على عقود المعاوضااااات

ي فكا ت ف، وجا  في ثالثة مباح ، ذكلم فيأ عن الاا ب األخالقي فقل، جامعة الكويت، والدارسددددددات االسددددددالمية

 . وذوجهات الفقها  ألثر األخالق على عقود المعاوضات، والعقد والمعاوضةذعريف األخالق 

 . وجا  ذاا البث  في الامع بين اآلثار الفقهية واألخالقية لعقود اإلجارة في  ل جاحثة كورو ا

 :  حدود البحث-5

  .احثة كورو االتي أبرمت قبل ج عقود اإلجارةالدراسة حول األحكام الفقهية واآلثار األخالقية على  جا ت

 :  منهج البحث وإجراءاته-6

ذاصيل األحكام و، واالستنباطي في بعض األحيان، المنهج الوصفي التثليلي غالباً : المنهج المتةبع في ذاا البث 

 ،وذتبُّع الفتاوى الفقهية من الماامع الفقهية والمؤسسات الشرعية، الفقهية لعقود اإلجارة في  ل جاحثة كورو ا

 . فيما يدصُّ الواقع الثالي لهاه الااحثةوذو يفها 

 :  خطة البحث-7

 . اآلثار الفقهية المترتبة على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا: المبحث األول

 . واألدلَّة على وضعها في الشريعة اإلسالمية، أثر جائحة كورونا على العقود: المبحث الثاني
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واآلثار األخالقية المترتبة على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة ، الجوائححاالت اإلجارة في : المبحث الثالث

 . كورونا

 .  اآلثار الفقهية المترتبة على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا: المبحث األول

 :ثالثة مطالبويشتمل على 

 .المطلب األول: تعريف عقد اإلجارة لغة واصطالحاً، ومشروعيتها

 .أقسام عقود المعامالتالمطلب الثاني: 

 .المطلب الثالث: عقد اإلجارة وما يترتب عليه من آثار في ِظلِّ جائحة كورونا

 :  ومشروعيتها، تعريف عقد اإلجارة لغة واصطالحاً : المطلب األول

 : تعريف العقد لغة: أوالً 

دة بل والشددد  ال أصدددلد يدلُّ على الرة عقد طرفي الثبل إذا وصدددل : اليق، (1)ذكر أذل اللغة أن العين والقا  والد 

إذا : عاقدذأ على كاا: كما يرلق أيضدددداً على الضددددمان والعهد يقال. ذمسددددكها فاحكم وصددددلها أحدذما باآلخر بعقدة  

بل والشددددد  . عقد البيع إذا أوجبأ: يقال، كما يرلق على الوجوب. عاذدذأ عليأ سددددوا   ،فالعقد في اللغة يدلُّ على الرة

 .  (3)الثس ي  أو المعنوي  

 : تعريف العقد في االصطالح: ثانياً 

التاام ذعه د بأ اإل سددددان ":فهوأما العام : معنى عام وآخر خاص  : أما في االصددددرالح فيرلق العقد على معنيين

   .(2) "وسوا  كان التااماً دينياً كالنةار أو د يوياً كالبيع، آخر أم ال سوا  كان يقابلأ التاامد ، على  فسأ

وذو المقصددددددود في . (4) "أو مدا يقوم مقامهما على وجأ  مشددددددروع، إياداب  بقبول فهو: "ربلوأمدا الدداص  

 . استعمال الفقها 

                                         
عبد  :ذثقيق، )عقد(: مادة، معجم مقاييس اللغة، أبو الثسين، أحمد بن فارس بن زكريا  القاويني الرازي، ابن فارس (1)

 . ذـ[1299م/ 1999، دار الفكر: ] شر، (68/ص4)ج، السالم مثمد ذارون

 . )عقد(: ( مادة399/ص2)ج، اليازجي وجماعة من اللغويين: ذثقيق، لسان العرب، مثمد بن مكرم، ابن منوور (3)

 . دار الكتب العلمية[: ] شر، (96)ص، القواعد، زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد، ابن رجب (2)

دار الكتاب : ] شر، (362/ص5)ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بن مثمدزين الدين بن إبراذيم ، ابن  ايم: نوري (4)

. دار الفكر[: ] شر، (169/ص2)ج، فتح القدير، كمال الدين مثمد بن عبد الواحد السيواسي، ابن الهمام. [3ط، اإلسالمي

، الدسوقي. دمشق[، دار الفكر: ] شر، (346/ص8)ج، العناية شرح الهداية، أكمل الدين، مثمد بن مثمد بن مثمود، البابرذي

 . بيروت[، دار الفكر: ] شر، (5/ص2)ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  مس الدين مثمد بن أحمد بن عرفة
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 : تعريف اإلجارة لغة: ثالثاً 

 : وذرلق على أمرين، اإلجارة في اللغة مشتقةد من األجر

 . كما ذرلق على جبر العوم الكسير، ذرلق على الكارا  على العمل

: يقول وكان الدليل. فاما الكرا  فاألجر واألجرة. جبر العوم الكسير: والثا ي، على العملالكرا  : األول فالمعنى

 من أجر  ما أعريت : واألجارة. المستاَجر: واألجير. والمفعول ماجور، والفعل أجر ياجر أجراً ، األجر جاا  العمل

 . [34: { ]سورة النسا أُُجوَرُهنَّ فَآتُوُهنَّ }: قال هللا ذعالى، ومن ذلك مهر المرأة: وقال غيره. في عمل

 أن: والمعنى الاامع بينهما. فهاان األصالن. و اس يقولون أجرت يده. وأما جبر العوم فيقال منأ أجرت يده

 . (5) "أجرة العامل كا ها  ي  يابر بأ حالأ فيما لثقأ من كدٍّ فيما عملأ

 : تعريف اإلجارة اصطالحاً ومشروعيتها: رابعاً 

ولاا  ،ولكنة أ ددملها وأوسددعها ذو ذعريف الثنابلة لإلجارة، عبارات فقها  المااذب في ذعريف اإلجارةاختلفت 

و أ، من عين  معلومة، مدةة معلومة، عقدد على منفعة  مباحة معلومة" :فقدد عرفوذدا بدا هدا، يكتفى بدأ في ذداا البثد 

ة  . ضمن باقي ذعريفات الفقها  لإلجارةفهاا التعريف يت. (8) "أو عمل بعوض  معين، موصوفة في الامة

ابن  يقول، أجمع الفقها  على مشددددروعية اإلجارة فقد، ومشددددروعيتها ثابتة بالكتاب والسددددنة واإلجماع والقياس

إال ما يثكى عن عبد الرحمن بن األصددم ، وأجمع أذل العلم في كل  عصدر  وكل مصددر  على جواز اإلجارة" :قدامة

وذاا غلل ال يمنع ا عقاد اإلجماع الاي سدددبق . يعني أ أ يعقد على منافع لم ذدلق. غرر أل أ؛ ال ياوز ذلك: أ أ قال

 . (9) "وسار في األمصار، في األعصار

رة عقد واإلجا، حي  إن البيع عقد على األعيان، فإن عقد اإلجارة يقاس على عقد البيع في جوازه: وفي القياس

قال  ،فلما جاز العقد على األعيان جاز العقد على المنافع، إلى األعيانوالثاجة إلى المنافع كالثاجة ، على المندافع

 ،فلما جاز العقد على األعيان، فإن الثاجة إلى المنافع كالثاجة إلى األعيان؛ والعبرة أيضددداً دال ة عليها" :ابن قدامة

 . (6)"وجب أن ذاوز اإلجارة على المنافع

                                         
 . )أجر(: مادة، (83/ص1)ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (5)

دار : ] شر، (250/ص3)ج، اإلراداتشرح منتهى ، منصور بن يو س بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، البهوذي (8)

 . م[1992، الربعة األولى، عالم الكتب

، مكتبة القاذرة: ] شر، (8/ص6)ج، المغني، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن مثمد أبو عبد هللا المقدسي، ابن قدامة (9)

 . ذـ[1266 –م 1986

 . (8/ص6)ج، المرجع  فسأ (6)
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، ليس لواحد  منهما فسدأ، عقد اإلجارة ذو عقدد الزم بين الررفينومن خالل ذعريف اإلجارة السدابق يتبي ن أن 

 . اللُّاوم وعدمأ ينقسم إلى قسمين باعتبار-الفقها كما قسةمأ –والعقد . (9)وذو مثلُّ اذفاق بين األحمة

 : أقسام عقود المعامالت: المطلب الثاني

ة وذاه الدراسددد، باعتبارات  مدتلفة، أقسدددام  عديدةة اإلسدددالمية إلى عقود المعامالت المالية في الشدددريعذنقسدددم 

 . ذتناول العقد من حي  اللاوم وعدمأ

إال بما ذنفسددددددخ بأ العقود الالزمة من وجود -عقد اإلجارة–ال ينفسددددددخ " قرر الفقها  أن عقد اإلجارة عقد الزم

 .  (10)"أو ذذاب مثل استيفا  المنفعة، العيب بها

أو  ،ألن العقد إ ما  دددرع لتثصددديل المقصدددود من العقود بأ، في العقد اللُّاوماعلم أن  األصدددل " :يقول القرافي 

