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 (RG- 20177) المجموعة البحثية رقم، حث مدعوم من عمادة البحث العلمي، جامعة حائل المملكة العربية السعوديةب

 ملخص البحث 

ور جائحة كورونا مشكلة كبيرة للعالم أجمع، وفرضت تحدياتها الكبيرة عليه؛ فتأثرت كل نواحي الحياة بهذه الجائحة شكل ظه

ا أن خاصة بهذه الجائحة، فأحببناإليجار وأغلقت سبل الحياة الطبيعية بوجه البشرية عامة، فتأثرت العقود المالية عامة وعقود 

: هامنأهداف عدة عامة وعلى عقد االيجار خاصة وتوخينا من وراء هذا البحث بيان  دوعقالننشئ دراسة تلحظ آثار الجائحة على 

بيان معالجة الفقه اإلسالمي والنظام السعودي ألثر الجوائح ، وبيان أثر جائحة كورونا على العقود المالية، وبيان ماهية العقد وآثاره

ثم  ةائح على العقود الماليوجالألثر والنظام السعودي عالجة الفقه اإلسالمي بيان مخاصة و عقد اإليجارعامة و على العقود المالية

 ما يخ  أوال درسنا في هذا البحث، وقد للتخفيف من أثر جائحة كورونا على العقود الماليةبينا المعالجات الحكومية السعودية 

 ،معنى كورونا، والجائحة، واألثر، والمالو قد،بيان معنى العالبحث من مصطلحات علمية وبيان حدودها في هذه الدراسة مثل 

النظريات األسس و، والعقود المتأثرة بجائحة كوروناعامة ودرسنا فيه  أثر جائحة كورونا على العقودفي  :ثم ذكرنا مبحثين أولهما

 ،التي تعالج العقود المالية في ظل الجوائح النازلة
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ثر جائحة كورونا على عقد فخصصناه أل الثاني وأما المبحث ئحة كوروناثم تكلمنا عن مدى انطباق هذه النظريات على جا 

عقد اإليجار  على جائحة كوروناثر ألالقانونية الفقهية و ثم ذكرنا المعالجة يتعلق بعقد اإليجار من أحكام عماوتحدثنا فيه  اإليجار

النظامية السعودية ألثر الجوائح ثم صورا من  صورا من المعالجات الفقهية ثم صورا من المعالجةوفي هذه المعالجات ذكرنا 

ا البحث ثم ختمن اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود المالية وخاصة عقد اإليجارثم  معالجة القضاء السعودي

 بأهم النتائج والتوصيات.

 معاصرة ،اإليجار ،المال ،عقد ،كورونا ،جائحة، أثر :الكلمات المفتاحية

 

 

The Impact of the Corona Pandemic on Financial Contracts, “the Lease Contract As a Model” 

(Contemporary Jurisprudence Study in the Light of Islamic Jurisprudence and Saudi 

Regulations( 

 

Abstract 

The emergence of the Corona pandemic constituted a major problem for the whole world, and its 

great challenges were imposed on it. So, all aspects of life were affected by this pandemic, and the 

ways of normal life were closed to humanity in general, so financial contracts in general and lease 

contracts were affected by this pandemic. The contract and its effects, and a statement on the 

impact of the Corona pandemic on financial contracts, and a statement on the treatment of Islamic 

jurisprudence and the Saudi system of the impact of pandemics on financial contracts in general 

and the lease in particular, and a statement on the treatment of Islamic jurisprudence and the Saudi 

system of the impact of pandemics on financial contracts, then we showed the Saudi government 

treatments to mitigate the impact of the Corona pandemic on financial contracts In this research, 

we first studied the scientific terms and their limits in this study, such as clarifying the meaning of 

contract, money, impact, pandemic, and the meaning of Corona. And the foundations and theories 

that deal with financial contracts in light of the coming pandemics, then we talked about the extent 

to which these theories apply to the Corona pandemic. Corona pandemic on the lease contract, and 

we talked in it about the provisions related to the lease contract, then we mentioned the 

jurisprudential and legal treatment of the impact of the Corona pandemic on the lease contract. To 

reduce the impact of the pandemic on financial contracts, especially the lease contract, then we 

concluded the research with the most important findings and recommendations. 

Keywords: Impact, Pandemic, Corona, Contract, Money, Rent, Contemporary 
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 مقدمة. 1

وعلى  -صلى هللا عليه وسلم-الحمد هلل رب العالمين حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا 

 آله وصحبه ومن وااله.

 وبعد،،،

انب ها جفإن من النوازل المستجدة التي ألمت بالعالم أجمع جائحة كورونا والتي تركت أثرها على كل نواحي الحياة، لم يخل من

 الجانب االقتصادي،كان من أكثر األشياء التي تضررت بهذه الجائحة من الجوانب إال وقد تركت عليه أثرا ظاهرا ال يخفى، و

فأصبح هناك ضرورة ملحة إلى  ؛اإليجارعقود  خاصةجانب العقود المالية وفي وقد أدى هذا الضرر إلى نزاعات بين الناس 

وكذلك موقف األنظمة السعودية من الجوائح والظروف  ،الفقه اإلسالمي منه تأصيال وتطبيقادراسة هذا األثر وتبيين موقف 

 خصوصا.   اإليجار الطارئة عموما وعقود 

وأن نقدم الحلول التي  خصوصااإليجار عموما وعقد  دوعقالكورونا على جائحة بأثر وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نلم بأحكام 

والتطبيقات لمعالجة مثل هذه الجوائح وكذلك المعالجات والحلول التي قدمتها األنظمة السعودية  تصورها الفقه اإلسالمي

 .القضائية لهذه المعالجة وكذلك المعالجات الحكومية التي قدمت للتخفيف من أثر هذه الجائحة

 وهللا نسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به.

 مشكلة البحث.. 1.1

( إلى ظهور العديد من المشكالت الناجمة عن هذه الجائحة، والسؤال الرئيس في هذه 91ونا )كوفيد أدى ظهور جائحة كور

 في ضوء الفقه واألنظمة السعودية؟اإليجار الدراسة هو: ما حقيقة جائحة كورونا وما أثرها على عقد 

 أهداف البحث. 2.1

 كورونا.بيان ماهية جائحة  -9

 بيان ماهية العقد وآثاره.  -2

 ر جائحة كورونا على العقود المالية أثبيان  -3

 بيان معالجة الفقه اإلسالمي والنظام السعودي ألثر الجوائح على العقود المالية.  -4

 اإليجار.عقد جائحة كورونا على بيان أثر  -5

 بيان معالجة الفقه اإلسالمي ألثر جائحة على العقود المالية.  -6

  .ر جائحة كورونا على العقود الماليةللتخفيف من أثالسعودية بيان المعالجات الحكومية  -7

 أهمية البحث. 3.1

تـأتي أهمية هذا البحث من كونه يبحث نازلة من النوازل التي تأثر بها العالم أجمع وبيان معالجة الفقه االسالمي لبعض الجوانب 

 المالية التي تأثرت بهذه الجائحة.

 .منهجية البحث. 4.1

ثم  إليجار،اي االستقرائي حيث نتتبع كافة الجوانب المتعلقة بتأثير هذه الجائحة على عقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصف

 نستقرأ األحكام الشرعية التي تعالج هذه الجوانب. 
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 الدراسات السابقة . 2

 هناك العديد من الدراسات التي تكلمت عن هذه النازلة خصوصا وعن عموم النوازل والطوارئ ومنها: 

 Researchالمعاصرة، الباحث: عمر أحمد مرعي. الناشر:  المالية العقود في وأثرها الطارئة الظروف البحث األول:

Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE)، Universiti Sultan Zainal Abidin 

(UniSZA) وآثارها باختصار شديد جدا.صفحات وتكلم فيه الباحث عن النظرية، وضوابطها  1، يقع البحث في 

م مطبعة  9161نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون، للباحث/ فاضل شاكر النعيمي، نشرت سنة  البحث الثاني:

 ص تكلم فيها الباحث عن النظرية وتأصيلها في القانون وفي الفقه.  333الجاحظ، بغداد، وهي رسالة مطوله تقع في 

دراسة فقهية مقارنة  COVID-91األعيان على جائحة كورونا المستجد  إجارةرية الظروف الطارئة في ثر نظأ البحث الثالث:

وسن سعد الرشيدي، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، /د، السكنية والتجارية أنموذجااإليجار بالقانون الكويتي، عقود 

ا ومعلى إجارة األعيان، حثة على دراسة أثر فيروس كورونا صفحة، اقتصرت فيه البا 21م يقع البحث في 2323الكويت. مايو 

جارة، مكتفية بالقانون الكويتي المدني، في مناقشة هذه دون التطرق على تأثيره على مسائل اإل ،تبعه من إجراءات احترازية

 النازلة.  

نا المستجد، د. مريم أحمد الكندري، أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود المدة في ظل تداعيات جائحة كورو البحث الرابع:

صفحة وركزت بحثها على تطبيق نظرية  21م، يقع البحث في 2323مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الكويت. مايو 

الظروف الطارئة في زمن وباء كورونا وأثر ذلك على عقود المدة، في الفقه والقانون الكويتي، حيث بينت الباحثة معنى 

نى وباء كورونا، وعقود المدة، وأثر هذا الوباء على عقود المدة وتصور الحل الفقهي والقانوني لما ينشأ بين النظرية ومع

 أطراف العقد.      

 االختالف بين هذه الدراسة وما سبقها من دراسات.

 القواعد والنظريات التي بينتاهتمت هذه الدراسة ببيان أثر جائحة كورونا على العقود المالية عموما وعقد اإليجار خصوصا و

مت الدراسة ببيان أثر المعالجات تيتم على أساسها الحكم على الجوائح وتأصيل هذه النظريات من الفقه اإلسالمي، كما اه

السعودية سواء كانت أنظمة تشريعية أو معالجات قضائية على ضوء األنظمة المعمول بها كذلك بيان ما قامت به النظامية 

 دية من معالجات حكومية للتخفيف من أثر هذه الجائحة على المجتمع.الحكومة السعو

 خطة البحث.

 قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وفهارس.

 .والدراسات السابقة وخطة البحث فذكرنا فيها مشكلة البحث وأسئلته وأهميته ومنهجيته فأما المقدمة

 صطلحات البحث فتكلمنا فيه عن بيان موأما التمهيد: 

 وفيه خمس مسائل. 

 المسألة األولى: بيان معنى العقد.

 المسألة الثانية: بيان معنى المال.
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 المسألة الثالثة: بيان معنى األثر.

 المسألة الرابعة: بيان معنى الجائحة

 المسألة الخامسة: بيان معنى كورونا.

 وأما المبحثان فذكرناهما على النحو اآلتي: 

 : أثر جائحة كورونا على العقود.المبحث األول

 وفيه ثالثة مطالب:  

 العقود المتأثرة بجائحة كورونا.المطلب األول:   

 األسس والنظريات التي تعالج العقود المالية في ظل الجوائح النازلة.المطلب الثاني:   

 وفيه أربعة فروع:    

 الفرع األول: نظرية الضرورة الشرعية:   

 ان:وفيه مسألت      

 بيان معنى الضرورة وتأصيلها. المسألة األولى:       

 شروط األخذ بنظرية الضرورة. المسألة الثانية:       

 نظرية الجوائح في الفقه اإلسالمي. الفرع الثاني:   

 وفيه مسألتان:      

 معنى الجوائح وتأصيلها شرعيا. المسألة األولى:      

 ق واالختالف بين نظرية الجوائح ونظرية الظروف الطارئةاالتفاالمسألة الثانية:       

 الفرع الثالث: نظرية الظروف الطارئة    

 وفيه مسألتان:        

 معنى الظروف الطارئة وتأصيلها في ظل أحكام الشريعة.  المسألة األولى:        

 شروط اعتبار نظرية الظروف الطارئة.  المسألة الثانية:        

 الرابع: نظرية القوة القاهرة شروط اعتبار هذه النظرية الفرع   

 وفيه مسألتان:       

 بيان معنى القوة القاهرة. المسألة األولى:      

 الفرق بينها وبين الظروف الطارئة المسألة الثانية:      

 المطلب الثالث: مدي انطباق هل هذه النظريات على جائحة كورونا.  

  اإليجار.ر جائحة كورونا على عقد المبحث الثاني: أث 

 : انوفيه مطلب  

 من أحكام. اإليجار المطلب األول: ما يتعلق بعقد   
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 وفيه ثالثة مسائل:     

 وحكمه.اإليجار المسألة األولى: تعريف عقد     

 المسألة الثانية: حاجة الناس إلى عقد االجارة    

 طه. وأثره.وشرواإليجار المسألة الثالثة: أركان عقد    

 المسألة الرابعة: انتهاء عقد اإلجارةـ   

 المطلب الثاني: المعالجة الفقهية والقانونية لجائحة كورونا.

 وفيه ثالث مسائل:     

  اإليجار.المسألة األولى: المعالجة الفقهية ألثر الظروف الطارئة على عقد 

 اإليجار.ى عقد المسألة الثانية: المعالجة النظامية ألثر الظروف الطارئة عل

 وفيه فرعان: 

 صور من معالجة األنظمة السعودية للحوادث الطارئة الالحقة بالعقود. الفرع األول:

 ثاني: صور من معالجة القضاء السعودي للحوادث الطارئة الالحقة بالعقود.الفرع ال

 اإليجار.ة وخاصة عقد اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود الماليالمسألة الثالثة: 

 فذكرت فيها أهم النتائج.وأما الخاتمة  

 وأما الفهارس فقسمناها إلى:   

 فهرس المراجع.     

 وفهرس الموضوعات.   

 

 .بيان مصطلحات البحثفي ـيد التمهـ

 وفيه خمس مسائل 

 لعقد.المسألة األولى: بيان معنى ا

 ماهية العقد.

، َوِمْنهُ ُعْقَدةُ النَِّكاِح، العقد في اللغة: أ(       شد ويأتي أيضا بمعنى: الربط وال يُقَاُل: َعقَْدُت اْلَحْبَل، فَهَُو َمْعقُوٌد، والعقد نَقِيُض الَحلِّ

 (9494)جمال الدين ابن منظور،  والضمان والعهد.

ناوي: العقد بين أطراف الشيء: يستعمل في األجسام الصلبة كعقد البناء ثم يستعار للمعاني نحو عقدت البيع والعهد يقول الم

 (9493)المناوي،  والنكاح

 ب( العقد في االصطالح:

 .م.(9193)الجرجاني ،  عرفه الجرجاني بقوله:" ربط أجزاء التصرف باإليجاب والقبول شرًعا

وعرفه محمد قدري باشا بأنه:" ارتباط اإليجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، 

 (9919 ) محمد قدري باشا، ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به لآلخر"
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 على عقود المعاوضة المالية فقط؛ ألنها هي التي يظهر عليها التأثر بالجائحة الحالية بشكل مباشر. بحثنا وسنقتصر في

 المسألة الثانية: بيان معنى المال.

جُل؛ أي: اتخذ المال في اللُّغة، مأخوذ من مادة )َمَوَل(، والميم، والواو، والالم كلمة واحدة، تقول: تمو  تعريف المال لغة:  ل الر 

 (9171)ابن فارس،،  ، والمال: ما ملكته من كّل شيء.مااًل 

 تعريف المال اصطالحا: 

م الحنفي،، ن نجي) زين الدين اب فعند الحنفية "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" اختلف العلماء في تعريف المال

 بدون سنة نشر(

وعند الشافعية: "ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن   )الصاوي الصغير، بيروت( "كّل ما يملك شرًعا ولو قل" وعند المالكية:

) عالء الدين المرداوي، بدون  وهو ما يباح نفعه مطلقًا، أو اقتناؤه بال حاجة"وعند الحنابلة: " (9113)االمام الشافعي ،  "قلّت

 سنة (

 حنفيةاليرى  بينما، مال حقيقةالمنافع يرون أن وهل يشمل المال المنافع أم ال يشملها خالف بين الجمهور والحنفية فالجمهور 

  .أن المنافع ليست أمواال

 ة الثالثة: بيان معنى األثر.المسأل

 ما بقي من الّشيء أو من أصوله، والعالمة. في اللغة:

 له ثالثة معاٍن: وفي االصطالح: 

 .(9493)المناوي،  والثالث بمعنى الجزء، والثاني بمعنى العالمةالشيء، األول، بمعنى: النتيجة، وهو الحاصل من  

 .عة: بيان معنى الجائحةالمسألة الراب

  )الفيومي، بدون سنة نشر( وهي اآْلفَةُ، يُقَاُل َجاَحْت اآْلفَةُ اْلَماَل تَُجوُحهُ َجْوًحا إَذا أَْهلََكْتهُ  الجائحة في اللغة من الجوح:

مصيبة عظيمة وفتنٍة كبيرة، وعرفها ابن عرفة  هي اآلفة التي تهلك الثمار وتجتاح األموال وتستأصلها وكلُّ وعند الفقهاء: 

 .هـ(9424)محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي،  بأنها: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر، أو نبات، بعد بيعه

 (9353)أبو عبد هللا الرصاع ، 

بسبب انتشاره بين البشر في ، جائحة عالمية كورونا أن وباءم 2323/ 3/ 99في فقد أعلنت رسمياً  صحة العالميةأما منظمة ال

 م(2323/ 4/ 96)مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي،  مساحة كبيرة ضمت كافة أرجاء العالم.

 .المسألة الخامسة: بيان معنى كورونا

فيروسات فصيلة واسعة االنتشار معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى االعتالالت كورونا هي: 

 ،( ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )السارس(MERSاألشد وطأة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )
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( وقد اكتشفت المنظمة هذا الفيروس 2 -لُمسمى فيروس كورونا )سارسكورونا الُمستجد اأحد أنواع فيروس  11-كوفيدو 

، بعد اإلبالغ عن مجموعة من حاالت االلتهاب الرئوي الفيروسي في 2391كانون األول/ ديسمبر  39الُمستجد ألول مرة في 

 يوهان بجمهورية الصين الشعبية، وقد تحور المرض بأشكال متعددة وظهرت منه سالالت جديدة. 

 أشد خصائ و ثيرة كالحمى، والسعال الجاف، واإلجهاد، وفقدان الذوق والشم، وضيق النفس، وانعدام الشهية،ك أعراض هذاول

 (2323)منطمة الصحة العالمية،  والتأثيرهذا الوباء سرعة االنتشار 

 المبحث األول: أثر جائحة كورونا على العقود. 

 :مطالبثالثة وفيه 

 العقود المتأثرة بجائحة كورونا.المطلب األول: 

 .الجوائح النازلةاألسس والنظريات التي تعالج العقود المالية في ظل المطلب الثاني: 

 مدي انطباق هل هذه النظريات على جائحة كورونا.: الثالثالمطلب 

 المطلب األول: العقود المتأثرة بجائحة كورونا.

