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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن
آخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وآله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد:

فإن األحداث املتغرية هلا األثر البالغ عىل العلم وحركة البحث العلمي ،فتبعث لدى الباحثني

الطاقات البحثية وتوجه أنظارهم إىل منابت العلوم ومكانزها ،سع ًيا لتفسري تلك األحداث

ونمذجتها ،وهبذه األحداث تنضج العلوم وتزدهر حركة البحث العلمي .وقد أفرزت جائحة

مؤخرا حركة بحثية هائلة توسعت بقدر توسع آثار هذه اجلائحة ،فكانت األبحاث
كورونا
ً

الطبية والبيولوجية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية وحتى األدبية ،ولعل مما يؤسف هنا
الفجوة الكبرية بني عدد البحوث الصادرة باللغة العربية مقارنة بالبحوث الصادرة باللغات

األخرى ،باإلضافة إىل الفجوة بني الدراسات التي استهدفت قطاعات االقتصاد والتمويل
اإلسالمي والتي تطرقت لقطاعات االقتصاد والتمويل التقليدي.

ومن هنا يسعدنا يف جملة بيت املشورة أن نصدر العدد اخلاص األول والذي يناقش أزمة

كورونا وتبعاهتا عىل التمويل اإلسالمي من خالل موضوعات تم اختيارها بعناية ،ثم
استكتاب جمموعة من الباحثني واملختصني الفضالء الذين كانت لبحوثهم إضافة نوعية
للمجلة وإثراء للمحتوى اخلاص هبذا العدد ،وقد تناولت البحوث تأثري أزمة كورونا عىل

صناعة التمويل اإلسالمي ،ثم تطرقت يف دراسة رشعية للعقود املالية وأزمة كورونا ،كام

ناقشت مستقبل التمويل اإلسالمي بعد أزمة كورونا ،ثم استعرضت  -كدراسة حالة -
اإلجراءات واملحفزات االقتصادية التي تم اختاذها ملواجهة تداعيات هذه األزمة يف دولة

قطر باإلشارة إىل مؤسسات التمويل اإلسالمي.

واستدامة لعمل املجلة وتطويرها نؤكد للسادة الباحثني واملتخصصني بأن آراءهم

ومقرتحاهتم تلقى بالغ االهتامم والرتحيب ،ونحرص دائ ًام عىل ما يتحف املجلة ويرفع من
مستواها العلمي والفني.

هيئة تحرير المجلة
23
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العقود المالية وأزمة كورونا
 دراسة شرعية -مراد بوضاية
عضوهيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة قطر

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/6 /28م ،واعتمد للنشر في 2020/ 7/16م)
https://doi.org/10.33001/M010820201371

الملخص

هيدف هذا البحث لدراسة أثر أزمة كورونا(كوفيد )19 -عىل العقود املالية رشعا،
من خالل حتديد درجة ورتبة تأثري فريوس كورونا عىل العقود املالية ،ثم بيان
املسالك التي انتهجها العلامء ملعاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية الناجتة عن أزمة
كورونا وفق خطوات أساسية تبدأ بالتوصيف الفقهي لفريوس كورونا ،ثم حتديد
نوع العقود املالية املتأثرة بأزمة كورونا ،ثم القواعد واألصول احلاكمة يف ظل أزمة
كورونا ،ثم مسالك معاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية الناجتة عن أزمة كورونا.
وملعاجلة املوضوع تم املزج بني املنهج الوصفي والتحلييل للتكامل بني املنهجني
عرضا منهج ًيا .وقد خلصت
يف إحكام مكونات املادة العلمية ومن ثم عرضها ً
الورقة إىل عدد من النتائج منهاّ :
أن وباء فريوس كورونا ( كوفيد )19 -جتسدت
75
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فيه مكونات األزمة باملفهوم االقتصادي ،وحتققت فيه رشوط األعذار الرشعية
التي ترتتب عليها التخفيفات الرشعيةّ ،
وأن املسالك الكلية ملعاجلة اختالل
االلتزامات التعاقدية يف احلاالت االستثنائية هي :اإلجراء أوالتعديل ،أوالتأجيل
أواإللغاء وفق قواعد وأصول تنتظم مبدأ العدل.
الكلمات المفتاحية :العقود  -املالية  -أزمة كورونا( -كوفيد  -)19 -جائحة.
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Financial Contracts and Corona Crisis -A Shari’ah Study
Mourad Boudaia
Member of Teaching Staff – Faculty of Shari’ah – Qatar University

Abstract
The research aims at studying the impact of Corona (Covid-19) on financial
contracts by defining the level and ranking of the Corona virus impact on
the financial contracts, thereafter It will also elaborate the ways that scholars
prescribed for addressing the distortion had happen to the contractual
commitment due to Corona crisis as per the key steps; beginning from Fiqhi
description of Corona virus, seconded by identifying the types of financial
contracts have impacted by Corona crisis, and the leading maxims and
principles during the times of Corona crisis, and ways to treat the distortion
happened due to Corona crisis. For dealing with the subject matter, a mix of
descriptive and analytic methodologies have been adopted as they complement
each other by reinforcing the scientific content to be followed by a conceptual
presentation. The research lead to a set of conclusions, significant among them
are: The pandemic of Corona virus (Covid-19) embodied the features of a crisis
in the economic sense, it satisfied the conditions for Shari’ah considerable
excuses to entail Shari’ah based concessions, the comprehensive ways for
treating the distortion happened to the contractual commitment during the
exceptional times are: processing and altering, or deferring and rescinding as
per the rules and principles for regulating the doctrine of justice.
Keywords: Contracts, Financial, Corona crisis (Covid-19), Pandemic
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المقدمة

ور َأ ْن ُف ِسنَا ،وسي َئ ِ
إن احلَ ْمدَ هلل ن َْح َمدُ ُهَ ،ون َْست َِعينُ ُهَ ،ون َْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِاهللِ ِم ْن ُش ِ
َّ
ات
َ َ ِّ
ُ
ال ه ِ
ال ُم َ
َأ ْع َملِنَاَ ،م ْن َ ْي ِد ِه اهللُ َف َ
اد َي َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن الَ إِ َل َه
ضل َل ُهَ ،و َم ْن ُي ْض ِل ْل َف َ َ
ِ
إِالَّ اهللُ َو ْحدَ ُه الَ َ ِ
ش َ
الصال َِة
يك َل ُهَ ،و َأ ْشهدُ َأ َّن حممدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه َع َل ْيه َأ ْف َض َل َ
َو َأ ْزكَى الت َّْس ِليم.
مرضاة اهلل ِف ك ُّل ٍ
ِ
ٍ
أما بعد؛ ّ
وحال :إِي َث ُار
وقت
فإن «أفضل العبادة العمل عىل
ِ
مرضاة اللَّ يف ذلك الوقت واحلال ،واالشت َغ ُال بواجب ذلك الوقت ووظيفته
و ُمقتضا ُه»(((.

ِ
مرضاة اللَّ تعاىل
فالعبد املحقق لكامل العبودية هلل تعاىل هوالذي يكون غرض ُه َت َت ُّبع
فمدار َت َع ُّبده عليها.
أين كانت،
ُ

والذي يقتضيه الوقت واحلال يف هذه الفرتة التي يمر هبا العامل بأرسه :االشتغال
بإجياد حلول وتدابري مناسبة ملعضلة جائحة كورونا((( (وباء فريوس كورونا
املستجد [ -)]COVID-19الذي باغت العامل وأوجد وضع ًا استثنائ ًيا ٌ -
كل بحسبه
وحمله ورتبته وختصصه؛ والذي هيمنا يف هذه الورقة البحثية - :العقود املالية وأزمة
(((
كورونا دراسة رشعية  -؛ بيان دور الفقه يف معاجلة آثار وتأثريات هذه األزمة
وانعكاساهتا يف خصوص العالقات التعاقدية ،وما ينشأ عن ذلك من االلتزامات
التعاقدية؛ ّ
الشعية وقواعده املرعية :كفيل بإجياد
ألن الفقه اإلسالمي بمداركه ّ
السعة
تدابري وحلول ألزمة العقود املالية يف ظل هذه النازلة؛ ملا له من عوامل ّ
واملرونة التي جتعله صاحلا لكل زمان ومكان ولكل األشخاص واألحوال.
((( ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني( ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ط1416/3:هـ) ت/
حممد البغدادي؛ ج/1:ص.109:
((( صنفته منظمة الصحة العاملية وباء عامليhttps://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q- :
a-coronaviruses

((( هذه األزمة عمت هبا البلوى العامل بأرسه وجتاوزت آثارها اجلانب الصحي لتشمل مجيع القطاعات بال استثناء ،وانظر – مثال  -حجم األثار
االقتصادية يف دراسة إحصائية :غرفة جتارة وصناعة البحرين ،مركز الدراسات واملبادرات؛ األثار االقتصادية لفايروس كورونا مارس 2020م.
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إشكالية البحث:

تكمن إشكالية البحث يف الوضع الطارئ املتمثل يف جائحة كورونا املستجد
( ،)COVID-19ومدى تأثري هذا الوضع االستثنائي عىل االلتزامات العقدية،
وما يرتتب عىل ذلك من آثار؛ ومرد هذا التأثري ّ
أن هذه احلالة الطارئة أ ّدت إىل
التعارض يف الظاهر بني أصلني:
أحدمها :األصل يف العقود اللزوم(((؛ أي :لزوم الوفاء ،باعتبار واقع احلال العادي
املجرد
واآلخر :األصل يف العقود املالية كلها إنام هو :العدل(((؛ باعتبار احلالني العادي
والطارئ.

وعليه فقد يكون امليض يف إعامل أصل ال ّلزوم يف ظل أزمة كورونا ما يعود عىل
أصل مقصد العقد باإلبطال ،ومعلوم ّ
أن الغاية من تنظيم العقود مراعاة العدل
باملوازنة بني املصالح املتضاربة ألطراف التعاقد حتقيقا للتوازن االقتصادي للعقد.
الشع تستوعب معاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية الناجتة عن أزمة
فهل قواعد ّ
كورونا (كوفيد )19 -مع مراعاة اختالف درجات تأثر التزامات املتعاقدين؟
وقد تفرع عن هذا اإلشكال األسئلة اآلتية:

ـ ما طبيعة العقود املالية التي تتنزل عليها األحكام يف ظل أزمة كورونا؟
ـ وما القواعد واألصول احلاكمة يف العقود املالية يف ظل أزمة كورونا؟

ـ وما املسالك املتبعة لعالج اختالل االلتزامات التعاقدية يف ظل أزمة كورونا؟

أهداف البحث ،هيدف هذا البحث إىل:

ـ حترير املفاهيم واملصطلحات وبيان املقصود من الورقة البحثية

((( القرايف ،أمحد بن إدريس ،الفروق؛ املسمى بأنوار الربوق يف أنواع الفروق (عامل الكتب ،د:ن ،ت ،ط)ج/3:ص293:
((( ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق حممد إبراهيم(بريوت،دار الكتب العلمية،ط1411/1:هـ) ج/1:
ص.292
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ـ تكييف أزمة كورونا (كوفيد ،)19 -وحتديد طبيعة العقود املالية املتأثرة هبا
ـ بيان القواعد واألصول احلاكمة يف العقود املالية يف ظل أزمة كورونا

ـ توضيح املسالك املتبعة ملعاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية يف ظل أزمة كورونا.

ّ
الدراسات السابقة
هناك عدة كتابات تناولت موضوع أزمة كورونا ،وأغلبها يف جانب العبادات

وهي عىل قسمني:

أ -فتاوى (فردية ومجاعية) فيها إجابات إلشكاالت أفرزهتا هذه اجلائحة ،وقد

مجعها األستاذ الدكتور مسعود صربي يف سياق واحد حتت عنوان :فتاوى العلامء
حول فريوس كورونا (دار البشري،ط2020/1م)

ب -دراسات موضوعية خاصة بباب العبادات وملحقاهتا ،وأغلبها موجود عىل

الشبكة العنكبوتية.

أما ما يتعلق باملعامالت املالية فلم أقف -إىل حني كتابة هذه الورقة  -عىل بحث

موضوعي أكاديمي تناول املوضوع بنفس النسق واخلطة املرسومة يف هذه الورقة،
اللهم إال أسئلة ندوة الربكة ،وأعني :ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي الدورة
األربعون بعنوان( :وضع اجلوائح والقوة القاهرة) أسئلة الندوة وإجابات العلامء
عليها (وهي نسخة أولية غري هنائية) ،وقد أفدت منها وهلل احلمد.

منهج البحث
طبيعة املوضوع تستدعي التلفيق بني املنهج الوصفي لتحرير املفاهيم واحلقائق
وإحكام مكوناهتا واملنهج التحلييل لتحليل العالقة بني األدلة وموجبها ومناط

توظيفها ،فاملنهجان كفيالن بتحقيق املقصود من الدراسة.
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هيكل البحث:
ولدراسة هذا املوضوع قسمت البحث إىل مقدمة وأربعة مباحث وخامتة.
أما املقدمة :ففيها أمهية املوضوع ،وإشكالية البحث ،وأهدافه والدراسات السابقة
واملنهج املتبع ثم اخلطة.

أما املبحث األول ،ففي حترير املفاهيم واملصطلحات.
واملبحث الثاين :يف العقود املالية املتأثرة بأزمة كورونا .
واملبحث الثالث :يف القواعد واألصول احلاكمة يف العقود املالية يف ظل أزمة

كورونا.

واملبحث الرابع :يف مسالك معاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية يف ظل أزمة

كورونا.

ثم اخلامتة ،وفيها النتائج والتوصيات
هذا ما تيرس مجعه وترتيبه بتوفيق من اهلل وحده؛ فله احلمد والشكر وحده عىل

توفيقه وتيسريه.

المبحث األول :المفاهيم والمصطلحات

هيدف هذا املبحث إىل حتديد املقصود من ورقة البحث إفراد ًا وتركيب ًا ،بحسب
الرتتيب اآليت:

المطلب األول :العقود المالية
ً
أوال :العقود

الربط ،والشدّ  ،واإلحكام ،واجلمع بني
لغة :العقود؛ مجع عقد ،ومن معانيهّ :
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أطراف اليشء(((.
واصطالح ًا :ارتباط إجياب بقبول عىل وجه مرشوع يثبت أثره يف حمله(((.