مت غير أ أ مع ذاا األصل ا قس، المعقود عليأ ودفع الثاجات فيناسب ذلك اللاوم دفعاً للثاجة وذثصيالً للمقصود

د فإن التصر  المقصو، كالبيع واإلجارة والنكاح والهبة والصددقة وعقود الواليات، كالك: أحدذما: العقود قسدمين

ال يسددتلام مصددلثتأ مع اللاوم بل مع الاواز وعدم اللاوم وذو خمسددة ، والقسددم اآلخر، بالعقد يثصددل عقيب العقد

 . (11)"الاعالة والقراض والمغارسة والوكالة وذثكيم الثاكم ما لم يشرعا في الثكومة: عقود

أو يقبلأ ولكن ال يملك أحد ،  افا ال يقبل الفسددددددخ أبداً كلُّ عقد صددددددثيح " :با أ العقاد الالمموقدد عرة  الفقهدا  

 . (13)"الررفين فسدأ أو إبرالأ إال إذا حصل اذفاق بينهما على ذلك

ر   با أ، أي الااحا، والعقد غير الالمم  لسددبب  من أسددباب، كل عقد يقبل الفسددخ من طرفيأ أو أحدذما" :فقد ع 

ال ذقبل الفسدخ من قابل أحد طرفي  التي-التعريفكما مر  في –لالزمة وعقد اإلجارة من العقود ا. (12)"عدم اللُّاوم

ل  جاحثة كورو ا. العقد  ،وعليأ فهل ذتاثر عقود اإلجارة في  ا

                                         
 . (30/ص8)ج، المرجع  فسأ (9)

 . (339/ص3)ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بن ر دا (10)

 ،))أنوار البروق في أنواء الفروق((، الفروق،  هاب الدين أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، القرافي (11)

 . بيروت[، دار عالم الكتب للنشر: ] شر، (12/ص4)ج

، مؤسسة  باب الاامعة: ] شر، (405)ص، ونظرية الملكية والعقودالشريعة اإلسالمية وتاريخها ، أبو العينين، بدران (13)

لانة مكو ة من عدة علما  وفقها  في الدالفة ، مجلة األحكام العدلية. (95/ص8)ج، البثر الراحق، ابن  ايم. م[1968

بن فراموز بن مثمد ، مال خسرو. كراذشي[، آرام باغ، كارخا أ ذاارتا كتب،  ور مثمد: ] شر، (998/ص1)ج، العثما ية

. [1991، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية: ] شر، (269/ص3)ج، مرآة األصول في شرح مرقاة الوصول، علي

وزارة : ] شر، (204/ص3)ج، المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد هللا، بدر الدين مثمد بن عبد هللا بن بهادر، الاركشي

 . [م1965 -ذـ 1405، 3ط، األوقا  الكويتية

الشريعة ، بدران. (9/ص3)ج، المنثور في القواعد الفقهية، الاركشي. (95/ص8)ج، البحر الرائق، ابن  ايم (12)

 . (504)ص، اإلسالمية تاريخها ونظرية الملكية والعقود
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، اوذعريل له، وذلك لما ذ لثق ذاه الااحثة من ضدددرر بالمسدددتاجر بسدددبب ما أحدثتأ ذاه الااحثة من ذوقُّف  للثياة 

لحي  ألاات ذاه الااحثة الثكومات و ر خشية ا تشا، السدلرات إلى إصددار قوا ين ذنصُّ على الثور ومنع التاو 

 . ذاا المرض الوباحي عن طريق العدوى واالحتكاك القريب

ب عليهددا من اآلثددار الفقهيددة ، ا على أحكددام ذدداه العقودوذنددا ذدداذي أذميددة ذدداه الدددراسدددددددة حيدد  ذرك   ومددا يترذددة

روري ذاصدديل ذاه الااحثة من خالل قاعدة الاواحح لالك ك، واألخالقية بدصددوص ذاا العقد ولاومأ ان من الضددة

ل  الورو  القاذرة  :  رحأ في المرلب التالي وذو ما سيتمُّ . وأحكامها الفقهية في  ا

 :  ثار في ِظلِّ جائحة كوروناعقد اإلجارة وما يترتب عليه من آ: المطلب الثالث

 ة بسبب الجوائح تحرير محل النزاع عند الفقهاء في فسخ عقد اإلجار

وكو أ الزماً ، أل دأ عقدد معاوضددددددة كالبيع، اذفق جمهور الفقهدا  على أن عقدد اإلجدارة عقدد الزم من الررفين

لم ينفسددخ  ،فإذا قام المسددتاجر بفسددخ العقد قبل ا قضددا  مدة العقد، يقتضددي ذمليك المؤجر األجرة والمسددتاجر المنافع

 . (14)المنافعالعقد ولامتأ األجرة ولم يال ملكأ عن 

كما اذفقوا أيضداً على أن العين المؤجرة إذا أذت عليها جاحثة فعرلت منفعتها قبل ذمك ن المستاجر من استيفاحها 

 . وينفسخ العقد، (15)ذسقل عنأ األجرة

عت  صوص الفقها  من المااذب األربعة في بيان ذلك  : وذنو 

اماً في قريةأن  دددمس األحمة الثلوا ي أجاب عم: فقد ذكر ابن عابدين فر فن، ن سدددالأ فيما لو اسدددتاجر رجل حمة

إن لم يسددترع اال تفاع بالثمام فال : قال؟ ذل ياب األجر على المسددتاجر، الناس ووقع الاال  ومضددت مدة اإلجارة

 .  (18)"ذاب األجرة

                                         
دار : ] شر، (3-1/ص4)ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عال  الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الكاسا ي (14)

، مثمد بن أحمد الدريب، الشربيني. (32/ص3)ج، بداية المجتهد، ابن ر د. ذـ[1408 –م 1968، 3ط ، الكتب العلمية

. ذـ[1415، 1ط، دار الكتب العلمية: ] شر، (458/ص1)ج، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاج،  مس الدين

 . (38/ص5المغني )ج، ابن قدامة

رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن ، عال  الدين، مثمد بن مثمد أمين بن عمر بن عبد العايا، ابن عابدين (15)

، مغني المحتاج، الشربيني. لبنان[ -بيروت ، دار الفكر للرباعة والنشر والتوزيع: ] شر، (98/ص8)ج، عابدين(

 . (458/ص3)ج

 . (108/ص9)ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (18)
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و إذا أ، افمنع القثل من زراعته أكريت-السدددما البعلية التي ذسدددقى بما  –أرض المرر  "لو أن: وعند المالكية

حتى  ،وكالك إذا اسدددتعارت بالمرر، الكرا  ينفسدددخ أن-بسدددببأأي –زرعها المكتري فلم ينبت الارع لمكان القثل 

 . (19)"ا قضى زمن الاراعة فلم يتمكن المكتري من زرعها

ر إذا حدث خو د عامٌّ يمنع من سدددكنى ذلك المكان الاي فيأ العين المسدددتاجرة أو  "أ أ: وذكر ابن قدامة ذثصدددة

فهاا يثبت للمسددتاجر خيار الفسددخ أل أ أمرد غالب ، البلد فامتنع الدروج إلى األرض المسددتاجرة للارع أو  ثو ذلك

 .  (16)"..يمنع المستاجر من استيفا  المنفعة

أو  ،فا قرعت الرريق إليأ لدو  حادث، لو استاجر دابةة ليركبها أو يثمل عليها إلى مكان معين" :وقال أيضداً 

 . (19)"ى إلى مكة فلم يثج  الناس في ذلك العام من ذلك الرريق فلكل واحد منهما فسخ اإلجارةاكتر

أو  ،وكالك إن اضرر المستاجر إلى الرحيل عن البلد" :وذكر ابن حام أن عقد اإلجارة ينفسخ في حاالت فقال

أو خو   ما ع ، كمرض  ما ع ،فإن اإلجارة ذنفسخ إذا كان في بقاحها ضرر على أحدذما، اضرر المؤاجر إلى ذلك

َم َعلَْيُكْم إاِلَّ َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيهِ }: لقولأ ذعالى، أو غير ذلك ا َحرَّ َل لَُكم مَّ و قل عن . [119: { ]سورة األ عامَوقَْد فَصَّ

 . (30)"-يعني األجرة-إذا حدثت  ازلة يعار بها لم يلامأ الكرا : قتادة قولأ

غون فسخ  ة بالمستاجربل الثنفية يسو  مما يدلُّ على أن جواز فسدها بالروارئ ، (31)اإلجارة باألعاار الداصة

 . إ أ مثل اذفاق: فيمكن القول، العامة مقبول لديهم أيضاً برريق األولوية

وقد  صة قرار المامع الفقهي اإلسدددددالمي التابع لرابرة العالم اإلسدددددالمي على أن عقد اإلجارة يتاثر بالاواحح 

ياوز للمسدددددتاجر فسددددددها بالروارئ العامة التي يتعار فيها اسدددددتيفا  ، اإلجارة..  ":جا  فيأ، الرارحةوالورو  

