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The Novel Coronavirus Pandemic between the Theories of
Emergency Conditions and Force Majeure and its Impact on
Contractual Obligations
A comparative Study in Islamic Jurisprudence

Prof. Hosni Mahmoud Abdel Dayem Abdel Samad
Professor of Civil Law - College of Law - Ajman University
h.abdelsamad@ajman.ac.ae
Abstract
This study revolves around an old and renewed topic, which is: the new
Corona epidemic between the two theories of emergency conditions and force
majeure and its impact on contractual obligations, a study in comparison to
Islamic jurisprudence. The study addressed this topic, through an
introduction, three sections, and a conclusion. The introduction contained the
introductory topic, the problematic of the topic, its importance, the reasons
for writing it, the methodology used in writing it, and its pl
The first topic dealt with defining the vocabulary of the title (Corona
epidemic, the theories of emergency conditions, force majeure - impact contractual obligations), and the second topic addressed (the legal and legal
nature of the emerging corona epidemic), and the third topic spoke about (the
impact of the spread of the new Corona epidemic and its implications for
contractual obligations. Then came the conclusion, in which the researcher
recorded the most important findings and recommendations of the study.
Whereas, the impact of the Corona epidemic on contractual obligations varies
according to its adaptation, as it is an emergency circumstance, which makes
the implementation of the contract cumbersome for one of the parties, severe
exhaustion, so the judge applies the theory of emergency conditions. Or
considering him a force majeure, and thus the judge applies the theory of force
majeure to him.
Keywords: Epidemic, Corona, theory, emergency conditions, the majeure
force, Civil Transactions Law, Islamic Fiqh,
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وباء كورونا املستجد بني نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة
إلسالمي*
َ
وأثره عىل االلتزامات التعاقدية دراسة مقارنة بالفقه ا ِ
أ.د .حسني حممود عبد الدايم عبد الصمد
أستاذ القانون املدين – كلية القانون – جامعة عجامن
h.abdelsamad@ajman.ac.ae

ملخص البحث:
هذه الدارسة تدور حول موضوع قديم متجدد ،وهو :وباء كورونا املستجد بني نظريتي
الظروف الطارئة والقوة القاهرة َ
وأثره عىل االلتزامات التعاقدية دراسة مقارنة بالفقه

ا ِ
إلسالمي .وقد تناولت الدراسة هذا املوضوع ،من خالل مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
وأمهيتهَ ،
وقد احتوت املقدمة عىل االفتتاحية ،وإِشكالية املوضوعَ ،
وأسباب الكتابة فيه،
واملنهج املتبع يف كتابته ،وخطته .وعالج املبحث األَول التعريف بمفردات العنوان (وباء
كورونا ،نظريتا الظروف الطارئة ،والقوة القاهرة – األَثر – االلتزامات التعاقدية) ،وتناول

املبحث الثاين معاجلة (الطبيعة الرشعية والقانونية لوباء كورونا املستجد) ،وتكلم املبحث
الثالث عن َ
(أثر انتشار وباء كورونا املستجد وانعكاساته عىل االلتزامات التعاقدية) ،ثم

ّ
سجل فيها الباحث َأهم ما توصلت إِليه الدراسة من نتائج ،وتوصيات.
جاءت اخلامتة ،وقد
حيث إن أثر وباء كورونا عىل االلتزامات التعاقدية ،خيتلف باختالف تكييفه ،باعتباره ظرف ًا
طارئ ًا ،جيعل تنفيذ العقد ُمرهق ًا ألَحد طرفيه ،إِرهاق ًا شديد ًا ،فيطبق القايض نظرية الظروف
الطارئةَ .أ ْو اعتباره قوة قاهرة ،وبالتايل ُيطبق عليه القايض نظرية القوة القاهرة.
الكلامت املفتاحية :وباء ،كورونا  ،نظرية ،الظروف الطارئة ،القوة القاهرة ،قانون
املعامالت املدنية ،الفقه اإلسالمي.
 استُلم بتاريخ  2020/9 /03و أجيز للنرش بتاريخ .2020/ 11/01
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[أ .د .حسني عبد الصمد]

الـمقـدمـــة:
َ
ونسأله الثبات عىل الرصاط
احلمد هلل رب العاملني ،نحمده سبحانه عىل النهج القويم،
وس ّطر ِيف كتابه العزيزَ ،أ نن ُه َت َع َاَل
املستقيم ،ونشهد َأ ْن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك لهَ ،ب ن َ
ني َ
ِ
ِ
ِ
ف ِْ
اإلن َْس َ
ُي َر ُج فِ ِيه ،فقال تعاَلَ  :ال ُي َك ِّلفُ اَّللهُ
َال ُي َك ِّل ُ
ان َما َال ُيطي ُق ُهَ ،و َال َي ْقد ُر َع َل ْيهَ ،و َال ُ ْ
ت .)1( 
ت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْ
َن ْف ًسا إِ هال ُو ْس َع َها ََلا َما ك ََس َب ْ

يف
ونشهد َأ ْن حممد ًا عبده ورسوله ،وصفيه من خلقه وحبيبهَ ،أ ْو َض َح ِِلُ َمتِ ِه َأ نن ُه َال َتك ِْل َ
يف بِمست ِ
ور َع َل ِيهَ ،ف َ ِ
نإال بِ َم ْقدُ ٍ
يلَ ،ف َق َال ِيف َح ِد ْي ٍثه َ ِ
َح ٍ
الَش ْيف  :ا ْك َل ُفوا ِم َن ا ْل َع َم ِل َما
ال َتكْل َ ُ ْ
ب ا ْل َع َم ِل إِ ََل اَّللهِ َأ ْد َو ُم ُهَ ،وإِ ْن َق ّل.)2(
تُطِي ُق َ
ونَ ،فإِ هن اَّللهَ َال َي َملَ ،حتهى َمتَلواَ ،وإِ هن َأ َح ه
اللهم ِ
صل وسلم وبارك و َأنعم عليه ،وعىل آله اِلطهار ،و َأصحابه اِلَخيار ،و َم ْن تبعهم

بإِحسان إَل يوم الدين .وبعد ..

نشأت صحيحة ،طبق ًا ملقتضيات الفقه ِ
فإِ نن اِلَصل يف العقود ،إِذا َ
اإلسالمي والقانون،
َأ ْن تُرتب آثارها ،وت ِ
ُلزم عاقدهيا بام ور ّد فيها ،وال تُعدّ ل إِ نال بموافقة طريف العقد .وبعبارة
ُأخرى :يتضمن العقد قوة ُم ِ
لز َمة لطرفيهَُ ُ ،تتِم عليهام احرتامه ،والرضوخ ِ
واإلذعان لكل
َأحكامه .فالعقد ،بالنسبة إَِل طرفيه ،ويف حدود تنظيم العالقات التي ُيكمها ،كالقانون(،)3
( )1سورة البقرة جزء من اآلية رقم.286 :
الس ِج ْستاين :سنن َأيب داود  -املحقق :حممد حميي الدين
)َ (2أبو داود سليامن بن اِلَشعث بن إِسحاق بن عمرو اِلَزدي ِّ
ِ
ِ
اب
َاب ال نص َالة َ -ب ُ
عبد احلميد  -النارش :املكتبة العرصية  -صيدا  -بريوت  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ  -كت ُ
ِ
ِ ِ
الص َال ِة – ج 2ص - 48طرف حديث رقم.1368 :
َما ُيؤْ َم ُر بِه م َن ال َق ْصد ِيف ن
) (3وهذا ما ُي َس نمى بــ( :قانون العقد) ،ومؤَ داهَ ( :أ نن عقد الشخص ُم ْل ِزم له بمضمونهِ ،
كاإللزام القانوين للمكلف ،وإِ ْن
اختلفا يف املصدر ،من حيث إِ ّن القانون ُي ْل ِزم املكلف بإرادة غريه ،وهو الشارعَ .أما العقد ،ف ُي ْل ِزم صاحبه بإرادته .وكام ال

يستطيع َأ ْن يتحلل من التكليف القانوين إِال بتنفيذه ،ال يستطيع َأ ْن يتحلل من الرابطة العقدية وما فرضته عليه من
التزامات بإِرادته ،إِ نال بموافقة املتعاقد اآلخرَ ،أ ْو بتنفيذ العقدَ ،أ ْو بمسوغ ُي ِقره القانون) .د /مصطفى َأمحد الزرقا:
حمارضات يف القانون املدين السوري – النارش :جامعة الدول العربية – معهد الدراسات العربية العالية – الطبعة اِلُوَل
[العدد الثامن والثمانون -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021
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فال يستطيع َأحدمها َأ ْن يستقل بنقضه ،وال بتعديله ،مامل ُيرصح له االتفاقَ ،أ ْو القانونَ ،أ ْو
القضاء بذلك .وهذا هو املبدأ اِلَسايس العام يف جمال نظرية العقد ،والذي ُيط َلق عليه
اصطالح( :مبدأ القوة امللزمة يف العقد)( .)4وقد تضمنته الفقرة اِلُوَل من املادة  147من
القانون املدين املرصي ،بقوهلا( :العقد رشيعة املتعاقدين ،فال جيوز نقضه ،وال تعديله إِ نال

باتفاق الطرفنيَ ،أ ْو ل َ
ألسباب التي ُيقررها القانون).

وهذا هو املعنى الذي قصدت إليه املادة  267من قانون املعامالت املدنية االُتادي
ِ
اإلمارايت ،حني قالت( :إِذا كان العقد صحيح ًا الزم ًا ،فال جيوز ِلَحد املتعاقدين الرجوع
فيه ،وال تعديله ،وال فسخه ،إِ نال بالرتايضَ ،أ ْو التقايضَ ،أ ْو بمقتىض نص يف القانون) .وقد
تَوج اهلل تعاَل ،مبدأ إِلزام العقد بقوله :ي َاأُّيا ا هل ِذين آمنُوا َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود .)5(وقول الرسول
ُ
ْ
ّ َ
َ َ
َ َ
الكريم  :املُسلِم َ ِ
ُشوطِ ِه ْم .)6(وعليه ،فالعقد قانون َأ ْو رشيعة املتعاقدين ،فال
ْ ُ
ون عنْدَ ُ ُ
يستطيع َأحدمها ،بحسب اِلَصلَ ،أ ْن ينقضهَ ،أ ْو ُيعدّ ل يف َأحكامه ،ما مل يسمح له هو نفسه
عام 1954م – بند  31ص .37 – 36

) (4د /عبد الفتاح عبد الباقي :موسوعة القانون املدين املرصي ،نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة ،دراسة معمقة بالفقه
ِ
اإلسالمي – النارش :بدون – الطبعة :بدون – تاريخ النَش عام 1984م – الكتاب الثاين – بند  270ص  ،538د /عبد

الرزاق َأمحد السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد – اجلزء اِلَول نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام
– النارش :دار إِحياء الرتاث العريب – بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 1964م – بند  411ص .625 – 624
) (5سورة املائدة جزء من اآلية رقم .1 :وقول اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه( :إِ نن م َقاطِ َع احل ُق ِ
وق ِعنْدَ
ُ
َ
ِ
رش ْط َت) .حممد بن إِسامعيل َأبو عبد اهلل البخاري اجلعفي :اجلامع املسند الصحيح املخترص من ُأمور
الَشوط َو َل َك َما َ َ
رُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه و َأيامه صحيح البخاري  -املحقق :حممد زهري بن نارص النارص  -النارش :دار
الَش ِ
ِ
ِ
وط ِيف ا َمل ْه ِر ِعنْدَ ُع ْقدَ ِة النِّك ِ
َاح – ج3
الَشوط َ -ب ُ
طوق النجاة  -الطبعة اِلُوَل عام 1422هـ2001/م -كت ُ
اب ر ُ
َاب ر ُ
ص  .190ثم عبارة ابن تيمية ،التي تُعتربٍ ،
بحقَ ،أحسن صياغة فقهية دستورية ملبدأ سلطان ِ
اإلرادة العقدية يف الفقه
ِ
ِ
ِ
ِ
يجت َُها ُه َو َما َأ ْو َجبَا ُه ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه َام بِال نت َعا ُق ِد) .تقي
اإلسالمي ،وهي قوله رمحه اهلل :
(اِلص ُل ِيف ا ْل ُع ُقود ِر ََض املُْ َت َعاقدَ ْي ِن َونَت َ
ْ
الدين َأبو العباس َأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين :الفتاوى الكربى – النارش :دار الكتب العلمية –
ِ
َاب ا ْل ُب ُيو ِع  -ج 4ص .93
بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 408هـ1987/م – كت ُ
ِ
ِ
َاب ِ
اب َب ِ
َس ِة – ج 3ص .92
اإل َج َارةَ -ب ُ
) (6البخاري :مرجع سابق -كت ُ
اب َأ ْج ِر ن
الس ْم َ َ
384
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[أ .د .حسني عبد الصمد]

