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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ، وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدان رسول هللا حممد بن عبد هللا

 أما بعد:  

( على عقود إجارة COVID-19أثر جائحة فايروس كوروان املستجد )  :موضوعها  حبثفهذه ورقة  
، وهي جهد املقل كتبتها لنفع نفسي أوال، مث ملن اطلع عليها من السعوديةالعقار يف اململكة العربية 

 ؛تقريباً للمسائل وذلك الشروط الشكلية األكادميية من كثري، متخففا فيها من  العقود املختصني يف جمال
 .الورقة  لعرض موضوعإذ رأيت عدم مناسبتها  

أو   حال قيام النزاع بني طريف العقد يف موضوع العقد   :أي  –وقد تناولت املوضوع من الناحية القضائية  
تبعاً احلكم الشرعي الدايين حلاالت النزاع؛ وذلك لكون األحكام املوضوعية  اويدخل فيه - حمله أو مثرته

 واجبة التطبيق يف نظر دعاوى العقود املدنية يف اململكة العربية السعودية هي أحكام الشريعة اإلسالمية
ومل أتناول يف ورقيت هذه الوسائل البديلة لفض النزاع  .يف األصل الغالب "قضائيةو اينية د"وهي أحكام 

 فيها.  اختصاص الباحثكالصلح والتفاوض وحنوها لعدم  

 وقد تناولت املوضوع من طرفني:

أنواع األنشطة اليت يستأجر و الطرف األول: ذكرت فيه حمل البحث يف هذه الورقة، بذكر تعريف العقد  
 .من أثر اجلائحة  عليها  طرأتاليت    والقرارات  ر ألجلها واألحوالالعقا

وقد حبثت يف هذا  يف الطرف األول، املذكورةالطرف الثاين: األحكام واجبة التطبيق على األحوال 
يف وذلك  وحق إبدال العقار حق فسخ العقد وحق حسم األجرة وحق متديد العقد أربعة حقوق: الطرف

 -رمحه هللا تعاىل  –لشيخ اإلسالم ابن تيمية  فصل من رسالة  ملحقني أحدمها:  ذكرت  ، مث  احلنبلياملذهب  
مث ختمت   ،الظروف الطارئةاإلسالمي خبصوص    يوالثاين: قرار اجملمع الفقه  ،يف وضع اجلوائح يف اإلجارة

ألن املقصد ؛ ذلك ترجيحا ألي قول مع ومل أذكر  .هذه اآلاثر معاجلةيف  القانون  وجهة نظر بعرضذلك 
 من الورقة هو تقريب املسألة للباحثني.

                                                                               
 الغزايل  بن أمحد  أمحد بن صاحل                                                                     

 القاضي يف احملكمة العامة جبدة                                                                     
A.S.A.alghazali@hotmail.com 
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 : حمل هذا البحث.الطرف األول  

مباحة معلومة، مدة معلومة، من عني معينة، أو عقد على منفعة " أبهنا: ميكن تعريف اإلجارة أوالً:
 .(1)"عمل معلوم بعوض معلومموصوفة يف الذمة، أو  

عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء  "  ابعض القوانني اجملاورة أبهن  اوقد عرفته
 .(2)"معني مدة معينة لقاء أجر معلوم

. منفعة يف الذمةقسمان: األول عقد على عني، والثاين عقد على عند فقهاء الشريعة عقود اإلجارة و 
ابختالف هذه العني فمنها العقار ومنها  خيتلف -العقد على العني –القسم األول من عقود اإلجارة و 

 هو عقد إجارة العني العقارية.  حبثناحمل و .  ةاملنقول وهو أنواع كثري 

ابختالف النشاط املراد    الغرض من استئجاره  خيتلف  -مبنياً كان أو خاليا من البناء  –العقار املستأجر  و 
تطبيق قرارات حكومة اململكة العربية السعودية خالل فرتة األنشطة املذكورة يف  وسأمجع، إقامته فيه

 .من جائحة كوروان املستجد   اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية

من حكومة اململكة العربية السعودية يف هذا الشأن  الصادرة القراراتوقبل ذكر األنشطة أذكر  اثنياً:
 عقود اإلجارة، مرتبة ترتيباً زمنياً على اجلدول التايل:  أثر علىواليت قد يكون هلا 

 املصدر القرار التاريخ 
(2/7) 

 
تعليق الدخول إىل اململكة ألغراض العمرة وزايرة اخلارجية القاضي بقرار وزارة 

تعليق الدخول إىل اململكة ابلتأشريات السياحية و  املسجد النبوي الشريف مؤقتاً 
تعليق استخدام املواطنني و  خطراً  فريوسالللقادمني من الدول اليت يشكل انتشار 

ج العربية بطاقة اهلوية الوطنية السعوديني ومواطين دول جملس التعاون لدول اخللي
 .للتنقل من وإىل اململكة

  مصدر

 مصدر قرار وزارة الداخلية بتعليق العمرة للمواطنني واملقيمني داخل اململكة. (9/7)
 

 

 . 4/5منتهى اإلرادات مع شرحه  (1)
مادة   التقنني املدين اللييبو  ، ( 526مادة ) التقنني املدين السوري و  ، (  558انظر: التقنني املدين املصري مادة ) (2)

 (. 533مادة )تقنني املوجبات والعقود اللبناين  و  ، ( 722) مادة التقنني املدين العراقي و   ،(  557)

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2039971
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2039971
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2039971
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2042784
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عليق سفر املواطنني واملقيمني مؤقًتا إىل عدد من تقرار وزارة الداخلية القاضي ب (16/7)
وتعليق دخول القادمني من تلك فريوس الالدول اليت ظهر فيها خطر انتشار 

 .الدول

 مصدر

مجيع يف  الشرتاكات األعضاء تمديد فرتات اإليقاف املؤقتقرار وزارة الرايضة ب (16/7)
 ملن يرغب يف ذلك. الصاالت واملراكز الرايضية

 مصدر
 

غالق مجيع األماكن املخّصصة القاضي إبقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية  (19/7)
إبيقاف املناسبات و ة يف اجملّمعات التجارية وخارجهالأللعاب واألنشطة الرتفيهي

 من شهر رجب. 20اعتباراً من يوم    قاعات وصاالت األفراح واالسرتاحاتيف  

 صدرم

. تعليق احلضور ملقرات العمل يف كافة اجلهات 1حزمة القرارات احلكومية التالية:   (20/7)
( يوًما، عدا القطاعات الصحية واألمنية والعسكرية ومركز 16احلكومية ملدة )

مث صدر قرار وزارة  ومة التعليم عن بعد يف قطاع التعليم.األمن اإللكرتوين، ومنظ
 الداخلية بتمديد ذلك إىل إشعار آخر. 

. إغالق األسواق واجملمعات التجارية املغلقة واملفتوحة، عدا الصيدليات 2
واألنشطة التموينية الغذائية مثل )التموينات الغذائية والسوبرماركت واهلايربماركت 

أن تلتزم بتعقيم عرابت التسوق فيها بعد كل مستخدم من   وما يف حكمها(، على
العمالء، وتتوىل وزارة الشؤون البلدية والقروية اإلعالن عن ذلك ومتابعة تنفيذه 

ساعة، وال يشمل هذا اإلجراء احملالت   24ومتكينها من تقدمي اخلدمة على مدار  
تكون ضمن جممعات جتارية، وإغالق  أالالواقعة على الشوارع التجارية، على 

 حمالت احلالقة الرجالية وصالوانت التجميل النسائية.
. اقتصار اخلدمة يف أماكن تقدمي األطعمة واملشروابت وما يف حكمها على 3

الطلبات اخلارجية فقط، وعدم السماح للعمالء ابجللوس على طاوالت اخلدمة 
رة الشؤون البلدية والقروية اإلعالن املخصصة داخل احملالت، على أن تتوىل وزا

 ساعة.24عن ذلك ومتابعة تنفيذه ومتكينها من تقدمي اخلدمة على مدار  
. منع التجمعات يف األماكن العامة املخصصة للتنزه، مثل احلدائق والشواطئ 4

 واملنتجعات واملخيمات واملتنزهات الربية وما يف حكمها.
راجات وإقفال مواقع التجمعات اخلاصة هبا . إيقاف مجيع أنشطة املزادات واحل5

مؤقتا، على أن تتوىل وزارة الشؤون البلدية والقروية اإلعالن عن ذلك ومتابعة 
 تنفيذه.

 مصدر
 املنع 

 

مصدر 
 التمديد

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2046764
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2046574
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2047637
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2047637
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2047637
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2047983
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2047983
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2047983
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2047983
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z1/rVNNb4MwDP0r7YFjFEMoH8dsaku3bmPtWEsuKAU6Ui2hH6hM-_ULTNqNsmqLlCixnh37-RkzvMZM8bN445UoFX_X75g5CcxsOzBt6_6J0DFQZzL3Fz6YMxPwqgXcTmlgu3MAbz4dwYwG0cJ_JgQowew3_l2AB6vP_xUzzFJV7asCx7IUg0zUXBnQXItS5oO0VFWuqgE_GtAYDFB5ffo-tTEtxDlv4UljSSwfAUEWWMATfmyC71OR4XhkmqMt4RvkZF6KbN_fIN_JXQSZmznexkkdTlr0qW7gzO1Memz1FK2raovuWPSHtG5AL-mshVxqW18O7OInunHxRRYCwMsr2V2dRV7jSJVHqZXZE97S4ePJDY7DwoBTRK_zNv-Y3F1fB_Rcid3hwKgWbyPQjwqv_1-9S7010XsZRdIjEkVrEKGUKHwMd58v20CuEKXD4RfG_nlS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_0I44H142KO3AE0A6FL9R901IH2
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z1/rVNNb4MwDP0r7YFjFEMoH8dsaku3bmPtWEsuKAU6Ui2hH6hM-_ULTNqNsmqLlCixnh37-RkzvMZM8bN445UoFX_X75g5CcxsOzBt6_6J0DFQZzL3Fz6YMxPwqgXcTmlgu3MAbz4dwYwG0cJ_JgQowew3_l2AB6vP_xUzzFJV7asCx7IUg0zUXBnQXItS5oO0VFWuqgE_GtAYDFB5ffo-tTEtxDlv4UljSSwfAUEWWMATfmyC71OR4XhkmqMt4RvkZF6KbN_fIN_JXQSZmznexkkdTlr0qW7gzO1Memz1FK2raovuWPSHtG5AL-mshVxqW18O7OInunHxRRYCwMsr2V2dRV7jSJVHqZXZE97S4ePJDY7DwoBTRK_zNv-Y3F1fB_Rcid3hwKgWbyPQjwqv_1-9S7010XsZRdIjEkVrEKGUKHwMd58v20CuEKXD4RfG_nlS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_0I44H142KO3AE0A6FL9R901IH2
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. احلد من وجود اجلمهور واملستفيدين يف الدوائر احلكومية من خالل تعزيز 6
د، يف التعامالت اإللكرتونية وتفعيل منصات تقدمي اخلدمات اإللكرتونية عن بع

القطاعات اخلدمية ابجلهات احلكومية واخلاصة كافة، وقصر التعامالت التجارية 
 مع الشركات ومندوبيها من خالل التواصل االلكرتوين واهلاتفي قدر اإلمكان.

. تقوم وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بتشجيع الشركات واملؤسسات 7
عداد حضور املوظفني والعاملني إىل مقرات اخلاصة واجلمعيات اخلريية لتقليل أ

العمل وتعزيز العمل اإللكرتوين عن بعد من خالل الوسائل اإللكرتونية املتاحة مع 
استمرارية األعمال االساسية واحلساسة للقطاعات األمنية والصحية، ومتنح الفئات 

نقص املناعة  التالية: ) املرأة احلامل، وذوي األمراض التنفسية او القلبية، وأمراض
املكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات املناعة، واخلاضعون للمعاجلة 
من األورام( فرصة العمل عن بعد، مبوجب تقرير طيب ال يتجاوز عمره شهرا واحدا، 
أما املمارسون الصحيون يف القطاع اخلاص فيخضعون لتقييم املنشأة اليت يعملون 

 هبا.
يوما من اتريخ   14الشركات واملؤسسات بتطبيق احلجر املنزيل ملدة  . إلزام مجيع  8

القدوم جلميع العمالة الوافدة من خارج اململكة قبل الشروع يف مباشرة أعماهلم، 
 وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة املوجودة خالل الوضع الراهن.