 .  (33)"...كالثرب والروفان و ثو ذلك، المنفعة

                                         
 . (391/ص3)ج، بداية المجتهد، ر د ابن (19)

 . (20/ص8)ج، المغني، ابن قدامة (16)

 . (93/ص8)ج، المرجع  فسأ (19)

 . بيروت[، دار الفكر: ] شر، (13-11/ص9)ج، المحلى، أبو مثمد، علي بن أحمد بن سعيد، ابن حام (30)

علي بن أبي بكر بن عبد الاليل ، المرغينا ي. (196-199/ص4)ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسا ي (31)

دار احيا  : ] شر، طالل يوسف: ذثقيق، (349/ص2)ج، الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الثسن برذان الدين، الفرغا ي

بداية  ،أبو الثسن برذان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الاليل الفرغا ي، المرغينا ي. لبنان[، بيروت، التراث العربي

 مس ، مثمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي. القاذرة[، مكتبة ومربعة مثمد علي صبح: ] شر، (193/ص1)ج، المبتدي

 . م[1992، بيروت، دار المعرفة: ] شر، (18/ص4)ج، المبسوط، األحمة

 . (131595فتوى )رقم ال، فسخ عقد اإلجارة رؤية شرعية: عنوان المقال، (9قرار رقم ). مامع الفقأ اإلسالمي (33)
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وأمدا ثبوت الفسددددددخ في مثدل ذداه الثاالت فلرفع الضددددددرر عن المسددددددتاجر الاي لم يتمكن من اال تفاع بالعين 

وأن إ كار  ،أن الفسخ في الثقيقة امتناع من التاام الضرر" :يشير إلى ذلك فقال وقد ذكر الكاسدا ي ما، المسدتاجرة

أل أ يقتضي أن من ا تكى ضرسأ فاستاجر رجالً لقلعها فسكن ، الفسخ عند ذثقق العار خروج عن العقل والشرع

 . (32)"وذاا قبيح عقالً و رعاً ، الوجع يابر على القلع

لى من مثل قولأ ص، ت مبدأ رفع الضرر عن اآلخرين في  صوص كثيرةوال يدفى أن الشريعة اإلسالمية قرر

َرارَ )): هللا عليأ وسلم  . "الضرر يزال" :كقاعدة، والقواعد الفقهية كثيرة في ذاا الباب. (34)((اَل َضَرَر َواَل ضا

ل  جاحثة كورو ا في حال لم يتمكن من اسددددددتيفا  منفعة  العين وال  ددددددك أن مرالبة المسددددددتاجر باألجرة في  ا

  .وذاا منا   لمبدأ رفع الضرر الاي ذقرر سابقاً ، يقع على المستاجر اً و لم اً ضرر يعتبر ذلك، المستاجرة

 فإ أ يثبت حق، وما جا ت بأ الشددريعة اإلسددالمية من مبدأ رفع الضددرر، وبنا  على ما سددبق من أقوال الفقها 

 . الاواحح الفسخ للمستاجر في حال ذالك العين المؤجرة بسبب جاحثة من

وذلك  ،وأما في حال عدم قدرة المسددتاجر على الوصددول إلى العين المسددتاجرة التي ذمة عليها العقد لال تفاع بها 

وذو  فإن ذلك، وااللتاام بالقرارات الثكومية التي ذنصُّ على حور التاول وعدم التنقُّل، بسددددددبدب جداحثدة كورو ا

  ذفصدديل الثكم فيها كما سدديبي ن في المبث، تاَجر لأ حاالت متنوعةعدم ذمكن المسددتاجر من اال تفاع بالشددي  المسدد

 : التالي

 .  واألدلَّة على وضعها في الشريعة اإلسالمية، أثر جائحة كورونا على العقود: المبحث الثاني

 :  ويشتمل على مطلبين

 .  تعريف الجائحة لغة واصطالحاً : المطلب األول

 .  الجائحةاألدلة على وضع : المطلب الثاني

                                         
 . (199/ص4)ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسا ي (32)

 ،مؤسسة زايد بن سلران آل  هيان لألعمال الديرية واإل سا ية: ] شر، الموطا، " مالك بن أ سالموطأ" فيمالك أخرجأ  (34)

. القضا  في المرفق(، )كتاب األقضية( 800/  3956): ( برقم1096/  4)، ذـ[1435 –م 3004، 1ط، اإلمارات، أبو  بي

 3). لبنان[ ،بيروت، دار المعرفة: ] شر، المستدرك على الصثيثين، أبو عبد هللا، " الثاكم النيسابوريمستدركه" فيالحاكم 

 . النهي عن المثاقلة والمداضرة والمناباة(، ( )كتاب البيوع3256): ( برقم59/ 
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 :  تعريف الجائحة لغة واصطالحاً : المطلب األول

 : تعريف الجائحة لغة: أوالً 

. (35)(إانة أَباي ي رايد  أَْن يَْاتَاَح َمالاي()): وفي الثدي ، وذو االسدددتئصدددال، الااحثة في اللغة ماخوذة من الَاوح

أي : وسدددنة جاحثة. اسدددتاصدددلت أموالهم إذا: وجاحتهم السدددنَة جوحاً وجياحة. (38)أي يسدددتاصدددلأ باألخا واإل فاق

 .  (39)مادبة

منأ و، جاح الشي  ياوحأ استاصلأ: يقال، وذو االستئصال، الايم والواو والثا  أصلد واحد: يقول ابن فارس

دة والنازلة : والاوحة والااحثة، (39)المصيبة ذثلُّ بالرجل في مالأ فتاتاحأ: والااحثة، (36)تقاق الااحثةا  الش 

 . (20)التي ذاتاح المال من سنة أو فتنةالعويمة 

 : الجائحة عند الفقهاء: ثانياً 

 :  اختلفت عبارات الفقها  في ذعريفها

 عاا العاقد عن" :ابا ه اوقدد عرفوذ، ولكنهم ذكلموا في األعداار، لم يتكلموا في الاداحثدة الحنفياةالوداذر أن 

 .  (21)"وذاا ذو معنى العار، بأ بتثمل ضرر زاحد لم يستثق إال-موجب العقد– المضي في موجبأ

 .  (23)"كالبرد والريح والايش، ذي ما ال يستراع دفعأ" :بقولهم المالكيةعرفها 

                                         
، صريةالمكتبة الع: وفق طبعة، ]ذرقيم األحادي ، سلمان بن األ ع  الساستا ي، داود" أبو سننه" في أبو داودأخرجأ  (35)

/  2" )سننه" في ابن ماجه. باب الرجل ياكل من مال ولده(، ( )كتاب اإلجارة2520): ( برقم213/  2)، بيروت[، صيدا

 . باب ما للرجل من مال ولده(، ( )أبواب التاارات3393): ( برقم293

ن ماد الدي، المبارك بن مثمد بن عبد الكريم الشيبا ي الااري، ابن األثير. (421/ص3)ج، لسان العرب، ابن منوور (38)

، (211/ص1)ج، طاذر أحمد الااوي ومثمود مثمد الرناحي: ذثقيق، النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات

 . م[1999-ذـ 1299، بيروت، المكتبة العلمية: ] شر

 . (409/ص3)ج، لسان العرب، ابن منوور (39)

 . (493/ص1)ج، مقاييس اللغة، ابن فارس (36)

دار : ] شر، (514/ص1)ج، مثمد عوض مرعب: ذثقيق، تهذيب اللغة، أبي منصور، مثمد بن أحمد، األزذري (39)

 . م[3001، 1ط، بيروت، إحيا  التراث العربي

 . (410/ص3)ج، لسان العرب، ابن منوور (20)

 . دار الفكر[: ] شر، (149/ص9)ج، العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد هللا، مثمد بن مثمد بن مثمود، البابرذي (21)

ف يوس: ذثقيق، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، أبو الثسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (23)

 . م[1994-ذـ 1414، بيروت، الفكردار : ] شر، (361/ص3)ج، الشيخ مثمد البقاعي
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وذي في كل ما ، كا ت من السددددما  أو من اآلدميين، والااحثة من المصدددداحب كلها" :بقولأ الشااااافعيوعرفها 

 .  (22)"وذرك حتى يبلغ أوا أ، ا تري من الثمار

 . (24)كالريح والبرد والاراد والعرش، أن الااحثة كل آفة ال صنع لآلدميين فيها الحنابلةوعرفها 

 ،ومن التعداريف السددددددابقدة يتبين أن وصددددددف الااحثة ينربق على وبا  كورو ا باعتباره جاحثة ال يمكن رد ذا

دذأ منومة . ولدالك ذنربق عليأ أحكام الاواحح التي  صة عليها الفقها  في كتبهم   الصددددددثة العالمية حيوذو ما أك 

وعليأ فكورو ا . وأن الااحثة ذي عبارة عن وبا  ينتشددددر بشددددكل سددددريع حول العالم، اعتبرت أن كورو ا جاحثة

 . (25)وبا  عالمييعتبر جاحثة من حي  ذو 

 .  األدلة على وضع الجائحة: المطلب الثاني

لية والمبادئ العامة التي من  ددا ها ووضددعت لها القواعد الك، إن الشددريعة اإلسددالمية قررت أحكام المعامالت