بذلكَ ،أ ْو يسمح له به القضاءَ ،أ ْو القانون.
هذا ،وتعترب قاعدة :العقد رشيعة املتعاقدين ،من آثار مبدأ سلطان ِ
اإلرادةُ ،
وُتليها
اعتبارات دينية و َأخالقية ،واجتامعية واقتصادية .فاالعتبار الديني واِلَخالقي ،يتمثل يف
وجوب الوفاء بالعهد واحرتام املواثيق( ،)7واالعتبار االجتامعي واالقتصادي ،يتمثل يف
وجوب استقرار املعامالت(.)8
ويرتتب عىل قاعدة :العقد رشيعة املتعاقدين (مبدأ لزوم العقد) ،وجوب تنفيذ العقد
بجميع ما اشتمل عليه ،وبطريقة تتفق مع ما ُيوجبه حسن نية( .)9واحرتام هذا املبدأ ،ال
يفرض عىل املدين فقط ،بل وعىل الدائن َأيض ًا .فبالنسبة للمدين ،عليه َأ ْن يتخري َأفضل
الوسائل املناسبة لتنفيذ االلتزام ،بام ُيقق مصلحة الدائن .وبالنسبة للدائن ،فإِ نن تنفيذ العقد
بحسن النية ،يوجب عليه َأ ْن يتعاون مع املدين لتنفيذ التزامه.

وإِذا كانت القاعدة هي تنفيذ العقد بجميع ما اشتمل عليه ،إِ نال َأ نن هذه القاعدة ليست
مطلقة ،بل بل يرد عليها استثناء هامِ ،لَ نن ُه إِذا كان العقد يستند يف َأساسه إَِل فكرة العدل،
وإَِل قوة القانون ،فإِنّه خيضع َأيض ًا يف حياته َ
لتأثري فكرة العدل ،وتطور غايات القانون.
ولذلك ،قرر املَشع نظريتي( :الظروف الطارئة) ،و( :القوة القاهرة) ،خرج فيهام املَشع
َان َم ْسئُوالً ،سورة ِ
) (7يقول اهلل تعاَلَ  :و َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ نن ا ْل َع ْهدَ ك َ
اإلرساء جزء من اآلية رقم .34 :وقال الرسول
الكريم  :إِ نن ِخ َي َار الن ِ
ناس َأ ْح َسن ُُه ْم َق َضا ًء  .مسلم بن احلجاج َأبو احلسن القشريي النيسابوري :املسند الصحيح
املخترص بنقل العدل عن العدل إَِل رسول اهلل  -املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي  -النارش :دار إِحياء الرتاث العريب -
ِ
ِ
ف َش ْيئًا َف َق َىض َخ ْ ًريا ِمنْ ُهَ ،و َخ ْ ُريك ُْم
است َْس َل َ
َاب املُْ َسا َقاةَ -ب ُ
بريوت  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ  -كت ُ
اب َم ِن ْ
َأ ْح َسنُك ُْم َق َضا ًء – ج 3ص  - 1224طرف حديث رقم.1600 :
) (8د /حممد لبيب شنب :دروس يف نظرية االلتزام (الكتاب اِلَول مصادر االلتزام) – مرجع سابق – بند  203ص ،252
د /حممد اخلرضاوي :اآلثار القانونية لفريوس كورونا املستجد عىل االلتزامات التعاقدية – بحث منشور يف جملة إِحياء علوم
القانون املغربية – عدد خاص بعنوان( :الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا) عدد مايو 2020م – ص .269

) (9املادة  148من القانون املدين املرصي رقم  131لسنة  ،1948واملادة  246من قانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت

رقم  5لسنة 1985م.
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عىل القوة امللزمة للعقد ،وذلك ُتقيق ًا للعدل .ولعل مما يدخل يف نطاق هاتني النظريتني ما
يعيشه العامل يف الوقت الراهن ،من انتشار وباء فريوس كوروناَ ،وباء العرص املُست ِ
َجدُ
(املصطلح اإلنجليزي املخترص ،)COVID-19( :والذي كثر احلديث عنه يف وسائل
ِ
اإلعالم املختلفة املرئية واملسموعة واملكتوبة ،والذي ُيعترب من َأخطر اِلَوبئة املعدية،
و َأكثرها فتك ًا ِ
باإلنسان ،وما صحبه من إِجراءات وتدابري احرتازية استثنائية ،مرتبط بحالة
القوة القاهرة والطوارئ الصحية التي فرضتها خمتلف بلدان العامل ،التي انتَش فيها الوباء
بَسعة جمنونة ،لتفادي تفيش العدوى بني َأفرادها ،واحلد من رسعة انتشاره ،بعد إِعالن

منظمة الصحة العاملية بتاريخ  11مارس 2020مَ ،أ نن وباء كورونا (كوفيد  ،)19بات وبا ًء
عاملي ًا ،بعد َأ ْن اجتاح خمتلف دول العامل .نتيجة لذلك ،تعطلت العديد من اِلَنشطة املهنية
والتجارية والرياضية ،و َأثرت بشكل سلبي واضح عىل العالقات القانونية بوجه عام،
والعالقات التعاقدية عىل وجه اخلصوص ،حيث تتصدع هذه الروابط التعاقدية نتيجة
فأ ِ
الركود الذي حاق بجميع قطاعات الدولةُ ،
غلقت احلدود الربية والبحرية واجلوية،

وتعطل ِ
اإلنتاج بسبب حظر التجوال غري املأذون به ،وااللتزام بقواعد العزلة واحلجر
الصحي ،حلامية اِلَنفس واآلخرين .ومن ثم ،تم وقف العمل يف َأغلب الوزارات
واملؤسسات واملصالح احلكومية واملحال العامة واملكاتب اخلاصة ،اِلَمر الذي جعل من

املستحيل عىل امللتزم (املدين)َ ،أ ْو عىل اِلَقل من الصعوبة بمكان ،تنفيذ بعض االلتزامات،
َأ ْو َ
يتأخر يف تنفيذها.

وملعاجلة هذه الوضعية احلرجة ،تبنى الفكر القانوين واالجتهاد القضائي عرب العامل َأمجع،
آليتني تُعتربان من الوسائل احلامئية للملتزمني الذين يصبحون مهددين ِ
باإلفالسَ ،أ ْو الذين

ٍ
باضطراب وتصد ٍع خطري .هاتان اآلليتان ،مها نظريتا :القوة
َأصبحت ذمتهم املالية ُمصابة
القاهرة ،والظروف الطارئة ،اللذان يرميان إَِل عالج احلاالت التي ُيصبح فيها تنفيذ االلتزام

النعاقدي مستحي ً
ال (القوة القاهرة)َ ،أ ْو ُيصبح صعب التنفيذ (الظروف الطارئة) ،ومها يف
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اِلَصل ُيعدان تطبيق ًاَ ،أ ْو تكريس ًا ملبدأ إِسالمي َأصيل مفادهَ ( :أننه ال تكليف بمستحيل)،
َأ ْو( :ال تكليف بام جياوز الوسع والطاقة العادية ِ
لإلنسان)( ،)10مما َحت َنم علينا تدارس َأثر
انتشارَ ،أ ْو تفيش هذا الوباء عىل االلتزامات التعاقدية.
إِشكالية الدراسة وتساؤالهتا:
إِ نن إِشكالية املوضوع تدور ،حول السؤال الرئيس التايل :ما مفهوم نظريتي الظروف
الطارئة والقوة القاهرة ،اللتني من َ
شأهنام َأ ْن جيعال تنفيذ املدين اللتزامه مستحيالًَ ،أ ْو صعب
التنفيذ؟ وما هي الطبيعة القانونية والَشعية لوباء كورونا املستجد؟
أ) فهل ُيمكن اعتباره بمثابة قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ االلتزام التعاقدي؟ َأ ْم َأ ّن ُه
جمرد حادث استثنائي ،يدخل يف مصاف نظرية الظروف الطارئة ؟ َأ ْم َأ ّن ُه ُيمثل اِلَمرين مع ًا
(القوة القاهرة ،والظروف الطارئة)؟

ب) وهل َي ْع ِرف الفقه ِ
اإلسالمي نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ،ويضع هلام
ال َ
َتأصي ً
وتأطري ًا؟
ج) وما هو َتأثري انتشار وباء كورونا وانعكاساته عىل العالقات التعاقدية؟
د) وما هي حدود سلطة القضاء يف زمن وباء كورونا بني إِعامله لنظرية القوة القاهرةَ ،أ ْو
الظروف الطارئة يف نطاق تنفيذ االلتزامات التعاقدية؟ .هذه اِلَسئلة وغريها ،هي ما
سنحاول ِ
اإلجابة عليه من خالل هذه الدراسة ،بمشيئة اهلل تعاَل.
) (10د /حممد اخلرضاوي :اآلثار القانونية لفريوس كورونا املستجد عىل االلتزامات التعاقدية – مرجع سابق – ص
 ،270د /حممد اِلَيويب :املركز القانوين للمدين يف واقعة فريوس (كورونا كوفيد  – )19بحث منشور بمجلة إِحياء
علوم القانون املغربية – عدد خاص بعنوان( :الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا) عدد مايو 2020م – ص ،288
د /هند احلدويت :جائحة كورونا بني القوة القاهرة والظروف الطارئة يف عقود التجارة الدولية – بحث منشور بمجلة
إِحياء علوم القانون املغربية – عدد خاص بعنوان( :الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا) عدد مايو 2020م – ص
.392 – 391
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َأهداف الدراسة:
وتسعى الدراسة إَِل ُتقيق َأهداف عديدة ،لعل من َأمهها ما َيأيت:
 )1التعريف بمفهوم وباء كورونا ،ونظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،واِلَثر،
وااللتزامات التعاقدية.
ُ )2تديد الطبيعة الَشعية والقانونية لوباء كورونا املستجد.
 )3بيان َأثر انتشار وباء كورونا املستجد وانعكاساته عىل تنفيذ االلتزامات التعاقدية.
 )4توضيح إَِل َأ ِي حد استطاع القانون والقضاء احلد من َتأثري وباء كورونا عىل
العالقات التعاقدية ،وكيف تم التلطيف من القوة امللزمة للعقد ،يف ظل هذه الظروف،
وكيف تعامل القضاء مع النزاعات املعروضة عليه يف ظل انتشار واستفحال هذا الوباء.
منهج الدراسة:
وموضوع هذه الدراسة  -كام هو واضح  -من النوازل واملستجدات املعارصة ،واملنهج
الذي اتبعته يف دراستها ،هو املنهج االستقرائي التحلييل املقارن.
ِ
ب يف النازلة من الناحية القانونية
أ) فهو استقرائي ،حيث يتم استقراء كل ما كُت َ
والَشعية ،و َأقوم بجمعها ،ثم َأصيغ املادة العلمية َبأسلوب علمي ومنهجي رصني.
ب) وهو منهج حتلييلِ ،لَ نن رسد النصوص يقتيض ُتليلها وُتحيصها ،عىل النحو الذي
جيعلنا نتبني كفايتها ملوضوع الدراسة.
ج) وهو منهج مقارنِ ،لَ نن معاجلة املوضوع سيكون مقارنة يف ظالل الفقه ِ
اإلسالمي،
والقانون املدين املرصي ،وقانون املعامالت املدنية لدولة ِ
اإلمارات العربية املتحدة ،حتى