ً
ثانيا :المالية

لغة :املالية نسبة للامل؛ واملال يطلق عىل كل ما متلكه اإلنسان من األشياء((( ،قال
ٌ
أن ّ
ابن عبد الرب« :املعروف من كالم العرب ّ
كل ما َتُول َومتلك
فهومال»(((.
عرف الفقهاء املال بتعريفات عدة يمكن إرجاعها إىل املسالك
أما اصطالحا :فقد ّ
اآلتية:

 .1املال ما كان منتفع ًا به؛ وعىل هذا مجهور الفقهاء ،ومنه قوهلم :املال« :ما فيه
منفعة مباحة لغري رضورة أوحاجة» (.((1
 .2املال ما يقع عليه :امللك ،ومنه قول الشاطبي «ما يقع عليه امللك ،ويستبد به
املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه» (.((1
 .3املال ما يميل إليه الطبع وعىل هذا جرى أغلب احلنفية ،كقول أصحاب جملة
األحكام «:املال ما يميل إليه طبع اإلنسان ،ويمكن ا ّدخاره إىل وقت احلاجة
منقوال كان أوغري منقول» (.((1
والذي ينتظم األدلة كلها  -يف حتديد مفهوم املال :-كون اليشء له قيمة ،ومنفعة
حسب العرف السائد ،بحيث خيرج عنه ما خرج بدليل؛ وهذا ما حدا باملجمع
((( انظر :ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء الرازي ،أبواحلسني ،مقاييس اللغة ،ت /عبد السالم(دار الفكر؛ د ط1399،هـ) والفيومي ،أمحد بن
حممد بن عيل احلموي ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري(بريوت،املكتبة العلمية ،د :ن ،ت ،ط) مادة :عقد
((( الزرقاء ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام(دمشق،دار القلم ،ط1433/:هـ)ج/1:ص 382 :وأصله يف :حممد قدري باشا ،مرشد احلريان إىل
معرفة أحوال اإلنسان(املطبعة الكربى األمريية ببوالق،ط1308/1:هـ)ص.27:
((( انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبوالفضل اإلفريقي ،لسان العرب (بريوت،دار صادر ،ط1414/3:هـ) ،والفريوز آبادي ،جمد الدين
أبوطاهر حممد بن يعقوب القاموس املحيط( ،دار الكتاب العريب ،د ن ت ،ط)؛ مادة:مول.
((( ابن عبد الرب ،أبوعمر يوسف بن عبد اهلل القرطبي ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ت/مصطفى العلوي وآخرون (املغرب،نرش وزارة
األوقاف،ط1387/1:هـ):ج/2:ص5:
( ((1ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبوبكر املعافري اإلشبييل ،أحكام القرآن ،ت/حممد عبد القادر عطا (بريوت،دار الكتب العلمية ،ط1424/2:ه)
ج/2:ص ،607:املرداوي ،عالء الدين أبواحلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (بريوت،دار إحياء الرتاث
العريب ،د،ت ط)1:ج/4:ص ،270:السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،األشباه والنظائر(بريوت،دار الكتب العلمية ،ط1411/1:هـ)
ص354:
( ((1الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ،املوافقات ،حتقيق مشهور حسن(السعودية،دار ابن عفان،ط1417/1:هـ)
ج/2:ص.32:
( ((1عيل حيدر خواجه أمني أفندي ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريب فهمي احلسيني( ،بريوت،دار اجليل ،ط1411/1:هـ) مادة،126 :
ج/1:ص.115:
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الفقهي(((1بتوسيع معنى املال ليشمل كل ما له قيمة مادية بني الناس ،ويرشع
االنتفاع به سواء كان عين ًّيا أومعنو ًّيا ،فيكون رسمه« :كل عني أوحق له قيمة مادية
أومنفعة عرفا»(.((1
فالقيد األساس يف املالية هو :املنفعة املعتربة يف العرف السائد ،لذلك يقول
الفقهاء :كل ما فيه منفعة جيوز بيعه ،وما ال فال(.((1

المطلب الثاني :أزمة كورونا
ً
أوال :أزمة

األزمة يف اللغة اسم من أزم بمعنى :الضيق والشدة( ،((1ويقال :أزم الزمان اشتد
بالقحط(.((1
أما األزمة اصطالحا؛ فقيل يف توضيح املقصود هبا عبارات متعددة وخمتلفة بحسب
التخصصات ،وحاصلها من حيث املفهوم االقتصادي :األحداث املفاجئة التي
تفيض إىل اضطراب التوازنات االقتصادية يف عمل املنظومة الكلية واجلزئية
لالقتصاد بام يؤدي إىل تأثري سلبي كيل أوجزئي عىل جممل التغريات االقتصادية
املالية بام يستلزم إحداث تغريات رسيعة وحتديد االسرتاتيجيات الالزمة إلعادة
التوازن(.((1
ـ فالعنارص األساسية لألزمة(:((1
أ .عنرص املفاجأة ،إذ إن األزمة تنشأ يف وقت مفاجئ غري متوقع بدقة ويف مكان
مفاجئ أيضا.

( ((1انظر :املجمع الفقهي اإلسالمي ،قرار رقم ،5:يف الدورة اخلامسة ،ج.2579/3
( ((1عيل حمي الدين القره داغي ،مقدمات يف املال وامللكية والعقد( ،قطر،منشورات وزارة األوقاف،ط1431/1:هـ)ص.24:
الرعيني ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل (بريوت،دار الفكر ،ط1412/3:هـ)
( ((1احلطاب ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن ،املعروف باحلطاب ُّ
ج/4:ص.263:
( ((1انظر :اجلوهري ،أبونرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار (بريوت،دار
العلم للماليني،ط1407/4:هـ) وابن فارس ،مقاييس اللغة؛ مادة :أزم.
( ((1انظر :املصادر السابقة والفيومي ،املصباح املنري ،مادة :أزم
( ((1إيامن عبد اللطيف؛ األزمات املالية العاملية األسباب واألثار واملعاجلات (أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس جامعة سانت كليمنتس العراق-
العلوم االقتصادية  -إرشاف:حسني حسن2011 ،م) ص22:
( ((1يوسف أمحد أبوفارة ،إدارة األزمات مدخل متكامل(عامن ،دار اإلثراء2009،م) ص26-19:
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ب .عنرص التهديد ،تتضمن األزمة هتديدا لألهداف واملصالح يف احلارض

ج .عنرص الوقت ،أي أن الوقت املتاح أمام صناع القرار يكون وقتا ضيقا وحمددا

ً
ثانيا :كورونا:

اختصـــارا
فريوس كورونا(((2هو :مرض الفريوس التاجي ،املعـــروف
ً
أيضا باسم جائحة فريوس كورونا ،أعلنت منظمة
(كوفيـد ،)19 -واملعروف ً
الصحة العاملية رسم ًّيا أن هذا الوباء :جائحة عاملية يف  11مارس 2020م،
وهوعبارة عن :التهاب يف اجلهاز التنفيس يسببه فريوس تاجي مرتبط باملتالزمة
التنفسية احلادة الشديدة.و ُيظن ّ
أن الفريوس حيواين املنشأ يف األصل ،ولكن
احليوان اخلازن غري معروف حتى اآلن بشكل مؤكد.
وقد ثبت ّ
أن هذا الفريوس واسع االنتشار؛ ينتقل بالدرجة األوىل عند املخالطة
السعال أوالعطاس
اللصيقة بني األفراد ،وغال ًبا عرب القطرات التنفسية الناجتة عن ّ
أوالتحدث ،ويف سياق أقل شيو ًعا ،قد ُيصاب األفراد نتيجة ملس الوجه بعد ملس
سطح ملوث بالفريوس .تبلغ قابلية العدوى ذروهتا خالل األيام الثالثة األوىل
بعد ظهور األعراض ،مع إمكانية انتقال املرض قبل ظهورها عرب املرىض غري
العرضيني .تتضمن األعراض الشائعة للمرض احلمى والسعال واإلعياء وضيق
التنفس وفقد حاسة الشم ،وقد تشمل قائمة املضاعفات ً
كل من ذات الرئة
ومتالزمة الضائقة التنفسية احلادة(.((2
ترتاوح املدة الزمنية الفاصلة بني التعرض للفريوس وبداية األعراض من يومني
حتى ( )14يو ًما بمعدل وسطي يبلغ مخسة أيام.؛ وقد يتطور املرض خالل أسبوع
أوأكثر من معتدل إىل حاد ،ونسبة كبرية من احلاالت املرضية حتتاج إىل عناية
رسيرية مركزة ،وختتلف معدالت الوفيات من بلد آلخر الختالف احلال.
( ((2املقصود هنا بيان حقيقة وطبيعة فريوس كورونا بحسب ما ورد يف بيان منظمة الصحة العاملية ،وسريد الحقا ما يتعلق بالتوصيف باعتبار األثر
والتأثري عىل العقود املالية.

(21) Mahmud, T.; COVID-19: Management, Journal of the Pakistan Medical AssociationVolume 70, Issue 5, May 2020, Pages S64-S68.
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وال يوجد لقاح متاح ملنع هذه العدوى؛ وتبقى تدابري مكافحة العدوى هي
الدعامة األساسية للوقاية؛ أي :غسل اليدين ،وكظم السعال ،والتباعد اجلسدي
أوما يسمى بالتباعد االجتامعي ،وارتداء أقنعة الوجه الطبية( ،الكاممات) يف
األماكن العامة ،ومراقبة األشخاص ا ُملشتبه بإصابتهم مع عزهلم ذاتيا.
واملعرفة هبذا املرض غري مكتملة وتتطور مع الوقت ،ولكن املعروف ّ
أن هذه
الفريوسات التاجية تتحول وتتجمع يف كثري من األحيان؛ وهذا يمثل حتد ًّيا
مستمرا لفهمنا للمرض وكيفية تدبري احلاالت الرسيرية(.((2
ًّ

ّ
المطلب الثالث :دراسة شرعية

الشعية ،يراد منه حتديد حمل النّظر واإلعامل للحكم
تقييد الورقة بالدّ راسة ّ
الذي يذهب إليه النّاظر يف جائحة كورونا (كوفيد )19 -فيام خيص العقود املالية؛
بمعنى :أن األحكام التي تتنزل عىل العقود املالية يف ظل هذه األزمة البد أن
يوظف فيها النّاظر مسالك االجتهاد التنزييل ،وفق ما تقتضيه خصوصيات املحل
مراعا ًة للواقع واملتوقع.
إذا حتقق هذا فاملقصود بالدّ راسة الرشعية يف هذا البحث:

مراعاة التنسيق بني القواعد الرشعية الكلية واجلزيئة من خالل توظيف مسالك
االجتهاد التطبيقي تنزيال ألحكام جائحة كورونا عىل حماهلا من العقود املالية
املتحقق تأثرها هبا ،وهذا يتطلب:
النظر يف فقه الواقع جمردا ،والنظر يف فقه الرشع جمردا ،ثم الربط بينهام من خالل
تنزيل أحدمها عىل اآلخر وفق ضوابط معينة.

وتبعا هلذا التدرج ُرسمت خطوات أساسية هلذه الدراسة الرشعية متثلت يف اآليت:

التكييف الفقهي لفريوس كورونا (كوفيد ،)19 -فتحديد نوع العقود املالية جمال

( ((2انظر موقع منظمة الصحة العاملية:
 ،coronavirusesوتوصيات الندوة الطبية الثانية ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل  -فريوس كورونا املستجد (كوفيد )-19عىل الرابط:

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

.iifa-aifi.org/5254.html
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التأثر هبذه األزمة ،فالقواعد الرشعية التي يمكن توظيفها يف ظل هذا الوضعي
االستثنائي ومن ثم املسالك اإلجرائية للعالج أوالتدبري.

المبحث الثاني :العقود المالية المتأثرة بأزمة كورونا

العقود املالية ختتلف بحسب نوعها وطبيعتها ومراحل تنفيذها ،وملعرفة العقود
املعنية بتنزيل أحكام أزمة كورونا البد من تقديم احلديث عن التوصيف الرشعي
لفريوس كورونا ،ومن ثم عقد مطلب للعقود املالية املتأثرة بأزمة كورونا.

المطلب األول :التوصيف الشرعي لفيروس كورونا

تقدم التعريف بفريوس كورونا ،والقصد هنا :التوصيف الفقهي لفريوس كورونا
( كوفيد.)19 -
والتوصيف الفقهي هواملرحلة األوىل من أسس االجتهاد التنزييل ،ويراد به:
حتليل الواقع ،أي التصور الذي هو :اإلدراك التام للمسألة واإلحاطة هبا من مجيع
حيثياهتا الواقعة واملتوقعة؛ ّ
ألن رشط بناء األحكام :العلم بمحل احلكم من حيث
أراد ّ
الشارع العلم به ،عىل حدّ قول الشاطبي«:العلم باملوضوع عىل ما هوعليه،
عرف ذلك املوضوع إال به من حيث ُق ِصدت املعرفة
وإنام ُيف َت َق ُر فيه إىل العلم بام ال ُي َ
به»( ،((2ولذلك أوجب العلامء سؤال أهل االختصاص ،عند غياب فهم الواقع -
كـ...«:الطبيب يف العلم باألدواء والعيوب ،((2(» ...يقول الشاطبيّ :
إن «العلامء
مل يزالوا يقلدون يف هذه األمور من ليس من الفقهاء ،وإنام اعتربوا أهل املعرفة بام
قلدوا فيه خاصة»(.((2
ووباء فريوس كورونا( كوفيد )19 -الذي أ ّدى إىل اضطراب التوازنات
االقتصادية العاملية يتسم بجملة خصائص(((2هي يف حقيقتها رشوط عدّ احلدث
( ((2الشاطبي ،املوافقات.92/4:
( ((2املصدر نفسه.
( ((2املصدر نفسه.93/4:
( ((2هذه اخلصائص نصت عليها أغلب التقارير الصحية العاملية واإلعالمية وأكدته منظمة الصحة العاملية ،انظر موقع منظمة الصحة العامليةhttps:// :
.www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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واحلادث:أزمة باملفهوم االقتصادي (الفجأة والتهديد والوقت)( ،((2وهذه كفيلة
بتصنيفه جائحة عاملية -،وهذا ما أعلنت عنه منظمة الصحة العاملية  ،-بل هي يف
العرف الدويل كارثة عاملية.
الشعية
كام حتققت يف هذا الوباء( كوفيد )19 -األوصاف املرعية يف األعذار ّ
التي توجب إعادة النّظر يف االلتزامات التعاقدية التي تأثرت به ،ومن أهم هذه
األوصاف:
 .1العموم والشمول ،وهذا ما أقرت به منظمة الصحة العاملية ،بتصنيفها وباء
كورونا جائحة عاملية.
 .2الفجأة ،فهذا الوباء باغت العامل ،وال أحد توقع وقوعه وأثره وخطره.
 .3عدم القدرة عىل دفعه ،وهذا باعرتاف منظمة الصحة العاملية ،فرغم هتديده
لألمن الصحي العاملي،
أقرت املنظمة بعدم توفر لقاح ملنع هذه العدوى ،حلد اآلن.