على أن  فادا ت السددددددنة المرهرة بالعديد من األدلة التي ذدل  ، مراعداة أحوال النداس و رو  حيداذهم ومعدا ددددددهم

من ذلك ما رواه ف، فيما يتعلق بها من اآلثار الفقهية والمبادئ األخالقية في التعامل، الاواحح لها أحكامها االستثناحية

ابَْتأ  ((:مى هللا عليأ وسددددل  قال رسددددول هللا صددددل  :  رضددددي هللا عنأ قالجابر بن عبد هللا يَك ثََمًرا فَاَصددددَ ْن أَخا لَْو باْعَت ما

ْنأ  َ ْيئًا، َجاحاَثةد  َا ما لُّ لََك أَْن ذَاْخ  يَك باَغْيرا َحقٍّ ، فاََل يَثا ا  َماَل أَخا  .  (28))؟ باَم ذَاْخ 

 .َرس وَل هللاا َصلةى هللا  َعلَْيأا َوَسلةَم  َهَى َعْن بَْيعا الثةَمَرةا َحتةى ذ ْاذايَ  أَنة )) رضدي هللا عنأ وروي عن أ س بن مالك

يكَ ، إاَذا َمنََع هللا  الثةَمَرةَ : فَقَالَ ، ذَْثَمرُّ : قَالَ ؟ َوَما ذ ْاذايَ : قَال وا لُّ َماَل أَخا  .  (29)((؟فَباَم ذَْستَثا

                                         
 . بيروت[، دار المعرفة: ] شر، (80/ص2)ج، األم، أبو عبد هللا، مثمد بن إدريس، الشافعي (22)

 . (61/ص4)ج، المغني، ابن قدامة (24)

، ألوبئةاتعرف على تصنيف األمراض وفقاً لعلم ؟ ما هو الفرق بين الوباء والجائحة: مقال بعنوان، عربي بوست: موقع (25)

 . sttth ://osopcitaht .tet، م[32/8/3030: موجود بتاريخ، م13/2/3030] شر في 

يا  دار إح: ] شر، صثيح مسلم، أبو الثسين، مسلم بن الثااج القشيري النيسابوري، "صحيحه" في مسلمأخرجأ  (28)

 . الاواحح(باب وضع ، ( )كتاب البيوع1554): ( برقم39/  5القاذرة[ )، الكتب العربية

 ،دار طوق النااة: ] شر، صثيح البداري، أبو عبد هللا، مثمد بن إسماعيل البداري، "صحيحه" في البخاريأخرجأ  (29)

باب من باع ثماره أو  دلأ أو أرضأ أو زرعأ وقد ، ( )كتاب الاكاة1466): ( برقم139/  3)، ذـ[1433، 1ط، بيروت

 . باب وضع الاواحح(، ( )كتاب البيوع1555): ( برقم39/  5" )صحيحه" في مسلم. وجب فيأ العشر(

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 126  

ISSN: 2706-6495 

 

وفي حدي  جابر بن . (26)((النةباية َصلةى هللا  َعلَْيأا َوَسلةَم أََمَر باَوْضعا اْلَاَواحاحا أَنة )): وروى جابر رضي هللا عنأ

يأا َ ْيئًا، َمْن بَاَع ثََمًرا فَاََصابَْتأ  َجاحاَثةد )): عبد هللا أن رسدول هللا صلى هللا عليأ وسلم قال ْن َمالا أَخا ْا ما َعاَلَم  ،فاََل يَاْخ 

مْ  ا  أََحد ك  ْسلاما  يَاْخ  يأا اْلم   . (29)((؟َماَل أَخا

والاين قالوا ، روا  ورية وضددددددع الاواححعليها قرة  وبنا ً ، وغيرذدا من النصددددددوص التي وقف أمدامهدا الفقهدا 

وممن قال بوضددددع الاواحح ذكاا مامالً أكثر أذل " :قال الثافظ ابن عبد البر، بوضددددع الاواحح ذم جمهور الفقها 

وبوضدددددع الاواحح كان ، وذو قول عمر بن عبد العايا، د ومالك بن أ س وأصدددددثابأمنهم يثيى بن سدددددعي؛ المدينة

وذو قول للشددافعي كما ذكر . (40)"وبأ قال أحمد وسدداحر أصددثاب الثدي  وأذل الواذر، يقضددي رضددي هللا عنأ

 . (41)في بداية الماتهد

، للاواحح أثر في العقودر أن وذقر  ، فهاه النصدددددوص ذدل بواذرذا على وضددددددع الاواحح وأ أ واجب  ددددددرعاً 

 . واسترجاع مالأ، وذاعل من وقعت عليأ الااحثة صاحب حق في أن يرالب برفع الضرر عن  فسأ

الم عنها سيتم الك، ثارفإ أ يترذب عليها أحكام وآ، وباعتبار أن اإلجارة من العقود التي أصدابتها جاحثة كورو ا

 . في المبث  التالي

 .  ِظلِّ الظروف الطارئة وأقسامها عند الفقهاءالجوائح في : المطلب الثالث

يَن آَمن واْ أَْوف واْ باالْ }: لقولأ ذعالى، األصل في العقود أ أ ياب الوفا  بها إال ما قام الدليل على منعأ ق ودا يَاأَيُّهَا الةاا  {ع 

كم إال أن ذاا الث، الكريمةفكل ما يصدق عليأ أ أ عقد فقد وجب الوفا  بأ وذلك بمقتضى اآلية . [1: ]سورة الماحدة

وعقود  ،عقود الزمة ياب الوفا  بها: ذلك أن العقود ذنقسم باعتبار اللاوم وعدمأ إلى قسمين، ال يشمل جميع العقود

وعقد اإلجارة من العقود الالزمة التي ال . على االلتاام بها ولكن الشرع الثنيف ح ة ، جاحاة ال ياب الوفا  بها

 . دأ كما مرة معنا سابقاً يملك أحد الررفين فس

إال أن عقد اإلجارة قد يررأ عليأ من الاواحح العامة أو الثوادث الربيعية أو الورو  االقتصادية أو غير ذلك 

 ،وياعل المستاجر غير ملام بالوفا  بالعقد، من األسباب الرارحة ما ياعلأ قابالً للفسخ

                                         
باب من باع ثماره أو  دلأ أو أرضأ أو ، ( )كتاب الاكاة1469): ( برقم139/  3" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (26)

قبل باب النهي َعْن بيع الثمار ، ( )كتاب البيوع1524): ( برقم13/  5" )صحيحه" في مسلمو. زرعأ وقد وجب فيأ العشر(

 . بدو صالحها بغير  رط القرع(

 . باب وضع الاواحح(، ( )كتاب البيوع1554): ( برقم39/  5" )صحيحه" في مسلمأخرجأ  (29)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني ، أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن مثمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي (40)

دار وزارة عموم : ] شر، (198-195/ص3)ج، مثمد عبد الكبير البكري، علويمصرفى بن أحمد ال: ذثقيق، واألسانيد

 . ذـ[1269، المغرب، األوقا  والشؤون اإلسالمية

 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد، مثمد بن أحمد بن مثمد بن أحمد بن ر د القرطبي، ابن ر د الثفيد (41)

 . ذـ[1435 –م 3004، القاذرة –دار الثدي  : ] شر، (303/ص2)ج
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 .رت على حياة الناس وأعمالهم والتااماذهمفاث  ، حت البالدومن ذداه األسددددددبداب الردارحدة جاحثة كورو ا التي اجتا 

َر  والمهنوعر   وإغالق بعض ، وإيقددا  بعض المواصددددددالت، لددت كثيراً من جوا ددب حيدداذهم كتعريددل بعض الثا

وذلك  تياة القرارات الصدددادرة من السدددلرات في كل بلد على ، وحار الناس في بيوذهم، المؤسدددسدددات والمثالت

 . لة الااحثة في بلد  ماحسب ما ذستوجبأ حا

ل  جاحثة كورو ا: وبالنور إلى ذلك  ،أبرامها قبل ذاه الااحثة التي ذمة ؟ فما ذو حكم عقود اإلجارة القاحمة في  ا

 ؟ ا تشار ذاه الااحثة وجا  موعد ذنفياذا في  ل  

ووضدددددعوا لها األحكام ، ا   على أ واع الاواحح التي قررذا الفقهال بدة من التعر  : ولإلجابة على ذاا السددددؤال

نقسم الى وذي ذ. عنأ من وضع الاواحح  قل الداصدة التي ذسدتند إلى ما أ ار إليأ رسول هللا صلى عليأ وسلم فيما 

 : قسمين

لوج د وثكاآلفات السددددماوية من أعاصددددير وبرَ ، وال اختيار لهم في دفعها، جوائح ال فعل فيها لآلدميين: األول 

وذي التي ذكون . (43)األرضددية كالسدديول والفيضددا ات والاالزل والاراد والدود وغير ذلكأو الكوارث ، وقثل

 . (42)وذاه الاواحح ال خال  بين الفقها  في اعتبارذا، من هللا سبثا أ وذعالى

ويقداس عليهدا ما يبتلي هللا بأ الناس من األمراض المعدية والاواحح الوباحية كفيروس كورو ا الاي يدور حولأ 