ى أنواع كثيرة باعتبارات متعددة، والذي يهمنا دراسته من هذه التقسيمات هو ما يتـأثر بالجوائح واألزمات تتنوع العقود إل

 المختلفة وهو ما يأتي:

 كعقد وهي التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن، بحيث يكون الزمن عنصراً أساسياً في تنفيذها؛ العقود المستمرة، -1

 األداء في عنصرا يعدّ  أو للمستأجر، معياره بالنسبة ألنه عنه، ينفصل ال لالستيفاء مالزما عنصرا يهف الزمن يعد حيث اإلجارة

 ال االنتفاع وهذا معينة، لمدة المؤجر بالشيء من االنتفاع المستأجر تمكين هواإليجار  عقد في الرئيسي فاألداء للمؤجر، بالنسبة

 المنفعة مقدار تحديد أساس هو الزمن يكون وبحيث زمناً معيناً، أو مدة، تأجرالمس يد في الشيء ترك إذا إال يتحقق أن يمكن

عليها، وكاإلعارة، والوكالة، ويمكن تسمية هذه العقود عقوداً زمنيةـ؛ ألن تنفيذ هذه العقود يحتاج إلى وقت متسع يسري  المعقود

 (2323عمر أحمد أحمد مقبل مرعي،  ) ه.(2334 -94425)مصطفى الزرقا ،  فيه حكم العقد باستمرار

كعقد التوريد يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين أن يورد لآلخر شيئا يتكرر لمدة معينة، كما لو تعاقد العقود ذات التنفيذ الدوري:  -2

طن لكل شهر مقابل مبلغ اتفق عليه بينهما ولمدة ستة أشهر،  متعهد مع شركة على أن يورد لها مادة اإلسمنت مثال بواقع مائة

فمحل التزام المتعاقد هنا يمكن قيامه دون حاجة إلى الزمن، ولكن المتعاقدين باتفاقهما جعال الزمن عنصرا جوهريا في العقد. 

 (.ه2334 -94425مصطفى الزرقا ، ) فهنا يتصور إمكانية أن يطرأ الحادث بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه، أو في أثناء تنفيذه.

كما  -العقد الفوري هو العقد الذي ال يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا العقود الفورية المؤجلة التنفيذ: -3

لعقد إلى أجل بدفع الثمن، وقد يتراخى تنفيذ اهو الشأن في عقد البيع عادة إذ بمجرد تمام العقد يقوم البائع بتسلم المبيع والمشترى 

يحدد اختياريا، أو إجباريا، اختياريا: كما لو اتفق على تأجيل تسليم المبيع، أو على تأجيل دفع الثمن إجباريا كبيع شيء في حالته 

بل يظل  يؤثر على صيغته، المستقبلة إذ يجب مرور بعض الوقت إلعداد المبيع، ولكن تأجيل تنفيذ العقد اختيارا، أو إجبارا ال

مد ) عمر أحمد أح عقدا فوريا؛ ألن تدخل عنصر الزمن فيه يعّد تدخال عرضيا ال يؤثر على مقدار الثمن، أو على مقدار المبيع.

 (2323مقبل مرعي، 
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 المطلب الثاني: النظريات الفقهية والنظامية التي تعالج الجوائح النازلة

 : وفيه أربع فروع

 :الشرعية الضرورةالفرع األول: نظرية 

بآثاره  وإزالة ما يتعلق ودفعه، جاءت الشريعة اإلسالمية برفع الضرر وتحريمه المسألة األولى: بيان معنى الضرورة وتأصيلها:

 ي العاجل واآلجل.جاءت لتحقيق مصالح الناس فأنها عن المكلفين، كما 

رالضر :تعريف الضرورة لغة رالفاقة والفقر -بضم الضاد-ورة من الضُّ إذا فعل به مكروها وكل ما كان سوء  -بفتحها-، والض 

  )الفيومي، بدون سنة نشر( "وما كان ضد النفع فهو بفتحها ،بالضم، حال وفقر وشدة في بدن فهو ُضر  

  م.(9193)الجرجاني ،  ع له"الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما ال مدفو 

حيث ب أو المشقة الشديدةمن الخطر  حالةوهبة الزحيلي بأنها: أن تطرأ على اإلنسان  عرفها الدكتور تعريف الضرورة اصطالحا:

  م(9195-ه. 9435، 4) د/ وهبة الزحيلي، ، ط يخاف حدوث ضرر بالنفس أو بالعضو أو بالعقل أو بالمال وتوابعها"

وقد دلت آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم على بيان رفع الضرر والتيسير على المكلفين ومن ذلك قول هللا 

ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر{ ]البقرة:  َ [ وقوله تعال995تعالى }يُِريُد هللا  ى }فََمِن اْضطُر  َغْيَر بَاٍغ َواَل َعاٍد فاََل إِْثَم َعلَْيِه إِن  هللا 

يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج: 973َغفُوٌر َرِحيٌم{ ]البقرة:  [ وقوله تعالى }َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم 79[ وقوله تعالى }َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

ْثِم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ )البقرة: بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُ  اِم لِتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل الن اِس بِاإْلِ  (.999ْدلُوا بِهَا إِلَى اْلُحك 

: أنها عامة فِي رفع الضرر عن المضطر وتيسير األمر على المعسر ورفع الحرج عمن وقع في وجه الداللة من هذه اآليات

 .ل الناس بالباطلضيق، وتحريم أكل أموا

 (9195)االلباني،  .(2334)الدارقطني ،  من السنة قول النبي صلى هللا عليه وسلم "ال ضرر وال ضرار"و

َوقَْد َدل  اْلَحِديُث َعلَى  :"وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة العامة التي حرمت الضرر واإلضرار، قال الصنعاني عن الحديث

َرِر أِلَن هُ إَذا نَفَى َذاتَهُ َدل  َعلَى الن ْهِي َعْنهُ أِلَن  الن ْهَي لِطَلَِب اْلَكفِّ َعْن اْلفِعْ  ِزَم تَْحِريِم الض  ِل َوهَُو يَْلَزُم ِمْنهُ َعَدُم َذاِت اْلفِْعِل فَاْستَْعَمَل الال 

ْرُع َعلَى إبَاَحتِِه ِرَعايَةً لِْلَمْصلََحة ال تِي تَْربُ فِي اْلَمْلُزوِم، َوتَحْ  َرِر َمْعلُوٌم َعْقاًل َوَشْرًعا إال  َما َدل  الش  َك َعلَى اْلَمْفَسَدِة، َوَذلِ  وِريُم الض 

ِريَعِة.  )األمير الصنعاني ، بدون تاريخ( ِمْثُل إقَاَمِة اْلُحُدوِد َونَْحِوهَا َوَذلَِك َمْعلُوٌم فِي تَفَاِصيِل الش 

 شروط األخذ بنظرية الضرورة.المسألة الثانية: 

 .الظن الغالب أوأن تكون الضرورة قائمة ال منتظرة، أي أن تكون محققة الوقوع باليقين  -9

عتداء عليها والعدل والمساواة ورفع لمقاصد الشريعة العامة التي أمرت بحفظ حقوق اآلخرين، وعدم االتكون مخالفة  أال -2

 الضرر. 

 .مراعاة قدر الضرورة فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها -3

 ارتكاب المحظور.أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يكون الفاعل ال مناص أمامه من 

)عادل مبارك المطيرات، رسالة  أن يكون الهدف في حالة فسخ العقود تحقيق العدالة أو عدم االخالل بمبدأ التوازن العقدي. -4

 دكتوراه(
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 : الجوائح.ثانيلفرع الا

 الجائحة وتأصيلها: المسألة األولى: بيان معنى

 الجائحةبيان معنى أ( 

ِة الُمْجتاَحِة لِلمالِ اهي لغة:   د  ااِلْستِْئَصاُل، ِمَن االْجتِياح. جاَحتهم الس نة َجوحاً لجوح: وا (2335)مجد الدين الفيروزآبادي ،  لشِّ

   هـ (9494)جمال الدين ابن منظور االفريقي ،  وِجياحة وأَجاَحتهم واجتاَحْتهم: استأْصلت أَموالهم

محمد ) ة"لها وكلُّ مصيبة عظيمة وفتنٍة كبيرهي جمع جائحة وهي اآلفة التي تهلك الثمار وتجتاح األموال وتستأصاصطالحا: 

 وعرفها بن عرفة المالكي بأنها:" ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو بنات بعد بيعه.  (2334عميم االحسان ، 

 (2394)ابن عرفة الورغمي ، 

 [999]البقرة:  بِاْلبَاِطِل{: قال هللا تعالى: }َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم ية الجوائحثبوت نظرأدلة ب( 

غير حق، وأكل أموال الناس بعد أن أتلفت الجائحة المال من أكل : أن هللا تعالى حرم أكل أموال الناس بيةوجه الداللة من هذه اآل

 .بغير حقأموال الناس 

 وعنه قال: قال رسول هللا )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ ( «لنبي صلى هللا عليه وسلم أمر بوضع الجوائحأن ا»وعن جابر، 

 «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فال يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»صلى هللا عليه وسلم: 

 )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ (

نها في تلفت الثمرة المبتاعة عنده بجائحة؛ ألإذا  المشتري شيئا،من أي ال يحل للبائع أن يأخذ : وجه الداللة من هذين األحاديث

 (9312)النووي،  نه يلزمه سقيها فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائعأمعنى الباقية في يد البائع من حيث 

  (9119) أبو الحسن علي التسولي،،  والرياح المهلكة وهكذا.، والمطر المضر، والثلوج، المحرقة النار مثل أمثلة للجوائح:

 ظروف الطارئة.نظرية وضع الجوائح ونظرية الالفرق بين 

 الظروف الطارئةونظرية الجوائح تفاق واالختالف بين نظرية االالمسألة الثانية: 

 من حيث:تتفق النظريتان أ( 

 األساس الذي قامت عليه، وهو رفع الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبرام هذا العقد. -1

يث ء هذا في اشتراط الثلث حالشروط، فالعقد في الجوائح متراخي التنفيذ، والتغيير الحاصل خارج عن نطاق المألوف، وجا -2

اعتبر المالكية ما زاد عن الثلث في التلف تجاوزاً للحد الطبيعي المعتاد، والجائحة التي اصابت الثمر ال يمكن توقعها أو دفعها أو 

 التقليل من أثارها، والحاصل من الجائحة أن تنفيذ العقد يصبح مرهقاً للمدين )المشتري(.