نتبني حقيقة اِلَمر ،ووجه الصواب فيه ،عىل الوجه الذي يستفيد منه القارئ ،والباحث،
والدن ارس ،واملهتنم من َأهل الَشعَ ،أ ْو القانون.
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خطة الدراسة:
ِ
لإلحاطة بموضوع الدراسة ،ومعاجلة إِشكالياهتاَ ،
ارتأينا تناوهلا يف مقدمة ،وثالثة
مباحث ،وخاُتة ،وثبت للمصادر واملراجع ،وفهرس للموضوعات ،وذلك عىل النحو
التايل:
املقدمة :وُتتوي عىل االفتتاحية ،وإِشكالية الدراسة ،و َأهدافها ،واملنهج املتبع يف كتابتها،
وخطتها.
املبحث األَول :التعريف بمفردات العنوان (وباء كورونا ،نظريتا الظروف الطارئة،
والقوة القاهرة – اِلَثر – االلتزامات التعاقدية).
املبحث الثاين :الطبيعة الَشعية والقانونية لوباء كورونا املستجد.
املبحث الثالثَ :أثر انتشار وباء كورونا املستجد وانعكاساته عىل االلتزامات التعاقدية.
اخلامتة :وجعلت فيها َأهم ما توصلت إِليه الدراسة من نتائج ،وتوصيات.
َ
وأخري ًا ،الفهارس :قمت بعمل فهرسنيَ ،أحدمها :فهرس لثبت املصادر واملراجع،
واآلخر :فهرس للموضوعات.
هذا ،و َأرجو من اهلل سبحانه وتعاَلَ ،أ ْن نكون قد وفقنا إَِل الصواب فيام كتبناه ،و َأ ْن
َيأجرنا خري اجلزاء فيام بذلناه ،و َأ ْن يعاملنا بجوده وكرمه ،ال بعملنا وجهدنا .فهو َأهل الكامل

والكرم ،ونحن َأهل التقصري واخلطأ .وآخر دعوانا َأ ْن احلمد هلل رب العاملني .و ُأذك ُِّر بقول
ال  ج هل من الَ عيب فِ ِ
القائل ( :)11إِ ْن َ ِ
َتدْ َع ْي َب ًا َف ُسده َْ
يه َو َع َ
اخل َل َ
ال
َ َ ْ َْ َ

( )11الشيخ العالمة حممد اِلَمني بن عبد اهلل اِلَرمي العلوي اهلرري الشافعي :تفسري حدائق الروح والرُيان يف روايب
علوم القرآن  -إِرشاف ومراجعة :د/هاشم حممد عىل بن حسني مهدي  -النارش  :دار طوق النجاة  -بريوت  -لبنان -

الطبعة اِلُوَل عام 1421هـ2001/م  -ج 20ص َ ،5أبو الفرج شمس الدين عبد الرمحن بن حممد بن َأمحد بن قدامة
املقديس اجلامعييل احلنبيل :الَشح الكبري عىل متن املقنع :الطبعة :بدون  -النارش  -دار الكتاب العريب للنَش والتوزيع -
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املبحث األَول
التعريف بمفردات العنوان (وباء كورونا ،نظريتا الظروف الطارئة ،والقوة
القاهرة ،األَثر ،االلتزامات التعاقدية)
لكل فن مصطلحات اخلاصة به ،ولكل بحث مصطلحات ومواضعات َأيض ًا .ولكي
يكون القارئ عىل علم ودراية هبذه املصطلحات املبثوثة يف ثنايا هذا البحث ،والتي يرتدد
ذكرها كثري ًا ،فقد َ
ارتأيت َأ ْن َأبدأ هبا ،لتكون كاملفاتيح بيد القارئ ،يفتح هبا ما ينغلق عليه
ٍ
معان ،و ُأركز عىل َأهم هذه املصطلحات .وإِعامالً لذلك ،فقد تم تقسيم هذا املبحث إَِل
من
مطلبني ،وذلك عىل النحو التايل :املطلب اِلَول :مفهوم وباء كورونا .املطلب الثاين :مفهوم
نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

املطلب األَول

مفهوم وباء كورونا
ضايف ،ملعرفة معناه ُيتاج إَل معرفة مفرداته ،ومها :وباء ،وكورونا.
وباء كورونا مركب إِ ِّ

وهذا ما سوف نعرض له من خالل الفقرات اآلتية:

َأوالً :معنى الوباء يف اللغة :الوباء :مجع َأوبئة ،مثل متاع مجعهاَ :أمتعة .والوباء ُيمد
و ُيقرصُ ،ي ُ
ئتَ ،ف ِهي َوبِيئة( .)12وقد جاء الوباء يف
أت اِلَ ْر ُضَ ،ف ِهي ُموبِئ ُةَ ،و َوبِ ْ
قالْ :أو َب ْ
املعاجم وكتب اللغةٍ ،
ملعان ،منها:
ِ
 الفساد ،قال ن ِجل ْو َهر اهل َ َو ِاءِ ،لَس ٍ
باب
الز َبيد ّيَ ( :ق َال اب ُن الننفيسَ :
الو َبا ُءَ :فساد َي ْع ِرض ِ َ
بريوت  -لبنان  -ج 8ص .627
ُ
) (12مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور :لسان العرب -النارش :دار صادر – بريوت – الطبعة اِلوَل عام
(و َب َأ)  -ج 1ص َ ،189أبو احلسن عىل بن إِسامعيل بن سيده املريس :املحكم واملحيط
1410هـ1989/م  -مادةَ :

اِلَعظم  -املحقق :عبد احلميد هنداوي  -النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان  -الطبعة اِلُوَل عام
1412هـ2000/م  -مادة( :و ب أ)  -ج 10ص .566
390

10

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/7

????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

ِ
ف الكثرية ،كَام ِيف املَ ِ
واجلي ِ
ِ
الحم)( .)13وقيل :الوباء ،هو
َس َام ِو ّيةَ ،أو َأ ْرض نية ،كاملَاء اآلسنَ ِ ،
َ َ
اسم لكل مرض عامَ ،يعم الناسَ ،أ ْو البلدان ،واملفيض إَِل املوت غالب ًا .وقيل :الوباء ،هو:
مرض شديد العدوى ،رسيع االنتشار من مكان إَِل مكان ،يصيب ِ
ٍ
اإلنسان واحليوان
ك رُل
والننبات ،وعاد ًة ما يكون قاتالً ،كال ّطاعون .وقيل( :)14الوباء ،هو الطاعون ،وهو كل موت
نازل( ،)15جاء يف فتح الباريَ ( :ق َال ِع َياض :ا ْل َو َبا ُء ُع ُمو ُم ْاِلَ ْم َر ِ
اضَ ،و َقدْ َأ ْط َل َق َب ْع ُض ُه ْم َع َىل
اد ِهَ ،ل ِكن َليس ك رُل وب ٍ
ون َأ ننه وباءِِ ،لَ ننه ِمن َأ ْفر ِ
ال نطا ُع ِ
اء َطا ُعونًا)(.)16
ََ
ْ ْ َ
ُ ََ
ُ ْ َ
ِ
 وقيل :الوباء ،باملَدِّ  :رس َعة املَو ِالوباء ،وهو
ت و َك ْث َرته ِيف النناس(َ ،)17ووبِي َئة كثري ُة
ْ
َ ُ
ُْ

املرض املعدي ،الذي ُيصيب الناس ،وينتقل بينهم بَسعة(.)18
ثاني ًا :معنى الوباء يف االصطالح :وضع الفقهاء تعريفات للوباء اصطالح ًا ،ختتلف يف
حممد بن عبد الرزّ اق احلسينيَ ،أبو الفيض ،املل ّقب بمرتىض ،الزن بيدي :تاج العروس من جواهر القاموس
حممد بن ّ
)ّ (13
 املحقق :جمموعة من املحققني  -النارش :دار اهلداية للنَش والتوزيع  -الكويت  -الطبعة اِلُوَل عام 1965م  -مادة:(وبأ)  -ج 1ص .478
) (14دَ /أمحد خمتار عمر ،بمساعدة فريق عملُ :معجم اللغة العربية املعارصة  -النارش :عامل الكتب  -القاهرة  -مرص-
الطبعة اِلُوَل عام 1429هـ2008/م  -ج 3ص .2392
) (15وجاء يف معجم لغة الفقهاء( :الوباء :بفتح الواو ...املرض الذي تفشى وعم الكثري من الناس ،كاجلدري
والكولريا وغريمها) .حممد رواس قلعجي ،وحامد صادق قنيبي  -النارش :دار النفائس للطباعة والنَش والتوزيع  -ع نَامن
 -اِلُردن  -الطبعة الثانية عام 1408هـ1988/م  -حرف الواو  -ص .498

)َ (16أمحد بن عىل بن حجر َأبو الفضل العسقالين الشافعي :فتح الباري رشح صحيح البخاري  -النارش :دار املعرفة
ِ
ِ
ِ
احل نمى -
َاب ا َْمل ْر ََض َ -ق ْو ُل ُه َب ُ
 بريوت  -لبنان  -الطبعة اِلُوَل عام 1379هـ1959/م  -كت ُاب الدر َعاء بِ َر ْف ِع ا ْل َو َباء َو ْ ُ

ج 10ص .133
َ
(َ )17أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن َأيوب القرطبي الباجي :املنتقى رشح املوطأ  -النارش :مطبعة السعادة -
القاهرة  -مرص  -الطبعة اِلُوَل عام 1332هـ  -ج 1ص .242الزبيدي :تاج العروس  -مرجع سابق  -مادة( :وبأ) -
ج 1ص .478

(و َب َأ)  -ج 1ص  ،189ابن سيدة :املحكم واملحيط اِلَعظم -
) (18ابن منظور :لسان العرب  -مرجع سابق  -مادةَ :

مادة( :و ب أ)  -ج 10ص  ،566الزن بيدي :تاج العروس  -مرجع سابق  -مادة( :وبأ)  -ج 1ص .478
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عباراهتا ،وتتفق يف مضموهنا ،وذلك كام ييل:

اسم لِك ُِّل َم َر ٍ
ض َعا ٍّمَ ،طا ُعون ًا ك َ
َان ْأو
أ) فقد َع نر َف ُه فقهاء اِلحناف ،بقوهلم( :ا ْل َو َبا َء ْ
َغ ْ ِريه)(.)19