 . البث ذاا 

، لكقرارات حور التاو  ، كتصددرفات السددلران وما يصدددر عنأ من قرارات: جوائح سااببها اآلدميين: الثاني

ل  جاحثة كورو ا في كثير  ، ومنع االجتماعات وكالك ما ، من البالد وإغالق المدارس والاامعات كما حصددل في  ا

أو ما ذصددددددنعأ الثرب من ذدريب لألراضددددددي  ،فأ الايوش ورا ذا من خراب ودمار في البيوت والممتلكاتذدل  

 .  (44)وذدمير للبيوت وذعريل الناس عن متابعة حياذهم والقيام بواجباذهم والوفا  بعقودذم

ل من ال بَ وقالوا بان اإلذال  الاي يقع للثمرة من قا ، وإلى اعتبدار ذاا النوع من الاواحح ذذب المالكية والثنابلة

 . (45)صوص فهؤال  بمثابة الااحثة السماويةوش والل  يمكن ذضمينهم من اآلدميين كالاي

                                         
، دار الفكر: ] شر، (209/ص3)ج، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي: نوري (43)

 . (166-169/ص3)ج، بداية المجتهد، ابن ر د. [3ط، لبنان، بيروت

 ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، هللاأبو عبد ،  مس الدين، مثمد بن مثمد بن عبد الرحمن الررابلسي، الرعيني (42)

 . (166-169/ص3)ج، بداية المجتهد، ابن ر د. م[1993، 2ط، دار الفكر: ] شر، (9/ص5)ج، زكريا عميرات: ذثقيق

 . (169/ص3)ج، بداية الماتهد، ابن ر د (44)

و أب، لبر بن عاصم النمرييوسف بن عبد هللا بن مثمد بن عبد ا، القرطبي. (169/ص3)ج، بداية المجتهد، ابن ر د (45)

دار الرياض : ] شر، (869/ص3)ج، مثمد مثمد أحيد ولد ماديك الموريتا ي: ذثقيق، الكافي في فقه أهل المدينة، عمر

مطالب أولي ، مصرفى بن سعد بن عبده، الرحيبا ي. م[1960، ذـ1400، 3ط، المملكة العربية السعودية، الرياض، الثديثة

 . م[1994 -اذـ 415، 3ط، المكتب اإلسالمي: ] شر، (304/ص2)ج، المنتهىالنهى في شرح غاية 
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 ،باعتبار أ ها من الاواحح التي ال يمكن دفعها، وبدالنور في جداحثدة كورو ا يوهر أ ها ذدخل في القسددددددم األول

 .  سابقاً  وال خال  بين العلما  بوضع ذاا النوع من الاواحح كما مرة ، وال قدرة فيها للبشر

اعية إلى حور لثق الناس من قرارات السدددلران الد  آخر فإ ها ذدخل في القسدددم الثا ي من حي  ما يَ  ومن جا ب  

 . من البلدان التاوال الكلي أو الااحي كما في كثير  

 . وعلى ذاا فإن عقد اإلجارة يتاثر في ذاه الااحثة سوا  باعتباره من القسم األول أو من القسم الثا ي 

   .ة المترتبة على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كوروناواآلثار األخالقي  ، اإلجارة في الجوائح حاالت: المبحث الثالث

 :  ويشتمل على مطلبين

 .المطلب األول: أحوال الناس المستأجرين في ِظلِّ جائحة كورونا

 المطلب الثاني: اآلثار األخالقية على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا.

 : وال الناس المستأجرين في ِظلِّ جائحة كوروناأح: المطلب األول

ن إذ إ، على كددل مسددددددتدداجر ااآلثددار المترذبددة على عقددد اإلجددارة  تياددة جدداحثددة كورو ددا ال يمكن ذعميمهدد إن  

ددة وإ ما ذم على حاالت متع، من  احية القدرة على اال تفاع بالعين المستاجرة ةواحد المستاجرين ليسوا على حالة  

وذلك على حسدددب ذمك ن المسدددتاجر من اال تفاع بالعين المسدددتاجرة وعااه ، (48)ثالث حاالت يمكن حصدددرذا في

 : عن ذلك

 ،بمعنى أ أ بإمكا أ أن ينتفع بما اسددددتاجره: ر من جاحثة كورو اأال يكون المسددددتاجر قد ذضددددر  : الحالة األولى

عليأ أن  فهاا ياب، ادر على السكنى فيأكمن استاجر بيتاً للسكنى وذو ق، ضدرر يعود عليأ دون أي  ، ا تفاعاً كامالً 

األصدل في عقد اإلجارة أ أ عقد الزم ال يسدع المسدتاجر فسدأ إال في حال ذسببت  ألن  ، ركامالً للمؤج   األجرةيدفع 

أ أن فبإمكا ، وذنا ما حصددل  ددي  من ذاا، جاحثة كورو ا في عدم ذمكين المسددتاجر من اال تفاع بالبيت المسددتاَجر

وذلام األجرة باسددددددتيفا  " :جدا  في مالدة األحكدام العدلية. ذمتدأ للمؤجر األجرة في تولهداا ثبتد، يسددددددكن البيدت

 .  (49)"المنفعة

اع ن من اال تفبمعنى أن المسدددتاجر لم يتمك  : ر من جاحثة كورو اأن يكون المسدددتاجر قد ذضدددر  : الحالة الثانية

اجر أو اسددت، إلقامة األفراح فيها من اسددتاجر قاعات  وذلك ك، بالعين المسددتاجرة وال باي   ددكل  من أ ددكال اال تفاع

 ،أو  ثو ذلك، أو بيوت لكي يسكن بها الرالب، حافالت لنقل طالب المدارس

                                         
: موجود بتاريخ، م19/5/3030] شر في ، كورونا وإيجار المساكن والمحال: مقال بعنوان، الاايرة  ت: موقع (48)

 sttth ://www .oreozeeso .tet/tewh/tarctcih. م[328/3030

، (69)ص،  ايب ذواويني: ذثقيق، لانة مكو ة من عدة علما  وفقها  في الدالفة العثما ية، مجلة األحكام العدلية (49)

 . كراذشي[، آرام باغ، كارخا أ ذاارتا كتب،  ور مثمد: ] شر
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ولم يتمكن ذؤال  المسدددتاجرين من اال تفاع بالعين المسدددتاجرة بسدددبب قرارات السدددلران بشدددان الثور والمنع من  

ل  وجود جاحثة كورو  أ وذسدددددقل عن. ففي ذاه الثال يثبت خيار الفسدددددخ للمسدددددتاجر، االتاول واالجتماعات في  ا

 .  (46)ن من اال تفاع بهاالاواحح بعدم التمك  قياسا على ذالك العين في –األجرة 

رر قد ذااوز القدر على أن يكون ذاا الضددددد  ، الضدددددرر الواقع على المسدددددتاجر جاحياً أن يكون : الحالة الثالثة

 ها من أل، بات التاارة ال ذاثير لها على العقودأن الدسارة المعتادة في ذقل  " :اإلمام الشداطبي ياكر، المعرو  عادة

الرارحة  بمثل ذلك األسدددددباب، اً إذا جاوزت المعتاد المالو  كثير ولكنها، عنها باذها التي ال ذنفك  طبيعة التاارة وذقل  

ب لكن بسب، من اال تفاع بالعين المستاجرة كان يتمكن المسدتاجر. (49)"اسدتثناحيً ا اً ذدبير ذوجب عندحا  ، اآل فة الاكر

 . ا ذو في السابقجاحثة كورو ا صار اال تفاع أقل عم  

إلى موضدددع كاا فما دخل إال في خمسدددة  ذكارى على دخول عشدددرين يوماً : وفي الدالصدددة" :يقول ابن  ايم 

 .  (50)"مديثلُّ عنأ من األجرة بثساب ذلك ويستقيم على قول أبي يوسف ومث: قال وعشرين يوماً 

وإن ، وإذا ضدمن عندذما إن كان الهالك قبل العمل ضمن قيمتأ غير معمول وال أجر عليأ": وفي المضدمرات

أ ويعري الثوب إن  ددا  ضددمنأ قيمتأ غير معمول وال أجر عليأ وإن  ددا  أعراه قيمتأ معموالً  كان بعد العمل فربُّ 

 . (51)"عنأ قدر األجرة يثل  : قال في  رح الرثاوي معناه. أجرذأ

امأ ل، يثاا المسددددتاجر عن منفعة ما وقع عليأ العقد، غالب فإن جا  أمرد  ":وقَاَل أبو القاسددددم الدرقي الثنبلي

 .  (53)"من األجر بمقدار مدة ا تفاعأ

ولكن بسدددبب جاحثة كورو ا ذعرل عمل المسدددتاجر فلم يعد ، المسدددتاجر بعض المنفعة ومثلها في حال اسدددتوفى

بب المدارس ثم بسدددالرلب إلى كمن اسدددتاجر حافلة لنقل ، اسدددتيفا  المنفعة إلى آخر عقد اإلجارةقادراً على متابعة 