 أوجه:من  انوتختلفب( 

 لف الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة من حيث:تخت

ي فعدم اشتراط العمومية في الحادث، فقد يكون الحادث في الجوائح حادثاً خاصاً بالفرد وحده دون غيره فال يكون عاماً كما  -9

 نظرية الظروف الطارئة. 
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حد أمرين، إما بتوزيع الضرر بين المتعاقدين أو معالجة آثار العقد، فقد أوجبت النظرية إزالة اإلرهاق الموجود في العقد بأ -2

أو المشتري على قول  م (2337)الدكتور عبد هللا الصيفي،  بالفسخ، أما الجوائح فقد حملت الضرر ألحد المتعاقدين وهو البائع

 (9116 )أبو زكريا الحطاب الرعيني،،. بعض الفقهاء

 .: نظرية الظروف الطارئةلثلفرع الثاا 

 : معنى الظروف الطارئة وتأصيلها في ظل أحكام الشريعة. المسألة األولى

 الطارئة معنى الظروف أ(

الظرف في اللغة يطلق ويراد به وعاء الشيء فظرف كل شيء وعاؤه وكل ما يسقر فيه غيره ومنه سمي ظرف  :معنى الظروف

  )الفيومي، بدون سنة نشر( ويطلق كذلك ويراد به والحالالزمان والمكان 

 )الفيومي، بدون سنة نشر(  طُْرآنًا( حصل بغتة فهو)طَاِرٌئ() يَْطَرأُ()الشيء  طََرأَ()الطارئ من قولهم:  لغة: معنى الطارئة:

 هي األمور الخارجة عن العادة التي تحدث فجأة دون توقع لها صطالحا:تعريف الظروف الطارئة ا

، 2/ 947ثم أخذ بها القانون المصري في مادته  (9161) فضل شاكر النعيمي،   النظرية بدأ ظهورها في القضاء الفرنسيهذه 

دالرزاق السنهوري، واستند في دعوته إلى نظرية الضرورة في الشريعة وكان ذلك استجابة للنداء الذي أطلقه الفقيه الدكتور عب

 )د/ محمد رشيد قباني( ، العرق، ليبيا، الكويت.سورياك  ،بهااإلسالمية ثم توالت بعد ذلك القوانين العربية في األخذ 

ع الضرر في الشريعة اإلسالمية وهذا األصل مبثوث في آيات نظرية الظروف الطارئة مبنية على أصل رف تأصيل هذه النظرية:

   .القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة

 الظروف الطارئة شروط اعتبار نظريةالمسألة الثانية: 

 حادثة مستجدة داخلة ضمن نظرية الظروف الطارئة ال بد من توفر عدة شروط وهي:أي لكي يتم اعتبار 

 خارجاً عن حدود المألوف المعتاد. الذي طرأ استثنائياً أن يكون التغيير  -9

 أن يكون الظرف عاماً ال خاصاً. -2

 أن يكون الظرف مما ال يمكن توقعه أو دفعه أو التقليل من آثاره. -3

 م (2337)الدكتور عبد هللا الصيفي،  أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً للمدين -4

 الة فسخ العقد ال يسري حكم الفسخ على ما مضى من بنوده التي تم تنفيذها وإنما يقبل الفسخ ما بقي منها لم ينفذ.في ح -5

 ه.(2334 -94425)مصطفى الزرقا ، 

 )د/ محمد رشيد قباني( أن يكون هذا الضرر غير مستحق بالعقد فإن كان مستحقا بالعقد فال يكون عذرا -6

 القوة القاهرة.نظرية : الرابعالفرع 

 وفيه مسألتان:

 بيان معنى القوة القاهرة. المسألة األولى:

ْعِف، ج: قًُوى، بالضم والكسر، وقَهََرهُ قَْهًرا َغلَبَهُ فَهَُو قَاِهٌر َوقَه ارٌ لغة:  ةُ، بالضم: ِضدُّ الض   )الفيومي، بدون سنة نشر( القُو 

كل حدث عام الحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول، عند التعاقد، ينتج عنه اختالل بين المنافع المتولدة من عقد  اصطالحا:

يهدده بخسارة و يتراخى تنفيذه إلى أجل، ويصبح تنفيذ المدين، ويصبح تنفيذ المدين اللتزامه كما أوجبه العقد مرهقا إرهاقا شديدا،

 فادحة تخرج عن حد المألوف
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 الفرق بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة. المسألة الثانية:

 من جهتين:  الظروف الطارئة والقوة القاهرة العلماء بينفرق 

 حادث ومرهقا فهو تنفيذ العقد عسيرا كان قاهرة، وإذا قوة العقد مستحيال فهو فإذا كان تنفيذ :إليه يفضيان ما جهة من األولى:

 طارئ.

 إلى برده لاللتزام، القاضي تخفيف الطارئة هو الظروف تطبيق على يترتب : فالذيمنهما كل   على يترتب ما جهة الثانية: من

 عدم تنفيذه تبعة المتضرر يتحمل االلتزام فال انفساخ العقد وإلغاء هو القاهرة على القوة يترتب اإلمكان، والذي قدر المعقول الحد

 (2323)د: مسلم الدوسري، 
 

 .على جائحة كورونا هل هذه النظرياتانطباق  ىمدالمطلب الثالث: 

 ن الشرطتكوّ شديدة في كل أرجاء العالم، واتسم بجملة من الخصائ  اقتصادية لقد أدى فيروس كورونا إلى اضطرابات 

وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية جائحة وتعاملت معه الدول على هذا  ،عليه هايروالنطباق معاي ،األساس العتباره جائحة

 وذلك كاآلتي: ، وعليه فإن هذا الفيروس انطبقت عليه شروط تطبيق النظريات السابقةاألساس

 محققة الوقوع باليقين.هذه الجائحة قائمة بالفعل  أن -9

 .اير شررها وضررها إلى سائر أركان المعمورةفعال فقد تطأن ضررها العام متحقق الوقوع  -2

 خارج عن حدود المألوف المعتاد. أن التغيير الذي طرأ على العالم تغيير استثنائي -3

 .توقعه أو دفعه أو التقليل من آثارهم يكن في الحسبان أن هذا الظرف الطارئ عام ال خاص، ل -4

منع محال وق الغالإمنع الدول التجوال وظل في أو متعذرا ف رهقاً أو متعسراأن تنفيذ العقود في كثير من األحيان أصبح م -5

تعذر تنفيذ العقود المبرمة كعقود تأجير السيارات والفنادق والشقق المفروشة، وصاالت  ،الخروج إال للضرورة القصوى

 وغيرها.األفراح واالستراحات 

ي العقد يوزع الضرر بين طرفلمتأثرة بهذه الجائحة بحيث يفسخ العقد أو وترتب على هذا أن يعاد النظر في االلتزامات العقدية ا

 طبيعة تأثره بهذه الجائحة.وأو يؤجل تنفيذه حسب كل عقد وذلك بتعديل العقد 

  اإليجار.المبحث الثاني: أثر جائحة كورونا على عقد 

 : انوفيه مطلب

 من أحكام. اإليجار المطلب األول: ما يتعلق بعقد 

 الثاني: المعالجة الفقهية والقانونية لجائحة كورونا.المطلب 

 

 من أحكام. اإليجار المطلب األول: ما يتعلق بعقد 

 تمهيد:    

َجاَرة عقد على َمْنفََعة َمْقُصوَدة َمْعلُوَمة قَابِلَة للب بَاَحة بعوض َمْعلُومذعقد اإْلِ وقد شرعه هللا  م(9112ي، )ابن عابدين الدمشق ل َواإْلِ

خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية المسلمون في كل عصر، وإذا تم هذا العقد صحيحا  هوتعامل بلحاجة الناس إليه تعالى 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

   

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                        249 

 ISSN: 2706-6495 

 

د{ عقوالذين آمنوا أوفوا بال }يأيها تعالىألنه تمليك منفعة بعوض فأشبه البيع ولقول هللا ؛ فإنه يكون الزًما، عند عامة العلماء

 )شهاب الدين البغدادي المالكي ، بدون تاريخ( (9196)الكاساني ،  [ والفسخ ليس من اإليفاء بالعقد.9]المائدة: 

 انتهاء عقد اإلجارةـ

لزام مقيد هذا اإلوه إلزامية التنفيذ من الطرفين، عيوب التي توجب البطالن، فإنها يترتب عليالعقد اإلجارة من  متى خالتمهيد: 

فإذا طلب أحد طرفي العقد إعفاءه بموجب عذر شرعي، أو كان العقد يخول له هذا  مراعاتها،بحدود المعقول وبحدود العدالة التي 

ن عقد االجارة ينتهي في فإهذا  ىوعل ،مؤذنا بانتهاء عقد االجارةفإن هذا يكون أو كان هناك عذر مانع من تنفيذ العقد الحق 

 الظروف واألحوال العادية بعدة أسباب ومنها ما يأتي.