عليق التواجد والصلوات يف الساحات اخلارجية قرار رائسة شؤون احلرمني القاضي بت (24/7)
 .25/7 للمسجد احلرام واملسجد النبوي بدًءا من يوم اجلمعة

 مصدر

يوماً  14تعليق مجيع رحالت الطريان الداخلي ملدة قرار وزارة الداخلية القاضي ب (25/7)
هـ، املوافق  1441رجب   26ابتداًء من الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت 

ستثناء الرحالت املرتبطة ابحلاالت اإلنسانية والضرورية م اب 2020مارس  21
تعليق نشاط احلافالت أبشكاهلا كافة و وطائرات اإلخالء الطيب والطريان اخلاص،  

يومًا ويقتصر نشاط نقل  14تعليق نشاط سيارات األجرة ملدة و يومًا  14ملدة 
خدمة القطارات تعليق  ، و األفراد على السيارات اخلاصة اليت تعمل مع التطبيقات

يوًما واستمرار قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك  14جلميع املشغلني ملدة 
قطار البضائع بني ميناء امللك عبدالعزيز يف الدمام وامليناء اجلاف يف الرايض، 

مث صدر قرار    وقطار التعدين اخلاص ابلشركة السعودية للخطوط احلديدية "سار".
 إىل إشعار آخر.وزارة الداخلية بتمديد ذلك  

 رمصد 
 املنع 

 
مصدر 
 التمديد

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2049500
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2049546
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2049546
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z1/rVNNb4MwDP0r7YFjFEMoH8dsaku3bmPtWEsuKAU6Ui2hH6hM-_ULTNqNsmqLlCixnh37-RkzvMZM8bN445UoFX_X75g5CcxsOzBt6_6J0DFQZzL3Fz6YMxPwqgXcTmlgu3MAbz4dwYwG0cJ_JgQowew3_l2AB6vP_xUzzFJV7asCx7IUg0zUXBnQXItS5oO0VFWuqgE_GtAYDFB5ffo-tTEtxDlv4UljSSwfAUEWWMATfmyC71OR4XhkmqMt4RvkZF6KbN_fIN_JXQSZmznexkkdTlr0qW7gzO1Memz1FK2raovuWPSHtG5AL-mshVxqW18O7OInunHxRRYCwMsr2V2dRV7jSJVHqZXZE97S4ePJDY7DwoBTRK_zNv-Y3F1fB_Rcid3hwKgWbyPQjwqv_1-9S7010XsZRdIjEkVrEKGUKHwMd58v20CuEKXD4RfG_nlS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_0I44H142KO3AE0A6FL9R901IH2
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z1/rVNNb4MwDP0r7YFjFEMoH8dsaku3bmPtWEsuKAU6Ui2hH6hM-_ULTNqNsmqLlCixnh37-RkzvMZM8bN445UoFX_X75g5CcxsOzBt6_6J0DFQZzL3Fz6YMxPwqgXcTmlgu3MAbz4dwYwG0cJ_JgQowew3_l2AB6vP_xUzzFJV7asCx7IUg0zUXBnQXItS5oO0VFWuqgE_GtAYDFB5ffo-tTEtxDlv4UljSSwfAUEWWMATfmyC71OR4XhkmqMt4RvkZF6KbN_fIN_JXQSZmznexkkdTlr0qW7gzO1Memz1FK2raovuWPSHtG5AL-mshVxqW18O7OInunHxRRYCwMsr2V2dRV7jSJVHqZXZE97S4ePJDY7DwoBTRK_zNv-Y3F1fB_Rcid3hwKgWbyPQjwqv_1-9S7010XsZRdIjEkVrEKGUKHwMd58v20CuEKXD4RfG_nlS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_0I44H142KO3AE0A6FL9R901IH2


 ورقة حبث   على عقود إجارة العقار يف اململكة العربية السعودية (COVID-19)املستجد  كوروانأثر جائحة فايروس  

5 
 

نع التجول ابتداًء من السابعة القاضي مب  -حيفظه هللا  –أمر خادم احلرمني الشريفني   (27/7)
رجب   28  اإلثنني( يوماً من مساء  21مساًء وحىت الساعة السادسة صباحاً ملدة )

( من وزارة 9/8يف ) ، مث صدر)اآلتية( ثناء بعض القطاعاتواست هـ1441
التجارية الداخلية تقرير منع التجول الكامل يف مدينيت مكة واملدينة ومنع األنشطة  

)الرايض، ( منع التجول الكامل يف 13/8مجيعها سوى ما سيأيت. مث صدر يف )
اهلفوف(، وكذلك يف أرجاء حمافظات: )جدة، الطائف،   الدمام، الظهران،  تبوك،

 –( صدرت موافقة خادم احلرمني الشريفني  19/8مث يف ). القطيف، اخلرب( كافة
 على متديد أمر منع التجول حىت إشعار آخر. -حيفظه هللا 

 مصدر
 

مكة 
 ينةواملد 

 
بقية  

 املناطق 
متديد 
  املنع 

صدور املوافقة الكرمية على تغيري أوقات السماح ابلتجول وفتح بعض األنشطة  (2/10)
االقتصادية والتجارية وإقامة صالة اجلمعة واجلماعة يف املساجد ما عدا املساجد 

تعليق احلضور للوزارات واهليئات احلكومية وشركات يف مدينة مكة املكرمة ورفع 
 القطاع اخلاص ورفع تعليق الرحالت اجلوية الداخلية ورفع تعليق السفر بني املناطق

 وذلك على مراحل مذكور تفصيلها يف القرار املرفق.

 مصدر

 

 األنشطة التجارية:لثاً:  اث

 اتريخ االستثناء التعليقاتريخ   النشاط
 غري مستثىن 2/7 األنشطة املتعلقة ابلعمرة اخلارجية
 غري مستثىن 9/7 األنشطة املتعلقة ابلعمرة الداخلية

 غري مستثىن 16/7 للخارج على مراحل أوهلا بتاريخاألنشطة املتعلقة ابلسفر  
 5/10 25/7 املتعلقة ابلسفر للداخلاألنشطة  

قطاع األغذية )نقاط البيع( كالتموينات والسوبر ماركت وحمالت 
بيع اخلضار والدواجن واللحوم واملخابز واملصانع واملعامل 

القطاع الصحي كالصيدليات وما يف حكمها   -  الغذائية
والعيادات الطبية )املستوصفات( واملستشفيات واملختربات 

قطاع اإلعالم مبختلف   -  ومصانع ومعامل املواد واألجهزة الطبية
قطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص اجلمركي   - وسائله

إلمداد  واملستودعات واملخازن واخلدمات اللوجستية وسالسل ا
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https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z1/rVPfT8IwEP5X4IHHpteubOyxGmAoKjInrC9LHQNKbMePhRn_eruZ-DYm0SZt2st317vvvsMCL7Ew8qw2slC5ke_2HQs3gQljAWH0_snhQ-DuaOrPfSATAnhRA27HPGDeFGAwHfdhwoNo7j87DnAHi9_4NwEeaJv_KxZYpKbYF1sc61x1VqqUpgfVdZvrrJPmpshM0ZHHHlSGHpisPH2f1phu1Tmr4UllScBFwBAFCmkij1XwfapWOPaZKwfUI8h3XUBMrj0kUwbIkYTQPmT-SpIafSoruPAakx7SlqJtVXXRDYv_kNYMaCVd1JBLbWvLQVz8xDYuvshCADi8kt3FWWUljkx-1FaZLeGpDR-PbnA8DNdv4811zuSPud21NcCOldodDoJb7Vb6_Cjw8v_FG9pted7rKNIDR6NoCWqmNZo9znafL-tALxDn3e4XCdZ3KA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_0I44H142KO3AE0A6FL9R901IH2
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z1/rVNRT4MwEP4r28Memx5QGTxWMwc6dW7iRl9IgbJ1sWWbZBh_vQUT3xgu2qRNe_nuevfdd5jhNWaan-SGV7LU_M28Y-YmEBISWMS-f3LoBKh7O_MXPlihBXjVAm6mNCDjGYA3m15BSINo4T87DlAHs9_4dwEe7D7_V8wwy3S1r7Y4VqUc5LLmegTNdVsqMchKXQldDfhxBI1hBFrU79-nMWZbeRItPGksiWUjIMgGG3jCj03wfSZzHPtiDL5beAhSt0DEcy3kF7lAluBWmnNC_DRr0e91A2fjzqQndk_Rpqq26I5Ff0jrBvSSzlrIubb15cDOfmIaF59lIQC8vJDd1UmKGke6PCqjzJ7wtgkfh9c4niyLdLq5zNn6Y253fQ0wYyV3hwOjRruNPj8qvP5_8S7NNjzvVRQpz1EoWoOcK4Xmj_Pd50sRqBWidDj8AiaET4o!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_0I44H142KO3AE0A6FL9R901IH2
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z1/rVNRT4MwEP4r28Memx5QGTxWMwc6dW7iRl9IgbJ1sWWbZBh_vQUT3xgu2qRNe_nuevfdd5jhNWaan-SGV7LU_M28Y-YmEBISWMS-f3LoBKh7O_MXPlihBXjVAm6mNCDjGYA3m15BSINo4T87DlAHs9_4dwEe7D7_V8wwy3S1r7Y4VqUc5LLmegTNdVsqMchKXQldDfhxBI1hBFrU79-nMWZbeRItPGksiWUjIMgGG3jCj03wfSZzHPtiDL5beAhSt0DEcy3kF7lAluBWmnNC_DRr0e91A2fjzqQndk_Rpqq26I5Ff0jrBvSSzlrIubb15cDOfmIaF59lIQC8vJDd1UmKGke6PCqjzJ7wtgkfh9c4niyLdLq5zNn6Y253fQ0wYyV3hwOjRruNPj8qvP5_8S7NNjzvVRQpz1EoWoOcK4Xmj_Pd50sRqBWidDj8AiaET4o!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_0I44H142KO3AE0A6FL9R901IH2
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 ورقة حبث   على عقود إجارة العقار يف اململكة العربية السعودية (COVID-19)املستجد  كوروانأثر جائحة فايروس  

6 
 

أنشطة   -  للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل املوانئ
التجارة اإللكرتونية كالعاملني يف تطبيقات املشرتايت اإللكرتونية  

لألنشطة املستثناة والعاملني يف تطبيقات التوصيل لألنشطة 
أنشطة خدمات اإلقامة مثل الفنادق والشقق  -  املستثناة

ت الوقود وخدمات الطوارئ قطاع الطاقة كمحطا  -  املفروشة
قطاع اخلدمات املالية والتأمني كمباشرة   -  لشركة الكهرابء

احلوادث )جنم( واخلدمات التأمينية الصحية العاجلة )املوافقات( 
قطاع االتصاالت كمشغلي االنرتنت   - وابقي خدمات التأمني

قطاع املياه مثل خدمات الطوارئ لشركة   - وشبكات االتصال
 ة توصيل املياه الصاحلة للشرب للمنازل )الشيب(.املياه وخدم

 لعاب واألنشطة الرتفيهية يف اجملّمعات التجارية وخارجهااأل
 قاعات وصاالت األفراح واالسرتاحاتو 

 غري مستثىن 20/7

األسواق واجملمعات التجارية املغلقة واملفتوحة، عدا الصيدليات 
واألنشطة التموينية الغذائية مثل )التموينات الغذائية 

 (والسوبرماركت واهلايربماركت وما يف حكمها

20/7 6/9 

30/9 5/10 

 غري مستثىن 20/7 احلالقة الرجالية وصالوانت التجميل النسائية  حمالت
 غري مستثىن 20/7 أنشطة املزادات واحلراجات