(وا ْل َو َبا ُء :ك رُل َم َر ٍ
ض َعا ٍّمَ .و َق َال َب ْعضُ ،ه َوَ :م َر ُض
ب) َو َع نر َف ُه فقهاء املالكية،
بقوهلمَ :
ُ
ُون خمُ َالِ ًفا لِ ْلمعت ِ
اجله ِ
ض ،د َ ِ
ٍ ِ
ا ْلكَثِ ِري ِم ْن الن ِ
اتَ ،و َيك ُ
َاد ِم ْن
ُ ْ
ون َسائ ِر ِْ َ
ناس ِيف ِج َهة م ْن ْاِلَ ْر ِ ُ
ُون نَو ًعا و ِ
ِ
ْاِلَ ْم َر ِ
احدً ا)(.)20
اض ِيف ا ْل َك ْث َرة َو َغ ْ ِري َهاَ ،و َيك ُ ْ َ
ج) و َع نر َف ُه فقهاء الشافعية ،بأ نن ُه( :املَْ َر ُض ا ْل َعا رمَ ،وا ْل َو َبا ُء ا نل ِذي َي ْف ُسدُ َل ُه ْاهل َ َوا ُءَ ،ف َتنْ َف ِسدُ
يعَ ،أ ْي ن ِ
ت ن
أي:
ِمنْ ُه ْاِلَ ْم ِز َج ُة َ ..و ِق َيل :ا ْل َو َبا ُء املَْ َر ُض ا ْل َعا رمَ ،و ِق َيل :املَْ ْو ُ
الَس ُ
الذ ِر ُ
يع)(ْ .)21
ِ
ِ
ِ
ناس َيتَدَ ا َفن َ
تى.
ُون
ا ُمل ْشت َِه ُر
الكثري ،ا ْلذي الً َيكا ُد الن ُ
بسبب َك ْث َرة املَ ْو َ
ُ
د) و َعر َفه فقهاء احلنابلة ،بقوهلمَ ( :ق َال َأبو السعاد ِ
اتُ :ه َو املَْ َر ُض ا ْل َعا رمَ ،وا ْل َو َبا ُء ا نل ِذي
ُ ن َ َ
َ ّ ُ
َي ْف ُسدُ َل ُه ْاهل َ َوا ُءَ ،ف َت ْف ُسدُ بِ ِه ْاِلَ ْم ِز َج ُة َو ْاِلَ ْبدَ ُ
ان) (.)22

) (19زين الدين بن إِبراهيم بن حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي :البحر الرائق رشح كنز الدقائق  -النارش :دار
االستِس َق ِ
ِ
ِ
ِ
الكتاب ِ
اء  -ج 3ص
الص َالة َ -ب ُ
َاب ن
اإلسالمي  -القاهرة  -مرص -الطبعة الثانية ،بدون تاريخ  -كت ُ
اب َص َالة ْ ْ
َ ،181أمحد بن حممد بن إِسامعيل الطحطاوي احلنفي :حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور ِ
اإليضاح -

املحقق :حممد عبد العزيز اخلالدي  -النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان  -الطبعة اِلُوَل عام
اخلس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف  -ص .547
الص َالة َ -ب ُ
َاب ن
1418هـ1997/م  -كت ُ
اب َص َالة ا ْلك ُُسوف َو ْ ُ ُ
) (20حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي َأبو عبد اهلل :رشح خمترص خليل للخريش  -النارش :دار الفكر للطباعة  -بريوت -
لبنان  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ  -باب ا ْل ِعدن َة  -ما ي َتع نل ُق بِس ْكنَى ا ُْملعتَدن ِ
ات َو َم ْن ِيف ُحك ِْم ِه نن  -ج 4ص .155
ْ
َ َ َ
َ
ُ
) (21زكريا بن حممد بن زكريا اِلَنصاري ،زين الدين َأبو ُييى السنيكيَ :أسنى املطالب يف رشح روض الطالب -
اإلسالمي  -القاهرة  -مرص  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ  -كِتَاب ا ْلوصايا َ -فصل ِيف بي ِ
النارش :دار الكتاب ِ
ان
ََ
ْ
ُ َ َ َ
ض املَْ ُخ ِ
املَْ َر ِ
وف َو َما ِيف َم ْعنَا ُه  -ج 3ص .38
) (22اِبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلحَ ،أبو إسحاق ،برهان الدين :املبدع يف رشح املقنع  -النارش :دار
الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان  -الطبعة اِلُوَل عام 1418هـ1997/م  -باب ْ ِ
اهل َب ِة َوا ْل َعطِ ني ِة َ -ف ْصل ِيف عَطِ ني ِة ا َْمل ِر ِ
يض
َ ُ
 ج 5ص .214392
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

ثالث ًا :معنى الوباء يف الطب والقانون:
ف اِلطباء اِلَقدمون ،الوباء بتعريفات متنوعة ،نذكر منها ما َيأيت:
َع ّر َ
ِ
اهلواء بال َع َو ِارض ال ُع ْل ِو نية ،كاجتامع
(حقيقة َت َغ رري
أ) َع نر َف ُه احلكيم داود اِلَنطاكيَ ،بأ نن ُهَ :
خرة ا ْل َف ِ
عود اِلَب ِ
وانفتاح ال ُقبور وص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اسدَ ة)(.)23
كاملالحم
والس ْف ِل ّية
ْ
ُ
َ
كواكب ذات َأش نعة ر
ٍ
صيب عدد ًا كبري ًا من الناس،
ب) َو َع نر َفت ُه املوسوعة الطبية احلديثة ،بقوهلا( :كل
مرض ُي ُ
يف منطقة واحدة ،يف مدة قصرية من الزمن ،فإِ ْن َأصاب املرض عدد ًا عظي ًام من الناس ،يف
منطقة جغرافية شاسعةُ ،س ِم ني وبا ًء عاملي ًا) (.)24
ٍ
مرض شديد العدوى ،رسيع االنتشار من مكان إَِل مكانُ ،يصيب
ج) َأ ْو هو( :كل
ِ
اإلنسان واحليوان والنبات ،وعادة ما يكون قاتالً ،كالطاعون) (.)25

د) وقيل :الوباء ،هو( :انتشار رسيع وواسع ملرضُ ،يسبب خسائر صحية عالية يف وقت
قصري ،و ُيصيب ِ
اإلنسان يف َأ ِي وقت من عمره ،وتكون الظروف البيئية مناسبة النتشاره

بطريقة يصعب إِيقافها) (.)26

هـ) َو َع نر َفت وزارة الصحة العاملية ،الوباء العاملي َبأ نن ُه( :وضع يكون فيه العامل َبأكمله،
) (23حممد بن عىل بن آدم بن موسى ِ
الو نل ِوي :رشح سنن النسائي املسمى (ذخرية العقبى يف رشح املجتبى) -
اإلثيويب َ
النارش :دار آل بروم للنَش والتوزيع  -مكة املكرمة  -اململكة العربية السعودية -الطبعة اِلُوَل عام 1424هـ2003/م
 ج 26ص  ،262الزن بيدي :تاج العروس -مرجع سابق  -مادة( :وبأ)  -ج 1ص .478َ
) (24نخبة من علامء مؤسسة جولدن برس :املوسوعة الطبية احلديثة ُ -تريرَ :أمحد عامر ،وحممد أمحد سليامن؛ وترمجة
إِبراهيم َأبو النجا ،وعيسى محدي املازين ،ولويس دوس -النارش :مؤسسة سجل العرب  -القاهرة  -مرص  -الطبعة
اِلُوَل عام 1962م  -ج 13ص .1894
) (25دَ /أمحد خمتار عمر ،بمساعدة فريق عملُ :معجم اللغة العربية املعارصة – مرجع سابق  -ج 3ص .2392
) (26د /ممدوح حامد عطية :إِهنم يقتلون البيئة  -النارش :اهليئة املرصية العامة للكتاب  -القاهرة  -مرص -الطبعة اِلُوَل

عام 1997م  -ص .96
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ُم َع ّرض ًا ،عىل اِلَرجح ،هلذا املرض ،وربام يتسبب يف إِصابة نسبة من السكان باملرض)(.)27
َ
واملتأمل يف هذه التعريفات ،يتبني له َأهنا مجيع ًا متقاربة يف اللفظ ،ومتفقة يف املعنى ،من
حيث إِ نن ُه مرض عام ،يشمل كل الناسَ ،أ ْو معظمهم ،بسبب فساد اهلواء يف اجلو ،وتعرضه

لعدم النقاء والسالمة املعتادين .كام َأ نن التعريفات مجيعها متفقة ،عىل َأ نن الوباء ُيؤدي يف
النهاية إَِل موت الكثري من البَش ،بشكل غري معتاد.

ف القانون االُتادي رقم ( )14لسنة  2014يف َ
شأن مكافحة اِلَمراض
 هذا ،وقد َع نر ٍَ
مرض سار بني جمموعة
السارية ،الوباء َبأ نن ُه( :طارئة صحية ،تتمثل يف ظهور حاالت من
من الناس ،يف منطقة جغرافية حمددة ،خالل فرتة زمنية حمددة ،بزيادة واضحة عن املتوقع
الطبيعي ،مقارنة بفرتة مماثلة للفرتة السابقة ،يف ذات البقعة والزمن لذات املنطقة ،و ُتسبب
قلق ًا عىل املستوى الوطني)(.)28
وبعد إِيراد هذه التعريفات للوباء ،نستطيع َأ ْن نستخلص تعريف ًا للوباء ،فنقول :ا ْل َو َبا ُء:
كان إَِل مك ٍ
هو :كُل مرض َعامَ ،ش ِديد العدوى ،رس ِيع االنتِ َشار ِمن م ٍ
َانُ ،يصيب ِ
اإلنسان،
َ
ُ َ
َ
ْ َ
َ
َ
ٍ
ِ
جل ْو َهر اهل َ َو ِاءِ ،لَ
ٍ
سباب َخبِ ْي َث ٍة
حليوانَ ،أ ْو النن َباتَ ،أ ْو َأي كَائ ٍن َح ٍي ،نتيجة َفساد َي ْع ِرض ِ َ
َأ ْو ا َ
َس َام ِو ّيةَ ،أ ْو َأ ْر ِض نية.
راب ًعا :معنى كورونا:
َجدر  ،مصطلح طبيُ ،أ ِ
َوباء كوروناَ ،وباء العرص املُست ِ
طلق عىل الفريوس اخلفي ،الذي ال
ْ
ُيرى إِ نال باملجهر ،والناجم عن الفريوس التاجي( )29اجلديد  ،)COVID-19) 2019والذي
) (27منظمة الصحة العاملية تعلن كوفيد  19وباء عاملي ًا .فام هو الوباء العاملي؟  -مقال منشور عىل الشبكة العاملية
للمعلومات ِ
(اإلنرتنت)  -بتاريخ 2020/3/11م ،وهو متاح عىل الرابط التايلhttps://arabic.euronews.com:
) (28املادة اِلُوَل من القانون االُتادي رقم ( )14لسنة  2014يف َ
شأن مكافحة اِلَمراض السارية.

) (29وهو ُيعترب من الفريوسات التي تُصيب اجلهاز التنفيس لدى الثدييات ،ولقب هبذا االسم (التاجي) ،بسبب
التنوعات املوجودة عىل سطحه ،والتي تُشبه التاج ،وقد ظهرت عدة َأنواع من فريوسات الكورونا ،مثل :فريوس
394
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ظهر َأول مرة يف أواخر عام 2019م ببالد الصني ،وُتديد ًا يف مدينة( :ووهان) (،)30
واالسم ِ
اإلنجليزي للمرض مشتق كالتايل ،)CO( :مها َأول حرفني من كلمة كورونا
( ،)coronaو( ،)VIمها َأول حرفني من كلمة فريوس ( ،)virusو( )Dهو َأول حرف من
كلمة مرض ِ
باإلنجليزية ( ،)diseaseوِلَ ّن ُه ظهر سنة 2019مُ ،أط ِّل َق عليه اسمCOVID- :
) .)19وهو عبارة عن :جمموعة واسعة من الفريوسات التي تُصيب اجلهاز التنفيس يف البَش،
وتشمل فريوسات ُي ْم ِكن َأ ْن تتسبب يف جمموعة من االعتالالت يف البَش ،ترتاوح ما بني

نزلة الربد العادية اخلفيفة (الزكام العادي) ،وبني املتالزمة النفسية احلادة الوخيمة

(سارس  )SARSواملُْ َس نمى بمرض املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة ،والذي انتَش يف الفرتة بني 2003 – 2002م،
وفريوس (مريس  ،)MERSا ُْمل َس نمى بمرض متالزمة الَشق اِلَوسط التنفسية ،والذي ظهر يف الَشق اِلَوسط عام
2012م .إِ نال َأ نن فريوس كورونا املستجد ) ،)COVID-19هو آخر هذه اِلَنواع و َأخطرها ،والشك َأ نن هذه الفريوسات
تُعد َأوبئة خطرية عىل ِ
اإلنسانُ ،هت ِدده يف َأسمى حق لهَ ،أ نال وهو احلق يف احلياة( .دَ /أمينة رضوان ،ود /املصطفى
الفوركيَ :تأثري فريوس كورونا عىل االلتزامات التعاقدية – بحث منشور يف جملة إِحياء علوم القانون املغربية – عدد