 .4تعرس أو تعذر تنفيذ أغلب االلتزامات التي تأثرت به ،جراء القرارات
االحرتازية للحد من انتشاره.
 .5أن هذا احلادث ليس بجناية آدمي حتى يمكن تضمينه.
وهذه األوصاف املتجسدة يف فريوس كورونا (كوفيد )19 -واقعة ً
فعل وحقيقة:
ترشح تنزيل أحكام العقود املالية املتأثرة به عىل وفق قاعديت :وضع اجلوائح،
وفسخ عقود اإلجارة باألعذار يف الفقه اإلسالمي(((2؛ ويقرب منهام  -يف القانون
الوضعي  :-نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة(.((2
ويكون معيار خضوع جائحة كورونا (كوفيد )19 -هلذه الرتبة من التنزيل -
وترتيب األحكام املتعلقة بااللتزامات التعاقدية املتأثرة هبا من فسخ أوتعديل
أوتأجيل ونحوها؛  -بحسب قوة التأثري يف العقد املطلوب تنفيذه:
( ((2انظر :يوسف أمحد أبوفارة ،إدارة األزمات :ص26-19:
( ((2سيأيت بياهنام.
( ((2ستأيت اإلشارة إىل النظريتني وبيان أن قواعد الرشع تستوعب ما يتعلق هبام وزيادة.
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فإذا كان التأثري هو :إرهاق أحد طريف العقد إرها ًقا شديدً ا وال يصل إىل حدّ
اهلالك؛ فتنزل عىل مقتىض رتبة احلاجيات ،وترتب عىل وفقها احللول اإلجرائية،
واحلاجة تقدر بقدرها كام هومقرر يف حمله.
وإذا كان تأثري الوباء :مآ ُله استحالة تنفيذ العقد؛ فتُلحق األحكام بالرضوريات
اعتبارا بقاعدة :احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أوخاصة ،وعىل وفقها
تنزل وترتب احللول والتدابري املناسبة.

المطلب الثاني :العقود المالية المتأثرة بأزمة كورونا

تقدم ّ
أن العقود املالية ليست عىل وزان واحد ،واملقصود هنا حتديد أوصاف العقود
املالية التي يمكن أن تكون حم ً
ال لتأثريات أزمة كورونا (كوفيد ،)19 -وسيتم
الرتكيز عىل أوصاف العقود املالية ذات الصلة بقدر ما ُيعني عىل توضيح وجه
التوظيف واإلجراء عند االقتضاء ،بام حيقق املواءمة مع جائحة كورونا وأثرها عىل
االلتزامات العقدية ،وهذا بيان األوصاف:

ً

أوال :التراخي في التنفيذ ،أي :يكون العقد
مرتاخي التنفيذ عن وقت إبرامه(((3؛
َ
وهذا آكد األوصاف ،وعمدهتا ،واملقصود أن تكون هناك فرتة من الزمن ما بني
صدور العقد وتنفيذه ،ووجه اشرتاطه :التمكن من تصور ِ
طرو احلادث املسبب
الختالل االلتزامات التعاقدية بعد إبرام العقد وقبل التنفيذ أوأثناء التنفيذ.

ووصف الرتاخي يتحقق يف العقود اآلتية(:((3
 - 1العقود املستمرة؛ وهي التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن ،بحيث
يكون الزمن عنرص ًا أساسي ًا يف تنفيذها(((3؛ فال يتصور األداء إال ممتد ًا مع الزمن،
وهي عىل قسمني:
( ((3الزرقاء ،املدخل الفقهي:ج/1ص .644:الدريني ،فتحي،النظريات الفقهية (دمشق،منشورات جامعة دمشق،ط1416/4:هـ):ص150-149
( ((3املصادر السابقة والزحييل ،وهبة مصطفى الزحييل ،نظرية الرضورة الرشعية مقارنة مع القانون الوضعي(بريوت،مؤسسة الرسالة،
ط1405/4:ه) :ص.318/
( ((3الزرقاء ،املدخل الفقهي:ج/1ص.644:
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أ .عقود مستمرة التنفيذ :كعقد اإلجارة حيث يعد الزمن فيه عنرص ًا مالزم ًا
لالستيفاء ال ينفصل عنه.

ب .عقود دورية التنفيذ :كعقد التوريد يلتزم بموجبه أحد املتعاقدين أن يورد
لآلخر شيئ ًا يتكرر ملدة معينة.

والعقود املستمرة بقسميها هي :جمال تنزيل أحكام األحوال االستثنائية (أزمة
كورونا) ،بال خالف.

 - 2العقود الفورية املؤجلة التنفيذ ،وتشمل:
أ .عقود البيع التي يقع االتفاق فيها عىل تأجيل الثمن بالكامل إىل أجل مسمى،
أي إىل مدة معينة
ب .عقود يكون فيها الثمن منج ًام عىل أقساط ،أي تقسيط الثمن عىل دفعات
شهرية مثالً.

فهذه تلحق بالعقود املستمرة من حيث اإلعامل ،ألن رشط الرتاخي متحقق فيها،
والفاصل الزمني بني إبرام العقد وتنفيذه واقع(.((3
أما العقود الفورية التي تقتيض طبيعتها تنفيذها فور انعقادها( ،((3فاألصل عدم
تنزيل أحكام أزمة كورونا عليها ،إال إذا ختلل التنفيذ الفوري بعد انعقاده وأثناء
تنفيذه ومتامه حادث استثنائي بالرشوط اآلنفة يف حتديد احلادث املؤثر( ،((3حينها
يمكن تنزيل أحكام احلالة حمل الدراسة عليها.

ً

ثانيا :التحديد ،وأعني به :أن تكون العقود حمددة(.((3

والعقد املحدد ،هوالذي حيدد فيه بوضوح املبيع ومقدار الثمن وقت التعاقد،
بحيث يستطيع كل من املتعاقدين أن حيدد وقت التعاقد ما له وما عليه ،فام كانت
( ((3الدريني ،النظريات الفقهية :ص .149الزحييل ،نظرية الرضورة الرشعية :ص.318/
( ((3انظر :الزرقاء ،املدخل الفقهي:ج/1ص.644:
( ((3انظر التوصيف الفقهي لفريوس كورونا :املطلب األول من املبحث الثاين.
( ((3انظر :عادل مبارك املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريت الرضورة والظروف الطارئة(رسالة دكتوراه ،بإرشاف حممد
بلتاجي ،جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم ،قسم الرشيعة اإلسالمية-1422ه) ص.74:
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أي
تتمثل فيه هذه الصفة صح تنزيل األحكام حمل الدراسة؛ أما إن كان ال يستطيع ّ
من املتعاقدين حتديد ما يأخذه وما يعطيه ،وهي املسامة بــ :العقود االحتاملية؛ فال
ُيدرى وقت إبرامها مقدار الغرم بالنسبة للغنم ،كبيع الثامر قبل انعقادها ،والزرع
قبل نباته بثمن جزاف ،فهذه وما جرى جمراها غري داخلة فيام نحن بصدده ،لقيامها
عىل املخاطرة والغرر الرصيح ،وهي غري مرشوعة ابتداء.

ً

ثالثا :اللزوم ،أي أن تكون من العقود الالزمة

والعقد الالزم؛ هو :الذي ال تتم مصاحله ومقاصده إال بلزومه من طرفيه (.((3
وتشرتك العقود الالزمة يف حتقق املصلحة يف ذات العقد وعينه؛ قال املقري :كل
عقد ترتبت عليه مصلحته عليه بنفسه فهوعىل اللزوم(.((3
ومقتىض ال ّلزوم عدم استبداد أحد الطرفني بفسخ العقد دون رضا الطرف
اآلخر( ،((3لذا كانت العقود الالزمة ً
حمال لتنزيل آثار أحكام فريوس كورونا
(كوفيد ،)19 -بخالف غري الالزمة ،وبيانه:
ّ
أن العقد الالزم ُينشئ التزامات وحقوق ًا متقابلة مستقرة يف ذمة كل من املتعاقدين،
وقد تقدم ّ
أن فريوس كورونا (كوفيد - )19 -حادثة استثنائية مفاجئة عامة

معجوز عن دفعها  -أدت إىل تعرس أوتعذر تنفيذ أغلب االلتزامات ،والبد أن
تكون هذا االلتزامات مستقرة يف الذمة ،وبال ّلزوم يتحقق مقصود االستقرار يف
ّ
الذمة؛ فيتعارض أصل لزوم الوفاء مع تعذر أوتعرس الوفاء للحادث الطارئ،
هذا وجه اشرتاط صفة اللزوم.
وتأسيس ًا عىل ما سبق فإن االلتزامات العقدية التي تُستوىف عىل الرتاخي( - ((4وما
يلحق هبا( -((4خالل الفرتة التي ثبت حدوث فريوس كورونا واقع ًا وحقيقة
( ((3ابن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي ،قواعد األحكام يف مصالح األنام ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد(القاهرة،مكتبة
الكليات األزهرية ،د.ط1414/ه):ج/2ص.150-147 :
( ((3املقري ،حممد بن حممد بن أمحد املقري ،الكليات الفقهية ،حتقيق حممد أبواألجفان(تونس،الدار العربية للكتاب،د.ط1997،م) ص.161:
( ((3حممد قدري باشا ،مرشد احلريان :ص.34:
( ((4هذا الوصف عليه مدار التنزيل يف مثل حالة فريوس كورونا ،هلذا اقترصت عليه هنا.
( ((4كالعقود املؤجلة التنفيذ.
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مسب ًبا ّ
الشلل االقتصادي يف العامل :هي التي تتنزل عليها األحكام املتعلقة باألزمة
كتخفيف املسؤولية العقدية ونحوها من األثار واألحكام.

المبحث الثالث :القواعد واألصول الحاكمة للعقود المالية في ظل أزمة كورونا

هيدف هذا املبحث إىل ترشيح القواعد واألصول الرشعية املناسبة للتعامل مع آثار
االلتزامات العقدية يف ظل أزمة كورونا ،ذلك ّ
أن الوضع االستثنائي الطارئ-

كام هواحلال يف هذه األزمة -ينشأ عنه أمور مل تكن موجودة حالة قبل وقوع
األزمة ،وحتتف بالواقعة :قرائن يتحقق معها تغري مناط احلكم ،تُلجئ النّاظر إىل
االستنجاد بالك ّليات الرشعية لتحقيق مقصود الرشع يف الواقعة حمل الدّ راسة؛
وهذا املسلك اإلجرائي  -وهوالعدول عن أصل احلكم املجرد إىل الواقع

االستثنائي -ينتظم مجلة قواعد وأصول رشعية سيتم االقتصار عىل بيان القواعد

وتغي املكان،
املتغيات واملستجدّ ات حسب تبدّ ل ّ
الزمان ّ
واألصول التي تراعي ّ

واألنسب للواقعة موضع النّظر (أزمة كورونا)  -عىل وجه اخلصوص  -دون
تفاصيل أحكامها وأدلة اعتبارها ومتعلقاهتا؛ إال ما كان ممهد ًا لتوظيفها؛ فمن أبرز
القواعد واألصول اإلجرائية يف هذا السياق ما ييل:

المطلب األول :مبدأ العدل

العدل؛ أصل عليه تتنزل مجيع القواعد الرشعية احلاكمة يف ظل هذه األزمة  -بأدنى

تأمل  ،-فهوأساسها وقوامها؛ ألن مقصود ّ
الشارع حتقيق العدل بني املتعاقدين،
بحيث ال يبغي أحدٌ عىل ٍ
أحد؛ لذا اتفق العلامء عىل اعتباره؛ بل ّ
إن الرشائع اتفقت
الرسل وأنزل الكتاب ،يقول
عىل وجوب العدل يف كل يشء ،فاهلل عز وجل به بعث ّ
ابن القيم«:واألصل يف العقود كلها إنام هو :العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت

به الكتب ،قال تعاىل( :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان
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ليقوم الناس بالقسط)(ّ ،((4
والشارع هنى عن الربا ملا فيه من ال ّظلم ،وعن امليرس ملا
فيه من ال ّظلم ،وكالمها أكل املال بالباطل ،وما هنى عنه النبي ،من املعامالت كبيع
الغرر وبيع الثمر قبل بدوصالحه ،وبيع حبل احلبلة ،وبيع املزابنة واملحاقلة وبيع
احلصاة وبيع املالقيح واملضامني ونحوذلك هي داخلة إما يف الربا أويف امليرس(،((4
فحرمتها الرشيعة حتقيق ًا ملبدأ العدل ،الذي تبنى عليه املبايعات واملشاركات(.((4
ّ
فمقتىض قاعدة العدل  -يف ظل هذه األزمة :-إعادة التوازن بني العاقدين إذا
اختلت االلتزامات العقدية بينهام خل ً
ال أدى اىل غبن فاحش نتيجة للظرف الطارئ
الذي مل يكن متوقع ًا عند العقد ،بحيث جيعل تنفيذ االلتزامات العقدية متعرس
أومتعذر ،فتأيت قواعد العدل لرفع الرضر الالحق تعدي ً
ال لاللتزامات العقدية بني
املتعاقدين؛ ّ
ألن األصل يف املعاوضات التعادل من اجلانبني(((4واملعادلة واملساواة
بني الطرفني(.((4

المطلب الثاني  :األصل في العقود اللزوم
هذا األصل خادم ملبدأ العدل وظيفته املحافظة عىل األصل الترشيع االبتدائي
صيانة للحقوق وااللتزامات.