 5/10 20/7 املطاعم )الطلبات الداخلية والوالئم(
 14/8 13/8 املطاعم )الطلبات اخلارجية(

 

إليها اللجنة احلكومية املشرتكة وال تزال هذه القرارات تتحدث ابستمرار حسب املستجدات اليت تصل 
ببعض املناطق واملدن واألحياء غري مشمولة  ، كما أن هناك بعض القرارات اخلاصةمع وزارة الصحة

 .اثباهتإلدعي خالف األصل  مل  وقد تركتهاابلقرارات املذكورة يف اجلداول املذكورة أعاله،  

 تليها:أحوال العقار املستأجر خالل هذه الفرتة وما    رابعاً:

تعليق أنشطتها ب حكومي قرار شأهناوهي أشد حاالت العقار أتثرًا وهي اليت صدر يف  :األوىل احلالة
ساعة( وال يف التاريخ )كامل الفرتة( وال يف املكان )مجيع املناطق واملدن(   24ال يف الوقت )  بدون استثناء

النشاط لفرتة طويلة أو توقع عدم عودة حىت اآلن ومن املمن بداية الفرتة  وال يف احلال )على كل حال(
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، وذلك أو بعد رفع قضية يف خصوصها وقبل احلكم فيها أو بعد احلكم فيها حىت حىت انتهاء مدة العقد
قاعات وصاالت األفراح و  احلالقة الرجالية وصالوانت التجميل النسائية حمالتاألنشطة التالية: ك

 .وأنشطة قطاع التعليم  واالسرتاحات

قرار حكومي بتعليق أنشطتها كما يف احلالة األوىل إال أن  شأهناالعقارات اليت صدر يف  احلالة الثانية:
قد أعاد هلا السماح مبزاولة النشاط تدرجيياً وذلك كاألنشطة التالية: األنشطة   2/10القرار الصادر بتاريخ 

 بات الداخلية والوالئم(.املتعلقة ابلسفر للداخل واملطاعم )الطل

العقارات الصادر يف شأهنا قرار حكومي بتعليق أنشطتها فرتة طويلة إال أنه ورد عليها  احلالة الثالثة:
الصيدليات وحمال التموينات  سوىوهي مجيع األنشطة  يف نفس اليوم الوقتيف حاالت استثناء إما 

 واللحوم، أو ورد عليها استثناء يف األحوال كنشاط املطاعم حيث قصر على الطلبات اخلارجية.

العقارات اليت صدر يف شأهنا قرار حكومي بتعليق أنشطتها فرتات متقطعة خالل املدة  احلالة الرابعة:
 .توحةاألسواق واجملمعات التجارية املغلقة واملف  وذلك كنشاط

األنشطة اليت مل يصدر يف حقها قرار حكومي بتعليق أنشطتها لكنها أتثرت ابجلائحة  احلالة اخلامسة:
من خالل التدابري االحرتازية العامة ومنع التجول وذلك ابخنفاض املبيعات لنقطة مل تكن تصل هلا هذه 

لة، وأيضاً تعليق العمل هبا إال أايم قلياألنشطة قبل الفرتة كأنشطة املطاعم )الطلبات اخلارجية( حيث مل يتم  
 .أنشطة دور اإليواء )الفنادق والشقق املفروشة(

قرار حكومي بتعليق أنشطتها ومل تتأثر ابجلائحة من  شأهنااألنشطة اليت مل يصدر يف  احلالة السادسة:
 .ة وحنوهااخلاصة ومساكن العمالوذلك كاملساكن   خالل التدابري االحرتازية العامة ومنع التجول

وقد ختتلف تقادير النظار يف حالة العقار حمل الدعوى من أتثره ابجلائحة كلياً أو جزئياً أو كون اجلائحة 
  .وذلك حسب كل قضية وما حيتف هبا من أوصاف مؤثرة  مل تؤثر فيه أثراً ابلغا
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 اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائيةخالل فرتة تطبيق  األحكام املتعلقة بعقود اإلجارة    الطرف الثاين:
 .جائحة كوروان املستجد من  

حق و فسخ العقد،  حقهي: و  العقودعلى  اجلائحةأثر  ملعاجلةمسائل  أربع يف هذا املبحث سأتناولو 
وذلك   حق إبدال العقار خالل املدةو ،  مماثلة  لفرتةحق متديد العقد  و أجرة الفرتة اليت أتثرت ابجلائحة،    حسم

رمحه   –لشيخ اإلسالم ابن تيمية    فصل من رسالة  ملحقني أحدمها:  أذكر  ، مث (3)  مذهب احلنابلة  من خالل
 ،الظروف الطارئةاإلسالمي خبصوص    يوالثاين: قرار اجملمع الفقه  ،يف وضع اجلوائح يف اإلجارة  -هللا تعاىل

 .معاجلة هذه اآلاثريف  القانون   وجهة نظر  بعرضذلك    أختممث 

 

 الدراسة الفقهية

اليت تلحق الطارئة  و حلديث عن الظروف االستثنائية  ا  إفرادإن الناظر يف كتب املذاهب الفقهية ال يلحظ  
، بل تذكر هذه الظروف -كما سيأيت  –ني  يالقانوننظرايت    د كما هو احلال عن  وتؤثر عليهاالالزمة  العقود  

ملبدأ لزوم  مراعاةولكنه  ؛، وما ذاك غفلة منهم عن هذه الظروفضمن الكالم على أحكام العقد العامة
 .[1سورة املائدة] ابلعقود{اي أيها الذين آمنوا أوفوا  }:  -تعاىل  –يف قوله  أمر به هللا به  ود الالزمة الذي  العق

، وأن إهناء العقد هذا املبدأنصوص فقهية خمتلفة ظهر عليها جبالء أثر  وردتومن هذا املنطلق فقد 
بطريق غري معتاد ال يكون إال وفق أضيق احلدود وإذا تعذرت كل السبل يف معاجلة الطارئ على العقد، 

أمهية هذا املبدأ يف تعزيز الثقة يف العقود اليت تؤدي إىل استقرار العمل التجاري الذي على  منهم    وهو أتكيد
غري أن عدم إفراد الفقهاء   لألمر الشرعي احلكيم ابلوفاء هبا.به قوام الدين والدنيا، فضال عن كونه استجابة  

احلديث عن الظروف االستثنائية والطارئة ال يدل على منع احلديث عنها بنوع تقسيم وتنظري إذا احتيج 
األحكام على هذه األقسام املفروضة يف مسائل العقد، لكون التقسيم إمنا هو ذات إليه مع االلتزام ب
 احة يف االصطالح.اصطالح وال مش

 
 

هـ القاضي ابلتزام القضاة معتمد مذهب احلنابلة حسب ترتيب  1347( لعام  3تنبيه: صدر قرار اهليئة القضائية رقم )  (3)
املادة  قد نصت و  مرجعيته يف القضاء يف اململكة العربية السعودية.  احلنبلي ومن هنا أخذ املذهب املصادر الواردة فيه.

،  هـ على استقالل القضاة إال من سلطان الشريعة اإلسالمية1435ام األوىل من نظام املرافعات الشرعية الصادر ع
 واألنظمة املرعية. 
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 :املذهبعالقة مسألة وضع اجلوائح مبسألتنا يف   •

أود أن أشري إىل أن مسألة وضع اجلوائح يف كتب احلنابلة تذكر يف  ةاألربعحبث مسائل احلقوق وقبل 
 رؤوس الشجر.  على، وهو بيع الثمر صورة السبب الذي ورد فيه احلديث النبوي الشريف

يِث )َوَلْو( َكاَن تـََلُفُه )بـَْعَد قـَْبٍض( بَِتْخِلَيٍة )ف( َضَمانُُه )َعَلى اَبِئٍع( حِلَدِ   جاء يف شرح منتهى اإلرادات: "
لُّ َلَك َأْن َجاِبٍر َمْرُفوًعا »أََمَر ِبَوْضِع اجْلََواِئِح« َوَحِديِث »إْن ِبْعَت ِمْن َأِخيَك مَثَرًا فََأَصابـَْتُه َجاِئَحٌة َفاَل حيَِ 

؟« َرَوامُهَا ُمْسِلٌم َوأِلَنَّ ُمْؤنـََتُه  ًئا ِِبَ تـَتَِّخُذ َماَل َأِخيَك بَِغرْيِ َحقٍّ َعَلى اْلَباِئِع إىَل تَِتمَِّة َصاَلِحِه أَتُْخَذ ِمْنُه َشيـْ
 .(4)"أِلَنَُّه َغارِمٌ  ؛فـََوَجَب َكْونُُه ِمْن َضَمانِِه َكَما َلْو ملَْ يـَْقِبْضُه َويـُْقَبُل قـَْوُل اَبِئٍع يف َقْدِر اَتِلفٍ 

ُأُصوهِلَا قـَْبَل بُُدوِّ َصاَلِحَها ِبَشْرِط اْلَقْطِع )َوِإْن تَِلَفْت( الثََّمرَُة اْلَمِبيَعُة ُدوَن كما جاء يف كشاف القناع: "
َر اَثنًِيا أِلَنَّ اْسَم اجْلِْنِس  جَيُوُز أَتْنِيُث َضِمريِِه )جِبَاِئَحٍة قـَْبَل التََّمكُِّن ِمْن َأْخِذِه( َأْي الثََّمِر، أَنََّث َأوَّاًل، َوذَكَّ

َقِعٍر{ ]القمر: 7ٍل َخاِويٍَة{ ]احلاقة: َوَتْذِكريُُه َكَقْولِِه تـََعاىَل }أَْعَجاُز خنَْ  [ )َضِمَنُه( َأْي الثََّمَر 20[ }خَنٍْل ُمنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -)اَبِئٌع( حِلَِديِث َجاِبٍر »َأنَّ النَّيبَّ    .(5)"أََمَر ِبَوْضِع اجْلََواِئِح« َرَواُه ُمْسِلمٌ  -َصلَّى اَّللَّ

كشاف القناع غري ما ذكرته ومجيع ذلك يف معرض الكالم عن   مواضع من كما ورد لفظ اجلائحة يف
اإلقناع  ومل يرد الكالم عن وضع اجلوائح يف ابب اإلجارة يف ،بيع الثمرة على رؤوس الشجر إذا تلفت

وال يف منتهى اإلرادات وشرحه، بل قد يفهم من كالم اإلقناع أنه ال مدخل لوضع اجلوائح يف ابب وشرحه  
فـََتِلَف الزَّرُْع( َوَلْو  )َوِإْن اْسَتْأَجَر( إْنَساٌن )أَْرًضا فـََزَرَعَهاونصه: "ض هبذا يف كتاب البيع وقد عرّ  ،اإلجارة

ِر( ِفيَما قـََبَضُه ِمْن اأْلُْجرَِة َوِإْن ملَْ َيُكْن قـََبَضَها فـَلَ  ا ُه الطََّلُب هِبَا، أِلَهنََّ جِبَاِئَحٍة ََسَاِويٍَّة )َفاَل َشْيَء َعَلى اْلُمَؤجِّ
أال تطبق مجيع أحكام مسألة وضع  ومقتضى ما مضى .(6)"َتْسَتِقرُّ مبُِضيِّ اْلُمدَِّة، انـْتَـَفَع اْلُمْسَتْأِجُر أَْو اَل 

 ؛ إذ هي حمصورة يف مسألة بيع الثمر على رؤوس الشجر عندهم.اجلوائح على مسألتنا

 أحوالنص الفقهاء على سقوطها يف قد ؛ بل حبال عن املستأجر وهذا ال يعين أن األجرة ال تسقط  
 . ملآخذ خمتلفة عن مسألة وضع اجلوائح

 

 

 . 2/86منتهى اإلرادات مع شرحه  (4)
 . 3/285كشاف القناع   (5)
 . 3/286كشاف القناع   (6)
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 .فسخ العقداملسألة األوىل: حق  

ا مشروحهمث اإلقناع مث املنتهى  –مذهب متأخري احلنابلة  يف معرفةة عتمد املصادر املإن املطلع على   
ائحة العامة وأثرها على عقد اإلجارة، وكما هو ال جيد النص على صورة اجل -وحواشيها والتنقيح والغاية 

 حكم تخريجتحقيق املناط بلاحلال يف النوازل اليت ختلو من نص خاص فيها فإهنا تفتح األفق للباحثني 
 هذه الصورة مبقارنتها أبقرب الصور املنصوص عليها يف اخلصائص واألوصاف املؤثرة.