  (9497)الغزالي ،  وهو عبارة عن رفع العقد بإرادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثاره. ( الفسخ:1

  :وله أسباب منها

ار ، وخيلرد بالعيبخيار اومنها  )زكريا األنصاري، ، بدون تاريخ(  هويقتضي ذلك رجوع كل من العوضين لصاحب ،اإلقالة

قطاع ماء كان: تعذر تنفيذ بنود العقد المتفق عليهاأسباب الفسخ  ومن ،)زكريا األنصاري، ، بدون تاريخ( ونحو ذلك الشفعة

 . (9169)ابن قدامة ،  لغصب، ومثل هرب الجمال بجماله حيث يتعذر االكتراء عليهوكا ،أرض استؤجرت للزرع

موت بل الوعند الجمهور: ال تنتهي اإلجارة ب (9196)الكاساني ،  عند الحنفية، تنتهي بموت أحد العاقدينحيث  :الموت -2

 .(91114)تقي الدين الحصني الشافعي ،  ية مدتهاتستمر إلى نها

 المتفق عليها بين الطرفين.  بانتهاء مدة العقدكذلك وينتهي مضي مدة العقد:  -3
 

 اإليجار.أثر جائحة كورونا على عقد المطلب الثاني: 

 مسائل: أربعوفيه      

  لتأثر عقد اإليجار بجائحة كورونا. تمهيد وبيان المسألة األولى:       

 المسألة الثانية: أقسام عقد اإليجار وأثره الجائحة عليها. المسألة الثانية:       

 المسألة الثالثة: المعالجة الفقهية ألثر الجوائح على عقود اإلجارة.: لثةالمسألة الثا       

 الظروف الطارئة على عقد اإليجار.الجوائح وألثر السعودية المسألة الرابعة: المعالجة النظامية         

 :عوفرثالثة وفيه          

 العقود.على الطارئة للجوائح والظروف : صور من معالجة األنظمة الفرع األول          

 .على العقد الطارئةالجوائح والظروف معالجة التطبيق القضائي ل : صور منالفرع الثاني          

 اإليجار.اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود المالية وخاصة عقد صور من : ثالثالرع فال          

 

  .بجائحة كورونااإليجار لتأثر عقد تمهيد وبيان  المسألة األولى:

قود عض العقود وغير مباشر على ععلى مستوى العالم بهذه الجائحة وكان التأثير مباشرا على ب -كغيره من سائر العقود-اإليجار تأثر عقد 

لمنع انتشار هذه الجائحة بين الناس، وتنوعت هذه  إجراءات استثنائية -أخرى، وقد اتخذت حكومة المملكة كغيرها من سائر دول العالم

    :فكان منها ما له تأثير مباشر على العقود ومنها ما له تأثير غير مباشراإليجار في أثرها على عقد اإلجراءات 
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 التجاري، ومن ذلك:   اإليجار أوال: التأثير المباشر وهو التأثير على عقد 

 م2323/ 9/3آخر في تاريخ  إشعار الدراسة حتى أ( تعليق

 92/3/2323البرية في تاريخ:  المنافذ وإغالق جميع السفر ( تعليقب

 م.93/3/2323األفراح في تاريخ:  المناسبات وقاعات جميع تعليق (ج

 م.94/3/2323المملكة في تاريخ:  من وإلى الدولية لرحالت الجويةا ( تعليقد

 م.95/3/2323التجارية في تاريخ:  الموالت والمجمعات جميع ( إغالقه

 96/3/2323والصوالين النسائية في تاريخ:  الحالقة الرجالية محالت ( إغالقو

 99/3/2323اريخ: يوم، في ت 15 لمدة للقطاع الخاص العاملين بالمكاتب حضور ( تعليقز

 ( 2323)مركز التواصل ؛،  م2323 / 23/3والقطارات، في تاريخ:  وسيارات األجرة الداخلي والحافالت رحالت الطيران جميع ( تعليقح

فظات والمدن، بعدم تجديد عقود العقارات وزارة المالية جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في جميع المحا ( وجهتط

ع م لتصبح في حدود األسعار السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق المباشر، %23إال بعد العمل على تخفيضها بنسبة ال تقل عن  المستأجرة حاليا

 ( 2323)مركز التواصل ؛،  الهيئة العامة لعقارات الدولة

مغلق،  والمبنىاإليجار التجارية فإغالق المباني وتوقف األعمال مع مطالبة المستأجر باإليجار جراءات أثرت بشكل مباشر على عقود هذه اإل

 أدى إلى اختالل التوازن العقدي بين الطرفين ووجب هنا تدخل السلطة القضائية إلعادة التوازن بين الطرفين.

 السكني:اإليجار ثانيا: التأثير غير المباشر على عقد 

السكني في الغالب، ألن كثيرا من الموظفين لم تتأثر رواتبهم وخاصة الموظفين الحكوميين، ولقيام الحكومة بدعم القطاع اإليجار لم تتأثر عقود 

مدارس، في ال وتعطيل الدراسةمواصالت الخاص في ظل الجائحة، لكن هناك بعض األعمال الفردية تأثرت فإغالق الصوالين، وإيقاف عمل ال

السكني يجار اإلوتوقف عقود الصيانة، وتوقف العاملين الذين يعملون في هذه المهن أثر بشكل مباشر على دخول هؤالء العاملين وبالتالي فإن 

ين نسجل هنا احثالتجاري، وبالتالي نحن أمام موقف يحتاج إلى معالجة، ونحن كباإليجار تأثر بهذه اإلجراءات وإن كان التأثر ليس كالتأثر في 

ن مواطن والمقيم، وسنتكلم عالموقفا رائعا لحكومة المملكة العربية حيث عالجت األزمة معالجة إنسانية، أشاد بها القاصي والداني، وأحس بها 

ح، وموقف هذه الجوائ بعض اإلجراءات التي عالجت بها المملكة أثر هذه الجائحة. وهنا سنتكلم على ثالثة أشياء موقف الفقهاء في معالجتهم لمثل

 الشق النظامي والتطبيق القضائي له في معالجة هذه األزمة واإلجراءات الحكومية لمعالجة هذه األزمة.

 .وأثره الجائحة عليهااإليجار أقسام عقد المسألة الثانية: 

 إلى قسمين: اإليجار ينقسم عقد  

 .قيمينألفراد من المواطنين والموهو لالسكني: اإليجار األول عقد 

منصة إيجار، ، بال  -) .المواطنين، أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجالً تجارياً من ألفراد لوهو  :التجارياإليجار الثاني عقد 

  تاريخ(

على هذا  الجائحةوصف ومدى انطباق اإليجار بجائحة كورونا ال بد من النظر في خصائ  عقد اإليجار وحتى نستطيع تحديد مدى تأثر عقد 

ي ف كما أن العقود التي تأثرت ليست أيضا كلها على وتيرة واحدة ،بهذه الجائحة تتأثراإليجار قد بنوعيه، ومن المعلوم أنه ليس كل عقود عال

  التأثر.
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 اإليجار.خصائص عقد 

 .يها لتحقق أثار العقد بين الطرفينكسائر العقود التي يشترط الرضا فعقد رضائي اإليجار عقد أوال: 

 .متى تم صحيحا خاليا من عيوب اإلرادة ملزم للجانبينعقد اإليجار عقد  ثانيا:

 .عقود المعاوضةمن اإليجار عقد ثالثا: 

 هي: منفعة الشيء المؤجر، والمدة، واألجرة.اإليجار : العناصر التي يقع عليها التراضي في عقد رابعا

 .عنصر جوهري ه؛ ألن المدة فيعقد زمني اإليجارعقد : خامسا

 اشا()فرج السنهوري ب فالمدة هي مقياس االنتفاع بالشيء المؤجر، واألجرة تقابل االنتفاع، هناك ارتباط وثيق بين األجرة والمدة :سادسا

المحقق ر والضر ،ةصر المفاجأانعن هذه الجائحة بما اشتملت عليه من ، نجد أعليه أو ال ق هذه الجائحةيتطبباإليجار نريد تكييف عقد  ماوحين

وأثرت  اإليجارهذه العناصر قد انطبقت على عقد نجد أن ، خارج عن حدود المألوف المعتادالستثنائي االالعام تغيير وال الوقوع،

ذا البعض غير فأصبحت المعاوضة في ه، ياكليا أو جزئتوقفا اإليجار بعض عقود منفعة  تفتوقف متعاقدين،وأضرت بال في خصائصه

لالنتفاع بريعه كتأجير الفنادق واالستراحات، وبمجيئ هذه الجائحة تم إيقاف هذه المرافق لمنع انتشار الجائحة، فأثر  -مثال-متوازنة فمن أجر مبنى

ر هذا اصالت بين المدن ومنع الناس من الحركة تأثومن أجر سيارة لالنتفاع بريعها ثم توقفت المو ،اإليجارذلك االيقاف بشكل مباشر على عقد 

 العقد أيضا، ومن ثم وجب إعادة النظر في هذه العقود إما بفسخها وإما بتعديلها، وإما بتأجيلها.

 عقود اإلجارة.  ىالمسألة الثالثة: المعالجة الفقهية ألثر الجوائح عل

-رحمه هللا تعالى-يقول ابن قدامةالعامة مما تنفسخ به اإلجارة الطوارئ المفاجئة والظروف الجوائح واتفق الفقهاء على أن 

 ذلكيحدث خوف عام، يمنع من سكنى ن منع المستأجر من االستفادة من العين المؤجرة:" أة التي تغالبالر وماأل متحدثا عن

 ، ونحو ذلك، فهذا يثبتالمكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصر البلد، فيمتنع الخروج إلى األرض المستأجرة للزرع

 (9169)ابن قدامة ،  "للمستأجر خيار الفسخ؛ ألنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة، فأثبت الخيار، كغصب العين

 .ومن صور إعطاء المستأجر حق فسخ اإلجارة

 فاع بها فهي كالتالفة سواء وتفسخ االجارة.إذا أجر أرضا فانقطع ماؤها أو غرقت فلم يعد يمكن االنتأ( 

إذا غصبت العين المستأجرة، فللمستأجر الفسخ؛ ألن فيه تأخير حقه، فإن فسخ، فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين ب( 

البة ومط سواء، وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة اإلجارة، فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى، وبين البقاء على العقد

الغاصب بأجر المثل؛ ألن المعقود عليه لم يفت مطلقا، بل إلى بدل، وهو القيمة، فأشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي قبل 

 قطعها.