أو كالبيوت التي يستاجرذا الرالب من أجل الدراسة ، جاحثة كورو ا أغلقت المدارس فتعرل المستاجر عن العمل

يها  قل ف إال عن األيام التي ذمة  رون ال يسدددتثقون األجرةفالمؤج  ، في الاامعات ثم بسدددبب كورو ا أغلقت الاامعات

 .  كالك يستثقون األجرة عن الفترة التي سكنها الرالب حقيقة، الرالب

                                         
. (166-169/ص3)ج، بداية المجتهد، ر دابن . (9/ص5)ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الرعيني: نوري (46)

، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيبا ي. (869/ص3)ج، الكافي في فقه أهل المدينة، القرطبي

 . (304/ص2)ج

 ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ذثقيق، الموافقات، إبراذيم بن موسى بن مثمد اللدمي الغر اطي، الشاطبي (49)

 . ذـ[1419 –م 1999، 1ط، دار ابن عفان: ] شر، (246-244/ص3)ج

 . (15/ص6)ج، البحر الرائق، ابن  ايم (50)

 . (21/ص6)ج، المرجع  فسأ (51)

 . (35/ص8)ج، المغني، ابن قدامة (53)
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 .  اآلثار األخالقية على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا: المطلب الثاني

 ي الشريعةألذميتها ومدى ارذباطها بالمعامالت ف، األخالق في اإلسالم ذتصل اذصاالً وثيقاً بالمعامالت

ومن يتامل اآليات واألحادي  في ، ها في الشريعة اإلسالمية ذقوم على األخالق الثسنةفالمعامالت كل  ، اإلسالمية

فمن اآليات قولأ ، الشريعةالتي جا ت بها  والغايات وذاا ما يثقق المقاصد. يرى ذلك واضثاً ، ماال المعامالت

يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم }: وقال ذعالى. [1: ]سورة الماحدة {أَْوفُوْا بِاْلُعقُودِ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا }: ذعالى

نُكمْ   . [39: { ]سورة النسا بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض مِّ

وقد كنا  ثد ث أن ، ذامن حالل هللا لمن طلبها بصددددددق وبر  وحالل ، التاارة رزق من رزق هللا ":قال الربري

ل  العرش يوم القيامةالتاجر األمين الص    . (52)"دوق مع السبعة في  ا

ولكن المتاجر المشددروعة التي ذكون عن ، مة في اكتسدداب األموالال ذتعاطوا األسددباب المثرة  ":وقال ابن كثير

 .  (54)"من الباحع والمشتري فافعلوذا وذسببوا بها في ذثصيل المال ذراض  

 :  كثيرة وأما األحادي  فهي

تاي فَاْرف ْق باأا اللةه مة َمْن رَ )): مى هللا عليأ وسدددل  قال صدددل  : من ذلك ما روذأ عاحشدددة رضدددي هللا عنها قالت  ،فََق باا مة

 .  (55)((َوَمْن َ قة َعلَْيهاْم فَش قة َعلَْيأا 

رد ي َدايان  النةاسَ كَ )): قال صددلى هللا عليأ وسددلم عن أبي ذريرة رضددي هللا عنأ أن رسددول هللاو  فَإاَذا َرأَى، اَن ذَاجا

رً  ْعسددددددا وا َعْنأ  : ا قَاَل لافاْتيَا اأا م  : قالوعن جرير بن عبد هللا . (58)((فَتََااَوَز هللا  َعْنأ  ، هللاَ أَْن يَتََااَوَز َعنةا لََعلة ، ذََااَوز 

 .(59)((اَل يَْرَحم  هللا  َمْن اَل يَْرَحم  النةاسَ )): قال صلى هللا عليأ وسلم

                                         
موسى مثمد علي : ذثقيق، أحكام القرآن، المعرو  بالكيا الهراسي، أبو الثسن، علي بن مثمد بن علي، الربري (52)

 . ذـ[ 1405، 3ط، بيروت، دار الكتب العلمية: ] شر، (23/ص5)ج، عبد عرية وعاة

، (329/ص3)ج، مثمد حسين  مس الدين: ذثقيق، تفسير القرآن العظيم، أبو الفدا ، إسماعيل بن عمر، ابن كثير (54)

 . ذـ[ 1419، 3ط، بيروت، منشورات مثمد علي بيضون، دار الكتب العلمية: ] شر

 . باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الااحر(، ( )كتاب اإلمارة1636): ( برقم9/  8" )صحيحه" في مسلمأخرجأ  (55)

 صحيحه"" في مسلم. باب من أ ور معسرا(، ( )كتاب البيوع3096): ( برقم56/  2" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (58)

 . باب فضل إ وار المعسر(، ( )كتاب البيوع1583): ( برقم22/  5)

 في مسلم. باب رحمة الناس والبهاحم(، ( )كتاب األدب8012): ( برقم10/  6" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (59)

باب رحمتأ َصلةى هللا  َعلَْيأا َوَسلةَم الصبيان والعيال وذواضعأ وفضل ، ( )كتاب الفضاحل3219): ( برقم99/  9" )صحيحه"

 . ذلك(
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ْسلاًماَمْن أَقَاَل )): ال صلى هللا عليأ وسلمق: وعن أبي ذريرة رضي هللا عنأ قال  قال في . (56)((أَقَاَل هللا  َعْثَرذَأ  ، م 

 . (59)"غفر زلتأ وخريئتأ: أي أقال هللا عثرذأ، بيعأ: من أقال مسلما أي ":عون المعبود

فهاه جملة من أخالق المعامالت ذكرذا النبي صدلى هللا عليأ وسلم وح ة اإلسالم معا ر التاار أن يتدلقوا بها 

وإن من أعوم ما دعا اإلسددالم إلى التدلُّق بأ بين المؤجر والمسددتاجر ، في ماال البيع والشددرا  واإلجارة وغيرذا

ى هللا ل  النبي ص عن أ س رضي هللا عنأ أنة ف: ى ال ياكل المسدلم مال أخيأ المسلم بالباطلأمر بوضدع الاواحح حتأ أ 

لُّ فَباَم ذَ ، الثةَمَرةَ إاَذا َمنََع هللا  : فَقَالَ ، ذَْثَمرُّ : قَالَ ؟ ذ ْاذايَ َوَما : قَال وا. ذ ْاذايَ  َهَى َعْن بَْيعا الثةَمَرةا َحتةى ))م عليأ وسددل   تَثا سدددْ

 .  (80)((؟يكَ أَخا َماَل 

اه" صدددثيثأ "وعقد اإلمام البداري باباً في ]باب السدددهولة والسدددماحة في الشدددرا  والبيع ومن طلب حق اً : سدددم 

 . (81)"والمراد بالسماحة ذرك المضاجرة و ثوذا ال المكايسة في ذلك ":قال الثافظ ابن حار. فليرلبأ في عفا [

َم هللا  )): هللا عليأ وسددددلم قالثم روى البداري حديثاً عن جابر أن النبي صددددلى  اًل َرحا ْمًثا إاَذا ، َرج  ا َوإاذَ ، بَاعَ سددددَ

 . (83)((َوإاَذا اْقتََضى، اْ تََرى

ْمَح )): وعن أبي ذريرة أن رسددددول هللا صددددلى هللا عليأ وسددددلم قال َرا ا سددددَ ْمَح الشدددد  ْمَح اْلبَْيعا سددددَ بُّ سددددَ إانة هللاَ ي ثا

ا ا  سددهالً في البيع وجواداً يتااوز عن بعض : قولأ )إن هللا يثب سددمح البيع( أي ":قال المباركفوري. (82)((اْلقَضدَ

 .  (84)"حقأ إذا باع

اقدين  ريعة المتع "أن الشدريعة اإلسدالمية لم ذنور إلى العقد على أ أيتبين فمن خالل ذاه النصدوص وغيرذا 

 ،وااللتاامات على العقد ذثدد المنافع فبنا ً  -كما ذو الثال بالنوام الرأسمالي–مرلقاً 

                                         
باب بشارة من ستر هللا ذََعالَى ، ( )كتاب البر والصلة واآلداب3590): برقم( 31/  6" )صحيحه" في مسلمأخرجأ  (56)

 . عيبأ فاي الد يا بان يستر عليأ فاي اآلخرة(

 . 9/329عون المعبود  (59)

باب من باع ثماره أو  دلأ أو أرضأ أو ، ( )كتاب الاكاة1466): ( برقم139/  3" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (80)

 . باب وضع الاواحح(، ( )كتاب البيوع1555): ( برقم39/  5) صحيحه"" فيمسلم . أ العشر(زرعأ وقد وجب في

، بيروت، دار المعرفة: ] شر، (209/ص4)ج، فتح الباري، أبو الفضل العسقال ي الشافعي، أحمد بن علي، ابن حار (81)

 . ذـ[1299

 . باب السهولة والسماحة في الشرا  والبيع(، البيوع( )كتاب 3098): ( برقم59/  2" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (83)

إن هللا يثب سمح البيع سمح الشرا  سمح ، ( )كتاب البيوع3251): ( برقم58/  3" )مستدركه" في الحاكمأخرجأ  (82)