وهذا   ،تلحق عقد اإلجارة ومتنح حق الفسخ للمستأجرالطوارئ اليت    يف العام  ألصلوقد ذكر احلنابلة ا
ومن أقرب الصور املنصوص عليها  ركن العقد وحمله،ألهنا  ؛عدم القدرة على استيفاء املنفعة :األصل هو

( ما جاء يف منتهى اإلرادات وشرحه: "للصورة حمل البحث  مَيَْنُع ااِلنِْتَفاَع مبَُؤجَّرٍَة )َوُحُدوُث َخْوٍف َعامٍّ
ِه ِمْن حَمَلٍّ يُرِيُد )َكَغْصٍب( فَِلُمْسَتْأِجٍر اخْلَِياُر فَِإْن َكاَن اخْلَْوُف َخاصًّا مبُْسَتْأِجٍر َكَخْوِفِه ِمْن السََّفِر لُِقْرِب َعُدوِّ 

َفَعِة اِبْلُكلِّيَِّة َأْشَبَه َمَرَضهُ أِلَنَُّه ُعْذٌر خَيَْتصُّ بِِه اَل  ؛ُسُلوِكِه ملَْ مَيِْلْك اْلَفْسخَ   .(7)" مَيَْنُع اْسِتيَفاَء اْلَمنـْ

)َوَلْو َحَدَث َخْوٌف َعامٌّ مَيَْنُع ِمْن ُسْكىَن : "ميف اإلقناع مع شرحه يف قوهلأيضًا وجاءت هذه الصورة 
فَاْمتَـَنَع ُخُروُج اْلُمْسَتْأِجِر إىَل اأْلَْرِض( الَّيِت اْسَتْأَجَرَها لِيَـْزَرَعَها اْلَمَكاِن الَِّذي ِفيِه اْلُمْسَتْأَجرَُة، أَْو ُحِصَر اْلبَـَلُد  

َفَعِة فـَيَـثْـُبُت بِِه اخْلَِياُر َكالْ  َغْصِب.)َوِإْن َكاَن اخْلَْوُف )فـََلُه اْلَفْسُخ( أِلَنَُّه أَْمٌر َغاِلٌب َمَنَع اْلُمْسَتْأِجَر اْسِتيَفاَء اْلَمنـْ
 َمَرٍض ْلُمْسَتْأِجِر، َكَمْن َخاَف َوْحَدُه لُِقْرِب َأْعَدائِِه ِمْن اْلَمْوِضِع اْلَمْأُجوِر، أَْو ُحُلوهِلِْم يف َطرِيِقِه، َأوْ َخاصًّا ابِ 

َفَعةِ  َر أَْو َحْبٍس( َوَلْو ظُِلَم )ملَْ مَيِْلْك اْلَفْسَخ( أِلَنَُّه ُعْذٌر خَيَْتصُّ بِِه اَل مَيَْنُع اْسِتيَفاَء اْلَمنـْ  اِبْلُكلِّيَِّة أِلَنَّ َلُه َأْن يـَُؤجِّ
 . وبنحومها وردت الصورة يف غاية الشيخ مرعي مع شرح الرحيباين.(8)"ِلَمْن يـَُقوُم َمَقاَمهُ 

 على الضوابط التالية:  -املذكورة  – أهنا علقت حق الفسخ يف الصورة  جتدوبتأمل هذه النصوص 

جرائم  أما اخلوف فإنه وإن أريد به أصالة ما يقابل األمن من  :صراحلوف أو اخلحدوث  -1
عن قيد ذلك فيدخل فيه األمن الصحي؛ السيما مع انتشار  مطلقٌ  النص إال أن  االعتداء

املنع :  املنتهى واإلقناع. وأما احلصر فإنه  لوضعيف الزمن املقارن    -كالطاعون  -األوبئة املعدية  
 من الوصول للمأجور ابألمر السلطاين أو القرار احلكوميه املنع ُ ابحملاصرة وأيخذ حكمَ 

 .لوجوب االلتزام هبا شرعاً   وحنومها

 

 . 2/267منتهى اإلرادات مع شرحه  (7)
 . 4/30كشاف القناع   (8)
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هنا عموم   يكفي، و فقط  على جمموع الناس وليس خاصاً ابملستأجر  أن يكون احلادث عاماً  -2
أبال يكون املانع لعني املستأجر كمرضه هو وحده، ويدخل يف  احلادث جلنس املستأجرين

جلنس املستأجرين   فهو منعٌ   لكل من يزاوهلا  بوصفها أنشطةً   منعت بعض األنشطةالعموم ما لو  
ولو مل يكن مزاواًل هلذا النشاط إال شخص واحد يف الواقع؛ ألن املنع متسلط على اجلنس ال 

 على العني. 
وهل يدخل يف نصهم لو ابلكلية،  من استيفاء املنفعة أن يرتتب على هذا احلادث املنع   -3

فيه نظر، ولعل ؟ من كامل مدة العقد ملدة يوم أو يومني مثال ابلكلية نع استيفاء املنفعة مُ 
كما هو   يشمل ذلك؛ ألن اللفظ العام يشمل عمومه الزمان واملكان واألحوال نصهمعموم 

استيفاء )  ع نيوماً صدق عليه أنه مُ نع من استيفاء املنفعة ولو  من مُ ف،  مقرر يف أصول املذهب
  .(املنفعة

، ةٌ كثري   يسريةً  أبن العوارض اليت قد متنع استيفاء املنفعة مدةً ويقابل هذا وجهة النظر القائلة 
فلو جعلنا حق الفسخ ممنوحا للمستأجر يف كل عارض يسري ألدى ذلك إىل معارضة أصل 

، وأضرران ابملؤجر ضرراً خارجاً عن املألوف من أحكام الشريعة، والقاعدة لزاماً لعقود  ابالوفاء  
الشرعية الكربى أن الضرر يزال، وأما عموم النصوص الواردة يف كتب الفقه فال يصح تفسريها 

ومع عنايتهم  -د تفسري النصوص الشرعية لكوهنا صادرة من غري املعصومني، فهم بقواع
إال أنه قد يرد يف الزم قوهلم ما مل يريدوه سهواً، أو يقال فيها أن العارض اليسري  -بسبكها 

مقرر عند بعض وعموم النص ال يدخل فيه غري املقصود كما هو  ،غري مقصود يف كالمهم
 .(9)األصوليني

ل ابغتفار املنع يف املدة اليسرية فيكون مرجع املدة اليت يتحقق هبا هذا الشرط إىل انظر وإن قي
 ابلفرتة الكثرية ومنها ما يفسخ فمنها ما يفسخ ،يف ذلك النشاط ومدة العقدالنزاع حسب 

 بل منها ما يفسخ ابلساعات كما هو احلال مثالً يف نشاط أتجري الفنادق.ابليوم واليومني  

 حتققتإذا    كليا  كم أبن للمستأجر حق فسخ عقد اإلجارةهذه النصوص ميكن أن ي  ومن خالل  
 .مع مراعاة ما سيأيت قول احلنابلة يف ذلك  إىلاستناداً    املذكورةضوابط  اليف حقه  

 

ألصول املذهب تردد عندي لعدم النص اجلازم   املقصود يف عموم املتكلم القول يف مسألة دخول غري يف نسبة هذا  (9)
 فيه عنهم. 



 ورقة حبث   على عقود إجارة العقار يف اململكة العربية السعودية (COVID-19)املستجد  كوروانأثر جائحة فايروس  

12 
 

 :متعلقة ابلفسخمهمة    فروع  سبعةهنا   توتبق

  النزاع؟على من يكون عبء إثبات حتقق الضوابط يف الواقعة حمل    :األول  الفرع •

: أن كل قضية حتتفها من األوصاف ما جيعل عبء اإلثبات على طرف من أطراف الدعوى هاجلواب عن
؛ وذلك ألن بعض الصور جتعل الظاهر مع املدعي واألصل مع املدعى عليه -إما املستأجر أو املؤجر –

حىت يف  –تفصيل طويل يكون عكس ذلك يف بعض الصور، ويف مسألة تقدمي األصل أو الظاهر بينما 
 علىتركت اإلجابة عن هذا التساؤل لنظار القضااي فلذلك وضعت الضوابط العامة و  –مذهب احلنابلة 

 هلم يف كل قضية حبسبها.ما يظهر  

 .دون تعذرها  نفعةخنفاض املحق الفسخ ال  :الفرع الثاين •

املنفعة دون تعذرها نتيجة ملا مير به السوق من ظروف تؤثر خنفاض ال حق الفسخ اختلف الفقهاء يف
، لنقص املنفعةأن للمستأجر حق الفسخ    -رمحه هللا-  وقد اشتهر النقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،عليه

، ومن أتمل نصوص ه يف امللحق األولوسيأيت نقلهما عنمن األجرة الخنفاض املنفعة،    ونقل عنه أيضاً احلطّ 
 .املتأخرين من احلنابلة ظهر له أنه خمالف ملا اصطلحوا عليه من املذهب

 ي؟على الفور أو على الرتاخللجائحة  الفسخ  حق  هل   :رع الثالثالف •

كما يف العلة   االجتماعهمحكم الفسخ للغصب  آخذٌ ذكر احلنابلة أن حق الفسخ للخوف أو احلصر 
َفَعِة جاء يف كشاف القناع: "  (10)"فـَيَـثْـُبُت بِِه اخْلَِياُر َكاْلَغْصبِ أِلَنَُّه أَْمٌر َغاِلٌب َمَنَع اْلُمْسَتْأِجَر اْسِتيَفاَء اْلَمنـْ

أن الفسخ عندها وذكر  ،العني املأجورة تقال ذلك بعد أن قرر أن للمستأجر حق فسخ العقد إذا غصب
َواَل يـَنـَْفِسُخ : "  -رمحه هللا    –قال    املستأجر بذلك  مامل يرضَ   يف هذه املسألة على الرتاخي وليس على الفور

 أَتْـَلَف الثََّمَرَة مبَُجرَِّد اْلَغْصِب أِلَنَّ اْلَمْعُقوَد َعَلْيِه ملَْ يـَُفْت ُمْطَلًقا َبْل إىَل َبَدٍل َوُهَو اْلِقيَمُة َأْشَبَه َما َلوْ اْلَعْقُد 
اِغ اْلُمدَِّة( أِلَنَُّه َفْسٌخ اِلْسِتْدرَاِك اْلَمِبيَعَة آَدِميٌّ َوَحْيُث ثـََبَت َلُه اخْلَِياُر فـََلُه اْلَفْسُخ)َوَلْو ُمرَتَاِخًيا َوَلْو بـَْعَد فـَرَ 

 وليس على الفور على الرتاخي للجائحةعليه فإن حق الفسخ ( 11)"ُظاَلَمٍة فـَُهَو َكاْلَفْسِخ لَِعْيٍب يف اْلَمِبيعِ 
 ،ةأنه ليس له الفسخ بعد زوال املانع من استيفاء املنفع ما دام أن اجلائحة قائمة فإذا زالت فسيأيت بعدها

 رضي املستأجر بذلك سقط حقه يف الفسخ، وعلى املؤجر عبء إثبات الرضا ببينة أو قرينة.كذلك إذا  
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فإن أخر املستأجر إثبات الفسخ حىت أقام املؤجر دعوى املطالبة ابألجرة، فللمستأجر تقدمي طلب 
املرافعات  من نظام ج/84وهو مقبول شكاًل استنادًا إىل املادة  ،عارض إبثبات فسخ العقد للجائحة