خاص بعنوان( :الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا) – عدد مايو 2020م – ص .)273
) (30واجلدير باملالحظةَ ،أ ّن ُه منذ َأ ْن بدأ توافد احلاالت اِلُوَل ،املصابة بفريوس كورونا املستجد يف مدينة (ووهان الصينية)،
تصاعد جدل واسع َ
بشأن ،ما إِذا كان خمترب ما قد َأنشأ الفريوس من خالل هندسته وراثي ًاَ ،أ ْم َأ ّن ُه جديد كلي ًا ومن فعل الطبيعة.
واهتم البعض دولة الصني ،بتصنيع وتطوير إِحدى سالالت وباء متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد (سارس) ،الذي نشأ يف
الصني عام 2003م ،وتصديره للعامل ،خاصة مع تراجع َأعداد ِ
اإلصابات والوفيات هناك ،فيام اهتم صينيون الواليات املتحدة
َ
اِلمريكية بتصنيع الفريوس التاجي اجلديد .وال عجب يف ذلكَ ،ف َم ْن ُيصدِّ ق َأ ْن العلم الذي يصارع اِلَوبئة اجلامعية ،يتسابق
إلقامة مستعمرات من جراثيم هذه اِلَوبئة ليستخدمها يف احلروب ضد ِ
اآلن ِ
اإلنسان ،قنابل تصيب العدو باحلمى،

والدوسنتاريا ،والكولريا ،والدفرتيا ،والطاعون الدميل والرئوي ،ومحى التيفود ،والسل ،والكساح ،واجلدري ،والتسمم .العلم
الذي يبني املستشفيات واملعامل العالجية ،يصنع قنابل اجلراثيم لقتل اِلَعداء ،واِلَعداء بَش .وعىل َأية حال ،فقد َأثبتت دراسة

جديدة كلي ًا ،نَشهتا جملة (نيتَش) العلمية ،وشارك فيها باحثون من جامعاتَ ( :أدنربة) ،و(كولومبيا) ،و(سيدين) ،و(تولني)،
عدم ثبوت َأ ِّي دليل ،عىل َأ نن الفريوس تم صنعه يف خمتربَ ،أ ْو هندسته َبأي شكل آخر( .حممود حممد غريب :سورة الواقعة

ومنهجها يف العقائد (دراسات يف التفسري املوضوعي للقرآن الكريم) – النارش :دار الرتاث العريب – القاهرة – مرص – الطبعة
الثالثة عام 1418هـ1998/م – ص  ،123 – 122وانظر كذلك :كورونا – املستجد – ُم َصننع – خمربي ًا ؟ :تقرير علمي
يكشف احلقيقة – منشور عىل الشبكة العاملية للمعلومات ( ِ
اإلنرتنت) – بتاريخ  18مارس 2020م ،وهو متاح عىل املوقع
التايلhttps://www.alhurra.com/2020/03/18/ :
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(سارس) ،وهذه الزمرة من الفريوسات تتسبب يف عدد من اِلَمراض احليوانية ،وهذه
الساللة اخلاصة من فريوس كورونا مل يتم ُتديدها من قبل يف البَش( .)31هذا ،وينتقل هذا
اإلنسان ِ
الوباء من ِ
الرذاذ التنفيس املتطاير من املريض يف َأثناء
لإلنسان ،عن طريق قطرات ن
السعالَ ،أ ْو العطاس ،وملس اِلَسطح امللوثة بالفريوس (ثم مالمسة اِلَنفَ ،أ ْو الفمَ ،أ ْو
العني) ،والتي ُي ْم ِكن َأ ْن يعيش عليها لعدة ساعات ،وإِ ْن كان ُي ْم ِكن القضاء عليه بمسح
اِلَسطح باملطهرات .كام ُي ْم ِكن انتقاله عن طريق االختالط املبارش للمصابنيَ ،أ ْو عن طريق
اجلزئيات املعروفة باسم( :اهلباء اجلوي) ،وهي :الن َرسخ املجهرية للقطرات التنفسية ،التي
أن َ
ُي ْم ِكن ْ
تتأرجح يف اهلواء لفرتات طويلة ،وذلك يف اِلَماكن املغلقة سيئة التهوية ،حتى مع
مراعاة التباعد االجتامعي( .)32عالوة ،عىل َأ نن ُه وباء ُهياجم اجلهاز التنفيس(الرئة) .وبالتايل،
(31) https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infestions/ar.
https://www.unicef.org/ar/

منظمة الصحة العاملية :اليونيسيف -بتاريخ اِلَربعاء 2003/3/18م .وانظر كذلك :د /حممود عمر حممود :املسئولية
اجلنائية الناشئة عن نقل عدوى فريوس كورونا املستجد ) – )COVID-19بحث منشور يف جملة إِحياء علوم القانون
املغربية – عدد خاص بعنوان( :الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا) – عدد مايو 2020م – ص  ،211 – 210د/
َأمينة رضوان :دور الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف التعامل مع جائحة كورونا – بحث منشور بمجلة الباحث
للدراسات واِلَبحاث القانونية والقضائية  -املغرب – العدد  – 17بتاريخ إِبريل 2020م – عدد خاص بجائحة كورونا
كوفيد  – 19ص  ،69د /عبد السميع بلعيد حممد بلعيد العجرم :مدى مسؤولية الدولة عن تفيش فريوس كورونا وسبل
مواجهته واحلد منه دراسة فقهية مقارنة – ليبيا نموذج ًا -بحث منشور بمجلة الفقه والقانون الدولية – العدد التسعون
– أبريل عام 2020م – ص .7
ِ
) (32كتاب جرعة وعي (انفوجرافيك الصحة) :من إصدارات وزارة الصحة السعودية  -النارش :مكتبة العبيكان للنَش
بالسعودية  -الطبعة اِلُوَل عام 2018م  -ص  .11هذا ،وتُعد احلمى ،والتعب الشديد ،والسعال اجلاف ،هي اِلَعراض
ِ
املستجد ،بينام احتقان اِلَنف ،وسيالن اِلَنف ،والتهاب احللقِ ،
واإلسهالَ ،أعراض
اِلَكثر شيوع ًا لفريوس كورونا

نادرة .كذلكُ ،يصاب مرَض اِلَمراض الشديدة ،بضيق يف التنفس ،وانخفاض نسبة اِلُكسجني يف الدن ِم بعد ُأسبوع،
وتتطور احلاالت احلادة رسيع ًا إَِل ما ُي َس نمى بــُ ( :م ِ
الضائقة التنن ُف ِس ّية احلا ّدة) ،والصدمة ِ
اإلنتانية ،واحلُامض
تالزمة ن
ٍ
ٍ
خت رثره .واجلدير ِّ
االستقاليب الذي تص ُعب ُمعاجلتُه ،ونزيف الدن م و َ
خطرية وحا ّد ٍة،
مراض
بالذكرَ ،أ نن املرَض املصابني َبأ
قد يعانون من محى منخفضة إَِل متوسطةَ ،أو حتى محى واضحة ،بينام بعض املرَض ال يعانون إِ نال من محى منخفضةٍ،
ُ
ْ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
رئوي لدهيم( .دليل الوقاية من فريوس كورونا املستجدّ  :من إِصدارات املستقبل الرقمي-
وتعب خفيف ،وال التهاب
ن
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

فإِ نن املريض به ُيصاب بااللتهاب الرئوي اخلطري ،ويتحول اجلهاز املناعي إَِل سجن،
ويتسبب يف تلف اِلَنسجة السليمة ،وجيعل اِلَنفاس تتقطع َأنين ًا ورصاخ ًا ،مؤدي ًا يف النهاية
إَِل الوفاة .هذا الوباء الغامض ،انتَش ليعم مجيع دول العامل قاطبة ،وتسبب يف بث الرعب

والذعر والفزع واهللع والقلق يف نفوس البَش ،ال عىل املستوى ِ
اإلقليمي فحسب ،بل وعىل

املستوى الدويل والعاملي(.)33

املطلب الثاين
مفهوم نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة
َأوالً :تعريف النظرية:
ِ
ِ
ِ
()34
ِ
اليش ِء ِ َهباَ ،أ ْو
النن َظر ني ُة ِيف ال رل َغة َم َأ ُخو َذة م َن النن َظر َ ،و َم ْعنَا ُهَ :ح رس ا ْل َع ْنيَ ،أ ْو ت ََأ رمل ن ْ
ِ ِِ
ِ
ِ
إلدر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يب َحدَ َق ِة ا ْل َع ْ ِ
اك
ني ن ْ
َت ْقل ُ
َح َو املَْ ْرئ ِّي ،ا ْلت َام ًسا ل ُر ْؤ َيته(َ .)35وم ْن َم َعانيهَ :ت ْقل ُ
يب ا ْل َبص َرية ِ ْ َ
وهو متاح عىل الرابط التايلhttps://www.digital-future.ca/support):

) (33هلع وذعر عىل االقتصاد العام واملوارد البَشية ،واحلذر من خروج اِلُمور عن سيطرة طاقات الدول وإِمكانياهتا،
حيث اهنارت البورصات ،وانحدرت َأسعار النفط واِلَسهم التجارية يف العامل ،وهلع وذعر من املرض وآثاره املتسببة
باملوت املنعزل من غري َأهل وال َأح نبة ،وهلع وذعر من خالل ِ
اإلقدام عىل التموين املنزيل ،والزيادة يف رشاء احلاجات

الغذائية والدوائية ،وفقد الكثري من اِلَشخاص ِلَعامهلم ووظائفهم( .د /عامر حممد نزار جلعوط :فقه اِلَوبئة – مرجع

سابق – ص .)11
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
) (34قال ابن فارس( :الن ُ
اليشء َو ُم َعا َينَ ُت ُهُ ،ث نم
رون َوال نظا ُء َو ن
الرا ُءَ ،أ ْصل َصحيح َي ْرج ُع ُف ُرو ُع ُه إ ََل َم ْعنًى َواحدَ ،و ُه َو ت ََأ رم ُل ن ْ
يس َتعار ويتنسع فِ ِ
يه)َ .أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيَ ،أبو احلسني :معجم مقاييس اللغة  -املحقق :عبد السالم
ُ ْ َ ُ َُ َ ُ
ُ
حممد هارون  -النارش :دار الفكر  -بريوت  -الطبعة اِلوَل عام 1399هـ1979/م  -مادةَ ( :ن َظ َر) -ج 5ص .444
ت إِ َليْ ِه َمل َي ُك ْن إِالن بِا ْل َع ْنيِ،
استِ ْع َامل النن َظ ِر ِيف ا ْل َب َ ِ
رص َأ ْك َث ُر ِعنْدَ ا ْل َعا نم ِةَ ،و ِيف ا ْل َب ِص َري ِة َأ ْك َث ُر ِعنْدَ ْ
اص ِةَ ،وإِ َذا ُق ْل َتَ :ن َظ ْر ُ
اخلَ ن
)َ (35و ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُون َت َفك ًررا َوتَدَ رب ًرا با ْل َق ْل ِ
احت ََمل َأ ْن َيك َ
ب( .ابن منظور :لسان العرب – مرجع سابق – مادة
تَ :ن َظ ْر ُ
َوإِ َذا ُق ْل َ
ت يف اِل ْمر ْ
( َن َظ َر) – ج 5ص  215وما بعدهاَ ،أمحد بن حممد بن عىل الفيومي ثم احلمويَ ،أبو العباس :املصباح املنري يف غريب
الَشح الكبري – النارش :املكتبة العلمية – بريوت – الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ – مادة( :ن ظ ر) –ج 2ص
 ،612إِبراهيم مصطفى ،و َأمحد حسن الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممد عىل النجار :املعجم الوسيط  -صادر عن
جممع اللغة العربية بالقاهرة  -النارش :دار الدعوة  -القاهرة  -الطبعة الرابعة عام 1425هـ2004/م  -مادةَ ( :ن َظ َر) –
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ِ
ِ
احل ِ
اص َل ُة َب ْعدَ الت َنأ رملَ .و ِم ْن َم َعانِ ِيه َأ ْي َض ًا :ترتيب َأمور معلومة،
اليشءَ ،و َقدْ ُي َرا ُد بِه املَْ ْع ِر َف ُة ْ َ
ن ْ
لب ِعل ٍم ِم ْن ِع ْل ٍم(.)36
عىل وجه يؤدي إَِل استعالم ما ليس بمعلومَ .أ ْو ُه َو َ :ط ُ
َأما يف االصطالح الفقهي والقانوين ،فهي عبارة عن :اآلراء والتفسريات والنتائج ،التي
يتوصل إِليها املفكر ،توص ً
ال اجتهادي ًاَ ،أ ْو يكتشفها عن طريق االستنباط ،لتفسريَ ،أ ْو تنظيم
قضية تتعلق بالفعل والنشاط ِ
اإلنساين ،كالسياسة ،والقانون ،واالقتصاد ،واالجتامع،
ال َخيْرج املَْعنَى ِ
اال ْصطِال َِح ري َع ِن املَْ ْعنَى ال رل َغ ِو ِّي(.)38
والتاريخ وغريها( .)37وعليهَ ،ف َ ُ ُ ْ
وهكذا ،يتبني لننا مما تقدمَ ،أ نن النظرية ،هي :جمموعة َأحكام مشرتكةُ ،تنّظِم العنارص
املختلفة ،ملوضوع واحد معني(.)39
ثاني ًا :تعريف الظروف الطارئة:
ضايف ،ملعرفة معناه ُيتاج إَل معرفة مفرداته ،ومها :ظروف،
الظروف الطارئة مركب إِ ٌّ
ج 2ص .932