جَ ج( فوات منفعة العين المستأجرة بالكلية: مثال ذلك: كما لو انهدم جزء من الحمام أَِو الد اِر وأََضر  بِاْلُمْكتَِري فَأََراَد فَ  اَرِة ْسَخ اإْلِ

َم اْلُمْكتَِري أِلَن  فِي ااِلْنتِظَاِر َضَرًرا. ْصاَلَح قُدِّ  َوأَبَى َربُّهَا َوأََراَد اإْلِ
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َحاد(  )  يَْطَحُن، أَقَاَم أَْو َرَحَل أِلَن هُ اَل يَأْتِيِه َمنْ سواء  ،ومن أمثلة فوات المنفعة إذا أجر رحا فذهب أهل المحلة فَهَُو َكااِلْنِهَداِم لِلر 

سم اموها في لتشغيلبعض الناس فنادق وباصات ؤجر يهذا ما حدث في هذه الجائحة حيث  ومثال (9114شهاب الدين القرافي، 

 المدارس.إلى الطالب كتأجير الحافالت التي تنقل معينة وأعمال 

بدين:" والحاصل أن كل عذر ال يمكن معه استيفاء المعقود عليه إال بضرر ، يقول ابن عاه( أجاز الحنفية فسخ اإلجارة بالعذر

  (9112)ابن عابدين ،  "ي نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخيلحقه ف

كنه يمكن لمثال أجرة العين المست تومثال ذلك ما لو تعيبعلى الطرفين أو أحدهما  و( أجاز الفقهاء تعديل العقد وتوزيع الخسارة

تنفسخ اإلجارة؛ ألن المنفعة المعقود عليها لم تزل وفي هذه الحالة ال  االنتفاع بها بوجه من الوجوه على قصور في االنتفاع،

 .(9169)ابن قدامة ،  ، أمسك بالحصة من األجرإبقاء العقدوللمستأجر خيار الفسخ، فإن اختار  بالكلية،

 على عقد اإلجارة. هذه نظرة الفقهاء القدامى لمعالجة الجوائح والظروف الطارئة 

بشأن الظروف الطارئة وأثرها على  (7/5) 23قرارا برقم:  بمكة المكرمة مجمع الفقه اإلسالمياتخذ في عصرنا الحالي و

ار، فيها التعاقد تبدالً َغي َر األوضاع والتكاليف واألسعإذا تبدلت الظروف التي تم  ،جاء فيه، أن العقود المتراخية التنفيذالعقود 

تغييًرا كبيًرا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ االلتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة 

نازع، يحق للقاضي في هذه الحالة عند الت ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه غير معتادة،

وبناًء على الطلب، تعديل الحقوق وااللتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين 

عليه،  ةالمتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروض

صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبًا معقوالً من الخسارة، التي تلحقه من فسخ العقد، ويعتمد القاضي لوذلك مع تعويض عادل 

أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت ه ويحق ل، في هذه الموازنات جميًعا رأي أهل الخبرة الثقات

 (9429)مجمع الفقه االسالمي ،  ملتزم له كثيًرا بهذا اإلمهالر القصير، وال يتضر

 

 اإليجار.ألثر الظروف الطارئة على عقد السعودية : المعالجة النظامية المسألة الرابعة

 وفيه ثالثة فروع:          

 الطارئة على العقود. الفرع األول: صور من معالجة األنظمة للجوائح والظروف          

 الفرع الثاني: صور من التطبيق القضائي لمعالجة الجوائح والظروف الطارئة على العقد.          

 الفرع الثالث: صور من اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود المالية وخاصة عقد اإليجار.          

 

 ة للجوائح والظروف الطارئة على العقود.الفرع األول: صور من معالجة األنظم

وافقت الهيئة العامة للمحكمة العليا على اعتبار جائحة فايروس كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ االلتزام أو    

نظم ي اتعميم مجلس القضاء األعلى أصدركما ، العقد إال بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيالً 

 هـ، حدد فيه ما يجب فعله إزاء هذه األزمة في النقاط اآلتية: 9442-5-96/ت بتاريخ 9677حاالت التقاضي برقم 

تحديد الدعاوى المشمولة بأزمة كورونا من فريق عمٍل يَجَمُع أمانة مجلس القضاء األعلى والتفتيش القضائي ووكالة الوزارة  -أ

 للشؤون القضائية.
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 33ُع أيُّ نزاٍع ُمتعلٍِّق بااللتزامات أو العقود التي تأث رت بأزمة كورونا إلى إجراء الوساطة أو المصالحة خالل مدة يخض -ب

 يوم من تاريخ بدء اإلجراء كحدٍّ أقصى، ويَحظى سند الوسيِط أو الُمْصلِِح بالقوة التنفيذية.

الرياض، مكة “والعقود المتأثِّرة بجائحة كورونا لمحاكم:  يبقى االختصاص المكاني والنوعي بالنظر في االلتزامات -ج

 المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر.

ٍة، ذلك بالنسب -د دعاوى ة للينحصر النظر في دعاوى كورونا ضمن إطار غرفتَْين قضائي تَْين فقط من غرف كلِّ محكمٍة ُمختص 

.  الجديدة والدعاوى التي لم يصدْر فيها حكٌم نهائي 

الطارئة عالجت ما قد يطرأ على العالقة  القاهرة والظروف بالقوة متعلقة نصوصا السعودية األنظمة من العديد كما تضّمنت

 نبا شاقا أو ربما مستحيال، ومالتعاقدية بين طرفي العقد حين تدهمهم حوادث طارئة أو ربما قوة قاهرة تجعل تنفيذ العقد صع

 يلي: ما األنظمة هذه أبرز

يكون تمديد العقد واإلعفاء من “منه على أنه:  74 ، حيث تن  المادة9ه  9443الحكومية لعام  أ( نظام المنافسات والمشتريات

 الغرامة إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

هذا النظام الحالة الطارئة بأنها: "حالة يكون فيها تهديد السالمة العامة أو األمن العام أو الصحة من ( 9هذا وقد عرفت المادة)

العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخالل ينذر بخسائر في األرواح أو الممتلكات، وال يمكن التعامل معها بإجراءات 

 المنافسة العادية"

 على أنه: 94 ، حيث نصت المادةـه9443 لعام ب( نظام التجارة االلكترونية

ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر  -9

سترداد ما االخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على )خمسة عشر( يوما من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله 

دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة 

 (2323)نظام التجارة االليكترونية،وزارة التجارة واالستثمار،  قاهرة"

( على أنه: "تلزم الوكيل واألمين والمكاري ضمانة إيصال 24، حيث تن  المادة)3ه  9353لعام  ج( نظام المحكمة التجارية

البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة اإلرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا 

 (2323السعودي،  )هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يعجز عنه دفعه"

)نظام  أن القوة القاهرة تعد حالة من حاالت انتهاء عقد العمل. 74، حيث جاء في المادة 4ه  9426لعام  د( نظام العمل السعودي

 (2323العمل ، 

قاهرة دون البدء في السفر أو  إذا حالت قوة“على أنه:  936 ، حيث تن  المادة5 هـ9443لعام  هـ( النظام البحري التجاري

البحار المعين بالرحلة أجرة عن األيام التي قضاها فعالً في خدمة السفينة، وال يجوز له المطالبة بأي  دون مواصلته استحق

ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة، أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو  -9“ على أنه:  962كما تن  المادة ”. مكافأة أو تعويض

دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا  ينفسخ عقد إيجار السفينة“أنه:  979 كما ورد في المادة”. فعل المؤجر أو تابعيه..ب

 قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيالً، أو إذا ُمنعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.

 (2391)النظام البحري التجاري ، 
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 الفرع الثاني: صور من التطبيق القضائي لمعالجة الجوائح والظروف الطارئة على العقد.

نظرية الظروف الطارئة في العديد من القضايا التي رفعت أمامه حيث كانت القضايا متعلقة بخسارة  السعودي القضاء طبق  

اضي هنا يجتهد في تطبيق الظرف الطارئ على الواقعة المحددة لتي أمامه، فقد يحكم بفسخ غير متوقعة ألحد أطراف العقد والق

العقد وإنهائه من أصله وقد يحكم بتخفيف قيود العقد أو يحكم بإلزام أحد الطرفين ببنود العقد كاملة وهكذا، ومن القضايا التي 

 أصدر فيها القضاء حكمه:

 ادة األجرة المسلّمة:: قضية متعلقة بفسخ عقد إيجار وإع-9

حيث ورد في القضية أن ما استقر عليه القضاء السعودي أن من استأجر عينا فحدث أمر غالب يمنعه من االنتفاع بالعين  

/ الصادر 32ه في الدعوى رقم / 9434المؤجرة بسبب ال يتعلق بالمستأجر، فإنه ال تلزمه األجرة إال بقدر انتفاعه. الحكم 

هـ، 9434/ 5/ 7وتاريخ  34239936والمصادق عليه بقرار االستئناف رقم  33442229 33وتاريخ  3453435بالصك رقم 

حيث حكمت المحكمة بفسخ العقد وإعادة األجرة المسلّمة، ذلك أن المستأجر ُمنع من االنتفاع بالعين المؤجرة بسبب خارج عن 

 (2323لباحثين بمركز التميمي لالستشارات،، )مجموعة من ا إرادة طرفي العقد.