من الدفع ابلرضا ابلعقد مع اجلائحة أو عدم حتقق   ، ويكون قبول موضوعه ابلنظر إىل وقائع املرافعةالشرعية
 بدى أثناء املرافعة.الشروط على العقار حمل الدعوى وغريها من الدفوع اليت قد تُ 

 هل حيق للمستأجر فسخ العقد؟فاجلائحة أثناء مدة العقد وقبل فسخه    هى أثرانتإذا    :الفرع الرابع •

عن   به  اجلوابما ميكن    -اخلوف واحلصرأعين:    –جت عليها حكم اجلائحة  مل أجد يف الصورة اليت خرّ 
 -وهي مسألة غصب املأجور  –  مسألة اخلوف واحلصرهذه املسألة، وابلنظر إىل املسألة اليت قيست عليها  

َجارَِة )قـَْبَل يف كشاف القناع ما يلي: "  فقد قرر ِة اإْلِ )َوِإْن ُردَّْت اْلَعنْيُ( اْلَمْغُصوبَُة )يف أَثـَْنائَِها( َأْي ُمدَّ
َ ِفيَما َمَضى( َواْلَعنْيُ بَِيِد اْلَغاِصبِ اْلَفْسِخ اْستَـْوََف( اْلُمْستَ  تِِه )َوُخريِّ . هذا ما قرره  (12)"  ْأِجُر )َما بَِقَي( ِمْن ُمدَّ

يف الفسخ خالل املدة  املتبقي واخليارَ  فلم جيعل له حق الفسخ ملستقبل املدة املتبقية وإمنا جعل له استيفاءَ 
 .وسيأيت مثرة فسخ املدة املاضي يف املسألة الثانية ،فقط  املاضية املغصوبة

إذا   قرروا أنهر العيب جند أهنم  اخي  :كذلك ابلنظر إىل األصل الذي يبىن عليه الفسخ لتعذر املنفعة وهو
اْلَعْيُب الَِّذي يـُْفَسُخ بِِه( )وَ زال العيب قبل الفسخ فليس للمستأجر حق الفسخ، جاء يف كشاف القناع: "

َفَعُة َوَيْظَهُر بِِه تـََفاُوُت اأْلُْجرَِة( فـَيـُْفَسُخ ِبَذِلَك )إْن ملَْ يـَُزلْ  َجارَِة )َما تـَنـُْقُص بِِه اْلَمنـْ ( اْلَعْيُب )ِباَل َضَرٍر يف اإْلِ
َم يف اْلبَـْيعِ  ، هذا إذا أمكن صود ابلضرر هنا الضرر يف نفس الزوالواملق  (13)"يـَْلَحُقُه( َأْي اْلُمْسَتْأِجَر َكَما تـََقدَّ

 زوال العيب فال حيق للمستأجر الفسخ، فإذا زال واقعاً فال حيق له الفسخ من ابب أوىل.

 العقداملتبقي من  فسخ  ستأجر العقد فليس له حق  قبل فسخ املزال املانع من االنتفاع ابلعقار    فإنعليه  
 . النقضاء زمنه )الفسخ الكلي(؛ وذلك

 ؟أبي شيء يكون فسخ العقد   :الفرع اخلامس •

يكون إبرادة منفردة من املستأجر   -الفسخ  ضوابطإذا حتققت  -فسخ العقد من قبل املستأجر للجائحة  
كما هي القاعدة   حاكم، وال يفتقد أيضًا إىل حكم رضاهحضوره وال املؤجر وال  علموال يفتقر فقهًا إىل 

)وَُكلُّ َمْوِضٍع قـُْلَنا لَُه اْلَفْسُخ( يف اْلبَـْيِع )فَِإنَُّه يـَْفَسُخ بَِغرْيِ البيوع. قال يف كشاف القناع: " فسوخ العامة يف
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على املذهب لفسخ  احلكم اب؛ عليه فال وجه لدعوى طلب  (14)"ُحْكِم َحاِكٍم( َويف النَِّكاِح تـَْفِصيٌل أَيْيت بـََيانُهُ 
 .؛ ألنه ال يفتقر إىل حكم حاكم كما سبقإثبات الفسخ  هو يكون الطلبوالصحيح أن  

  ضرر عليه.ابلفسخ  هذه قاعدة املذهب يف الفسوخ يف غري النكاح، وال شك أن يف عدم إعالم املؤجر    

 ؟أثناء املدة  الفسخَ   إيقاعههل على املستأجر عبء إثبات    :الفرع السادس •

أقيمت على املستأجر دعوى املطالبة  إذا، فبال حكم حاكمسبق أن قاعدة املذهب صحة الفسخ 
 ابملأجور سأل عن الفرتة اليت فسخ فيها فإن كانت أثناء مدة املنع من االنتفاعفيُ  ابلفسخابألجرة فدفع 

 املؤجرَ   أعلم املستأجرُ   أما إن  ،؟  فيها  أو يكتفى بتقريره الفسخَ  أثناءها الفسخكون  هل يطالب ببينة على  ف
، أو أقام املستأجر دعوى إثبات الفسخ أثناء مدة منع بينته فهيأثناء املدة ابلفسخ أبن خاطبه أو راسله 

ي مل أجد فيه عنهم فهو حمل تردد عند وليس عنده بينة  منه ذلك  أما إذا مل يكن   ،االنتفاع أيضا فهي بينته
 العدةانقضاء  سبقت املرأة بدعوى، وقد نص احلنابلة على أنه إذا يف ذلككذلك دخول األميان نصا،  

فهل يصح ختريج  ،نه يُطلب منه البينة على كون الرجعة أثناء العدةفادعى الرجل بعدها رجعتها فيها أ
 فلتحرر. .أو أن لتلك مأخذ آخر منهما يقع إبرادة منفردة  جبامع أن كالً  مسألتنا على ما نصوا عليه

 .إن شغر العقار  وأجرة الفرتة الالحقة للفسخ  أجرة الفرتة السابقة للفسخ  :السابعالفرع   •

ل الطارئ الذي و ما مضى قبل حص  أجرةِ   دفعَ نص احلنابلة على أنه جيب على املستأجر إذا فسخ العقد  
ُأْجرَُة َما َمَضى( قـَْبَل اْلَفْسِخ ِمْن   )فَِإْن َفَسَخ( اْلُمْسَتْأِجُر )فـََعَلْيهِ منحه حق الفسخ، قال يف كشاف القناع: "

 .(15)"اْلُمَسمَّى اِلْسِتْقرَارِِه َعَلْيهِ 

إذا فسخ املستأجر العقد لعدم االنتفاع وبقيت له شواغر يف العقار مل يزهلا، فإنين مل أجد النص على   أما
إن يده بعد الفسخ يد غصب، وإن عليه أجرة املثل فيه ال يبعد أن يقال و مسألتنا؛ موضع حكمه يف 

 الذي تقتضيه قواعد املذهب.لكن هذا    اً لشغوره إن كان ملثل العقار يف هذا الوقت أجرة. مل أجد هبذا نص

وال ينال من ذلك ما قد يدفع به الفاسخ من عدم قدرته على إخالء العقار وقتها؛ وذلك لكون املسألة 
من ابب تعليق احلكم على السبب وهي من ابب الوضع وليست من أحكام التكليف فال يشرتط هلا 

 القدرة. 
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 .ابجلائحة حق حسم أجرة الفرتة اليت أتثرت:  الثانيةاملسألة  

مسألة تعذر االنتفاع للخوف   :سبق أن ذكران أن أقرب الصور اليت خترج عليها صورة اجلائحة النازلة هي
أو احلصر، ومل يذكر الفقهاء يف هذه الصورة سوى حق الفسخ العقد، ولكنهم ذكروا أن مسألة الفسخ 

أِلَنَُّه أَْمٌر كما جاء يف كشاف القناع: "  ا يف العلةمالجتماعه  للخوف واحلصر آخٌذة حكم الفسخ للغصب
َفَعِة فـَيَـثْـُبُت بِِه اخْلَِياُر َكاْلَغْصبِ َغاِلٌب َمَنَع اْلُمْسَتْأِجَر اْسِتيَفاَء   طالع على احلقوق اليت قررها . وابال(16)"اْلَمنـْ

الفسخ اجلزئي   مع ابلعقد    التمسكحق  الفقهاء للمستأجر إذا غصبت العني املستأجرة جند أهنم ذكروا أن له  
عن املدة اليت وقع فيها الغصب، وعليه قرروا أن له مطالبة املؤجر ابألجرة اليت سلمها له مقابل هذه الفرتة 

)َوِإْن ُردَّْت اْلَعنْيُ( اْلَمْغُصوبَُة )يف اليت تعذر االنتفاع من العني املأجورة فيها، قال يف كشاف القناع: " 
ِة اإْلِ  َ ِفيَما َمَضى( َواْلَعنْيُ أَثـَْنائَِها( َأْي ُمدَّ تِِه )َوُخريِّ َجارَِة )قـَْبَل اْلَفْسِخ اْستَـْوََف( اْلُمْسَتْأِجُر )َما بَِقَي( ِمْن ُمدَّ

املاضي والرجوع مبا دفعه يف الزمن فسخ البني هو: التخيري  د ابلتخيري يف املدة املاضيةاواملر  "بَِيِد اْلَغاِصبِ 
كما بني ذلك   مدة غصبهعدم فسخه ومطالبة الغاصب أبجرة املثل    وبني  ،د للمستأجر من املسمى يف العق

 .(17)الرحيباين يف شرح غاية الشيخ مرعي

ولو كان فسخه بعد لفرتة اليت أتثر هبا العقار املأجور ابجلائحة  لعليه فإن للمستأجر حق الفسخ اجلزئي  
ة إن كان قد دفعها، أو االمتناع عن دفعها إن ، وله املطالبة مبا دفعه من أجرة مقابل تلك املد زوال اجلائحة

 ما دام أنه حتققت يف األثر الضوابط املذكورة يف املسألة األوىل.  مل يكن دفعها وطالب املؤجر هبا

 .حق متديد العقد ملدة مماثلة:  الثالثةاملسألة  

متديد العقد ملدة مماثلة للمدة اليت   مل أجد يف حبثي عن احلقوق اليت قررها فقهاء احلنابلة للمستأجر حقَ 
بدون   اأثرت فيها اجلائحة؛ ولعل ذلك ألن العقد واقع على مدة معينة فإعطاء أحد طريف العقد حق زايدهت

وقد يكون املؤجر ملتزماً مع طرف آخر بعد مدة العقد   رضا الطرف الثاين مناقض لشرط الرضا يف العقود،
فإنه يزول حبسم أجرهتا واقع على املستأجر يف املدة اليت أثرت فيها اجلائحة  وأما ابلنسبة للضرر ال  مع األول،

وال يتعني تعويضه بتمديد العقد، وليس له نظري من جنسه عند  أو إعطائه حق الفسخ بشروط ذلك كله
 فقهائنا فهو غريب على أصوهلم.
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 إبدال العقار خالل املدة.  املسألة الرابعة: حق

العقار عند احلنابلة هو من العقود الواقعة على عني معينة، وال يصح أن يؤجر موصوفًا يف  إجارةعقد 
سلما   الشيء، وصحة بيع  لعدم انضباط صفاتهبيع العقار سلما  ؛ ألنه ال يصح  بل جيب تعيينهحبال    الذمة

قار حمل النزاع وال عليه فإن العقد واقع على عني الع .يف الذمة عند احلنابلةعليه هو معيار جواز العقد 
 رَ فإنه يصح أن يؤجَّ   املنقول  هذا يف العقار وهو خمالف حلكم،  بغريه  ميلك أحد الطرفني إبرادته املنفردة إبداله

كان للمستأجر طلب بدله مما   -واحلال هذه –ر جِّ ، فإن أُ إذا كان مما يصح بيعه سلماً  موصوفًا يف الذمة
 هذا خالصة قوهلم يف هذه املسألة.للمستأجر هذا احلق،  أما العقار فليس  ،  صفاتهيكون على نفس  