) (36د /خليل َأمحد خليل :مفاتيح العلوم ِ
اإلنسانية – النارش :دار الطليعة للطباعة والنَش – بريوت – لبنان – الطبعة
اِلُوَل عام 1989م – ص  ،436دَ /أمحد خالد عكاشة :نظرية التفضيل الَشعي يف االقتصاد ِ
اإلسالمي – بحث منشور
اإلسالمية للدراسات االقتصادية ِ
بمجلة اجلامعة ِ
واإلدارية – املجلد احلادي والعَشون – العدد اِلَول – يناير 2013م

– ص .350
ِ
ِ
َ
َ
) (37د /خليل أمحد خليل :مفاتيح العلوم اإلنسانية – مرجع سابق – ص  ،436د /أمحد فؤاد باشا :دراسات إسالمية
يف الفكر العلمي -سلسلة الفكر :النارش :مكتبة اِلُرسة – القاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام 2009م – ص ،118

د /إميل يعقوب ،ود /بسام بركة ،ود /مي شيخاين :قاموس املصطلحات اللغوية واِلَدبية – النارش :دار العلم للماليني
– بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 1987م – ص .390

) (38املوسوعة الفقهية الكويتية :وزارة اِلَوقاف والشئون ِ
اإلسالمية الكويتية  -النارش :دار السالسل  -الكويت -
الطبعة الثانية عام 1409هـ1989/م  -مادةَ ( :ن َظر) – ج 40ص .341 – 340
) (39هذا ،و ُي َع ِّرف َأحد الباحثني النظرية العامة ،بقوله( :النظرية العامة فقه ًا ،هي :مفهوم كيل ،قوامه َأركان ورشائط
و َأحكام عامة ،يتصل بموضوع معني ،بحيث يتكون من كل َأؤلئك نظام تَشيعي ُم ْل ِزم ،يشمل َبأحكامه كل ما يتحقق
فيه مناط موضوعه) .د /فتحي الدريني :النظريات الفقهية – النارش :منشورات جامعة دمشق – الطبعة الرابعة عام

1417 - 1416هـ1997 – 1996/م – ص .140
398
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

وطارئة .وهذا ما سوف نعرض له من خالل الفقرات اآلتية:
فُ ،ه َو :ا ْل ِو َعا ُء ُم ْط َلق ًا،
مج ُعَ :ظ ْرفَ ،وال نظ ْر ُ
اصطِ َال َح ًاِ :يف ال رل َغ ِة َ ْ
َ )1م ْعنَى ا ْلظروفٌ ُل َغ ًة َو ْ
ف ا ْل نيش ِء
َقر َغري ُه فِ ِيهَ .و ِمنْ ُه ُظ ُر ُ
ظر ُ
وف اِلَ ْز ِم ِنة َواِلَ ْم ِكنة ِعنْدَ الن ْنح ِو ِّي َ
يست ّ
َوك ُُل َما ْ
ني(َ ،)40ف ْ
ِ
اس ُة َو َذكَا ُء ا ْل َق ْل ِ
بَ ،و ِق َيل :حس ُن
ِو َعاؤ ُهَ ،و ُه َو َما َي ْست َِقر َغريه فيهَ .وال نظ ْر ُ
الرباع ُة َوا ْلك َي َ
فَ :
العبارة ،و ِق َيل :حسن ْاهلي َئ ِة ،و ِق َيلِ :
ِ
ِ
احل ْذ ُق بِ ن ِ ()41
يش ٍءَ ،حتنى إِ نن
ُ ْ ُ َْ َ
َ
اليشء َ .فال نظ ْرف و َعا ُء ك ُِّل َ ْ
ْ
ِ
اإل ْبريق َظ ْرف َملِا فِ ِيه(.)42

ِ ِ ِ
ف ُه َو :ا ْل َو ْق ُت ا ْل ِذي َيكُون َ
اس َت ْغ َر َق
االصطِ َال ِحَ ،فا ْل نظ ْر ُ
و َأ َما ِيف ْ
ور بِه َواق َع ًا فيهَ ،س ّوا ًء ْ
املأ ُم ُ
ك نُل ا ْلو ْق ِ
تَ ،أ ْو ُج ْزء ًا ِم ِنه(.)43
َ
ِ
ار َئ ُة ُل َغ ًة و ِ
َ )2م ْعنَى ا ْل َط ِ
طرء ًا و ُط ُروء ًاَ :أ ْي
َ ْ
اصط َال َح ًاَ :م َأ ُخ ْو َذة م َن َط َر َأ َع َىل ا ْل َق ْو ِم َي ْط َر ُأ ْ
َأتاهم ِمن م ٍ
كانَ ،أ ْو َخ َر َج َع َل ْي ِه ْم ِمنْ ُه ُف َجا َءةًَ ،أو َأتاهم ِم ْن َغ ْ ِري َأن َي ْع َل ُمواَ ،أو َخرج َع َل ْي ِه ْم
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِمن َفج ٍ
ٍ
وةَ .و ُي َق ُال لل ُغرباء :ال رط نرا ُءَ ،و ُه ُم ا نلذي َن ْيأتُون م ْن َمكَان َبعيد( .)44و َأ ْط َر َأ ُه :با َل َغ يف
ْ ْ
) (40ابن منظور :لسان العرب – مرجع سابق – مادة( :ظرف) – ج 9ص  ،229إِبراهيم مصطفى ،وآخرون :املعجم
الوسيط – مرجع سابق – مادة( :ال ّظ ْرف) – ج 2ص َ ،575أبو عبد اهلل حممد بن َأيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي:
خمتار الصحاح  -املحقق :يوسف الشيخ حممد  -النارش :املكتبة العرصية ،الدار النموذجية  -بريوت  -صيدا  -الطبعة

اخلامسة عام 1420هـ1999/م – مادة( :ظ ر ف) – ص .196
) (41ابن منظور :لسان العرب – مرجع سابق – مادة( :ظرف) – ج 9ص  ،228الزن بيدي :تاج العروس  -مرجع
سابق  -مادة( :ظ ر ف) – ج 24ص  ،112 – 111جمد الدين َأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز آبادي :القاموس
املحيط ُ -تقيق :مكتب ُتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة -النارش :مؤسسة الرسالة للطباعة والنَش والتوزيع  -بريوت
ف) – ص .834
 لبنان  -الطبعة الثامنة عام 1426هـ2005/م – فصل الظاء باب الفاء – مادة( :ال نظ ْر ُ) (42ابن منظور :لسان العرب – مرجع سابق – مادة( :ظرف) – ج 9ص  ،228الزن بيدي :تاج العروس  -مرجع سابق

 مادة( :ظ ر ف) – ج 24ص .112 – 111) (43حممد رواس قلعجي ،وحامد صادق قنيبي :معجم لغة الفقهاء – مرجع سابق  -حرف الظاء – ص .295
) (44ابن منظور :لسان العرب – مرجع سابق – مادة( :طرأ) – ج 1ص  ،114الفريوز آبادي :القاموس املحيط –
مرجع سابق  -فصل الطاء باب اهلمزة – مادةَ ( :ط َر َأ) ص .46
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[وباء كورونا املستجد بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثره ىلع االلتزامات التعاقدية]

ار ُئ :ا ْل َغ ِريب َال يعر ُ ِ
ِ ِ
ِ
الس ْي ِل ،بالضمُ :د ْف َع ُت ُهَ .وال نط ِ
آين،
ُ ُ َْ
َمدْ حه ،و ُط ْر َأ ُة ن
ف م ْن َأ ْي َن َأتَى ،و َأ ْمر ُط ْر ٌّ
اجل ِميل.
بالضم :ال ُيدْ َرى من َح ْي ُث أتَىَ .و ُي َق ُال :ك ََالم طرآينَ ،أ ْيَ :خارج َعن ْاِلَ َدب ْ َ
اد َث ِة ين ِْز ُل ُفجاءةً ،دو َن سابِ ِ
احل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ار َئ ُة :مؤنث ال نط ِ
َوال نط ِ
قة
َ
َ ُْ َ
ارئَ ،وه َي َأ ْمر َشد ْيد ،كالدن اه َية َو ْ َ
إِن َْذ ٍارَ ،أ ْو ِع ْل ٍم ،وهيَ :حا َلة م َف ِ
اجل ٍة ً ِ
رس ْي َع ٍة .واجلمع :طوارئ(.)45
اج َئة َ ُْتت ُ
َاج إِ ََل ُم َع َ َ
ُ
ِ
اخلَ ِ
و َأ َما ا ْل َط ِ
ار َج ُة َع ِن ا ْل َعا َد ِة ،ا ْلتِي َُتْدُ ُ
ور ْ
ث ُفجا َءةًُ ،د ْو َن
ار َئ ُة ِيف ْ
االصط َال ِحَ ،ف ِه َي :اِلَ ُم ُ
ت نَو ْق ٍع( .)46ونخلص مما سبقَ ،أ نن الظرف الطارئ ،هو :الوعاءَ ،أ ْو احلال الغريب اخلارجي،
َأ ْو احلادث اخلارج عن احلال املعتاد ،والذي ينزل ف َ
جأة ،دون سابق إِنذارَ ،أ ْو علمَ ،أ ْو توقع
له ،وُيتاج إَل معاجلة رسيعة.
إلسالمي :مل نعثر يف الفقه ِ
 )3تعريف الظروف الطارئة يف الفقه ا ِ
اإلسالمي عىل تعريف
اصطالحي لفكرة الظروف الطارئة ،كنظام ُي َمكِّن املدين من رد التزامه املرهق إَِل احلد