 قضية متعلقة بعدم فسخ عقد إيجار وإلزام المدعى عليه باألجرة كاملة عن المدة المستأجرة.  -2

على مدعى عليه مستأجر لصهاريج وقود بإلزامه بسداد مبالغ  ،هـ9432/ ق/ لعام  773/3حيث حكم القاضي في القضية رقم 

ن المدة التي أجر فيها الصهاريج  من المدِعي، وكان المدعى عليه قد امتنع عن تسليم األجرة المستحقة عليه المستحقة عاإليجار 

لعدم تمكنه من استخدام الصهاريج بسبب احتجاز الجمارك لها وهذا يعد ظرفا طارئا، إال أن المحكمة رفضت دعواه؛ ألنه 

لُمد عى عليه ال ينطوي تحت حاالت الظروف الطارئة واألحوال القاهرة المتسبب في ذلك، لحيازته زيوتا محظورة، وما قدمه ا

التي تؤدي إل فسخ العقد لتسببه في حرمان نفسه من االستفادة بالصهاريج التي أجرها. فألزمته المحكمة بالمبلغ المطالب به؛ 

 . (9436)ديوان المظالم،  إعماال لمبدأ الوفاء بالعقود

 األطراف.  بين المالي التوزان إعادة -3

والمؤدية من هيئة التحقيق  ه1494لعام 9/ 937رقم القضية ديوان المظالم–واألحكام اإلدارية  المبادئ مجموعة في ورد

 قعةمتو تكن لم أحداث أو ظروف العقد تنفيذ أثناء إذا طرأت أنه الطارئة الظروف نظرية مفاد أن (9497لعام 9/ ت/911برقم

 المتعاقد حق من فإن المألوفة، العادية تجاوز الخسارة جسيمة خسارة بالمتعاقد وألحقت اقتصادياته فقلبت إبرام العقد عند

جزئياً واعتبرت  تعويضاً  عنها فتعوضه التي يتحملها الخسارة هذه في مشاركته معه المتعاقدة اإلدارة جهة يطلب من أن المضار

 ف طارئ أثر على إنجاز العمل، وتسببت الحرب في تأخير المدعية ن النفيذ خالل المدة المحددةالمحكمة أن حرب الخليج ظر

  (2323)وزراة العدل ، 

وهكذا نرى أن السلطة القضائية مارست دورها المنوط بها في الفصل بين المتخاصمين في القضايا التي تخ  الظروف 

 القاهرة تطبيقا وتأسيسا على نظرية الجوائح التي قال بها الفقه اإلسالمي.  الطارئة أو القوة

 الفرع الثالث: صور من اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير الجائحة على العقود المالية وخاصة عقد اإليجار.

وكان من بين القرارات التي  لعبادعلى البالد وا للحد من أثر هذه الجائحةمهمة اتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات 

 والتعاقدي،اتخذتها المملكة ما يصب في صالح االستقرار المالي 
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، ونستطيع أن نرصد القرارات التي خدمت جانب عمالالناس من جراء توقف بعض األبعض ومعالجات الضرر الذي أصاب  

 قود.ونستخل  منها أثرها على هذه الع التجاري السكنيبشقيه  اإليجارعقود 

دعم كذا و ،الصحي القطاع جاهزية لاير لرفع مليار( 47مبلغ ) م،2323/ 7/4 حتى تاريخالحكومة فقد خصصت  دعم الخدمات الصحية:أوال: 

 ( أشهر3) بتأجيل أقساط السعودية؛ المحلية البنوك مبادرة السعودي عن العربي النقد مؤسسةأعلنت م 2323/ 22/3في تاريخ فالعاملين فيه 

، كما أعلنت الحكومة عن مبادرة العالج المجاني لكل من أصيب بالفيروس سواء كان والخاص الصحي الحكومي المجال في العاملين لكافة

 موافقا ألنظمة المملكة أو مخالفا لها.مواطنا أو مقيما 

 :ء في عدة صوروذلك كي يتسنى له القيام بدروه االقتصادي والمجتمعي وهذا الدعم جادعم القطاع الخاص: ثانيا: 

 القطاع دعمل لاير مليار (50)بقيمة  ابرنامج السعودي العربي النقدأعدت مؤسسة م 94/3/2323تاريخ  أ( تعزيز دور القطاع الخاص: ففي

 مليار لاير 120 من بأكثر مبادرات عنتم اإلعالن م 2/3/2323تاريخ  في، واالقتصادي النمو تعزيز في بدوره القيام وتمكينه من الخاص

 .الخاص على القطاع واالقتصادي المالي األثر لتخفيف

 البلدية الخدمات رسوم تحصيل أجلتوالقروية  البلدية الشؤون وزارةالسابق وفي ذات التاريخ  تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية:ب( 

 اقتصادي. نشاط 1400 من ألكثر أشهر 3 لمدة القطاع الخاص على المستحقة

 ت التي تضررت من هذه الجائحة ومناقدمت المملكة عدة مبادرات مهمة للتخفيف عن الفئ وتحت هذا العنوان األكثر تضررا: دعم الفئاتثالثا: 

 ذلك:

 لألوقاف العامة الهيئة مع االجتماعية بالشراكة والتنمية البشرية الموارد وزارةلاير من  مليون 500 مال )صندوق مجتمعي( برأسأ( إطالق 

 تضًررا. األكثر الفئات على وباء كورونا رآثا من للتخفيف

 م3/4/2323المقابل وبتاريخ  السعوديين. وفي الخاص موظفي القطاع رواتب من % 60 السعودية تحمل الحكومةأعلنت م 2/4/2323في ب( 

 مجاناً. الخاص القطاع في مملكة العاملينال خارج أو داخل للوافدين الموجودين آلياً   « مقيم هويةتمديد السعودية  للجوازات العامة المديريةأعلنت 

ــرة تم م 7/4/2323وفي تاريخ ج(  ـأة الصغيـ ــ ـاء المنش ــ ـا -إعف ــ ــن فيه ــي العاملـي ــغ إجماـل ــي يبـل ـاـ 1الـت ــ ــم مالكه ــن فيهـ ــل بمـ ـال فأـق ــ ، عم

ــي ــل الماـل ــع المقابـ ــن دـف  .مـ

 .كورونا أزمة من المتضررة األسر واحد لدعم غذاؤنا، مبادرة والتنمية االجتماعية البشرية الموارد ارةوزأطلقت م 2323/ 92/4في تاريخ ه( و

دعم العمال بأكثر من بم 2323/ 5/ 9في تاريخ كما قامت الجمعيات الخيرية  بدال من المساكن التي كانوا فيها. ،و( كما تم إيجاد سكن بديل للعمال

 ألف وجبة يومية 43

 العمل: ربابنظيم العمل بين العاملين وأترابعا: 

هذه الجائحة التي ألقت بظاللها على المجتمع كله، وتركت آثارها في كل مكان من العمل قد يستغل فيها بعض ضعاف النفوس من أرباب العمل 

 لتنظيم العالقة م. قراراً 6/4/2323: في تاريخ  والتنمية االجتماعية البشرية الموارد الوضع ويضر باآلخر، لهذا أصدرت وزارة أو العاملين

هذا التنظيم أال يخفض أجر للعامل خالل الجائحة بأكثر  هتضمنمن بين ما .) 91كوفيد (جائحة  لمواجهة العمل العاملين وأصحاب بين التعاقدية

ق منها، بحسب ما يُتف االظرف أو بعض من كامل األجر وأن يكون فقط خالل األشهر الستة التالية لإلجراءات المتخذة بشأن الحالة أو %43من 

عليه، ثم يجب على صاحب العمل أن يستأنف دفع كامل األجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، وال يحق للعامل رفض تخفيض األجر إذا لم 

)مركز  )عليها في موقع الوزارة يمكن االطالع ،يتجاوز الحد المشار إليه، باإلضافة إلى إجراءات أخرى تنظم العالقة بين العامل وصاحب العمل

 ( 2323التواصل ؛، 
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خصصت م 96/4/2323في تاريخ وما يمكن اإلشارة إليه في هذا الصدد أنه  :قاطني المملكةتخفيف العبء عن سائر خامسا: 

"ساما" بتمديد  وجهتم 9/5/2323، وفي الغذائي لدعم األمن الزراعية المنتجات استيراد لاير لتمويل مليار( 2) المملكة حكومة

 ( 2323)مركز التواصل ؛،  فراد لمدة شهرين.وثائق تأمين مركبات األ

 على عقود اإليجار. تأثر هذه اإلجراءا

، ن عقود االيجار قد تضررت بسبب هذه الجائحةااليجار بشقيه؟ والجواب أنه قد ثبت يقينا أقد يتساءل البعض ما عالقة هذه اإلجراءات بعقود 

ركات بعضها بعضا وكذا الش بعضهم البعض وبين الشركاتاألفراد بين  استقرار العالقات الماليةفي صالح  لتصبهذه اإلجراءات  وجاءت

حصيل رسوم تأجيل تأجرة السكن وكذا  يؤدي إلى استقرار هذه الفئات وبالتالي القدرة على دفع فدعم العمالة والفئات األكثر تضررا األفراد و

 السعوديين الخاص موظفي القطاع رواتب من60 %  ت المملكة تحملوتحمل فروق األجور التي تضررت كما  الخدمات البلدية

 اوتمديد الهويات المقيمين مجانا سواء الموجود داخل المملكة أو خارجها ودعم المنشئات الصغيرة بإلغاء المقابل المالي كل هذ

 سواء منها السكني أو التجاري. يسهم في استقرار العقود اإليجارية 

رات متعددة، للتخفيف من أثر الجائحة على وهكذا نرى أن المملكة كما اتخذت إجراءات للحد من انتشار الفيروس قدمت مباد

 . عموم الناس

ان من غايات تميتان عظوهما غايلهم، مصلحة وتحقيق العن الخلق رفع الضرر مبدأ وقد انطلقت هذه المبادرات جميعها من 

     .التشريع اإلسالمي

 وهللا تعالى أعلى وعلم وصلى هللا وسلم على نبي الرحمة والحمد هلل رب العالمين. 
 

   :الخاتمة

 يجعله مقبوال وفي ميزان حسناتنا. وبعد تطواف ما يقرب من سنة في هذا البحث فإننا نسأل هللا  

 بعد فهذه:و

 نتائج البحث

العقود التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا هي: العقود المستمرة، والعقود ذات التنفيذ الدوري والعقود الفورية المؤجلة  -9

 التنفيذ.

لجوائح والظروف الطارئة على فيروس كورونا المستجد من حيث الوقوع المحقق، والضرر العام، والتغيير اانطبقت نظرية  -2

 ستثنائي الطارئ على العالم الخارج عن حدود المألوف المعتاد.اال

 تأثر عقد االيجار السكني وااليجار التجاري تأثرا مباشرا بجائحة كورونا.  -3

 يجب إعادة النظر في عقود االيجار المتأثرة بالجائحة إما بفسخها وإما بتعديلها، وإما بتأجيلها. -4
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وزيع الخسارة على الطرفين أو أحدهما كما لو تعيبت العين المستأجرة مثال لكنه يمكن االنتفاع أجاز الفقهاء تعديل العقد وت -5

 بها بوجه.