)َأْو  وفيما يلي نصوصهم: أما فيما يتعلق بعدم صحة أتجريه موصوفا فقد قال يف كشاف القناع: "
اِر َواْلَعَقاِر( ِمْن َبَساِتنَي  َفُة )اَل أَتْيت ِفيَها( َأْي اْلُمَؤجَّرَِة )َكالدَّ اِر َكاَنْت( الصِّ َوخنَِيٍل َوأَْرٍض َوَعْطُفُه َعَلى الدَّ

، وأما يف عدم صحة إبداله فيفهم من (18) "(ِمْن َعْطِف اْلَعامِّ َعَلى اخْلَاصِّ )فـَُتْشرَتَُط ُمَشاَهَدتُُه َوحَتِْديُدهُ 
َجارَ )قول صاحب كشاف القناع: ُة )َعَلى َعنْيٍ َمْوُصوَفٍة يف )َوِإْن ُغِصَبْت اْلَعنْيُ اْلُمْسَتْأَجَرُة فَِإْن َكاَنْت( اإْلِ

َفاِت فـَُغِصَبْت )َلزَِمهُ  ًنا بِِتْلَك الصِّ َر )َبَدهُلَا( الذِّمَِّة( أِبَْن آَجرَُه َدابًَّة ِصَفتـَُها َكَذا وََكَذا، مُثَّ َسلََّمُه َعيـْ ( َأْي اْلُمَؤجِّ
َها )فَِإْن  ِر )فـََلُه( َأْي اْلُمْسَتْأِجِر )اْلَفْسُخ(أِلَنَّ اْلَعْقَد َعَلى َما يف الذِّمَِّة اَل َعَليـْ َر( َبَدهُلَا َعَلى اْلُمَؤجِّ  ... تـََعذَّ

َجارَُة )َعَلى( َعنْيٍ ُمَعيـََّنٍة إىَل )ُمدٍَّة( َمْعُلوَمٍة أبَِْن قَاَل: َأَجْرُتك َهَذا اْلَعْبَد لِ  ْلِخْدَمِة َشْهًرا )َوِإْن َكاَنْت( اإْلِ
َ( اْلُمسْ  ِر َتْسِليِم اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه )َو( َبنْيَ )إْمَضاٍء( َأْي إبـَْقاِء اْلَعْقدِ فـَُغِصَب )ُخريِّ  َتْأِجُر )َبنْيَ َفْسِخ( اْلَعْقِد لِتَـَعذُّ

 .(19) (ِباَل َفْسٍخ )َوُمطَالََبِة َغاِصٍب أِبُْجرَِة ِمْثٍل(

 

يف   احبث مدى استحقاق املستأجر هل  يفا هو  يف احلقوق املذكورة إمنمن أحكام  ما سبق تفصيله  تنبيه: 
وصلح على أحدها، وهو حمل البحث كما سبق ذكره يف  تراضٍ احلال الذي ال يتوصل فيه الطرفان إىل 

ما إذا اتفق الطرفان على أي من احلقوق السابقة ولو بدون حتقق الشروط والضوابط املذكورة فإين أاملقدمة،  
س االتفاق أبي من األمور اليت ال يصح االتفاق عليها كالراب بشرط عدم تلبّ عند فقهائنا  ال أجد فيه مانعاً  

 وهللا أعلم.  أو الغرر أو الظلم أو خمالفة النظام العام

 

 . 3/564كشاف القناع   (18)
 . 4/29انظر: كشاف القناع  (19)
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 امللحق األول

وله  ،اجلوائح وضعيف  افّصل فيه رسالة يف جمموع الفتاوى -رمحه هللا -إن لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 : -رمحه هللا تعاىل  -، قال  ، أنقله كله لنفاستهيف عقود اإلجارةلجوائح ل خصه  فيها فصل

َجارَِة إَذا تـََعطَّلَ  َفْصٌل:" ِة َأنَّ َمَناِفَع اإْلِ َجارَِة فـَنَـُقوُل: اَل نِزَاَع َبنْيَ اأْلَئِمَّ ْت قـَْبَل التََّمكُِّن َوأَمَّا اجْلََواِئُح يف اإْلِ
ِة اْلَمِبيَعِة. أِلَنَّ الثََّمرََة ُهَناَك َقْد ِمْن اْسِتيَفائَِها َسَقَطْت اأْلُْجرَُة ملَْ يـَتَـَناَزُعوا يف َذِلَك َكَما تـََناَزُعوا يف تـََلِف الثََّمرَ 

َفَعُة الَّيِت ملَْ تُوَجْد فـََلْم تـُْقَبْض حِبَاِل. َوهِلََذا نُِقَل اإْلِ  مْجَاُع َعَلى َأنَّ اْلَعنْيَ يـَُقوُلوَن: قُِبَضْت اِبلتَّْخِلَيِة َوأَمَّا اْلَمنـْ
َجارَُة وََكَذِلَك إَذا تَِلَفْت َعِقَب قـَْبِضَها َوقـَْبَل التََّمكُِّن ِمْن ااِلنِْتَفاِع؛ اْلُمَؤجَّرََة إَذا تَِلَفْت قـَْبَل قـَْبِضَها بَ  طََلْت اإْلِ

َمِبيع بـَْعَد اْلَقْبِض إالَّ ِخاَلفًا َشاذًّا َحَكْوُه َعْن َأِب ثـَْوٍر؛ أِلَنَّ اْلَمْعُقوَد َعَلْيِه تَِلَف قـَْبَل قـَْبِضِه فََأْشَبَه تـََلَف الْ 
َفَعِة. َوَقْد يـَُقاُل: ُهَو ِقَياُس قـَْوِل َمْن يـَُقوُل ِبَعَدِم َوْضِع اجْلََواِئحِ جَ  ؛ َلِكْن يـَُقوُلوَن: ْعاًل لَِقْبِض اْلَعنْيِ قـَْبًضا لِْلَمنـْ

َا قـَْبُضَها اِبْسِتيَفائِ  َا اْلَمْعُقوُد َعَلْيِه ُهَنا اْلَمَناِفُع َوِهَي َمْعُدوَمٌة ملَْ تـُْقَبْض؛ َوِإمنَّ َها أَْو التََّمكُِّن ِمْن اْسِتيَفائَِها؛ َوِإمنَّ
َعنْيُ فـََقْد تَِلَفْت ُجِعَل قـَْبُض اْلَعنْيِ قـَْبًضا هَلَا يف انِْتَقاِل اْلِمْلِك َوااِلْسِتْحَقاِق َوَجَواِز التََّصرُِّف. فَِإَذا تَِلَفْت الْ 

َفَعِة فـَتَـ  َجارَُة. َوَهَذا يـُْلزُِمُهْم ِمثْـَلُه يف الثََّمَرِة اِبْعِتَباِر َما ملَْ يُوَجْد ِمْن قـَْبَل التََّمكُِّن ِمْن اْسِتيَفاِء اْلَمنـْ ْبُطُل اإْلِ
 َأْجزَائَِها.

َفَعِة َوَعَدُم التََّمكُِّن ِمْن اْسِتيَفاِء اْلَمْقُصوِد اِبْلَعْقِد مَ  َمْوِضَعنْيِ. ْوُجوٌد يف الْ َواأْلُُصوُل يف الثََّمرَِة َكاْلَعنْيِ يف اْلَمنـْ
َجارَِة. َوِإْن فَأَبُو ثـَْوٍر َطَرَد اْلِقَياَس اْلَفاِسَد َكَما َطَرَد اجْلُْمُهوُر اْلِقَياَس الصَِّحيَح يف َوْضِع اجْلََواِئِح َوِإْبطَا ِل اإْلِ

َجارَُة ِفيَما بَِقَي ِمْن اْلمُ  ِة انـَْفَسَخْت اإْلِ ِة ُدوَن َما َمَضى. َويف اْنِفَساِخَها يف تَِلَفْت اْلَعنْيُ يف أَثـَْناِء اْلُمدَّ دَّ
ِض اأْلَْعَياِن اْلَماِضي ِخاَلٌف َشاذٌّ. َوتـََعطُُّل بـَْعِض اأْلَْعَياِن اْلُمْسَتْأَجرَِة ُيْسِقُط َنِصيَبُه ِمْن اأْلُْجرَِة َكتَـَلِف بـَعْ 

َفَعِة َيُكوُن ِبَوْجَهنْيِ: َأَحُدمُهَا اْلَمِبيَعِة؛ ِمْثَل َمْوِت بـَْعِض الدََّوابِّ اْلُمْسَتْأَجرَِة وَ  َداِم بـَْعِض الدُّوِر. َوتـََعطُُّل اْلَمنـْ اهنِْ
ابَِّة اْلُمْسَتْأَجرَِة.  تـََلُف اْلَعنْيِ َكَمْوِت اْلَعْبِد َوالدَّ

َها َما مَيَْنُع نـَْفَعَها َكَداِر اهْنََدَمْت   َوأَْرٍض لِلزَّرِْع َغرَِقْت أَْو انـَْقَطَع َماُؤَها. َوالثَّاين َزَواُل نـَْفِعَها أبَِْن حَيُْدَث َعَليـْ
نَـُهَما ِعْنَد َأَحٍد ِمْن اْلُعَلَماِء. َوِإْن زَاَل بـَْعُض نـَْفِعَها   فـََهِذِه إَذا ملَْ يـَْبَق ِفيَها نـَْفٌع َفِهَي َكالتَّالَِفِة َسَواًء اَل فـَْرَق بـَيـْ

ِكَنُه َزرُْع اأْلَْرِض ِبَغرْيِ َماٍء َوَيُكوُن َزْرًعا اَنِقًصا وََكاَن اْلَماُء يـَْنَحِسُر َعْن اْلَمْقُصوِد َوبَِقَي بـَْعُضُه ِمْثَل َأْن ميُْ 
َجارَِة؛ فَإِ  نَّ َذِلَك َكاْلَعْيِب يف اأْلَْرِض الَّيِت َغرَِقْت َعَلى َوْجٍه مَيَْنُع بـَْعَض الّزِرَاَعِة أَْو ُنُشوَء الزَّرِْع: َمَلَك َفْسَخ اإْلِ

َجارَُة. َويف إْمَساِكِه اِبأْلَْرِش قـَْواَلِن يف اْلَمْذَهِب. َوِإْن تـََعطََّل نـَْفُعَها بـَْعَض    -ْيِع  اْلبَـ  ِة َلزَِمُه َوملَْ تـَْبُطْل بِِه اإْلِ اْلُمدَّ
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َفَعِة َما َوَقَع بِِه َكَما قَاَل اخلرقي. فَِإْن َجاَء أَْمٌر َغاِلٌب حَيُْجُر ا ِمْن اأْلُْجرَِة ِبَقْدِر َما انـْتَـَفعَ  ْلُمْسَتْأِجَر َعْن َمنـْ
ِة انِْتَفاِعِه.   َعَلْيِه اْلَعْقُد َلزَِمُه ِمْن اأْلُْجرَِة مبِْقَداِر ُمدَّ

َفَعِة َما لَْيَس ُهَو اْلَمْقُصوُد اِبْلَعْقِد ِمْثَل َأْن يـَنـَْقِطَع اْلَماُء َعْن اأْلَْرِض  اْلُمْسَتْأَجرَِة لِلزَّرِْع َوِإَذا بَِقَي ِمْن اْلَمنـْ
اُر اْلُمتَـَهدَِّمُة مُيِْكُن َنْصُب َخْيَمةٍ   ِفيَها َواأْلَْرُض َومُيِْكُن ااِلنِْتَفاُع هِبَا ِبَوْضِع َحَطٍب َوَنْصِب َخْيَمٍة وََكَذِلَك الدَّ