والعقد -كام هومقرر -يتكون من إرادتني جازمتني يعرب عنهام باإلجياب والقبول
أوما يقوم مقامهام(.((4
ومقتىض ذلك :ثبوت آثار العقد وصريورته الزم ًا بمجرد حتقق اإلجياب والقبول
أوما يقوم مقامهام ،فال يكون ألحد املتعاقدين أن يرجع يف العقد بعد ذلك إال
برىض الطرف اآلخر(ّ ،((4
ألن ال ّلزوم معنى أساس يف العقود به يتحقق املقصود
(((4سورة احلديد ،اآلية.25:
( ((4ابن القيم ،إعالم املوقعني:ج/1:ص.292:
( ((4انظر :ابن تيمية ،تقي الدين أبوالعباس أمحد بن عبد احلليم احلراين ،مجعها ورتبها :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جمموع الفتاوى (السعودية،جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،ط1416/1:هـ):ج/30:ص.84:
( ((4املصدر نفسه.107/29:
( ((4املصدر نفسه.266/30:
( ((4انظر :حممد قدري باشا ،مرشد احلريان :ص.27:
( ((4انظر :أمحد بن أمحد املختار الشنقيطي ،إعداد املهج لالستفادة من املنهج يف قواعد الفقه املالكي ،مراجعة عبد اهلل األنصاري(قطر،إحياء
الرتاث)1403،ص.239:
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منها؛ قال القرايف «:األصل يف العقود اللزوم؛ ّ
ألن العقد إنام رشع لتحصيل
مقصود املعقود به أواملعقود عليه ودفع احلاجات ،فيناسب ذلك اللزوم دفع ًا
للحاجة ،وحتصي ً
ال للمقصود»(.((4
وكون العقود الزمة بالعقد وسيلة لعدم نقضها؛ وهي حق هلل تعاىل ليحصل مقصد
الرشيعة من رفع اخلصومات بني املتعاقدين؛ قال الطاهر ابن عاشور«:وألجل
مقصد الرواج كان األصل يف العقود املالية اللزوم دون التخيري...فمصلحة العقد
باألصالة يف لزومه وتأخر اللزوم يف هذه ملانع عارض» (.((5
وهذا األصل متفق عليه؛ وهوالغالب يف العقود إالّ طائفة من العقود ألسباب
تقتضيها طبيعتها( - ،((5كام قال ابن عاشور آنفا ،-وتسمى :العقود اجلائزة (((5؛
قال الغزايل  -مفصح ًا عن هذا التقسيم ومؤكد ًا أصالة اللزوم «:-واألصل يف
خاصة»(.((5
البيع اللزوم؛ واجلواز بأسباب ّ
وأصل لزوم الوفاء بالعقود؛ يمثل املحافظة عىل الترشيع االبتدائي ،املعرب عنه
بالعزائم التي هي مدار التكاليف األصلية ،فدوره صيانة حرمة مقصود الشارع
من وضع األحكام ،وتنزيل أفعال املكلفني عىل وفق مقصوده؛ والقواعد األخرى
إما ناقلة عن هذا األصل لعارض مرجح حفاظا عىل احلقوق وااللتزامات رعيا
ملبدأ العدل ،أومؤكدة ملقتىض هذا األصل ،هذا وجه عدّ هذا األصل من القواعد
اإلجرائية واحلاكمة يف ظل هذه األزمة.

المطلب الثالث  :قاعدة وضع الجوائح

اجلائحة اختُلف يف تعريفها العتبارات عدة( ،((5ولعل األنسب يف مفهوم اجلائحة

( ((4القرايف ،الفروق:ج/4ص13:و.31
( ((5ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة(قطر،طبع عىل نفقة أمري دولة قطر بإرشاف وزارة
األوقاف،ط1425/1:هـ)ص.475-474 :
( ((5انظر :الزرقاء ،املدخل الفقهي العام،ج/1:ص.522 :
( ((5انظر :ابن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصالح األنام ،ج/2:ص ،150-148:والقرايف ،الفروق269/3:و296
( ((5الغزايل ،أبوحامد حممد بن حممد الطويس ،الوسيط يف املذهب ،أمحد إبراهيم وغريه( ،القاهرة،دار السالم ،ط1417/1:هـ)ج/3:ص.98:
( ((5انظر :الشافعي ،أبوعبد اهلل حممد بن إدريس املطلبي ،األم(،بريوت،دار املعرفة ،د،ط1410 ،هـ):ج/3:ص ،60وابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل
بن أمحد اجلامعييل املقديس ،املغني (القاهرة،مكتبة القاهرة ،د.ط1388/هـ) ج/4:ص ،81:والرصاع ،حممد بن قاسم األنصاري التونيس ،رشح حدود
ابن عرفة املسمى :اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية(بريوت،املكتبة العلمية ،ط)1350/1:ص289:؛ وعيل حيدر ،خواجه
أمني أفندي ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريب :فهمي احلسيني ،ط1411/1:هـ) ج/1:ص.275:
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أن يقال(((5؛ هي:

رضر عام مفاجئ ال ُيستطاع دفعه عادة وال تضمينه يمنع من الوفاء بااللتزامات
املستقرة يف الذمة.
وكونه أنسب ألن مفهوم اجلائحة هبذا االعتبار:

1 .يشمل العقود وغريها كالزكاة مثالً؛ وأنواع اجلوائح الساموية واألرضية
املعجوز عن دفعها يف العادة

ّ 2.
إن اجلوائح من مفردات الرضر ،والرضر جيب رفعه

ّ 3.
إن اجلائحة البد أن تتصف بكوهنا مفاجئة وعامة وغري متوقعة

ّ 4.
إن عدم إمكان التضمني وصف مؤثر يف تنزيل أحكام اجلوائح ،وهذا ما
عناه شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله«:ألن املأخذ إنام هوإمكان الضامن ،وهلذا
لوكان املتلف جيوش الكفار أوأهل احلرب كان ذلك كاآلفة الساموية،
واجليوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظل ًام ومل يكن تضمينهم فهم بمنزلة
الربد يف املعنى»(.((5

ّ 5.
إن عدم التمكن من الوفاء بااللتزامات  -رشيطة استقرارها يف الذمة  -من
مقتضيات اعتبارها.

فهذه القيود هي احلاكمة يف وصف الرضر الالحق باحلادثة :جائحة من عدمها(.((5
وأما لفظة :الوضع فرتد بمعنى :احلط من اليشء واإلسقاط له( ،((5ويف
( ((5هذا التعريف ُملفق من تعريفات عدة ،انظر :عياد مصطفى عبد احلميد ،أثر اجلائحة عىل العقد يف بيع الثامر يف الرشيعة اإلسالمية ،جملة اجلامعة
اإلسالمية غزة ،م ،6عدد1419-2هـ)ص ،280:الرصايرة ،أسامة سامل ،قاعدة وضع اجلوائح يف الفقه اإلسالمي( ،رسالة ماجستري -املرشف د
الغرايبة -جامعة مؤتة-األردن 2008م)ص ،17:والثنيان ،سليامنبن إبراهيم ،اجلوائح وأحكامها( ،الرياض،عامل الكتب،ط1413/1:هـ)ص،28:
وعادل املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريت الرضورة والظروف الطارئة ،ص.17:
( ((5ابن تيمية ،جمموع الفتاوى:ج /30:ص.278:
( ((5قارن هذه القيود بام ورد يف :عادل مبارك املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريت الرضورة والظروف الطارئة،ص:
 ،465-457إدريس عبد اهلل حممد ،أوجه التشابه بني مبدأ اجلوائح ونظرية الظروف الطارئة عىل ضوء الفقه اإلسالمي وقانون املعامالت املدنية
لسنة1984م(جملة العدل -وزارة العدل ،السنة ،16العدد ،41أبريل 2014م)ص.292-286:
( ((5انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،وابن منظور ،لسان العرب :مادة :وضع.
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احلديث«:من أنظر معرسا أووضع له»( ،((5أي :حط عنه من أصل الدين شيئا(.((6

وعليه يمكن أن يقال يف مفهوم وضع اجلوائح باعتبار شموهلا للعقود وغريها،-
هي:
احلط أواإلسقاط بقدر ا ُملجاح.

ـ أما باعتبار اختصاصها بباب العقود ،فقد عرفها عيل القاري بأهنا« :ترك البائع

ثمن ما تلف» (.((6

وقال رائد أبومؤنس« :احلط من الثمن املستحق بالعقد للبائع بقدر القسم املجاح

من املعقود عليه» (.((6

وهذا املبدأ؛ أعني وضع اجلوائح :قد اتفق الفقهاء عىل أصل اعتباره(-((6مع

اختالف يسري يف بعض التفاصيل-؛ لذا قال ابن تيمية«:ووضع اجلوائح...
ثابتة بالنص ،وبالعمل القديم الذي مل يعلم فيه خمالف من الصحابة والتابعني،

وبالقياس اجليل والقواعد املقررة ،بل عند التأمل الصحيح ليس يف العلامء من
خيالف هذا احلديث عىل التحقيق»(.((6

وقال ابن القيم«:وضع اجلوائح ال خيالف شيئ ًا من األصول الصحيحة ،بل

هومقتىض أصول الرشيعة...وهوأصل بنفسه»(.((6

واألسس التأصيلية لقاعدة اجلوائح تقوم عىل مبدأ العدل ،واملوازنة بني قواعد

( ((5هوجزء من حديث جابر ،انظر :مسلم بن احلجاج أبواحلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،املسمى :املسند الصحيح املخترص بنقل العدل
عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي(دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت د.ت،ن،ط) رقم.3006 :
( ((6ابن األثري ،جمد الدين أبوالسعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ،حتقيق طاهر الزاوي وحمود الطناحي(بريوت،املكتبة
العلمية،د.ط399/هـ) ج/5:ص.198:
( ((6عيل بن سلطان حممد القاري ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،حتقيق عينايت (ط 1:بريزت -دار الكتب العلمية1985،م) ج/6:ص.65:
( ((6رائد صربي أبومؤنس ،املعايري املحاسبية ملعاجلة اختالالت العقود يف إطار نظرية وضع اجلوائح عند املالكية (األردن،املجلة األردنية يف الدراسات
اإلسالمية -جامعة آل البيت-جملد،7:عدد/2:رجب1432هـ)-ص.167:
( ((6انظر :ابن رشد احلفيد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي ،بداية املجتهد وهناية املقتصد(القاهرة ،دار احلديث-
القاهرة،د.ط1425/هـ) ج ،203-202/3:وابن تيمية ،جمموع الفتاوى،ج/30:ص ،277:والشوكاين ،حممد بن عيل اليمني ،نيل األوطار رشح
منتقى األخبار ،حتقيق عصم الصبابطي(مرص،دار احلديث ،ط )1413/1:ج/5:ص.210:
( ((6ابن تيمية ،تقي الدين أبوالعباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموعة الرسائل واملسائل ،علق عليه :حممد رشيد رضا(جلنة الرتاث العريب)
ج/5:ص.213:
( ((6ابن القيم ،إعالم املوقعني:ج/2:ص.257:
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املصالح واملفاسد ،وقواعد التيسري ورفع احلرج ،وحرمة أكل أموال الناس
بالباطل(.((6
السلم املقاصدي؛ فقاعدة وضع اجلوائح جارية عىل َسنن
وبالنّظر يف مراتب ّ
احلاجيات ،لكوهنا:

من قواعد االجتهاد االستثنائي؛ إذ هي من مستثنيات قاعدة لزوم الوفاء بالعقود
مراعاة للتيسري ورفع احلرج ،وهذا شأن غالب مراتب احلاجيات.

ثم غالب جمال إعامهلا هو :العقود واملعاوضات وهذه إنام ُشعت يف األصل

مراعاة للحاجة( ،((6فينبغي أن َتتَنزل عىل وفقها ورتبتها.
فإن اجلائحة إذا حتققت يف احلادثة( ((6كانت ً
وعليه ّ
دليال عىل حتقق احلاجة املفضية

إىل التيسري ورفع احلرج يف تنزيل األحكام عىل أفعال املكلفني هذا هواألصل،
وقد ترقى فتنزل احلاجة منزلة الرضورة عامة كانت أم خاصة ،فتأخذ أحكامها

برشوط وضوابط(.((6
وحاصل الكالم ّ
أن قاعدة وضع اجلوائح عُدّ ت من القواعد احلاكمة( ،((7لتضمنها

مجلة مدارك إجرائية؛ وظيفتها :مراعاة ما تفرزه الظروف االستثنائية العامة
واملفاجئة من آثار سلبية عىل العقود مسببة بذلك اختالالً يف مبدأ تكافؤ احلقوق

وااللتزامات يف العقود؛ فتتدخل قاعدة وضع اجلوائح بمداركها املرعية لرفع
الرضر عن أحد املتعاقدين أوكليهام يف حال تغريت ظروف تنفيذ العقد؛ بحيث
يرتتب عىل تنفيذه إحلاق رضر بأحد املتعاقدين أوكليهام :يعود عىل أصل مبدأ

العدل يف العقود باإلبطال.

( ((6انظر :ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبوبكر املعافري االشبييل ،القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس ،حتقيق حممد ولد كريم(تونس،دار الغرب
اإلسالمي ،ط1992/1:م) ج/1:ص ،813:وابن تيمية ،جمموع الفتاوى،ج/30:ص.268:
( ((6قال ابن عاشورّ :
إن نظام نامء األموال وطرق دوراهنا هومعظم مسائل احلاجيات ،انظر :ابن عاشور ،مقاصد الرشيعة ،ص.459:
( ((6أي برشوطها املعتربة كام تقدم آنفا ،وانظر :فتحي الدريني ،النظريات الفقهية(منشورات جامعة دمشق،ط1417/2:هـ):ص151-149
( ((6انظر :وليد صالح الدين الزير ،ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة وتطبيقاهتا عىل االجتهادات املعارصة(،دمشق،جملة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية -املجلد26-العدد األول2010،م)
( ((7بل هي وقاعد فسخ العقود بالعذر الطارئ من أكثر القواعد إعامال ،لتضمنهام مبدأ العدل ،وهواملقصود هنا
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تكميل:

ومن النّظائر القانونية لقاعدة وضع اجلوائح(:((7

أ  -نظرية الظروف الطارئة ،وهي احلالة التي يكون تنفيذ االلتزام فيها عسري ًا،
فيرتتب عىل ذلك ختفيفه بر ّده إىل احلد املعقول قدر اإلمكان.