العادل ،بعد َأ ْن بات َأداؤه منه ،عىل نحو ما جاء يف اِلَصل عليه ،يتهدده باخلراب .وذلك
راجع لسبب بسيط ،هو َأ نن الفقهاء القدامى ،مل َي ْعنُوا ببحث النظريات العامة ،بل كانوا
يتناولون كل واقعة عىل حدة بالبحث ،فيَشعون هلا من اِلَحكام ما يقتضيه العدل ،استنباط ًا
من النص ،إِ ْن ورد فيهاَ ،أ ْو داللة باالجتهاد بالر َأي ،من قواعد التَشيعَ ،أ ْو معقول النص،
آخذين يف اعتبارهم ،ما ُيتف هبا من ظروف مالبسة ،يف كل عرص(.)47
) (45إِبراهيم مصطفى ،وآخرون :املعجم الوسيط – مرجع سابق – مادةَ ( :ط َر َأ) – ج 2ص  ،552الزن بيدي :تاج
العروس  -مرجع سابق  -مادةَ ( :طرأ) – ج 1ص  324وما بعدها .وجاء يف املعجم املوسوعي للتعبري االصطالحي يف
ِ
ِ
ِ
ِ
وف ْ ِ ِ
رب ِ
اإلن َْس َ
ب:
اللغة العربيةُ ( :ظ ُر ُ
ان ع ََىل َما َال ُُي ر
ارص بِ َم ْعنَىَ :أ ْح نو ُال َص ْع َبة ُ ُْت ِ ُ
)اضط َرار ني ُة – َطارئة – َقاه َر ُة َ )..ت ْعبِ ُري ُم َع ُ
ات ال رلغَةِ
ارئ ٍَة( .استِعام ُل كَلِم ُةُ ( :ظروف) بِمعنَىَ :أحو ُالِ ،من مبتّكِر ِ
ٍ
ِ
ِ
ُكن ُْت َس ُأ َسافِر ا ْل ّيو َمَ ،و َلك ْن َأ نج ْل ُت َس َف ِري ل ُظ ُروف َط ِ
ْ َ
َ ْ
ْ ُْ ن
ُ
َ
ْ َْ
ارص ِة ،و ُخيصص بِالوص ِ
ِ
ف لِلدن ال َل ِة ع ََىل َأ ْح ٍ
وال بِع ْين ِ َها) .راجع :د /حممد حممود داود ،وفريق عمل معه  :املعجم
ْ
املُْ َع َ َ ن ُ
املوسوعي للتعبري االصطالحي يف اللغة العربية  -النارش :دار غريب  -القاهرة  -الطبعة اِلُوَل عام 1435هـ2014/م
– اجلزء الثاين  -بند  4414ص .1001 – 1000
) (46حممد رواس قلعجي ،وحامد صادق قنيبي :معجم لغة الفقهاء – مرجع سابق – حرف الطاء – ص .295
) (47د /فتحي الدريني :النظريات الفقهية – مرجع سابق – ص  ،139د /عبد الرزاق َأمحد السنهوري :مصادر احلق
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

ومع ذلك ،فإِ نن فكرة الظروف الطارئة هذه ،مل تكن بعيدة كل البعد عن فقهاء املسلمني،
وإِ ْن مل يصلوا كد َأهبم إَِل إِنزاهلا منزلة النظرية العامة الشاملة ،قانعني بإِعامهلا يف خصوص
مسائل حمددة ،وإِن كانت يف احلقيقة بالغة الضيق( .)48وهذه احلاالت التطبيقية لنظرية
اإلسالميُ ،تتمع يف ثالث ،وهي :فسخ ِ
الظروف الطارئة يف الفقه ِ
اإلجيار بالعذر(،)49

يف الفقه ِ
اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقه الغريب – النارش :دار إِحياء الرتاث العريب للطباعة والنَش – بريوت – لبنان –
الطبعة اِلُوَل ،بدون تاريخ – ج 6ص  ،64مروان بوسيف :مآل تنفيذ االلتزامات التعاقدية يف ظل فريوس كورونا –
كوفيد  – 19بني اعتباره قوة قاهرة َأ ْم ظرف طارئ – بحث منشور يف جملة إِحياء علوم القانون املغربية – عدد خاص

بعنوان( :الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا) – عدد مايو 2020م – ص  – 320 – 319هامش رقم.574 :
) (48د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  273ص .542
) (49جرت عادة بعض الفقهاء املحدثني ،إَِل القول َبأ نن فسخ ِ
اإلجيار بالعذرُ ،يعد تطبيق ًا لنظرية الظروف الطارئة ،يف جمال
ود عَ َلي ِه ،إِ نال بِ َرض ٍر ي ْلح ُق املُْ َتع ِ
اإلسالمي .وا ْلع ْذر ،هو :ما َال يمكِن معه استِي َفاء املَْع ُق ِ
الفقه ِ
اقدَ ِيف َن ْف ِس ِه َأ ْو َمال ِ ِهَ ،ف َي ْث ُب ُت َل ُه َح رق
َ
َ َ َ
ْ
َ ُ ُ َُ َ ُْ ُ ََُ ْ ُ ْ
ا ْل َف ْس ِخ .ومؤدى هذه احلالةَ ،أ ْن يطرأ بعد إِبرام عقد البيعَ ،أ ْو ِ
اإلجيارَ ،أ ْو التوريدِ ،لَ ٍي من عاقديهَ ،أمر مل يكن يف حسبانه،
من َ
شأنه َأ ْن جيعل استمرار العقد ضار ًا به رضر ًا كبري ًا ،ليس من مقتىض العقد َأ ْن يتحمله ،فيتمثل هذا اِلَمر عُذر ًا ،يف جانبه،،
ُيتيح له َأ ْن يفسخ العقد قبل انتهاء مدته .والواقعَ ،أ نن فسخ ِ
اإلجيار بالعذر ،ال ُيعترب يف حقيقته تطبيق ًا لنظرية الظروف الطارئة
اإلسالمي ،عىل نحو ما عليه احلال يف القوانني املدنية ،حيث ُيوجد اختالف جذري يف رشوط ِ
يف الفقه ِ
اإلعامل .ففي حني

َأ نن نظرية الظروف الطارئة تتطلب ِ
إلعامهلا ،رضورة َأ ْن يكون الظرف الطارئ ،الذي جيعل تنفيذ االلتزام مرهق ًا باملدين،
بحيث ُهيدده بخسارة فادحة ،ظرف ًا عام ًا عليه ،وعىل غريه ،فإِ نن فسخ اإلجيار جيوز بالعذر ،ولوكان خاص ًا باملدين نفسه،
َ
املستأجرَ ،أ ْو تغيري حمل إِقامته اقتضا ًء لعمله .وفض ً
ال عن ذلك ،فإِ نن اِلَثر خمتلف يف النظامني .ففي القانون ،يؤدي
كموت
إِعامل نظرية الظروف الطارئة ،إَِل تعديل التزام املدين املرهق ،وذلك برده إَِل احلد املعقول ،يف حني نجد َأ نن فسخ ِ
اإلجيار
بالعذرُ ،يؤدي إَِل إِهناء االلتزام بالكلية ،بل و ُيؤدي إَِل إِهناء العقد ذاته( .ابن عابدين ،حممد َأمني بن عمر بن عبد العزيز

عابدين الدمشقي احلنفي :رد املحتار عىل الدر املختار  -النارش :دار الفكر  -بريوت  -لبنان  -الطبعة الثانية عام
1412هت1992/م – ِكتَاب ْ ِ ِ
اب َف ْس ِخ ْ ِ
اإل َج َار ِة – ج 6ص  ،81عالء الدينَ ،أبو بكر بن مسعود بن َأمحد
اإل َج َارة – َب ُ
ُ

الكاساين احلنفي :بدائع الصنائع يف ترتيب الَشائع  -النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان  -الطبعة الثانية عام
اإلجار ِة – َفصل ِيف بي ِ
ِ
ان َما َي ْنت َِهي بِ ِه عَ ْقدُ ْ ِ
اإل َج َار ِة – ج 4ص  ،223 – 222د /عبد الفتاح
ََ
ْ
1406هـ1986/م – كت ُ
َاب ْ ِ َ َ
عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  273ص  – 542هامش رقم ،1 :د/

السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين – مرجع سابق – ج 1بند  416ص  ،633خالد عىل سليامن بني َأمحد :الفرق
بني القوة القاهرة والظروف الطارئة دراسة مقارنة بالفقه ِ
اإلسالمي والقانون الوضعي – بحث منشور باملجلة اِلُردنية يف

الدراسات ِ
اإلسالمية – العدد ( – )2عام 1427هـ2006/م – ص .)5
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بقدر ٍ
واجلوائح يف بيع الثامر عىل الشجر ،حيث ينقص الثمن ٍ
معني( ،)50وتعديل العقد يف حالة
تقلب وتغري قيمة العملة عند البيع .واحلقيقةَ ،أننا نرىَ ،أ ّن احلالة اِلَخرية (تغري قيمة العملة
) (50قوانني الَشيعة ِ
اإلسالمية عىل املذاهب اِلَربعة (القانون املدين) :إِعداد جلنة تقنني الَشيعة اإلسالمية بمجلس
الشعب املرصي برئاسة اِلُستاذ الدكتور صويف حسن َأبو طالب ،وعضوية َأكثر من سبعني عضو ًا من َأساتذة الَشيعة

اإلسالمية والقانون وشيوخ القضاة ،عىل ر َأسهم ِ
ِ
اإلمام اِلَكرب شيخ اِلَزهر جاد احلق عىل جاد احلق – النارش :دار ابن
رجب – دار الفوائد – القاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1434هـ2013/م – اجلزء الثاين – ص  .121هذا ،ويرى

بعض الفقهاءَ ،أ ّن وضع اجلوائح يف بيع الثامر عىل الشجرُ ،يعد تطبيق ًا لنظرية الظروف الطارئة ،يف جمال الفقه ِ
اإلسالمي.
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
يم ُة ِ
واجلوائحَ :مج ُع جائحة ،واجلائحة ،هيِّ :
اجل ْو ِح،
التي َ ُْتت ُ
َاح املَْال م ْن َسنَةَ ،أ ْو ف ْتنَةَ ،وه َي َم ْأ ُخو َذة م َن ْ َ
الشدن ُة َوا ْلن ِناز َل ُة ال َعظ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
احل ِّرَ ،وم ْثل
يشء الَ ُي ْس َت َط ُ
ربد َو ْ َ
اع َد ْف ُع ُه َل ْو عُل َم بِه( ،ك ََس َامو ٍّي) ،كَا ْل َ ْ
بِ َم ْعنَى اال ْستئ َْصال َو ْاهلَالَكَ .وع نَر َفها املالكية بقوهلم( :كُل َ ْ
ِ
انَ ،وا ْل ُغ َب ُارَ ،والن ُنار َون َْح ُو َذل ِ َكَ ،أ ْو غ ْ ِ
َري َس َام ِو ٍّي َو َج ْي ٍ
اجل َرا ُدَ ،وا ْل ِفئ َْر ُ
ش َ ..أ نما إِ َذا عُلِ َم
َذل َك ِر ُ
الس ُمومَِ ،وال نث ْل ُجَ ،واملَْ َط ُرَ ،و ْ َ
يح ن
ِ
َفإِ ننه الَ يك ُ ِ
اع َد ْف ُع ُه) .وقال املالكية :إِذا بيعت الثامر عىل الشجر ،بعد بدو صالحها ،وهلكت بجائحة
ُون َجائ َح ًة ِ ..ل نن ُه ُي ْس َت َط ُ
ُ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ن
ُ
ّ
هلل
كلهاَ ،أ ْو بعضها ،فإن هالكها يكون عىل البائع ،ويربئ املشرتي من الثمن .وحجتهم يف ذلكَ ،حديث َجابر أن َر ُسول ا نِ
يك َث َم ًراَ ،ف َأ َصا َب ْت ُه َجائِ َحةَ ،ف َال َُيِ رل َل َك َأ ْن ت َْأ ُخ َذ ِمنْ ُه َش ْيئًا ،بِ َم ت َْأ ُخ ُذ َما َل َأ ِخ َ
َص نىل اهللنُ عَ َل ْي ِه َو َس نل َم َق َالَ  :ل ْو بِ ْع َت ِم ْن َأ ِخ َ
يك
بِغ ْ ِ
َري َح ٍّق؟ .واحلقيقةَ ،أ نن وضع اجلوائح يف بيع الثامر عىل الشجر ،ال يتمثل بدوره تطبيق ًا لنظرية الظروف الطارئة ،وفق ما
تقول به القوانني املدنية ،فهو يقوم يف َأساسه عىل اعتبار مغاير ،ال يرتد إَِل جمرد ِ
اإلرهاق ،الذي ينتاب املشرتي نتيجة الظرف
الطارئ ،وإِنام إَِل فكرة بقاء الشجر املعلقة به الثامر ،يف حوزة البائع ،فهو من ثم ُيعترب مسئوالً عام ينتاب الثامر من اهلالك.