، بيروت، دار الغرب اإلسالمي: ] شر، جامع الترمذي، مثمد بن عيسى بن سورة، الترماي، "جامعه" في الترمذي. القضا (

باب ما جا  في سمح البيع ، ( )أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليأ وسلم1219): ( برقم565/  3)، م[1998، لبنان

 . والشرا  والقضا (

 . 4/459ذثفة األحوذي  (84)
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لدين اإلسدددالمي قاحم على وا، كل ذلك  وراً لألخالق، بل وضدددع آلية إما لفسدددخ العقد أو ذعديلأ أو إقراره مع اإلثم 

ولالك لم ذقتصدر و يفة القاضدي في الفقأ اإلسالمي بتفسير ، ومنها عقود المعاوضدات، األخالق في جميع مااالذأ

ذاه الو يفة لأ الثق في فسدددددخ العقد إذا رأى بان االلتاام قد أرذق  فهو مع، النصدددددوص وذربيقها بل أبعد من ذاا

وكل ذلك اعتباراً ، أو ذعديلأ لكي يعيد ذوازن منافع العقد عند وجود  ر   طارئ، منأ أحدد أطرافدأ بددون قصددددددد  

، خالقيةومن ثم التربيق اآللي للعقد دون اعتبار للمتغيرات األ، لألخالقيات ودون الوقو  على الشددددددكل الواذري  

ضددى  ددرطاً في ذاا الفسددخ أو التعديل بل ومما يؤكد اعتبار األخالق في فسددخ أو ذعديل العقد لم ياعل الشددارع الر  

 .  (85)"كل ذلك ذثقيقاً لمبدأ األخالق اإلسالمية، يابر عليأ الرر  المما ع

 : وأما عن موقف الفقها  ذااه أثر األخالق في عقد اإلجارة

 : في ذلك اذااذين للفقها ف

ومنها –ص في أ هم يرون أن لألخالق أثر على عقود المعاوضددددات ويتلد  ، وذو اذااه الامهور: االتجاه األول

وقد  .الاراحع الاي يتعلق بالنوايا واألمور الباطنة وياخاون بمبدأ سدد  ، ينورون إلى مآالت األفعال فهم-اإلجارةعقد 

 ":بعد أن ذكلم عن مآالت األفعال: الق في العقود ذو ممدا أخا بأ مالك فقالذكر اإلمدام الشدددددداطبي أن اعتبدار األخ

 . (88)"التي حك مها مالك في أكثر أبواب الفقأ، وذاا األصل يبنى عليأ قواعد منها قاعدة سد  الاراحع

ماذب وذو ، منعنا من ذلك الفعل، فمتى كان الفعل السددددالم عن المفسدددددة وسدددديلة إلى المفسدددددة ":وقال أيضدددداً 

 .  (89)"مالك

وكالك  قل ابن القيم عن اإلمام أحمد أ أ كان ياخا بمبدأ سد الاراحع وينور إلى الاا ب األخالقي في المعامالت 

، أحدذما مقصدددددود لنفسدددددأ: فاألمر  وعان: فإ أ أمر و هي، وباب سدددددد  الاراحع أحد أرباع التكليف ":قال، عموماً 

ن ما يكو: والثا ي. عنأ مفسددددة في  فسدددأ ما يكون المنهي  : أحدذما:  وعانوالنهي ، والثا ي وسددديلة إلى المقصدددود

 . (86)"فصار سد الاراحع المفضية إلى الثرام أحد أرباع الدين، وسيلة إلى المفسدة

 : من  صوص الفقها  ما يؤكد على ذاا االذااه وإليك أيها القارئ

                                         
ة دراسات علوم الشريع: ]منشورات، (194)ص، أثر األخالق على عقود المعاوضات، عبد الكريم، حمد الماضي (85)

 . م[3019، 2: العدد، 48: مالد، والقا ون

 . (196/ص4)ج، الموافقات، الشاطبي (88)

 . (281/ص3)ج، الموافقات، الشاطبي (89)

مثمد  :ذثقيق، إعالم الموقعين عن رب العالمين، مثمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  مس الدين، ابن قيم الاوزية (86)

 . ذـ[1411 –م 1991، بيروت، دار الكتب العلمية: ] شر، (138/ص2)ج، عبد السالم إبراذيم
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ع بعض الندداس إلى عقددد النكدداح دو  من يتددار  ال: وحاتددأ في ذلددك، داق المؤجددلفقددد منع اإلمددام مددالددك الصددددددة 

ية خش: ين أو ما يسمى بعقد المضاربة ال ياياه مالك وحاتأ في ذلكوكالك قرض الدة ، (89)فيعقدو أ بغير صداق

 . (90)فيقوم بترغيب الداحن بالفاحدة مقابل أن التاجيل، أن يكون المدين معسراً 

ذستثقأ من اإلرث  فإذا كان ما: ينور: ثم أوصى لها، الموتوعند أحمد لو خالع الرجل امرأذأ وذو في مرض 

منعت الوصدية ، وإذا كا ت الوصدية أكثر من اإلرث المسدتثق لها، ت الوصديةصدث  ، أكثر مما أوصدى أو مسداو  لأ

ص األسعار بقصد ن يرخ  ويدخل في ذاا الباب ما ورد عنأ أ أ كان يكره الشرا  مم  . (91)الورثةبخشية اإلضرار 

 . (93)اس من الشرا  من جارهمنع الن

 ،وال يرون أي أثر لها على العقود، فهم ال يراعون المبادئ األخالقية، يمث لدأ الشددددددافعيدة: وأماا االتجااه الثااني

فال  ،دون النور إلى األخالق، وإلى مدى ذثقق األركان والشروط فيأ، وإ ما ينورون إلى الصورة الدارجية للعقد

 . لسبب أخالقي أو  وايا حسنة أو سيئة ماال لفسخ العقد أو إبرالأ

ح رأيأ في أن الثكم يكون داحماً على ما  هر : وقد قرر ذلك واضدثاً في كتابأ األم يقول رحمأ هللا بعد أن وض 

في الد يا  اموفي جميع ما وصفت ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنأ مما فرض هللا ذعالى على الثك   ":من العبد

أ على المثكوم من عباد هللا إال باحسددددددن ما يوهر وأخف   على أحد   على حاكم أن يقضددددددي أبداً  ماً دليدل على أن حرا

أ عليأ أو لم وإن احتمدل مدا يوهر مندأ غير أحسددددددندأ كدا دت عليدأ داللة بما يثتمل ما يدالف أحسددددددنأ وأخف  ، عليدأ

 .  (92)"ذكن

 الناس بدال  ما  هر عليهم استدالالً فمن حكم على  "ويقول أيضاً عمن حكم على الناس بدال  ما  هر منهم

على أن مددا أ هروا يثتمددل غير مددا أ هروا بددداللددة منهم أو غير داللددة لم يسددددددلم عندددي من خال  التنايددل 

 .  (94)"والسنة

ال و، ة حكم اإلسددددالم على أن العقود إ ما يثبت بالواذر عقدذاالكتاب ثم السددددنة ثم عام   فإذا دل  " :ويقول أيضدددداً 

  ،م غير عاقدذا على عاقدذاذفسد بتوذ   أالاقدين كا ت العقود إذا عقدت في الواذر صثيثة أولى يفسدذا  ية الع

                                         
 . (209/ص3)ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي (89)

 . (869/ص3)ج، الموطأ، مالك (90)

 . (258/ص9)ج، المغني، ابن قدامة (91)

 . (231/ص2)ج، إعالم الموقعين، ابن قيم الاوزية (93)

 . بيروت[، دار المعرفة: ] شر، (211/ص9)ج، األم، أبو عبد هللا، مثمد بن إدريس، الشافعي (92)

 . (213/ص9)ج، المرجع  فسأ (94)
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 .  (95)"ضعيفاً  سيما إذا كان ذوذماً  ثم

اذم يذاو فمن ذلك: ومن يبث  في كتب الشددافعية ياد ذربيقات كثيرة ذسددتند إلى ما ذذبوا إليأ في ذاا األصددل

ة اذر العقود الشددددددرعيوفاألولى االعتماد على  ":-أن بين حكم العيندة عنددذمبعدد –يقول النووي ، حكم بيع العيندة

 .  (98)""آخر بامر   األحكام وعدم

كان و، ومن فروعهم على ذاا األصددل لو أن رجالً ا ددترى سدديفاً يريد أن يقتل بأ  دددصدداً العتبر البيع جاحااً 

 . (99)اإلثم على  ية القتل

كان  ،بما فيها عقد اإلجارة ال ذفسدد إال بثصول الدلل في العقد  فسأن عقود المعاوضدة عند الشدافعي إفوذكاا 

أما األمور األخالقية الدارجة عن العقد فليس لها أي أثر على العقد فسداً أو ، يفقد  درطاً من  روطأ أو  ثو ذلك

 .   ثوه

ر وأن اعتبا، يعةر ر في كالم الفقها  ياد أن اذااه الامهور ذو األقرب إلى روح النصوص ومقاصد الشوالنا

الاا ب األخالقي الاي ذدعو إليأ  صدددددوص الشدددددريعة ويتفق مع مقاصددددددذا ياعلنا ال  قتصدددددر في النور إلى عقد 