ب  -القوة القاهرة ،وهي احلالة التي يكون تنفيذ االلتزام فيها متعذر ًا ،فيرتتب
عىل ذلك انفساخ العقد ،وإلغاء االلتزام.

وقد آثرت عدم ذكر النظرتني يف سياق منفصل؛ ألن أحكام وضع اجلوائح من
حيث اجلملة ،ومبدأ العدل -بخططه اإلجرائية وقواعده الوظيفية يف املوازنة بني
املصالح واملفاسد ،-تستوعب ما يف النّظرتني من رشوط وأسباب؛ وأحكام الرشع
تُلحق املتعرس باملتعذر وفق قواعده املرعية؛ فاألساس الذي ترومه النّظريتان
هوحتقيق العدالة يف العقود وذلك بإسعاف املتعاقد املنكوب الذي َّ
اختل توازن
جيره إىل اهلالك( ،((7وهذا املبدأ متقرر ومبثوث يف الرشع
عقده اقتصاد ًّيا؛ مما قد ُّ
بقواعده وموارده  -بإحكام ال تناقض فيه( ،-((7وهذا ما حدا بالشيخ الزرقاء
أن يقول«:احلل الذي تفرضه نظرية الظروف الطارئة القانونية يتفق مع مبادئ
الرشيعة اإلسالمية التي قوامها العدل»(.((7

المطلب الرابع  :قاعدة العذر الطارئ

أكثر املذاهب احتفاء هبذا األصل احلنفية ويعربون عنه بفسخ اإلجارة باألعذار(،((7

( ((7انظر -يف صلة نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة بقاعدة اجلوائح  :-الرصايرة ،أسامة سامل ،قاعدة وضع اجلوائح يف الفقه اإلسالمي( ،رسالة
ماجستري -املرشف د الغرايبة -جامعة مؤتة-األردن 2008م)ص ،56-49 :وإدريس عبد اهلل حممد ،أوجه التشابه بني مبدأ اجلوائح ونظرية الظروف
الطارئة عىل ضوء الفقه اإلسالمي وقانون املعامالت املدنية لسنة1984م(جملة العدل -وزارة العدل ،السنة ،16العدد ،41أبريل 2014م) ،وعادل
مبارك املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريت الرضورة والظروف الطارئة ص.440:
( ((7انظر :الزحييل ،وهبة بن مصطفىِ ،
اإلسالمي وأد َّل ُت ُه (دار الفكر  -سور َّية  -دمشق) ج/4:ص.3231:
الف ْق ُه
ُّ
( ((7انظر :فتحي الدرين ،النظريات الفقهية ص.147:
( ((7الزرقاء ،مصطفى أمحد ،انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة( ،بحث مقدمة ملجمع الفقه اإلسالمي
الدويل ،الدورة التاسعة يوم 6-1:أبريل1415/هـ).
( ((7املرغيناين ،عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ،اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،حتقيق طالل يوسف(بريوت،دار احياء الرتاث العريب ،د .ت.ط)
ج/3:ص ،246:عيل حيدر ،درر احلكام ،487/1:وانظر :فتحي الدريني ،النظريات الفقهية:ص ،144:نظرية العذر عند احلنفية وأثرها يف عقد
االستصناع( ،األردن،جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردينة ،املجلد ،36العدد2009/2م) ص.565:
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وهذا النّظر الفقهي :قرين قاعدة وضع اجلوائح ،يف مسلك التوظيف ،وكال
النّظرين غايتهام :منع الرضر وحتقيق العدل.

ومها يستوعبان ما تُقرره نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،يف القانون
الوضعي ،كام تقدم قريبا.

بتحمل رضر زائد مل يستحق
والعذر هو«:عجز العاقد عن امليض يف موجبه إال
ُّ
به»(.((7
وهذا التعريف أبان عن حمددات قاعدة العذر الطارئ ،من حيث(:((7
جمال تطبيق العذر الطارئ وهوالعقود-مرتبة الرضر املوجبة للفسخ ،وهوالرضر الزائد

مناط الفسخ وهوالرضر الزائد الالحق بأحد العاقدين -منشأ الرضر ،وهوالظرف الطارئ وليس ذات العقد

فالعذر حالة تطرأ جتعل االستمرار يف موجب العقد مرهق ًا ألحد املتعاقدين وتوقعه
يف رضر بالغ مل ينشأ عن العقد ذاته ،بل ألمر خارج ال دخل ألحد األطراف فيه(((7؛
قال الكاساين«:إن احلاجة تدعوإىل الفسخ عند العذر؛ ألنه لولزم العقد عند حت ُّقق
رضر مل يلتزمه بالعقد ،فكان الفسخ يف احلقيقة امتنا ًعا
العذر ،للزم
َ
صاحب العذر ٌ
عن التزام الرضر» (.((7
ومن األسس التي بنى عليها احلنفية قاعدة العذر الطارئ ،مبدأ اعتبار املآل
والقياس عىل العيب يف املعقود عليه قبل القبض(.((8
أما مراعاة أصل املآل(((8؛ فلام يرتتب عىل مآل العذر الطارئ من رضر زائد واقع
( ((7املرغيناين ،اهلداية يف رشح بداية املبتدي:ج/3:ص.247:
( ((7انظر :قذايف عزات الغنانيم ،العذر وأثره يف عقود املعاوضات املالية ،ص.35:
( ((7انظر:وائل حممد عريبات ،نظرية العذر عند احلنفية وأثرها يف عقد االستصناع( ،األردن،جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية،
املجلد ،36العدد2009/2م) ص.565:
( ((7الكاساين ،عالء الدين ،أبوبكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (بريوت،دار الكتب العلمية ،ط1406/1:هـ)193/4:
( ((8أسس القاعدة من الكتاب والسنة ظاهرة ،واقترصت هنا عىل األسس االجتهادية لتوضيح وجه توظيف القاعدة ،وانظر:فتحي الدريني،
النظريات الفقهية:ص ،144:قذايف عزات الغنانيم ،العذر وأثره يف عقود املعاوضات املالية :ص ،159:وائل حممد عريبات ،نظرية العذر عند احلنفية
وأثرها يف عقد االستصناع ص.568:
( ((8سيأيت بيان هذا األصل قريبا.
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أومتوقع ،فالفسخ للرضر الناتج يف املآل ،وهذا املآل ينتج عن االستمرار يف تنفيذ
العقد والسري عىل موجبه ورشوطه(.((8
قال الرسخيس« :وعندنا جواز هذا العقد(أي اإلجارة) للحاجة ولزومه لتوفري
املنفعة عىل املتعاقدين ،فإذا آل األمر إىل الرضر أخذنا بالقياس وقلنا :العقد يف
حكم املضاف يف حق املعقود عليه ،واإلضافة يف عقود التمليكات متنع اللزوم يف
احلال كالوصية» (.((8
وأما األساس اآلخر فقياس العذر الطارئ عىل العيب يف املعقود عليه قبل القبض

وبيان ذلك أن املعقود عليه يف اإلجارة :املنافع ،واملنافع حالة العذر الطارئ ليست
مقبوضة ،فيكون العيب فيها كالعيب قبل القبض ،والفسخ بسبب العيب هنا
لدفع الرضر ال لعني العيب فإذا حتقق الرضر يف إيفاء العقد كان عذرا يف الفسخ
وإن مل يتحقق العيب يف املعقود عليه(.((8

فاعتبار قاعدة العذر الطارئ كإحدى القواعد احلاكمة يف ظل أزمة كورونا
(كوفيد - )19 -عند حتقق العذر موافق ملقصود الرشع من نفي الرضر وحتقيق
العدلّ ،
ألن الرضر الذي ُيدرأ ليس من مقتضيات العقد؛ فالقاعدة كسابقتها
(قاعدة وضع اجلوائح) وظيفتها :إعادة التوازن العقدي املختل بسبب العذر
الطارئ إىل العدل ،ذلك ّ
أن العقود مل ترشع لتكون أسباب ًا مفضية إىل األرضار،
فإذا كان امليض يف موجبها مفضي ًا إىل رضر بسب العذر الطارئ ومؤدي ًا إىل ظلم
أحد األطراف وجب درؤه ،حتقيق ًا للعدل.

المطلب الخامس  :قاعدة اعتبار المآل

مستقبيل ُيراعى فيه :موافقة قصد املكلف لقصد الشارع ،بالنّظر يف
نظر
املآلٌ :
ٌ
األدلة الرشعية واألثار املتوقعة عند تنزيل األحكام الرشعية عىل عللها؛ حتقيقا

( ((8انظر :وائل حممد عريبات ،نظرية العذر عند احلنفية وأثرها يف عقد االستصناع ص.569:
( ((8الرسخيس ،املبسوط:ج/16:ص2:
( ((8انظر :املصدر نفسه ،وفتحي الدريني ،النظريات الفقهية،ص177-176:
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ملناطاهتا يف ظروف الزمان واملكان وأحوال املكلفني(.((8
وهذا األصل كاشف عن مبدأ العدل ،إذ مسلكه التنزييل جتسيد واقعي ملبدأ
العدل(.((8
وحقيقة املآل :حتقيق مناط احلكم بالنّظر يف االقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند
تنزيله من حيث حصول مقصده والبناء عىل ما يستدعيه ذلك االقتضاء(.((8
فهو :يك ّيف تنزيل األحكام عىل الوقائع بحسب ما يصري إليه غالب ًا ُ
حال الفعل
ّ
وقوعه؛«ألن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني
بعد
باإلقدام أوباإلحجام؛ إالّ بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل.((8( »...
وأصل املآل يتجسد واقع ًا من خالل خطوات إجرائية  -تراعي العاقبة املتوقعة
لتنزيل احلكم عىل وفقها-؛ أشار إليها الشاطبي بقوله«:وهذا األصل ينبني عليه
قواعد منها :قاعدة سد الذرائع...ومنها قاعدة احليل...ومنها قاعدة مراعاة
اخلالف...ومما ينبني عىل هذا األصل قاعدة االستحسان.((8(»...
وهذه املنظومة املآلية بخطواهتا اإلجرائية ترتكز باألساس عىل املوازنة بني ك ّليات
الشيعة وجزئيات األدلة اخلاصة ،من خالل مراعاة أصيل :اإلذن واملنع يف
ّ
الترشيع ،والنّظر يف املصالح جلب ًا واملفاسد در ًء ،وما يؤديه ذلك من االستثناءات
من اإلذن إىل املنع أوالعكس ،ومدار ذلك كله عىل قصد االمتثال يف الظاهر
والباطن الذي هوتوافق قصد الشارع وقصد املكلف(.((9
ولتحقيق تلك املوازنة يف النّظر املآيل كان البد كام تقدم من مراعاة أصيل :اإلذن
واملنع يف الترشيع؛ وما تقتضيه الطوارئ واالستثناءات لذا كان التكفل باالنتقال
بني األصلني مرعي ًا بمسالك إجرائية تضبط مساره االجتهادي.

( ((8انظر :مراد بوضاية ،مدارك االجتهاد املآيل ،جملة العلوم الرشعية(،السعودية،جامعة اإلمام بالرياض،عدد ،36رجب1436هـ) ص.303:
( ((8انظر يف ذلك :عبد الرمحن السنويس ،اعتبارات املآالت ومراعاة نتائج الترصفات(،السعودية،دار ابن اجلوزي ،ط1:رجب1424هـ) ص19:
( ((8املصدر نفسه :ص.19:
( ((8الشاطبي ،املوافقات :ج/5ص177:
( ((8املصدر نفسه:ج/5:ص182:و187و188و193
( ((9حممد سامل دودو ،االجتهاد املقاصدي منزلته وماهيته(بحث قدم للمؤمتر الدويل :مقاصد الرشيعة وقضايا العرص ،مرص،املجلس األعىل للشؤون
اإلسالمية ،وزارة األوقاف املرصية ،فرباير)2010/25-22:ص.7-5:
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فاالنتقال من أصل اإلذن إىل أصل املنع له مسلكان مها :سدّ الذرائع ومنع احليل،
ودورمها رقايب لصيانة قصد الشارع؛ إبقا ًء للتكليف عند االقتضاء وتثبيت ًا ألصل
الترشيع االبتدائي.

واالنتقال من أصل املنع إىل أصل اإلذن له مسلكان مها :االستحسان ومراعاة
اخلالف ،ودورمها استدراكي لرعاية مصالح املكلفني للتوسعة والتيسري عند
االقتضاء

فمحل إعامل قاعدة املآل (يف ظل أزمة كورونا) عند التنزيل ،تقوم عىل أساس
املوازنة بني نظرين:
أحدمها :مراعاة استصحاب اطراد األدلة العامة بحسب احلال املجرد

ودور مسلكيه (سد الذرائع واحليل) :رقايب للمحافظة عىل أصل الترشيع االبتدائي
ومراعاة قصد االمتثال (الوفاء بااللتزامات العقدية ومراعاة قصود املتعاقدين)

واآلخر :مراعاة خصوصية الواقع واملتوقع (يف ظل جائحةكورونا) يف حتقيق
املناط.
ودور مسلكيه (االستحسان ومراعاة اخلالف) :قائم عىل اعتبار مصلحة املحل
وتقديمها عىل معارضها الكيل باستثناء مواضع اخلصوص واإلفتاء بام يليق
باملحل ،بحسب الظروف والطوارئ واملالبسات.