، وهما غايتان عظيمتان من غايات التشريع ن مبدأ رفع الضرر وتحقيق المصلحةانطلقت المبادرات التي اتخذتها المملكة م -6

 اإلسالمي. 

 ومقترحات البحث. توصيات

 . ى دراسة ما يستجد في الواقع المعاصرة وربطه مع الفقه اإلسالميالدعوة إل -9

وذلك توزيع الضرر الناشئ عن الجائحة توزيعا في عقود االيجار السكني والتجاري المتأثرة بجائحة كورونا إعادة النظر  -2

 عادال.

  يحقق لهم بعض ما فقدوه بسبب توقفا عادالتعويضالذين توقفت أعمالهم بسبب الجائحة أن تقوم الدول بتعويض العمال  -3

 أعمالهم.

 ةنتوجه في ختام تلك الدراسة بالشكر والتقدير إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعوديشكر وتقدير: 

 (RG- 20177) على دعمها لهذا البحث تحت رقم

   المراجع:

 .يروتب النشر مكان النشر، سنة المعرفة، دار بيروت: الناشر. الدقائق، كنز شرح الرائق البحر (.ت.د) .الدين زين، الحنفي

 ،9:ط م،9119 -هـ9499- بيروت العلمية، الكتب دار بيروت:. التحفة شرح في البهجة(. 9119) .علي الحسن أبو، التسولي

 .شاهين القادر عبد محمد: تحقيق

 الرسالة، مؤسسة: بيروت. الشرعية الضرورة نظرية(. م9195-. ه9435 ،4ط) وهبة. .الزحيلي

 .م 9114 األولى،: ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار: الناشر: بيروت الذخيرة،(. 9114. )ب. أ ب الدينشها القرافي،

 :ط العربي، التراث إحياء دار: الناشر بيروت: .الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف. د.ت(. )ب. أ ،المرداوي الدين عالء

 .تاريخ بدون - الثانية

 .PDF النت على بصيغة منشور: صنعاء المعاصرة، المالية العقود في وأثرها الطارئة الظروف(. 2323) ، عمر.مرعي

 .هـ9161بغداد، الجاحظ، دار مطبعة: بغداد. والقانون الشريعة بين الطارئة الظروف نظرية(. 9161) ، فضل.النعيمي

 الثانية،: ط ببوالق، األميرية الكبرى المطبعة: القاهرة. اإلنسان أحوال معرفة إلى الحيران مرشد(. 9919) ، محمدباشا قدري

 .9919 هـ 9339

 .https://www.ejar.sa/ar/page/1394 .(.n.d) .إيجار منصة -
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 .م9112 - هـ9492ثانية،ال: ط بيروت، -الفكر دار بيروت:. عابدين ابن حاشية(. 9112. )ع. م ،عابدين ابن

 . هـ9492الثانية،: ط بيروت، -الفكر دار: الناشر: بيروت. عابدين ابن حاشية(. م9112. ) ب. م ابن عابدين. ،الدمشقي

 - هـ 9435 األولى،: ط الخيرية، لألعمال الخبتور أحمد خلف مؤسسة. الفقهي المختصر(. 2394. )ب. الورغمي عرفة ابن

 .م 2394

 .م9171 - هـ9311: النشر عام الفكر، دار: الناشر: بيروت. اللغة مقاييس(. 9171. )ب. أ فارس، ابن

 .القاهرة مكتبة: القاهرة. المغني(. 9169. )ب. أ ،قدامة ابن

 لجنة منشورات وتحقيق دراسة: ليبيا طرابلس،. الجوائح بيان في الواضح(. 9116. )ب. ي .الحطاب زكريا أبو الرعيني،

 األستاذ العالم، الشريف محمد السالم عبد/ د مقدمته كتب م،9116 هـ94424 أولى، ط طرابلس، ليبيا، التراث، إحياء

 .يونس قار جامعة القانون، بكلية المشارك

 .هـ9353 األولى،: ط العلمية، المكتبة: الناشر: بيروت. عرفة ابن حدود شرح(. 9353)  .هللا عبد أبو، الرصاع

 االسالمي. المكتب بيروت: الغليل. إرواء(. 9195. )االلباني

: النشر سنة طبعة، بدون: ط بيروت، – المعرفة دار: الناشر: بيروت. الشافعي لإلمام األم(. 9113) الشافعي. االمام

 ،.م9113/هـ9493

 .ريختا وبدون طبعة بدون: ط الحديث، دار: القاهرة .السالم سبل(. تاريخ بدون. )ب. م ،الصنعاني األمير

 .الحديث دار: القاهرة السالم. سبل.(. تاريخ بدون. )ب. م ،الصنعاني االمير

 .ه9433 األولى: ط لبنان،– بيروت العلمية الكتب دار: الناشر بيروت: التعريفات..(. م9193. ) ب. ع ،الجرجاني

 الرسالة. دار بيروت:. قطني الدار سنن(. 2334. )قطني الدار

 المجلد البيت، آل جامعة اإلسالمية، الدراسات في األردنية المجلة: االردن. المالكية عند الجوائح(. م2337) ، عبد هللا.الصيفي

 .م2337/ه 9429 ،(2) العدد الثالث،

 دار: رالناش. الصغير الشرح على الصاوي بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة(. بيروت. )ب. أ .الصغير الصاوي

 .تاريخ وبدون طبعة بدون: ط المعارف،

 .9497 األولى،: ط القاهرة، – السالم دار القاهرة:. الشافعي المذهب في الوسيط(. 9497. )ب. م ،الغزالي

 .بيروت- العلمية المكتبة: بيروت. الكبير الشرح غريب المنيرفي المصباح(. نشر سنة بدون. )الفيومي

 .م9196 - هـ9436 الثانية،: ط العلمية، الكتب دار: بيروت. الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع(. 9196. )الكاساني
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. د: تحقيق هـ،9493 األولى، ط، بيروت الفكر دار دمشق، بيروت، التعاريف، مهمات على التوقيف(. 9493. )ع المناوي،

 .الداية رضوان محمد

 هـ 9443/34/35اإلصدار تاريخ التجاري، البحري نظام الخبراء، ةهيئ الوزراء، مجلس(. 2391) التجاري. البحري النظام

 وتاريخ (33/)م رقم ملكي مرسوم مـ، 34/39/2391 الموافق: هـ 9443/34/29النشر تاريخ م92/92/2399: الموافق

 . هـ9443/4/4 بتاريخ( 917) رقم الوزراء مجلس قرار هـ،9443/34/35

 العربي. التراث إحياء دار بيروت: مسلم. صحيح شرح(. 9312. )النووي

 الحميد عبد علي: المحقق شق:دم. االختصار غاية حل في األخيار كفاية(. 91114. )ب. أ .الحصني الدين تقي ،الشافعي

 .9114 األولى،: ط دمشق، – الخير دار: الناشر سليمان، وهبي ومحمد بلطجي

 .هـ 9494 - الثالثة: ط بيروتـ،-صادر دار بيروت:. العرب لسان(.  هـ9494. )ب. م ،االفريقي منظور ابن الدين جمال

 دار: لبنان بيروت،(p. (9/ 189 .)) العرب لسان، االفريقي. ا. ج In عقد. مادة(. 9494. )م. م منظور، ابن الدين جمال

 .صادر

 اإلسالمي، الفقع مجمع مجلة جدة:. الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه في الطارئة الظروف نظرية.(. n.d) ، محمد رشيد.قباني

 .الثاني العدد الثانية السنة

 البركة، ندوة جدة:. العامة والمقاصد الكلية القواعد خالل من نظرة القاهرة، والقوة الجوائح(. 2323) ، مسلم.الدوسري

 .43 رقم اإلسالمي، لالقتصاد

 ورقم هـ9432 لسنة ق/773/3 رقم القضية المظالم، ديوان تجارية،ال والمبادئ األحكام مدونة(. 9436. )المظالم ديوان

 .العدل وزارة: السعودية. هـ9436 لسنة ق/ 14 االستئناف

 وبدون طبعة بدون: ط اإلسالمي، الكتاب دار: القاهرة. الطالب روض شرح في المطالب أسنى(. د.ت. )ز األنصاري، زكريا

 .تاريخ

الِك إْرَشادُ (. د.ت) .البغدادي الدين شهاب، المالكي  ةومطبع مكتبة شركة: القاهرة. َمالِك اإلَمامِ  فقهِ  فِي الَمَسالِكِ  أَشَرفِ  إلىَ  الس 

 .الحلبي البابي مصطفى

 جامعة العلوم دار: القاهرة الطارئة، والظروف الضرورة بنظرتي وصلتها الجوائح أحكام(. دكتوراه رسالة) ، عادلالمطيرات

 .القاهرة

 . المدني القانون شرح في الوسيط.(. n.d) فرج. ،باشا السنهوري

 – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة لبنان: بيروت،. المحيط القاموس(. 2335) الدين. مجد، آبادي الفيروز

 .م2335 هـ9426 الثامنة،: ط لبنان،
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 الدورة المكرمة، بمكة اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي، الفقهي مجمعال قرارات(. 9429. )االسالمي الفقه مجمع

 االسالمي. الفقه مجمع المكرمة: مكة(. 992) رقم القرار إلى( 9) رقم القرار من( هـ9429) عشرة التاسعة

 من به يتعلق وما المستجد كورونا فيروس" ندوة توصيات -(. م2323/ 4/ 96). اإلسالمي التعاون لمنظمة التابع الفقه مجمع

 وأحكام طبية معالجات من به يتعلق وما المستجد كورونا فيروس" ندوة توصيات". شرعية وأحكام طبية معالجات

 .جدة". شرعية

 منظور من الطارئة والظروف القاهرة القوة: كورونا فيروس(. 2323) لالستشارات، التميمي بمركز الباحثين من مجموعة

 .pdf ملف الرياض: اإلسالمية. والشريعة السعودي النظام
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