َجارَُة  َها: فـََهْل تـَْبُطُل اإْلِ ُهَنا؟ أَْو َيُكوُن َهَذا َكالنـَّْقِص الَِّذي مَيِْلُك بِِه الَّيِت َغرَِقْت مُيِْكُن َصْيُد السََّمِك ِمنـْ
: َأَحُدمُهَا تـَْبُطُل. َوُهَو قـَْوُل َأْكَثِر اْلُعَلَماِء َكَأِب َحِنيَفَة َوَماِلٍك َوالشَّاِفِعيِّ يف ُصورَِة اهْلَْدِم؛   اْلَفْسَخ؟ َعَلى َوْجَهنْيِ

َفَعَة َلمَّا ملَْ تَ  َوالثَّاين مَيِْلُك اْلَفْسَخ. َوُهَو   ُكْن ِهَي اْلَمْقُصوَدَة اِبْلَعْقِد َكاَن ُوُجوُدَها َوَعَدُمَها َسَواًء.أِلَنَّ َهِذِه اْلَمنـْ
رَُه أْلَوَُّل اْخَتاَنصُّ الشَّاِفِعيِّ يف ُصورَِة اْنِقطَاِع اْلَماِء. َوَقْد اْخَتارَُه اْلَقاِضي َواْبُن َعِقيٍل يف بـَْعِض اْلَمَواِضِع. َوا

 .-رمحه هللا تعاىل-انتهى كالمه    (20)"َغرْيمُُهَا ِمْن اأْلَْصَحابِ 

إَذا اْسَتْأَجَر :"  -رمحه هللا  –هذا إذا تعذرت املنفعة ابلكلية أما إذا قّلت املنفعة فقد قال يف ذلك    :تنبيه
َفَعُة إجَيارِِه لِلنَّاِس. ِمْثَل احْلَمَّاِم  َفَعُة اْلَمْعُروَفُة ِمْثَل َما َتُكوُن َمنـْ َواْلُفْنُدِق والقيسارية َوحَنِْو َذِلَك. فـَنَـَقَصْت اْلَمنـْ

َتِقَل ِجريَاُن اْلَمَكاِن َويَِقلَّ الزَّبُوُن خِلَْوِف أَْو َخرَاٍب َأْو حَتِْويِل ِذي ُسْلطَاٍن هَلُْم َوحَنِْو ذَ  ِلَك. فَِإنَُّه حَيُطُّ ِمْن َأْن يـَنـْ
َفَعِة اْلَمْعُروَفِة؛ َسَواٌء َرِضَي النَّاِظُر َوأَْهُل اْلَوْقِف أَوْ اْلُمْسَتْأجِ  َسِخطُوا.  ِر ِمْن اأْلُْجَرِة بَِقْدِر َما نـََقَص ِمْن اْلَمنـْ

َفَعِة الْ  ُ أَْعَلمُ َواَل يـَْرِجُع َعَلى اْلُمْسَتْأِجِر مبَا َوَضَع َعْنُه إَذا ملَْ تُوَضْع إالَّ َقْدَر َما نـََقَص ِمْن اْلَمنـْ  (21)"َمْعُروَفِة. َوَاَّللَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 30/288جمموع الفتاوى  (20)
 . 30/311جمموع الفتاوى  (21)
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 امللحق الثاين

وأتثريها يف احلقوق وااللتزامات  الظروف الطارئة)السابع بشأن قرار جممع الفقه اإلسالمي صدر   
 فيه:   وجاء(  العقدية

واستعرض قواعد وقد نظر جملس اجملمع يف النظائر الفقهية ذات الصلة هبذا املوضوع من فقه املذاهب  "
الشريعة ذات العالقة مما يستأنس به وميكن أن يوصى ابحلكم القياسي واالجتهاد الواجب فقها يف هذا 

 الشأن كما رجع إىل آراء فقهاء املذاهب فوجد ما يلي:

إن اإلجارة جيوز للمستأجر فسخها ابلطوارئ العامة اليت يتعذر فيها استيفاء املنفعة كاحلرب  -1
و ذلك، بل احلنفية يسوغون فسخ اإلجارة أيضا ابألعذار اخلاصة ابملستأجر مما يدل على والطوفان وحن

جواز فسخها ابلطوارئ العامة مقبول لديهم أيضا بطريق األولوية فيمكن القول: إنه حمل اتفاق، وذكر ابن 
( حتت عنوان: من طبعة اخلاجني األوىل ابملطبعة اجلمالية يف مصر 192ص/ 2رشد يف بداية اجملتهد )ج 

)أحكام الطوارئ( أنه: )عند مالك أن أرض املطر )أي البعلية اليت تشرب من ماء السماء فقط( إذا كريت 
فمنع القحط من زراعتها، أو إذا زرعها املكرتي فلم ينبت الزرع ملكان القحط )أي بسببه( أن الكراء 

يتمكن املكرتي من زرعها( انتهى كالم   ينفسخ، وكذلك إذا استعذرت ابملطر حىت انقضى زمن الزراعة فلم
 ابن رشد.

( 30ص/ 6وذكر ابن قدامة املقدسي يف كتاب اإلجارة من املغين )املطبوع مع الشرح الكبري ج  -2
أنه: )إذا حدث خوف عام مينع ذلك املكان الذي فيه العني املستأجرة، أو حتصر البلد فامتنع اخلروج إىل 

ذك، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ ألنه أمر غالب مينع املستأجر من العني املستأجرة لزرع أو حنو 
استيفاء املنفعة، فأما إذا كان اخلوف خاصا ابملستأجر مثل أن خياف وحده لقرب أعدائه ... مل ميلك 

 الفسخ، ألنه عذر خيتص به ال مينع استيفاء املنفعة ابلكلية فأشبه مرضه.

( أنه ال تنفسخ اإلجارة 239ص/ 5يف روضة الطالبني )ج  -رمحه هللا-وقد نص اإلمام النووي  -3
ابألعذار سواء كانت إجارة عني أو ذمة، وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض، أو حانوات 
حلرفة فندم، أو هلكت آالت تلك احلرفة، أو استأجر محاما فتعذر الوقود. قال النووي: وكذا لو كان العذر 

أبن مرض وعجز عن اخلروج مع الدابة، أو أكرى داره وكان أهله مسافرين فعادوا واحتاج إىل الدار للمؤجر  
 أو أتهل قال: فال فسخ يف شيء من ذلك إذ ال خلل يف املعقود عليه.
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ما يذكره العلماء رمحهم هللا يف اجلوائح جتتاح الثمار املبيعة على األشجار ابألسباب العامة كالربد  -4
وشدة احلر واألمطار والرايح وحنو ذلك، مما هو عام حيث يقرون سقوط ما يقابل اهلالك ابجلوائح   واجلراد

  من الثمن وهي قضية اجلوائح املشهورة يف السنة والفقه.

أن من استأجر ما تكون منفعة   376ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف خمتصر الفتاوى ص/  -5
ية، فنقصت املنفعة املعروفة لقلة الزبون أو خلوف أو حرب ار حلمام والفندق والقيسإدارته لعامة الناس، مثل ا

 أو حتول سلطان وحنوه فإنه حيط عن املستأجر من األجرة بقدر ما نقص من املنفعة.

من اجلزء السابق الذكر نفسه )لو استأجر دابة لريكبها أو  29وقال ابن قدامة أيضا يف الصفحة  -6
مكان معني، فانقطعت الطريق إليه خلوف حادث أو اكرتى إىل مكة فلم حيج الناس ذلك حيمل عليها إىل  

العام من تلك الطريق فلكل واحد منهما فسخ اإلجارة وإن أحب إبقاءها إىل حني إمكان االستيفاء 
(: )إن 197ص/ 4جاز(. وقال الكاساين من فقهاء احلنفية يف اإلجارة من كتاب بدائع الصنائع )ج 

يف احلقيقة امتناع من التزام الضرر، وأن انكسار الفسخ عند حتقق العذر خروج عن العقد والشرع،   الفسخ
ألنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه، فاستأجر رجال لقلعها، فسكن الوجع جيرب على القلع وهذا قبيح عقال 

 وشرعا(.

قاة واملغارسة شبيه ما ذكروا يف هذا وقد ذكر فقهاء املذاهب يف حكم األعذار الطارئة يف املزارعة واملسا
 اإلجارة.

قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من بعده وقرر كثري من فقهاء املذاهب يف اجلوائح  -7
اليت جتتاح الثمار بربد أو صقيع، أو جراد، أو دودة، وحنو ذلك من اآلفات، أهنا تسقط من مثن الثمار اليت 

 يمة ما أتلفته اجلائحة وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله.بيعت على أشجارها ما يعادل ق

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما ثبت عنه ))ال ضرر وال ضرار(( وقد اختذ فقهاء املذاهب   -8
من قوله هذا قاعدة فقهية اعتربوها من دعائم الفقه األساسية، وفرعوا عليها أحكاما ال حتصى يف دفع 

  خمتلف األبواب.الضرر وإزالته يف

ومما ال شك فيه أن العقد الذي عقد وفقا لنظامه الشرعي يكون ملزما لعاقديه قضاء عمال بقوله تعاىل 
 [.1يف كتابه العزيز: }اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود{ ]املائدة:
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د اجملمع يف ولكن قوة العقد امللزمة ليست أقوى من النص الشرعي امللزم للمخاطبني به كافة، وقد وج
مقاييس التكاليف الشرعية، ومعايري حكمة التشريع، أن املشقة ال ينفك عنها التكليف عادة حبسب 
طبيعته، كمشقة القيام يف الصالة، ومشقة اجلوع والعطش يف الصيام، ال تسقط التكليف وال توجب فيه 

كليف حبسبه، أسقطته أو خففته، التخفيف، ولكنها إذا جاوزت احلدود الطبيعية للمشقة املعتادة يف كل ت
كمشقة املريض يف قيامه للصالة ومشقته يف الصيام، وكمشقة األعمى واألعرج يف اجلهاد، فإن املشقة 
املرهقة عندئذ ابلسبب الطارئ االستثنائي، توجب تدبريا استثنائيا يدفع احلد املرهق منه، وقد نص على 

مثلة يف أحكام الشريعة اإلمام أبو إسحاق الشاطيب رمحه ذلك وأسهب يف بيانه، وأتى عليه بكثري من األ
 ملوافقات يف أصول الشريعة(.اهللا يف كتابه )

فيتضح من ذلك أن اخلسارة املعتادة يف تقلبات التجارة ال أتثري هلا يف العقود ألهنا من طبيعة التجارة، 
ثريا مبثل تلك األسباب الطارئة اآلنفة وتقلباهتا اليت ال تنفك عنها ولكنها إذا جاوزت املعتاد املألوف ك

 الذكر توجب عندئذ تدبريا استثنائيا. 

يف كتابه )إعالم املوقعني(: "إن هللا أرسل رسله وأنزل كتبه ابلعدل الذي   -رمحه هللا   –ويقول ابن القيم  
 قامت به السماوات واألرض وكل أمر خرج من العدل إىل اجلور، ومن املصلحة إىل عكسها فليس من

شرع هللا يف شيء، وحيثما ظهرت دالئل العدل وسفر وجهه فثم شرع هللا وأمره" وقصر العاقدين إمنا 
تكشف عنه وحتدده ظروف العقد وهذا القصر ال ميكن جتاهله واألخذ حبرفية هذا العقد مهما كانت 

 اين ال لأللفاظ واملباين.النتائج، فمن القواعد املقررة يف فقه الشريعة، أن العربة يف العقود للمقاصد واملع

وال خيفى أن طريق التدخل يف مثل تلك األحوال املعروضة آنفا يف العقود املرتاخية التنفيذ ألجل إجياد 
احلل العادل الذي يزيل اجلور إمنا هو من اختصاص القضاء، ففي ضوء هذه القواعد والنصوص املعروضة 

 ضية املستجدة األمهية يقرر الفقه اإلسالمي ما يلي:اليت تنري طريق احلل الفقهي السديد يف هذه الق

يف العقود املرتاخية التنفيذ )كعقود التوريد والتعهدات واملقاوالت( إذا تبدلت الظروف اليت مت فيها  -أ
التعاقد تبدال غري األوضاع والتكاليف واألسعار تغيريا كبريا أبسباب طارئة عما مل تكن متوقعة حني التعاقد 

ا تنفيذ االلتزام العقدي يلحق ابمللتزم خسائر جسيمة غري معتادة من تقلبات األسعار يف طرق فأصبح هب
التجارة، ومل يكن ذلك نتيجة تقصري أو إمهال من امللتزم يف تنفيذ التزاماته، فإنه حيق للقاضي يف هذه احلال 

توزع القدر املتجاوز للمتعاقد  عند التنازع وبناء على الطلب، تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية، بصورة
من اخلسارة على الطرفني املتعاقدين، كما جيوز له أن يفسخ العقد فيما مل يتم تنفيذه منه إذا رأى فسخه 
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أصلح وأسهل يف القضية املعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب احلق يف التنفيذ جيرب 
من فسخ العقد حبيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم،  له جانبا معقوال من اخلسارة اليت تلحقه

 ويعتمد القاضي يف هذه املوازانت مجيعا أهل اخلربة الثقات.