أن مراعاة اطراد األدلة العامةٌ :
وعليه فإن رأى املجتهد ّ
آيل إىل حتقيق مقصود
الشارع من ترشيعه أمضاه وأجراه ،وإال استثنى مواضع اخلصوص وحكم بام
يليق باملحل ،بحسب الظروف والطوارئ واملالبسات.
ّ
ألن الوقائع قد تعرض هلا عند التطبيق ظروف تقوم كالدالئل عىل حكمها،
بحيث يكون القول بإجراء األصل عىل عمومه يفيض إىل تفويت مصلحة أوجلب
مفسدة مناقضة ملقصود الشارع؛ مما يستدعي مراعاة ضابط تنزيل األحكام عىل
101

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

العدد ( - )13عدد خاص

وقائعها(.((9

المطلب السادس  :قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد

«الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،فام أمر
اهلل به فمصلحته راجحة ،وما هنى عنه فمفسدته راجحة» (.((9
والعقد إنام رشع لتحصيل مقصود املعقود به أواملعقود عليه ودفع احلاجات(،((9
وحتقيق املقصود يتحقق بالوفاء به؛ ولكن نازلة جائحة كورونا (كوفيد )19 -أثرت
يف االلتزام التعاقدي مما أدى إىل تعارض مصالح املتعاقدين ،وهذا التعارض البد
فيه من مراعاة املوازنة بني مصالح املتعاقدين ،ألنّه ال جيوز أن يكون أثر اجلائحة
عىل حساب طرف دون طرف؛ بل جيب مراعاة مصلحة مجيع األطراف ،إذ الغاية
حتقيق التوازن بني املصالح املتعارضة لتحقيق العدالة.
هذا وجه عدّ مراعاة قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسد من القواعد واألصول
املرعية يف أزمة كورونا (كوفيد ،)19 -وقد ذكر ضابط سري املوازنة العز بن عبد
السالم بقوله« :إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن حتصيل املصالح ودرء
املفاسد فعلنا ذلك...وإن تعذر الدرء والتحصيل ،فإن كانت املفسدة أعظم من
املصلحة درأنا املفسدة وال نبايل بفوات املصلحة
حصلنا املصلحة مع التزام املفسدة ،وإن
وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة ّ
استوت املصالح واملفاسد فقد يتخري بينهام وقد يتوقف فيهام وقد يقع االختالف
يف تفاوت املفاسد» (.((9

المبحث الرابع  :مسالك معالجة اختالل االلتزامات التعاقدية

تقدم ّ
أن وباء فريوس كورونا ( كوفيد )19 -توفرت فيه األعذار الرشعية(((9التي
( ((9انظر :مراد بوضاية ،مدارك االجتهاد املآيل:ص.360:
( ((9ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.138/1:
( ((9القرايف ،الفروق:ج/4ص13:و.31
( ((9ابن عبد السالم ،قواعد األحكام.98/1:
( ((9انظر التوصيف الفقهي لوباء فريوس كورونا(كوفيد.)19 -
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توجب :إعادة النّظر يف االلتزامات التعاقدية التي تُستوىف عىل الرتاخي( ((9إذا ثبت
تأثرها بفريوس كورونا حقيقة أوحك ًام ،-وفق ما تقتضيه الك ّليات الترشيعية.
وهذا املبحث عقد لبيان املسالك اإلجرائية التي ينتهجها العلامء يف معاجلة مثل
هذه احلاالت االستثنائية من باب الربط بني فقه الواقع وفقه الرشع :عىل حدّ تعبري
ابن القيم« :ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر»(.((9

وليس املقصود من هذا املبحث احلكم عىل كل عقد بعينه،ألن العقود عىل كثرهتا
واختالف طبيعتها يعرس تتبع أفرادها وصورها يف مثل هذه الدّ راسة؛ وإنام
القصد التنبيه ملسالك معاجلة مثل هذه احلاالت باإلشارة لبعض النامذج املعارصة
وشواهدها يف الرتاث الفقهي ليسهل التفريع واإلحلاق والتخريج.

واألصل يف العقود املرتاخية وما يلحق هبا :إجراؤها عىل وفق مقتضاها األصيل،
ولكن طرأ بعد الوقوع  -أي إبرامها وقبل تنفيذها أوأثناء ذلك  :-وضع استثنائي
 (تفيش فريوس كورونا) :-نشأ عنه أمور مل تكن موجودة حالة قبل الوقوع،واحتف بالعقود يف ظل أزمة كورونا قرائن يتحقق معها تغري مناط احلكم ،مما
يستوجب املقاربة بني ما قصده املتعاقدان من عقدمها ،والتغيري الذي طرأ بعد
إبرام العقود ،بسبب فريوس كورونا (كوفيد ،)19 -بام يعيد التوازن التعاقدي
حتقيق ًا للعدل ،وذلك من خالل العدول من املقتىض األصيل إىل التبعي املتجسد
يف املسالك اإلجرائية اآلتية :اإلجراء ،أوالتّعديل ،أوالتّأجيل ،أواإللغاء (فسخ).

المطلب األول  :اإلجراء

ٍ
ٍ
أوتعديل(.((9
إضافة
أي
املجرد وفق حالته دون ِّ
واملقصود به :تطبيق مقتىض احلكم ّ

واإلجراء هواملقتىض األصيل ،فإجراء العقود عىل وفق هذا املسلك إشارة إىل ّ
أن

( ((9وما يلحق هبا كالعقود املؤجلة التنفيذ.
( ((9عند حديثه عىل مراحل االجتهاد :-وأن الغاية بعد املعرفة بفقه الرشع وفقه الواقع ،هو :الربط بينهام ،إيقاعا للحكم الرشعي ،إعالم املوقعني البن
القيم:ج/1:ص.88-87:
( ((9السنويس عبد الرمحن بن معمر ،االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة( ،الكويت،وزراة األوقاف بالكويت،ط1432/1:هـ) .455
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جائحة كورونا(كوفيد )19 -ال تأثري هلا عىل العقد ،ومن تطبيقات هذا املسلك:

ـ العقود التي كان تأثري اجلائحة عليها يف احلد املعتاد ،بشهادة أهل االختصاص
واخلربة ،فمثل هذه العقود ال تأثري ألزمة كورونا (كوفيد )19 -يف التزاماهتا
التعاقدية ،فتبقى عىل وفق أصل ال ّلزومّ ،
ألن املشقة غري املعتادة هي اجلالبة
للتخفيف( ،((9والعربة يف تقدير تأثري العقد باجلائحة من عدمه أهل اخلربة الثقات.

 العقود املحرمة اتفاق ًا ،فال أثر جلائحة كورونا عليها ،وال تشملها التخفيفاتالشعيةّ ،
ألن الرخص ال تناط باملعايص ،فال تأثري للجائحة.
والرخص ّ

ـ العقود التي ّ
يتدخل فيها طرف ثالث  -كالدولة مثال -لضامن ما ترتب من
اآلثار؛ فمثل هذه العقود ال تأثري جلائحة كورونا(كوفيد )19 -عليها ،ولكن يبقى
النّظر يف ال ّقدر الذي تدخلت فيه الدولة بتحمل آثاره:
فإن كان قدر التربع كل ًيا فال تأثري للجائحة؛ وتبقى عىل مقتىض مسلك :اإلجراء
وإن كان جزئي ًا فرياعى حجم التحمل ويرحل إىل مسلك التعديل.

ومن صور العقود التي تأثرت بجائحة كورونا وتتنزل عىل هذا املسلك اإلجرائي:

بعض صور عقود اإلجارة اخلدمية ،إذا تم فيها االستفادة من العقد ومل يتم دفع
قيمة العقد أوبعضهّ ،
فإن االستفادة من العقد واستخدامه يرتب مديونية ،وال أثر
جلائحة فريوس كورونا (كوفيد )19 -عىل العقد إال من حيث تأخر سداد قيمة العقود املستخدمة
عند تعرس السداد ،النقطاع املوارد بسبب التدابري االحرتازية يف جائحة كورونا ،فهذا
الوضع ال يعفي املدين من دفع كامل املبلغ حاالً أومآالً ،الستيفائه.

المطلب الثاني ّ :
التعديل

املجردة األوىل قبل
واملراد به :اجلمع يف تطبيق األحكام بني املحافظة عىل صيغها ّ
ِ
ريف؛ ُيناسب
االستثناء
طروء العوارض؛ وبني العدول إىل نو ٍع من
اجلزئي وال ّظ ّ
ّ
( ((9انظر :يعقوب عبد الوهاب الباحسني ،قاعدة املشقة جتلب التيسري(السعودية،مكتبة الرشد،ط1424/1:هـ) 43:فام بعدها.
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خصوص ّيات تلك احلادثة بام حي ّقق العدل واملصلحة فيها(.((10

ووجه القول بالتعديل يف العقود يف ظل أزمة (كوفيد:)19 -

ّ
أن امليض يف العقد وعدم تعديل االلتزام الذي أثرت فيه جائحة كورونا بام
يعيد التوازن ،أصبح سبب ًا مفضي ًا إىل ظلم أحد طرفيه ،وانتفاع اآلخر بام ال
حيل ،أوبالباطل ،والرشيعة مل ترشع العقود أساس ًا لتكون أسباب ًا مفضية لذلك،
أوإليقاع الناس يف الظلم من جراء تنفيذها يف ظرف طرأ (كجائحة كورونا) فأثر
عىل االلتزام تأثري ًا ب ّين ًا ،فكان أثره رضر ًا الزم ًا لتنفيذه ،وال ينفك عنه( ،((10والرضر
جيب رفعه أودفعه حتقيق ًا للعدل بني الطرفني.
ومن تطبيقات هذا املسلك يف ظل أزمة كورونا(كوفيد:)19 -

عقود املقاوالت والتوريدات ونحوها من العقود املرتاخية التنفيذ( ((10التي
تأثرت تأثر ًا كبري ًا بسبب الظروف التي فرضتها هذه اجلائحة من تعطل لألنشطة
االقتصادية كغلق املصانع يف الدول املصدرة ،وتعطل حركة التصدير والتوريد
ونحوها؛ فأدى هذا الوضع الختالل يف االلتزامات التعاقدية ك ّبد املتعاقدين
خسارة فادحة.

والذي ينبغي وفق مبدأ العدل  -يف مثل هذا الوضع بعد مراعاة رشوط حتقق
اجلائحة عىل العقد املطلوب تنفيذه من قبل أهل االختصاص ،ومراعاة قواعد
تنزيل األحكام عىل حماهلا :،-جواز النّظر يف تعديل ومراجعة رشوط العقد منع ًا
أي من املتعاقدين ،وهذا ما أكّده قرار املجمع الفقهي يف حاالت مماثلة
للرضر عىل ّ
فمام جاء فيه« :العقود املرتاخية التنفيذ ،إذا تبدَّ لت الظروف التي تم فيها التعاقد
ً
تبدل َغيَّ َ األوضاع ،بأسباب طارئة عامة ،فأصبح هبا تنفيذ االلتزام العقدي ُيلحق

بامللتزم خسائر جسيمة غري معتادة؛ فإنه حيق للقايض يف هذه احلالة عند التنازع،

( ((10السنويس ،االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة.460 :
( ((10انظر :فتحي الدريني ،النظريات الفقهية ،ص.158:
( ((10هذا من أسئلة ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ،الدورة األربعون(وضع اجلوائح والقوة القاهرة)أسئلة وأجوبة العلامء:ص25:
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توزع القدر
وبنا ًء عىل الطلب ،تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية ،بصورة ِّ
املتجاوز للمتعاقد من اخلسارة عىل الطرفني املتعاقدين ،كام جيوز له أن يفسخ العقد
لتزم له ،دون إرهاق للملتزم.
للم َ
فيام مل يتم تنفيذه منه ،وذلك مع تعويض عادل ُ
ويعتمد القايض يف هذه املوازنات مجي ًعا رأي أهل اخلربة الثقات.((10(»....
وأدلة اعتبار التعديل ومراجعة رشوط هذه العقود يف ظل جائحة كورونا(كوفيد)19 -
يك َثمراَ ،ف َأصاب ْته ج ِائح ٌةَ ،ف َل َ ِ
ِ ِ
ي ُّل
َ َ ُ َ َ
وحتقق وقوعها ظاهرة منها حديث«:لوبِ ْع َت م ْن َأخ َ َ ً
َل َك َأ ْن ت َْأ ُخ َذ ِمنْ ُه َش ْي ًئا ،بِ َم ت َْأ ُخ ُذ َم َال َأ ِخ َ
يك بِ َغ ْ ِي َح ٍّق؟»(.((10
كام ّ
أن مجيع القواعد احلاكمة يف الباب تتنزل عليها؛ فقاعدة العدل تقتيض يف

الوضع االعتيادي :لزوم الوفاء املتمثل يف االقتضاء األصيل ،ولكن يف الظرف
االستثنائي وحتققه واقع ًا وفع ً
املعي -بعد تقدير أهل االختصاص:-
ال عىل العقد ّ
تقيض برضورة العدول عن االقتضاء األصيل إىل التبعي ،وذلك باملوازنة بني
ووفق ما تقتضيه القواعد االستثنائية كقاعدة
املصالح املتعارضة للمتعاقدينَ ،
وضع اجلوائح ونظائرها ،وقد أشار قرار املجمع الفقهي( ((10جلملة من األدلة
الكفيلة بتحقيق مقصود مسلك التعديل يف مثل هذه العقود ،حتقيق ًا للعدل بني
الطرفني.
ومن أمثلة مسلك التعديل :بعض صور عقود اخلدمات( ((10التعليمية التي تأثرت
سلب ًا هبذه اجلائحة.
فقد تسببت جائحة كورونا (كوفيد )19 -بعد اشتدادها مع بداية الفصل الدرايس
الثاين من العام اجلاري ،إىل تعطيل املدارس  -احلكومية واخلاصة  :-أداء خدماهتا
التعليمية املبارشة ،وواصلت أداءها عن ُبعد من خالل اعتامد منصات التعلم
االفرتاضية.