وقع و لثق بأ من ضرر المستاجر  فسأ وما النور إلى وإ ما ياخا بعين االعتبار، اإلجارة و دروطأ ومدى ذثققها

 : يمكن القول أمن ذنا فإ ، جرا  عدم ذمكنأ من اال تفاع بالعين المستاجرة  لمعليأ من 

بان مبدأ التراحم واإلحسدددان والرفق بالمسدددتاجر كل ذلك يقتضدددي أن يرد المؤجر المال إلى المسدددتاجر الاي لم 

ن من جر يتمكأو يثل لأ من األجرة بثال كان المسددتا، حثة كورو ايتمكن من اال تفاع بالعين المسددتاجرة بسددب جا

 . اال تفاع بالعين المستاجرة في بعض األحيان

المال إلى المستاجر بثال لم يتمكن  المؤجر وال بد  من اإل ارة إلى أن الاا ب األخالقي كما أ أ يقتضي أن يرد  

  اأيضدددداً ينبغي على المسددددتاجر أن يؤدي المال إلى المؤجر في حال كان قادراً على اسددددتيف، من اسددددتيفا  المنفعة

 . بثاة جاحثة كورو ا اأو ياكله باألجرةيماطل  وأال، ولو كان ا تفاعاً جاحياً ، المنفعة

ا عين ما ذكلم فيأ الفقها  من وذا، جا ت لضدددددمان الثقوق لكال الررفين اإلسدددددالمية الشددددريعة وبهاا يتبين أن

 . ام الضابرة لنورية الورو  الرارحةحكاأل

                                         
 . (213/ص9)ج، المرجع  فسأ (95)

 . دار الفكر[: ] شر، (150/ص10)ج، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا، مثيي الدين يثيى بن  ر ، النووي (98)

 . (212/ص8)ج، األم، الشافعي (99)
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 والنتائج والتوصياتالخاتمة 

جا ت بأ الشددددددريعة اإلسددددددالمية من األحكام المتعلقة بعقد اإلجارة في  ل  الاواحح اا التوصدددددديف لما وبعد ذ

 : التالية النتائجالدراسة الى  ذوصلت-كااحثة كورو ا–والروارئ 

كما أن من حق المؤجر ، العين المسددتاجرةبوعليأ فمن حق المسددتاجر أن ينتفع ، أن عقد اإلجارة عقد الزم -1

 .  باألجرةأن يرالب 

نعأ يم-أو عار عند الثنفية–ال ياوز للمسددتاجر أن يفسددخ العقد ما لم يكن ذناك أمر طارئ كوبا  كورو ا  -3

 .  من استيفا  المنفعة

أ أن فمن حق بسددددددبب الاواحح المسدددددتاجرةوقع على المسدددددتاجر ما يثول بينأ وبين اال تفاع من العين  إن -2

قد فإن فعل ف، ذا عليأيثق للمؤجر أن يمتنع من رد   وال ،التي دفعها عند إبرام العقد بإعادة األجرةيردالدب 

حت بالك النصوص يثلماالً ال  أأكلأثم في   .لأ كما صر 

 .عقد اإلجارة فياعتبار الاا ب األخالقي الاي ذدعو إليأ  صوص الشريعة ويتفق مع مقاصدذا  -4

 : الدراسة أوصتو

 ـددددتاجرالمس عن التدفيف أو األجرة رد المؤجر وعلى، بالااحثة يتاثر لم دام ما اإلجارة بعقد الوفا ب المستأجر

 .  كورو ا بااحثة اإلجارة عقد ذاثر إذا

فق الر ئفي التعامل مع المستاجر بما ذقتضيأ مباد الاا ب األخالقياألحكام الفقهية و ةمراعا: بوالمؤجر 

  بثق اآلخرين. حساناإل

 .العالمينوالحمد هلل رب 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

في  النهاية، ماد الدين أبو السعادات، المبارك بن مثمد بن عبد الكريم الشيبا ي الااري، ابن األثير (1

، المكتبة العلمية: ] شر، طاذر أحمد الااوي ومثمود مثمد الرناحي: ذثقيق، غريب الحديث واألثر

 . م[1999-ذـ 1299، بيروت

 . دار الفكر[: ] شر، فتح القدير، كمال الدين مثمد بن عبد الواحد السيواسي، الهمامابن  (3

، وتبير، دار المعرفة: ] شر، فتح الباري، أبو الفضل العسقال ي الشافعي، أحمد بن علي، ابن حار (2

 . ذـ[1299

 . بيروت[، دار الفكر: ] شر، المحلى، أبو مثمد، علي بن أحمد بن سعيد، ابن حام (4

 . دار الكتب العلمية[: ] شر، القواعد، زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد، رجبابن  (5
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بداية المجتهد ونهاية ، أبو الوليد، مثمد بن أحمد بن مثمد بن أحمد بن ر د القرطبي، ابن ر د الثفيد (8

 . ذـ[1435 –م 3004، القاذرة –دار الثدي  : ] شر، المقتصد

رد المحتار على الدر المختار ، عال  الدين، عمر بن عبد العايامثمد بن مثمد أمين بن ، ابن عابدين (9

 . لبنان[-بيروت ، دار الفكر للرباعة والنشر والتوزيع: ] شر، )حاشية ابن عابدين(

عبد : قذثقي، معجم مقاييس اللغة، أبو الثسين، أحمد بن فارس بن زكريا  القاويني الرازي، ابن فارس (6

 . ذـ[1299م/ 1999، الفكر دار: ] شر، السالم مثمد ذارون

، رةمكتبة القاذ: ] شر، المغني، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن مثمد أبو عبد هللا المقدسي، ابن قدامة (9

 . ذـ[1266 –م 1986

 ،إعالم الموقعين عن رب العالمين، مثمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  مس الدين، ابن قيم الاوزية (10

 . ذـ[1411 –م 1991، بيروت، دار الكتب العلمية: ] شر، إبراذيممثمد عبد السالم : ذثقيق

: ] شر ،مثمد حسين  مس الدين: ذثقيق، تفسير القرآن العظيم، أبو الفدا ، إسماعيل بن عمر، ابن كثير (11

 . ذـ[ 1419، 3ط، بيروت، منشورات مثمد علي بيضون، دار الكتب العلمية

 . اليازجي وجماعة من اللغويين: ذثقيق، لسان العرب، مثمد بن مكرم، ابن منوور (13

، ميدار الكتاب اإلسال: ] شر، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراذيم بن مثمد، ابن  ايم (12

 . [3ط

، روتبي، دار الفكر: ] شر، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي (14

 . [3ط، لبنان

، داصي، المكتبة العصرية: وفق طبعة، ]ذرقيم األحادي ، مان بن األ ع  الساستا يسل، أبو داود (15

 . بيروت[

دار إحيا  : ] شر، مثمد عوض مرعب: ذثقيق، تهذيب اللغة، أبي منصور، مثمد بن أحمد، األزذري (18

 . م[3001، 1ط، بيروت، التراث العربي

 . [دار الفكر: ] شر، العناية  رح الهداية، هللاأكمل الدين أبو عبد ، مثمد بن مثمد بن مثمود، البابرذي (19

 . دمشق[، دار الفكر: ] شر، العناية شرح الهداية، أكمل الدين، مثمد بن مثمد بن مثمود، البابرذي (16

، بيروت، دار طوق النااة: ] شر، صثيح البداري، أبو عبد هللا، مثمد بن إسماعيل البداري، البخاري (19

 . ذـ[1433، 1ط

مؤسسة  باب : ] شر، الشريعة اإلسالمية وتاريخها ونظرية الملكية والعقود، ينينأبو الع، بدران (30

 . م[1968، الاامعة

ر دا: ] شر، شرح منتهى اإلرادات، منصور بن يو س بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، البهوذي (31

 . م[1992، الربعة األولى، عالم الكتب

، بيروت، دار الغرب اإلسالمي: ] شر، جامع الترمذي، مثمد بن عيسى بن سورة، الترماي، الترمذي (33

 . م[1998، لبنان

 . ان[لبن، بيروت، دار المعرفة: ] شر، المستدرك على الصثيثين، أبو عبد هللا، الثاكم النيسابوري (32
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دراسات علوم الشريعة : ]منشورات، أثر األخالق على عقود المعاوضات، عبد الكريم، حمد الماضي (34

 . م[3019، 2: العدد، 48: مالد، والقا ون

، كردار الف: ] شر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  مس الدين مثمد بن أحمد بن عرفة، الدسوقي (35

 . بيروت[

 المكتب: ] شر، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصرفى بن سعد بن عبده، الرحيبا ي (38

 . م[1994-اذـ 415، 3ط، اإلسالمي

مواهب الجليل لشرح ، أبو عبد هللا،  مس الدين، مثمد بن عبد الرحمن الررابلسيمثمد بن ، الرعيني (39

 . م[1993، 2ط، دار الفكر: ] شر، زكريا عميرات: ذثقيق، مختصر خليل

وزارة : شر] ، المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد هللا، بدر الدين مثمد بن عبد هللا بن بهادر، الاركشي (36
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