وحيق للقاضي أيضا أن ميهل امللتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال يف وقت قصري، وال  -ب
 يتضرر امللتزم له كثريا هبذا اإلمهال.

اجملمع الفقهي يرى يف هذا احلل املستمد من أصول الشريعة حتقيقا للعدل الواجب بني هذا وإن جملس 
طريف العقد، ومنعا للضرر املرهق ألحد العاقدين بسبب ال يد له فيه، وإن هذا احلل أشبه ابلفقه الشرعي 

 على نبينا حممد احلكيم، وأقرب إىل قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدهلا، وهللا ويل التوفيق، وصلى هللا
 انتهى قرار جممع الفقه اإلسالمي.   (22)"وآله وصحبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـ حىت الدورة الثامنة  1398قرارات جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي من الدورة األوىل  (22)
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 القانوننظر  وجهة  

وجهة نظر القانون يف معاجلة أثر هذه اجلائحة على العقود فإنه ال يسوغ أن يكون  عند البحث عن
حيث شاعت  القوانني اخلاصة الصادرة أو املعدلة يف القرن املنصرم  يف  عن نظريتني شائعتني  يف منأىذلك  

 ، األوىل: نظرية احلوادث الطارئة، والثانية: نظرية القوة القاهرة.فيه هاتني النظريتني

 نظرية األوىل: نظرية احلوادث الطارئة.ال

العقد شريعة  : "م على ما يلي1948من القانون املدين املصري الصادر عام  (147)نصت املادة 
ومع ذلك إذا املتعاقدين فال جيوز نقضه وال تعديله إال ابتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقرها القانون، 

- التعاقديالوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام  عامة مل يكن يف    استثنائيةطرأت حوادث  
صار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف  - ن مل يصبح مستحيالإو 

وبعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول. ويقع ابطال كل اتفاق على 
 ".خالف ذلك

 نطاق تطبيق النظرية:   أوال

الوضع اآليت: عقد يرتاخى وقت تنفيذه ونظرية احلوادث الطارئة تفرتض  ":-رمحه هللا-قال السنهوري 
إىل أجل أو إىل آجال، كعقد نوريد. وحيل أجل التنفيذ، فإذا ابلظروف االقتصادية اليت كان توازن العقد 
يقوم عليها وقت تكوينه قد تغريت تغريًا فجائيًا حلادث مل يكن يف احلسبان، فيختل التوازن االقتصادي 

ادث خروج السلعة اليت تعهد املدين بتوريدها من التسعرية، فريتفع سعرها وليكن احل  .للعقد اختالال خطرياً 
ارتفاعًا فاحشًا حبيث يصبح تنفذ املدين لعقد التوريد يتهدده خبسارة فادحة خترج عن احلد املألوف يف 

 خسائر التجار. فهل يؤخذ املدين يف هذه احلالة بتنفيذ التزامه مهما بلغت اخلسارة؟

دث الطارئ قد جعل تنفيذ االلتزام مستحيال، لكان قوة قاهرة ينقضي هبا االلتزام أو لو لو أن هذا احلا
يف  أنه مل يكن من شأنه إال أن جيعل تنفيذ االلتزام يعود خبسارة على التجار ال خترج عن احلد املألوف.

ع، واللتزام املدين التجارة، ملا كان له من أثر، فالتاجر يكسب وخيسر، وكل من الكسب واخلسارة أمر متوق
 .(23)"بتنفيذ التزامه كامال

 

 . 1/631الوسيط شرح القانون املدين:  (23)
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 :(24)  ذكرهشروط تطبيق النظرية على العقود، وفيما يلي ملخص ما    -رمحه هللا  –ذكر السنهوري  اثنياً  

حوادث استثنائية عامة مل  أن يكون العقد الذي تثار النظرية يف شأنه مرتاخياً: ذلك أن طروء   -1
على أن العقد إذا كان غري مرتاخ، وطرأت مع ذلك هذه ،  يكن يف الوسع توقعها وقت التعاقد 

احلوادث االستثنائية عقب صدوره مباشرة وإن كان ذلك ال يقع إال اندراً، فليس يوجد ما مينع 
 من تطبيق النظرية. 

. مثل ذلك زلزال، أو حرب، أو اضراب بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة أن جتدَّ  -2
مفاجئ، أو قيام تسعرية رَسية، أو الغاؤها، أو ارتفاع ابهظ يف االسعار، أو نزول فاحش فيها، 

. ويتبني من ذلك أن احلوادث ، أو جردا يزحف اسراابً أو وابء ينتشرأو استيالء إداري، 
ال  –أعماله أو حريق حمصوله كإفالسه أو موته أو اضطراب   –االستثنائية اخلاصة ابملدين 

 .لتطبيق نظرية احلوادث الطارئة  يتكف
أن تكون هذه احلوادث االستثنائية ليس يف الوسع توقعها: فإذا كانت متوقعة أو كان ميكن  -3

ويتفرع على أن احلادث ال ميكن توقعه أن  توقعها، فال سبيل لتطبيق نظرية احلوادث الطارئة،
عه، فإن احلادث الذي يستطاع دفعه يستوي يف شأنه أن يكون يكون أيضاً مما ال يستطاع دف

 متوقعاً أو غري متوقع. 
أن جتعل هذه احلوادث تنفيذ االلتزام مرهقاً ال مستحيال: وهنا نرى الفرق بني احلادث الطارئ  -4

والقوة القاهرة. فهما إذا كان يشرتكان يف أن كال منهما ال ميكن توقعه وال يستطاع دفعه، إال 
ا خيتلفان يف أن القوة القاهرة جتعل تنفيذ االلتزام مستحيال أما احلادث الطارئ فيجعل إهنم

إذ القوة القاهرة  ؛ويرتتب على هذا الفرق يف الشروط فرق يف األثر ،التنفيذ مرهقًا فحسب
أما احلادث الطارئ فال يقضي ، جتعل االلتزام ينقضي فال يتحمل املدين تبعة عدم تنفيذه

ل يرده إىل احلد املعقول فتتوزع اخلسارة بني املدين والدائن ويتحمل املدين شيئًا من االلتزام ب
 .تبعة احلادث

 اجلزاء يف نظرية الظروف الطارئة:  اثلثاً 

إذا توافرت الشروط املتقدمة الذكر، " جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن   
فهو قد يرى أن الظروف ال   يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول، ويقع ابطال كل اتفاق على خالف ذلك"

 

 وما يليها.   1/642الوسيط شرح القانون املدين:  (24)
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 الطارئ.تنفيذ العقد حىت يزول احلادث  تقتضي إنقاص االلتزام املرهق، وال زايدة االلتزام املقابل، بل وقف  
 . قوقد يرى زايدة االلتزام املقابل. وقد يرى إنقاص االلتزام املره

وإذا جاز للقاضي أن يقف تنفيذ االلتزام املرهق أو ينقص منه أو يزيد يف االلتزام املقابل، فإنه ال جيوز 
فااللتزام املرهق  ؛م املرهق إىل احلد املعقول "له فسخ العقد. ذلك أن النص ال جيعل له إال أن " يرد االلتزا

يبقى وال ينقضي، ولكن يرد إىل احلد املعقول. فتتوزع بذلك تبعة احلادث الطارئ بني املدين والدائن، وال 
 .(25)  يتحملها الدائن وحده بفسخ العقد 

 

 .(26)  القاهرةالقوة  : نظرية  الثانيةالنظرية  

 إذا استحال تنفيذ االلتزام التعاقدي معها كانت قوة قاهرة.سبق أن احلوادث الطارئة 

 :القوة القاهرةيف وصف   حتققهاالشروط الواجب    أوالً:

عدم إمكان التوقع: جيب أن تكون القوة القاهرة أو احلادث الفجائي غري ممكن التوقع. فإذا     -1
وجيب أن يكون احلادث غري ، أمكن توقع احلادث حىت لو استحال دفعه، مل يكن قوة قاهرة

مستطاع التوقع ال من جانب املدعى عليه فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً  
ر هنا موضوعي ال ذايت، بل هو معيار ال يكتفي فيه ابلشخص العادي، ويتطلب ابألمور، فاملعيا

 أن يكون عدم اإلمكان مطلقاً ال نسبياً.
 فإذا أمكن دفع احلادث حىت لو استحال توقعه، مل يكن قوة قاهرة.:  استحالة الدفع  -2
االستحالة كذلك جيب أن يكون احلادث من شأنه أن جيعل تنفيذ االلتزام مستحيالً، وأن تكون   -3

مطلقة، فال تكون استحالة ابلنسبة إىل املدين وحده، بل استحالة ابلنسبة إىل أي شخص 
وهذا هو الذي مييز بني نظرية القوة القاهرة ونظرية احلوادث الطارئة،  ،يكون يف موقف املدين

 فقد رأينا يف نظرية احلوادث الطارئة أن تنفيذ االلتزام يصبح مرهقاً ال مستحياًل.

 املسئولية.  وعدم حتققعالقة السببية،  انعدام ال  :هو  على العقودأثر القوة القاهرة   نياً:اث

 

 وما يليها.  1/646الوسيط شرح القانون املدين:  ملخصا من (25)
 وما يليها.  1/646ملخصا من الوسيط شرح القانون املدين:  (26)
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فيبقى    ،وقد يكون من أثر القوة القاهرة ال اإلعفاء من تنفيذ االلتزام، بل وقف تنفيذه حىت يزول احلادث
 االلتزام موقوفاً على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال احلادث.

 أن يعدال ابتفاقهما من أثر القوة القاهرة، ويرتتب على ذلك أنه جيوز هلما أن يتفقا هذا وجيوز للطرفني
ال خيلى املدين من التزامه، أو أن يتفقا على عدم إخالء املدين من التزامه عند وقوع   على أن القوة القاهرة

 كاحلرب.حادث معني  

حمل اعتبار يف كثري من القوانني اخلاصة   والنظريتان ،  ى العقاراجلائحة علعاجل القانون هباتني النظريتني أثر  
بزايدة شروط يف بعضها أو نقص شروط يف بعضها اآلخر، وتطبق أحكام كل نظرية على الواقعة والعامة 

 انطبقت عليها شروطها الواقعية.اليت  

 

 

 

 

 

 ستظهر مزيدٌ   نظر الدعاوى  د عودة العمل القضائي واستئنافوبع  ،انتهى ما أردت بيانه من هذه الورقة
لت يف نشر هذه الورقة جِ فيما بعد، وقد عَ  من املسائل حتتاج إىل دراسة لعل هللا ييسر حصرها ودراستها

واحلمد هلل رب العاملني   ولتكون أساساً لبناء غريها عليها.قبل اكتمال حصر املسائل    للحاجة املتحققة إليها
 .وعلى آله وصحبه أمجعني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد بن عبد هللا

 هـ6/10/1441املوافق    اجلمعة  ليلةحرر  

 جبدة                                                                                    

 