( ((10رابطة العامل اإلسالمي ،قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة( ،من دورته األوىل حتى الدورة الثامنة لعام
1405ه) .104-99
( ((10أخرجه مسلم يف صحيحه ،رقم.1554:
( ((10قرارات املجمع الفقهي ،مرجع سابق.
( ((10هذا أيضا من أسئلة ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ،الدورة األربعون:ص44:
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وهذا األسلوب يف تقديم اخلدمات أ ّدى إىل ختفيض الكُلفة اإلدارية  -املأخوذة يف
مزود اخلدمة (املؤسسات التعليمية) ،وهذا االختالل
االعتبار عند التعاقد  -لدى ّ
يستدعي إعادة النّظر يف قيمة العقد بني املتعاقدين للحط أوالتخفيض بام يناسب
قدر استيفاء املنفعة ،مراعاة ملصالح املتعاقدين واملوازنة بينها ،وبيان ذلك:

ّ
أن اخلدمات التشغيلية أثناء وجود الطلبة يف املدارس  -من سكن داخيل
ومواصالت وتقديم وجبات واستهالك للطاقة الكهربائية واملائية والعاملية
واألصول الثابتة ونحوها - ،غري موجودة يف التعليم اإللكرتوين ،فتكون الكلفة
أثناء التعليم املبارش :أعىل؛ واألصل يف عقود اخلدمات كاخلدمات التعليمية هذه
أن يكون العقد بحسب التكلفة التشغيلية مع ربح مناسب عرف ًا ،واإلبقاء عىل
العقد عىل حاله دون تعديل يفيض إىل أكل أموال الناس بالباطل ،فينبغي واحلالة
هذه  -واهلل أعلم  -تعديل العالقة التعاقدية باعتبار ّ
أن الطالب ال حيصل عىل مجيع
اخلدمات التعليمية والطبية والسكنية ،حتقيق ًا للعدل ومراعة ملصلحة الطرفني.
وبمسلك التعديل أخذ املعيار الرشعي رقم 9:بشأن اإلجارة؛ ونصه:

«جيوز باتفاق الطرفني تعديل أجرة الفرتات املستقبلية ،أي املدة التي مل حيصل
االنتفاع فيها بالعني املؤجرة ،أما أجرة الفرتات السابقة التي مل تدفع فتصبح دين ًا
عىل املستأجر ،وال جيوز اشرتاط زيادهتا»(.((10

ومن شواهد مسلك التعديل يف نصوص الفقهاء قول ابن تيمية« :إذ قال :إذا
استأجر ما تكون منفعة إجياره للناس مثل احلامم والفندق ،ونحوذلك فنقصت
املنفعة املعروفة مثل أن ينتقل جريان املكان ويقل الزبون ،خلوف أوخراب
أوحتويل ذي سلطان هلم ونحوذلك ،فإنه حيط من املستأجر من األجرة بقدر ما
نقص من املنفعة املعروفة»(.((10

( ((10هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية( ،النسخة اإللكرتونية للمعايري-ساب،)SABB،املعيار الرشعي رقم9:
بشأن اإلجارة ،)5/2/5(:ص.136:
( ((10ابن تيمية ،جمموع الفتاوى311/30:
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المطلب الثالث  :التأجيل

تنفيذ احلكم إىل ٍ
واملقصود به :تأخري ِ
ٍ
األصيل لعارض راجح(،((10
الحق لوقته
وقت
ّ
ُ
األول.
ظريف إذا زال
فالتأجيل :استثنا ٌء
املوجب للتّخفيف رجع احلكم إىل أصله ّ
ُ
ٌّ

ورشط اإلرجاء املؤقت أن يكون احلادث وقتيا يقدر له الزوال يف وقت قصري.

ومن تطبيقات مسلك التأجيل ما حصل  -يف ظل أزمة كورونا(كوفيد- )19 -
مع بعض املقاولني الذين تعهدوا بإقامة أبنية خلواص ،ولكن بسبب ما أفرزت
اجلائحة من حال استثنائي ،ارتفعت أسعار بعض مواد البناء ،لتعطل حركة
التصدير والتوريد ونحومها من األنشطة ذات الصلة؛ فكان امليض يف التعهد
مرهق ًا يكلف امللتزم به خسارة فادحة ،إال ّ
أن اجلهات املعنية أصدرت قرارات
مفادها قرب إعادة فتح باب االسترياد لتلك املواد املعنية ،فهذا الوضع احلايل
وهبذه الصورة ُيول تفعيل مسلك التأجيل.

وهبذا جاءت توصيات قرار املجمع الفقهي بمكة املكرمة بشأن الظروف الطارئة
وتأثريها يف احلقوق وااللتزامات العقدية ،فمام جاء فيه«:يف العقود املرتاخية
التنفيذ ،إذا تبدَّ لت الظروف التي تم فيها التعاقد ً
تبدل َغيَّ َ األوضاع ،بأسباب
طارئة عامة ،فأصبح هبا تنفيذ االلتزام العقدي ُيلحق بامللتزم خسائر جسيمة غري
معتادة ...وحيق للقايض أيضا أن يمهل امللتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل
للزوال يف وقت قصري ،وال يترضر امللتزم له كثري ًا هبذا اإلمهال»(.((11
ومن شواهد تفعيل مسلك التأجيل يف الرتاث الفقهي:

قول ابن قدامة«:ولواستأجر دابة لريكبها ،أوحيمل عليها إىل مكان معني،
فانقطعت الطريق إليه خلوف حادث ،أواكرتي إىل مكة ،فلم حيج الناس ذلك
العام من تلك الطريق ،فلكل واحد منهام فسخ اإلجارة ،وإن أحب إبقاءها إىل
( ((10السنويس ،االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة.468:
( ((11رابطة العامل اإلسالمي ،قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة ،ص.104 :
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حني إمكان استيفاء املنفعة جاز»(.((11

المطلب الرابع  :اإللغاء ،فسخ العقد
واملراد به :فك االرتباط بني املتعاقدين وسقوط األجر كليا

وقاعدة املآل بمداركها ظاهرة يف هذا املسلك ،وبيانهّ :
أن اإلبقاء عىل العقد وعدم
فسخه ،مآله وقوع الظلم بأحد املتعاقدين ،وانتفاع اآلخر بام ال حيل ،أوبالباطل،
والرشيعة مل ترشع العقود أساسا لتكون أسبابا مفضية لذلك ،أوإليقاع النّاس يف
الظلم من جراء امليض يف تنفيذها يف حالة استثنائية أثرت سلبا عىل العقد واختل
االلتزام ،فكان أن أفرز هذا التنفيذ رضرا مالزما لتنفيذه( ،((11والعدل دفعه أورفعه
ومن التطبيقات يف ظل أزمة كورونا (كوفيد )19 -عقود اإلجيار التجاري

حيث أصدرت اجلهات الرسمية يف أغلب دول العامل قرارات بإغالق األنشطة
التجارية  -من باب التدابري االحرتازية للحدّ من انتشار وباء كورونا(كوفيد)19 -
 كإغالق املعارض ،واملجمعات التجارية ،واألسواق املركزية ،ومنع البيع والرشاءإال بالوسائل اإللكرتونية؛ باستثناء األسواق الغذائية والتموينية ،كام قرصت خدمة
املطاعم عىل الطلبات اخلارجية...الخ

وهذه القرارات االستثنائية  -التي ال جيوز خمالفتها ،وفق املواد القانونية الصادرة
بشأهنا  -أثرت عىل بعض األنشطة التجارية فتع َّطلت كليا ،كام هوالشأن يف بعض
العيادات الطبية اخلاصة وصالونات احلالقة وما شاهبها مما ال يتصور معه تقديم
اخلدمة بطريق غري مبارش.
فهذا الوضع الذي يتعذر معه استيفاء املنفعة كليا :يوجب إسقاط األجرة بالكلية،
كام يثبت خيار الفسخ للمستأجر إذا َّ
تعذر عليه االنتفاع ،مع دفع أجرة ما سبق له
االنتفاع به إن وجد؛ ّ
«ألن كل عذر ال يمكن معه استيفاء املعقود عليه إال برضر
( ((11ابن قدامة املغني.130/6:
( ((11الدريني ،النظريات الفقهية.158:
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يلحقه يف نفسه ،أوماله ،يثبت له احلق الفسخ ،فاحلاجة تدعوإىل الفسخ عند العذر،
ألنه لولزم العقد عند حتقق العذر للزم صاحب العذر رضر مل يلتزمه بالعقد ،فكان
الفسخ يف احلقيقة امتناعا من التزام الرضر»(.((11
وهبذا جاء قرار املجمع الفقهي اإلسالمي« :إن اإلجارة جيوز للمستأجر
فسخها بالطوارئ العامة التي يتعذر فيها استيفاء املنفعة؛ كاحلرب والطوفان
ونحوذلك.((11(»..
ومن شواهد إعامل هذا املسلك يف الرتاث الفقهي قول ابن تيمية «:وال خالف
بني األئمة أن منافع اإلجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت
األجرة»(.((11
ومما يوظف فيه مسلك اإللغاء (الفسخ) :التعاقد عىل استئجار عني كقرص أفراح
ونحوه ،حيث تعذر استيفاء املنفعة  -يف ظل هذه األزمة  -لصدور قرارات متنع
إقامة حفالت األعراس ،فمنع استيفاء املنفعة املعقود عليها مما يوجب فسخ العقد
عند الفقهاء( ،((11ويوجب رد األجرة كاملة لتعذر االنتفاع بسبب قرارات املنع،
وقد تقدم النقل أن منافع اإلجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفاء املنفعة
سقطت األجرة.
ومن العقود التي أثرت فيها جائحة كورونا التعاقدات اخلدمية ،حيث توقف تنفيذ
العقود بني الرشكات املقدمة للخدمة واملستفيدين ،من رشكات طريان وخدمات
النقل والشحن وفنادق ومؤسسات تعليمية ،وغريها ،ففي حالة احلجز املبدئي
أي احلجوزات األولية للطريان والفنادق ونحومها ،فهذه ال التزام فيها من أي
طرف والوعد غري ملزم للرشكة وال للمستفيد ،وعليه جيوز لكل واحد إلغاؤه يف
احلاالت العادية ،ففي مثل حالة أزمة كورونا(كوفيد )19 -وظروفها االستثنائية
 من باب أوىل ،واهلل تعاىل أعلم.( ((11االكاساين ،بدائع الصنائع.197/4:
( ((11رابطة العامل اإلسالمي ،قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي .104-99
( ((11ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.288/30:
( ((11املصدر نفسه ،288/30:وعيل حيدر ،درر احلكام.488/1:
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الخاتمة:
احلمد هلل عىل متام البحث وكامله بتوفيق من اهلل تعاىل فله احلمد والشكر وحده،
وحيث بلغ بنا البحث هذا املقام أود تسجيل أهم النتائج والتوصيات:

أوال :النتائج

ـ وباء فريوس كورونا ( كوفيد-
التوازنات التعاقدية.
ـ وباء فريوس كورونا ( كوفيد )19 -جتسدت فيه مكونات األزمة باملفهوم
االقتصادي ،وحتققت فيه رشوط األعذار الرشعية التي ترتتب عليها
التخفيفات الرشعية.
ـ العقود التي تتنزل عليها األحكام املتعلقة بأزمة كورونا( كوفيد )19 -هي
العقود املرتاخية وما يلحق هبا.
ـ ّ
إن األصول والقواعد احلاكمة يف ظل أزمة كورونا جيمعها مبدأ العدل
بقواعده ومداركه.
ـ املسالك الكلية ملعاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية يف احلاالت
االستثنائية ،هي :اإلجراء أوالتعديل أوالتأجيل أواإللغاء.
)19

ثانيا :التوصيات

جائحة عاملية أدى إىل اضطراب

ـ رضورة إجياد دراسات تعنى بوضع معايري لفقه اجلوائح ومدى انطباقها
عىل النوازل.
ـ توجيه الدراسات الرشعية لتوظيف املسالك اإلجرائية (اإلجراء
والتعديل والتأجيل واإللغاء) .
يف االجتهاد التطبيقي ،لكوهنا أكثر ضبطا للمسار االجتهادي.
ـ رصد الفتاوى الصادرة يف القضايا املالية اخلاصة بجائحة كورونا ومن
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ثم تصنيفها ،فتقييمها لبيان مدى جتانسها مع قواعد االستنباط وأصول
االجتهاد.
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المصادر والمراجع
المصادر باللغة العربية:

ابن األثري ،جمد الدين أبوالسعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري ،النهايةيف غريب احلديث ،حتقيق طاهر الزاوي وحمود الطناحي،بريوت،املكتبة
العلمية،د.ط399/هـ.
ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبوبكر املعافري اإلشبييل ،أحكام القرآن ،ت/حممد عبد القادر عطا ،بريوت،دار الكتب العلمية ،ط1424/2:هـ
ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبوبكر املعافري االشبييل ،القبس يف رشحموطأ مالك بن أنس ،حتقيق حممد ولد كريم،تونس،دار الغرب اإلسالمي،
ط1992/1:م.
ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيقحممد إبراهيم،بريوت،دار الكتب العلمية،ط1411/1:هـ.
ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياكنستعني ،حتقيق البغدادي،بريوت،دار الكتاب العريب ،ط1416/3:هـ.
ابن تيمة ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموعة الرسائلواملسائل ،علق عليه :حممد رشيد رضا،جلنة الرتاث العريب.
ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين ،مجعها عبد الرمحن بن قاسم،جمموع الفتاوى،السعودية،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة
النبوية ،ط1416/1:هـ.
ابن رشد احلفيد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي ،بداية املجتهدوهناية املقتصد،القاهرة،دار احلديث،د.ط1425/هـ
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حتقيق حممداحلبيب ابن اخلوجة ،قطر،وزارة األوقاف،ط1425/1:هـ
ابن عبد الرب ،أبوعمر يوسف بن عبد اهلل القرطبي ،التمهيد ملا يف املوطأ مناملعاين واألسانيد ت/مصطفى العلوي وآخرون ،املغرب ،وزارة األوقاف،
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ط1387/1:هـ
ابن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي ،قواعد األحكاميف مصالح األنام ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،القاهرة،مكتبة الكليات
األزهرية ،د.ط1414/هـ
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء الرازي ،أبواحلسني ،مقاييس اللغة ،حتقيقعبد السالم ،بريوت ،دار الفكر؛ د ط1399،هـ
ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد اجلامعييل املقديس املغني،القاهرة ،مكتبةالقاهرة ،د.ط1388/هـ.
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبوالفضل اإلفريقي ،لسان العرب ،بريوت،دار صادر ،ط1414/3:هـ
أمحد بن أمحد املختار الشنقيطي ،إعداد املهج لالستفادة من املنهج يف قواعد الفقهاملالكي،قطر ،إحياء الرتاث1403 - ،
إدريس عبد اهلل حممد ،أوجه التشابه بني مبدأ اجلوائح ونظرية الظروف الطارئةعىل ضوء الفقه اإلسالمي وقانون املعامالت املدنية لسنة1984م(جملة العدل-
وزارة العدل ،السنة ،16العدد ،41أبريل 2014م.
إيامن عبد اللطيف؛ األزمات املالية العاملية األسباب واألثار واملعاجلات،العراق،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس جامعة سانت كليمنتس العراق-
العلوم االقتصادية -إرشاف:حسني حسن2011 ،م
الباحسني ،يعقوب عبد الوهاب الباحسني ،قاعدة املشقة جتلب التيسري ،مكتبةالرشد،ط1424/1:هـ.
الثنيان ،سليامنبن إبراهيم ،اجلوائح وأحكامها ،الرياض،عامل الكتب،ط1413/1:هـ
اجلوهري ،أبونرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،الصحاح تاج اللغةوصحاح العربية حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،بريوت ،دار العلم للماليني،
ط1407/4:هـ.
الرعيني ،مواهب
احلطاب ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن ،املعروف باحلطاب ُّ114
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اجلليل يف رشح خمترص خليل،بريوت ،دار الفكر ،ط1412/3:هـ
الدريني ،فتحي ،النظريات الفقهية (منشورات جامعة دمشق،ط1416/4:هـرابطة العامل اإلسالمي ،قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العاملاإلسالمي مكة املكرمة ،من دورته األوىل حتى الدورة الثامنة لعام 1405هـ)
رائد صربي أبومؤنس ،املعايري املحاسبية ملعاجلة اختالالت العقود يف إطار نظريةوضع اجلوائح عند املالكية ،األردن ،املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية-
جامعة آل البيت-جملد،7:عدد/2:رجب1432هـ.
الرصاع ،حممد بن قاسم األنصاري التونيس ،رشح حدود ابن عرفة املسمى:اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ،بريوت،املكتبة
العلمية ،ط.1350/1:
الزحييل ،وهبة بن مصطفىِ ،اإلسالمي وأد َّل ُت ُه ،دمشق ،دار الفكر.
الف ْق ُه
ُّ
الزحييل ،وهبة مصطفى الزحيل ،نظرية الرضورة الرشعية مقارنة مع القانونالوضعي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1405/4:هـ
الزرقاء ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،دار القم  -دمشق ،ط1433/:هـالزرقاء ،مصطفى أمحد ،انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقديوأثره بالنسبة للديون السابقة( ،بحث مقدمة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل،
الدورة التاسعة يوم 6-1:أبريل1415/هـ.
السنويس عبد الرمحن بن معمر،االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة،الكويت ،وزارة األوقاف،ط1432/1:هـ.
السنويس ،عبد الرمحن السنويس ،اعتبارات املآالت ومراعاة نتائج الترصفات،السعودية ،دار ابن اجلوزي ،ط1:رجب1424هـ
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،األشباه والنظائر ،بريوت ،دارالكتب العلمية ،ط1411/1:هـ.
الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ،املوافقات ،حتقيقمشهور حسن ،السعودية ،دار ابن عفان،ط1417/1:هـ.
الشافعي ،أبوعبد اهلل حممد بن إدريس املطلبي ،األم ،،بريوت ،دار املعرفة ،د،ط،115
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1410هـ
الشوكاين ،حممد بن عيل اليمني ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار ،حتقيق عصمالصبابطي ،مرص ،دار احلديث ،ط)1413/1:
الرصايرة ،أسامة سامل ،قاعدة وضع اجلوائح يف الفقه اإلسالمي ،األردن ،رسالةماجستري -املرشف د الغرايبة -جامعة مؤتة2008 ،-م
عادل مبارك املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريتالرضورة والظروف الطارئة (رسالة دكتوراه ،بإرشاف حممد بلتاجي ،جامعة
القاهرة ،كلية دار العلوم ،قسم الرشيعة اإلسالمية  -1422هـ
عيل بن سلطان حممد القاري ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،حتقيقعينايت ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1،1985:م
عيل حيدر خواجه أمني أفندي ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريبفهمي احلسيني ،بريوت ،دار اجليل ،ط1411/1:هـ
عيل حمي الدين القره داغي ،مقدمات يف املال وامللكية والعقد ،قطر ،منشوراتوزارة األوقاف،ط1431/1:هـ
عياد مصطفى عبد احلميد ،أثر اجلائحة عىل العقد يف بيع الثامر يف الرشيعةاإلسالمية ،جملة اجلامعة اإلسالمية غزة ،م ،6عدد1419-2هـ
غرفة جتارة وصناعة البحرين ،مركز الدراسات واملبادرات؛ األثار االقتصاديةلفايروس كورونا مارس 2020م.
الغزايل ،أبوحامد حممد بن حممد الطويس ،الوسيط يف املذهب ،أمحد إبراهيموغريه ،القاهرة ،دار السالم ،ط1417/1:هـ
الفريوز آبادي ،جمد الدين أبوطاهر حممد بن يعقوب القاموس املحيط ،بريوت،دار الكتاب العريب ،د ت ،ط.
الفيومي ،أمحد بن حممد بن عيل احلموي ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري،بريوت ،املكتبة العلمية ،د ،:ت ،ط
القرايف ،أمحد بن إدريس ،الفروق؛ املسمى بأنوار الربوق يف أنواع الفروق ،عاملالكتب ،د:ن ،ت ،ط
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الكاساين ،عالء الدين ،أبوبكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع يف ترتيبالرشائع ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1406/1:هـ
حممد سامل دودو ،االجتهاد املقاصدي منزلته وماهيته ،بحث قدم للمؤمترالدويل :مقاصد الرشيعة وقضايا العرص ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،
وزارة األوقاف املرصية ،فرباير.2010/25-22:
حممد قدري باشا ،مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان ،املطبعة الكربىاألمريية ببوالق،ط1308/1:هـ
مراد بوضاية ،مدارك االجتهاد املآيل ،جملة العلوم الرشعية ،السعودية ،جامعةاإلمام بالرياض،عدد ،36رجب1436هـ
املرداوي ،عالء الدين أبواحلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي ،اإلنصافيف معرفة الراجح من اخلالف ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د،ت
املرغيناين ،عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ،اهلداية يف رشح بداية املبتدي،حتقيق طالل يوسف ،بريوت ،دار احياء الرتاث العريب ،د .ت.ط)
مسلم بن احلجاج أبواحلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق حممدفؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت،ن،ط
املقري ،حممد بن حممد بن أمحد املقري ،الكليات الفقهية ،حتقيق حممد أبواألجفان،تونس ،الدار العربية للكتاب،د.ط1997،م
موقع منظمة الصحة العاملية https://www.who.int/ar/emergencies/ :diseases/novel-coronavirus-2019

ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ،الدورة األربعون(وضع اجلوائح والقوةالقاهرة)أسئلة وأجوبة العلامء
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية،(النسخة اإللكرتونية للمعايري-ساب)SABB،
وائل حممد عريبات ،نظرية العذر عند احلنفية وأثرها يف عقد االستصناع،(جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،املجلد،36
العدد2009/2م)
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 ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة وتطبيقاهتا،وليد صالح الدين الزير جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية، دمشق،،عىل االجتهادات املعارصة
م2010،العدد األول- 26  املجلد-والقانونية
.م2009، دار اإلثراء،عمن
ّ ، إدارة األزمات مدخل متكامل،يوسف أمحد أبوفارة-

:المصادر باللغة اإلنجليزية

Mahmud, T.; COVID-19: Management, Journal of the Pakistan Medical

-

AssociationVolume 70, Issue 5, May 2020.

Translation of Arabic References
-

-

-

-

-

-

Ibn Al-Atheer, Majd Al-Din Abu Al-Saadat Al-Mubarak Bin Muhammad
Al-Jazari Ibn Al-Atheer, Al-Nihayath fi Gharib Al-Athar, Reviewed
by Taher Al-Zawi and Mahmoud Al-Tanahi, Beirut, Al-Maktabat Al‘Ilmiyyah, Unknown Edition/ 399 AH.
Ibn Al-Arabi, Muhammad bin Abdullah Abu Bakr Al-Ma’afari AlEshbili, Ahkaam Al-Qur’an, Publication: Muhammad Abdul Qadir
Atta, Beirut, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 21424/ AH
Ibn Al-Arabi, Muhammad bin Abdullah Abu Bakr Al-Ma’afari AlAshbili, Al-Qabas fi Sharh Mu’atta Malik bin Anas, Reviewed by
Mohamed Ould Karim, Tunis, Dar Al-Gharb Al-Islami, Ed.11992/ AD.
Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr, E’alam AlMuwaqqiyeen Ar-Rabbil Aalameen, Reviewed by Muhammad Ibrahim,
Beirut, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Ed. 11411/ AH.
Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr, Madarij
Al-Salikeen Bayn Manzil Iyyaka N’abudu wa Iyhhaka Nasta’een.
Reveiwed by Al-Baghdadi, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Ed. 31416/
AH.
Ibn Tayimah, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim bin Taymiyya
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al-Harrani, Majmu’ath Al-Rasail wa Al-Masail, Commentary by:
Muhammad Rashid Rida, Lajnath Al-Turath Al-Arabi.
Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim al-Harrani,
compiled by Abd al-Rahman bin Qasim, Majmoo’ Al-Fatawa, Saudi
Arabia, King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an, AlMadina An-Nabawiyyah, Ed. 11416/ AH.
Ibn Rushd the grandson, Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin
Ahmed bin Rushd al-Qurtubi, Bidayath Al-Mujtahid wa Nihayath AlMuqtasid, Cairo, Dar al-Hadith, Unknown Edition. 1425 AH
Ibn Ashour, Muhammad al-Tahir bin Muhammad, Maqasid Al-Shari’ah
Al-Islamiyah, Reviewed by Muhammad al-Habib Ibn al-Khoja, Qatar,
Ministry of Awqaf, Ed. 11425/ AH
Ibn Abd al-Barr, Abu Omar Yusef bin Abdullah Al-Qurtubi, Al-Tamheed
lima fi Al-Muwatta min Al-Maani wa Al-Asaaneed by Mustafa Al-Olwi
and others, Morocco, Ministry of Awqaf, Ed.11387/ AH
Ibn Abd al-Salam, Izz al-Din Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam al-Salami,
Qawa’id Al-Ahkam fi Masalih Al-Anaam, Reviewed by Taha Abd alRa`uf Sa`d, Cairo, Al-Azhar Colleges Library, Ed.I / 1414 AH
Ibn Faris, Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Razi, Abu al-Hussein,
Maqayis Al-lughah, Abd al-Salam investigation, Beirut, Dar al-Fekr;
Unknown Edition, 1399 AH
Ibn Qudamah, Mowaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed al-Jamili alMuqdisi, Al-Mughni, Cairo, Cairo Library, Unknown Edition / 1388
AH.
Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram bin Ali, Abu al-Fadl al-Afriqi,
Lisan al-Arab, Beirut, Dar Sader, Ed. 31414/ AH
Ahmed bin Ahmed Al-Mukhtar Al-Shanqeeti, Eadad Al-Manhaj lil
Istifadathi min Al-Manhaj fi Qawa’id Al-Fiqh Al-Maliki, Qatar, Ihya
Al-Turath, -1403
Idris Abdullah Muhammad, Awjuhu Al-Tashabuh Bayna Mabda AlJawaih wa Nadhariyath Az-Zuruf At-Tariah ‘ala Dhou Al-Fiqh AlIslami wa Qanoon Al-Muamalat Al-Madaniyah li Sanath 1984 (Journal
of Justice - Ministry of Justice, Year 16, No. 41, April 2014).
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Iman Abdel Latif, Al-Azmath Al-Maliyah Al-A’alamiyah Al-Asbab wa
Al-Athar wa Al-Mualajath, Iraq, PhD thesis submitted to the Council
of St. Clements University - Iraq - Economic Sciences - Supervision:
Hussein Hassan, 2011
Al-Bahsin, Ya`qub Abd al-Wahhab al-Bahsin, Qa’idath Al-Mashaqqah
Tajlib Al-Tayseer, Al-Rushd Library, Ed.11424/ AH.
Al-Thinayyan, Sulayman Ibn Ibrahim, Al-Jawaih wa Ahkamuha,
Riyadh, Alam Al-Kutub, Ed.11413/ AH
Al-Johary, Abu Nasr Ismail bin Hammad Al-Johary Al-Farabi, AlSIhah, “Taj Al-lughah wa Sihah Al-Arabiyah” Reviewed by Ahmed
Abdel Ghafour Attar, Beirut, Dar Al-Alam Lil Malayeen. Ed.41407/
AH.
Al-Hattab, Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Rahman, AlMa’roof bi Al-Hattab Ar-Ruoaini, Mawahib Al-Jalil fi Sharhi Al-Khalil,
Beirut, Dar al-Fikr, Ed.31412/ AH
Al-Derini, Fathi, An-Nadhariyath Al-Fiqhiyyah (University of
Damascus Publications, Ed.41416/ AH
Muslim World League, Qararaath Majlis Al-Majma’ Al-Fiqhi Al-Islami
li Rabitath Al-Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, from its first
session to the eighth session of 1405 AH
Raed Sabri Abu Mones, Al-Ma’ayeer Al-Muhasabaiyah li Mu’alajath
Iktilal Al-Uqood fi Itar Nadhariyath Wadh’ Al-Jawaih ‘Inda AlMalikiyah, Jordan, Jordanian Journal of Islamic Studies - Al Al-Bayt
University - Volume: 7, Number: 2 / Rajab 1432 AH.
Al-Rusaa, Muhammad bin Qasim Al-Ansari Al-Tounsi, Sharh Hdood
Ibn Arafa Al-Musamma: Al-Hidayah Al-Kafiyah Al-Shafiyah li Bayan
Haqaiq Al-Imam Ibn Arafa Al-Wafia, Beirut, The Scientific Library,
Ed.11350/.
Al-Zuhaili, Wahba bin Mustafa, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,
Damascus, Dar Al-Fikr.
Al-Zuhaili, Wahba bin Mustafa Al-Zuhali, Nadhariyath Az-Zarurah
Ash-Shar’iyah Muqaranathn Ma’a Al-Qanun Al-Wadh’i, Beirut, AlRisala Foundation, Ed.41405/ AH
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Zarqa, Mustafa Ahmed, Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Aam, Dar Al-Qum Damascus, Ed. 1433 AH
Zarqa, Mustafa Ahmed, Qimath Al-Umlah Al-Waraqiyyah bi sabab
Al-Tadhakhkum Al-Naqdi wa Atharuhu bi An-Nisbah lid-duyoon AsSabiqah (research presented to the International Islamic Fiqh Academy,
the ninth session on: 16- April 1415 AH.
Al-Sanussi Abdul Rahman bin Muammar, Al-Ijtihad bi Ar-Raye fi Asr
Al-Khilafath Ar-Rashidah ,, Kuwait, Ministry of Awqaf, Ed.11432/ AH.
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