(ج َو َح)  -ج 1ص  ،492حممد بن َأمحد بن عرفة الدسوقي املالكي :حاشية
(ابن فارس :معجم مقاييس اللغة  -مادةَ :
ِ
الدسوقي عىل الَشح الكبري  -النارش :دار الفكر  -بريوت  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ َ -باب ال َب ْي ِع َ -جائ َح ُة
(جائِ َحة)  -ج 15ص َ ،67أبو الوليد حممد بن
ال ِّث َام ِر  -ج 3ص  ،185املوسوعة الفقهية الكويتية :مرجع سابق  -مادةَ :

َأمحد بن رشد ،الشهري بابن رشد احلفيد :بداية املجتهد وهناية املقتصد – النارش :دار احلديث – القاهرة – مرص – الطبعة:
اجلوائِ ِح ِمن ا َْملبِيع ِ
ِ
ِ
ات – ج 3ص
َ َ
َاب ا ْل ُب ُيو ِع – ا ْل َف ْص ُل ال نث ِاين ِيف َحم ِّل ْ َ َ
بدون طبعة – تاريخ النَش عام 1425هـ2004/م – كت ُ
 ،202حممد بن يوسف بن َأيب القاسم بن يوسف العبدري املواق :التاج ِ
واإلكليل ملخترص خليل – النارش :دار الكتب
ِ
ِ
َاب ا ْل ُب ُيو ِع – َف ْص ُل َب ْي ِع املُْ َرا َب َحة – ج 6ص ،460
العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 1416هـ1994/م – كت ُ
َأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن َأمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل :املغني عىل خمترص اخلرقي  -النارش :مكتبة القاهرة -
ِ
اب َب ْي ِع ْاِلُ ُص ِ
ول َوال ِّث َام ِر  -ج 4ص ،81
َاب ا ْل ُب ُيو ِع َ -ب ُ
مرص  -الطبعة :بدون طبعة  -تاريخ النَش 1388هـ1968/م  -كت ُ
ِ
ِ
يك َث َم ًراَ ،أخرجه ِ
وحديثَ  :ل ْو بِ ْع َت ِم ْن َأ ِخ َ
اجل َوائِ ِح
َاب املُْ َسا َقاة – َب ُ
اإلمام مسلم يف صحيحه :مرجع سابق -كت ُ
اب َو ْض ِع ْ َ

– ج 3ص  – 1190طرف حديث رقم ،1554 :د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق
– الكتاب الثاين – بند  273ص  – 543هامش رقم.)1 :
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

عند البيع) ،تُعد من َأبرز احلاالت احلقيقية التي ُيقال عنها ،إِهنا تتمثل تطبيق ًا لنظرية الظروف
الطارئة ،يف جمال الفقه ِ
اإلسالمي ،وهو ما قال به َأبو يوسف – وهو القول املفتى به عند فقهاء
احلنفية – من َأ نن ُه إِذا تغريت قيمة العملة بعد البيع ،وقبل وفاء الثمن ،سواء َأكان ذلك
باالرتفاع َأو االنخفاض ،فإِ نن املشرتي يلتزم بدفع ٍ
عدد من الدراهم ،يتناسب مع قيمة العملة
ْ
عند البيع ،وهذا ما ُيسميه ابن عابدين احلنفي بـ( :وقوع الصلح عىل اِلَوسط)( .)51فالشك،
َأ ّن تغيري قيمة العملة ،يرجع إَِل حدث طارئ عام ،وليس خاص ًا َبأحد العاقدين .وذاك هو
السمة اِلساسية يف إِعامل نظرية الظروف الطارئة .ثم إِ ّن تغيري قيمة العملة باالرتفاع ،قد
شأنه َأ ْن ُيرتب ِ
يكون من َ
اإلرهاق باملشرتي ،وهو املدين بالثمن(.)52

) (51حممد بن َأمحد بن َأيب سهل شمس اِلَئمة الَسخيس :املبسوط – النارش :دار املعرفة – بريوت – الطبعة :بدون
ِ
ِ
اب ا ْل َب ْي ِع بِا ْل ُف ُل ِ
وس – ج 14ص  ،30ابن عابدين :رد
الرصف َ -ب ُ
طبعة – تاريخ النَش1414 :هـ1993/م – كت ُ
َاب ن ْ
ِ
اب املُْ َرا َب َح ِة َوالت ْنولِ َي ِة – َف ْصل ِيف ا ْل َق ْر ِ
ض – ج 5ص  162وما
َاب ا ْل ُب ُيو ِع – َب ُ
املحتار عىل الدر املختار – مرجع سابق – كت ُ
بعدها ،د /حممد عبد اللطيف الفرفورَ :أحكام النقود الورقية – بحث منشور بمجلة جممع الفقه ِ
اإلسالمي التابعة ملنظمة

املؤُتر ِ
اإلسالمي بجدة  -السعودية  -الدورة  - 13العدد الثالث  -عام 2001م  -ص  839وما بعدها ،د /يوسف
اإلسالمي التابعة ملنظمة املؤُتر ِ
حممود قاسم :تغري قيمة العملة  -بحث منشور بمجلة جممع الفقه ِ
اإلسالمي بجدة -

السعودية  -الدورة  - 13العدد اخلامس  -عام 2001م – ص  .1301د /عىل َأمحد السالوسَ :أثر تغيري قيمة النقود
اإلسالمي التابعة ملنظمة املؤُتر ِ
يف احلقوق وااللتزامات – بحث منشور بمجلة جممع الفقه ِ
اإلسالمي بجدة  -السعودية
 -الدورة  - 13العدد اخلامس  -عام 2001م – ص .1329

) (52هذا ،ولعل اخلالف الكبري بني ما يقوله فقهاء احلنفية يف هذا الصدد ،وبني منطق نظرية الظروف الطارئة يف القوانني
املدنية ،هو َأ نن ُه إِذا تغريت العملة باالنخفاض ،فقد يتعذر إِعامهلا يف عمومها ،عىل اِلَخص إِذا كان البائع قد وىف بكل
إن ختفيض العملة ،قبل الوفاء بالثمن ،وإِ ْن كان من َ
االلتزامات التي يرتبها البيع عليه ،إِذ ن
شأنه َأ ْن ُيرتب العَس للبائع،
وهو الدائن بالثمن ،إِ نال َأ نن ُه يتمثل ُيَس ًا للمشرتي ،وهو املدين ،والنظرية قامت يف القوانني املدنية لتنارص املدين وحده،
ال الدائنَ .أما عند فقهاء احلنفية ،فيجوز ِلَ ٍي من الطرفني (البائع َأ ْو املشرتي)َ ،أ ْن يتمسك بتغيري العملة ،ويطلب رد
التزامه إَِل الوضع العادل ،الذي يتمشى مع قيمتها وقت البيع .وواضح َأ نن ر َأي فقهاء الَشيعة ِ
اإلسالميةَ ،أوسع رمحة،

و َأعم عدالً ،و َأوَل و َأخلق باالتباع ،السيام يف الوقت احلارض ،الذي بات فيه انخفاض قيمة العملة يسري بمعدالت
رهيبة ،جمُ حفة كل اإلجحاف بالدائنني .ولعل الر َأي الذي َأشار إِليه َأبو يوسف ،يف خصوص تغيري قيمة العملة ،قبل

الوفاء بالدين ،توجب عىل رشاح القانون املعارص وفقهائه ،التفكري ملي ًا يف توسعة نظرية الظروف الطارئة ،بحيث ال
تقترص يف تطبيقها عىل املدين وحده ،بل تشمل َأيض ًا الدائن ،عندما يكون من َ
شأن الظرف الطارئَ ،أ ْن ُيضعف من حقه
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ومما تقدم ،فإِ نن ُه ُي ْم ِكن تعريف الظروف الطارئة يف الفقه ِ
اإلسالمي َبأ هَّنا :حادث خاص ًا،
َأ ْو عام ًا( ،)53قد طر َأ بعد إِبرام العقد ،وقبل تنفيذهَ ،أ ْو َأثناءه ،سواء َأكان الحق ًا بشخص
َأحد طريف العقد(َ ،)54أ ْو بمحل العقد ،مما مل يكن متوقع ًا ،وال ممكن الدفع غالب ًا( ،)55جعل

تنفيذ االلتزام التعاقدي ضار ًا باملدين رضر ًا زائد ًاَ ،أ ْو فاحش ًا ،وغري مستحق بالعقد(.)56

 )4تعريف الظروف الطارئة يف الفقه القانوين :حرص املَشعان املرصي ِ
واإلمارايت ،من
خالل قانوهنام املدين ،عىل َأ ْن ُيرصحا بتبنيهام نظرية الظروف الطارئة ،كمبدأ عام شامل(،)57
إَِل حد كبري .ولعل يف انخفاض قيمة العملة إَِل احلدود املروعة التي نشاهدها اليومَ ،أبرز مسوغ ملا نُنادي به( .د /عبد
الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  273ص  – 544 – 543هامش
رقم ،1 :د /فتحي الدريني :النظريات الفقهية – مرجع سابق – ص .)149
) (53و ُيالحظَ ،أ نن القوانني املدنية التي تبنت نظرية الظروف الطارئة ،قد اشرتطت يف الظرف – كام سنرى – َأ ْن يكون
استثنائي ًا وعام ًا ،خالف ًا لبعض تطبيقات النظرية يف الفقه ِ
اإلسالمي – كحالة فسخ اإلجيار بالعذر – التي َأجازت تطبيق
النظرية ،حتى ولو كان الظرف خاص ًا باملدين وحده.
ِ
َ
) (54ال تعرتف القوانني املدنية بالظرف الشخيص ،بل تأخذ بالظرف املوضوعي ،الواقع عىل حمل العقد ،مما ُيقرص َأثره
عىل اقتصادياته.
) (55تشرتط القوانني املدنية – كام سنرى – لتطبيق هذه النظريةَ ،أ نال يكون الظرف متوقع ًا ،بل ليس يف الوسع توقعه،
وال دفعه ،خالف ًا لبعض تطبيقات هذه النظرية يف الفقه ِ
اإلسالمي ،حيث يمكن تطبيق هذه النظرية ،مع َأ نن الظرف ممكن
التوقع والدفع.
) (56د /فتحي الدريني :النظريات الفقهية – مرجع سابق – ص  ،147 – 147وقريب من هذا املعنى :د /خالد عىل
سليامن بني َأمحد :الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة – مرجع سابق – ص  .5وللمزيد حول تعريف نظرية الظروف
الطارئة ،د /عادل مبارك املطرياتَ :أحكام اجلوائح يف الفقه ِ
اإلسالمي وصلتها بنظريتي الرضورة والظروف الطارئة -
رسالة دكتوراه ُ -م ّقدن َم ُة إَِل كلية دار العلوم  -جامعة القاهرة  -عام 1422هـ2001/م  -ص  ،17إِدريس عبد اهلل حممد

الشيخَ :أوجه التشابه بني مبدأ اجلوائح ونظرية الظروف الطارئة عىل ضوء الفقه ِ
اإلسالمي وقانون املعامالت املدنية لسنة
1984م  -بحث منشور بمجلة العدل  -السودان – املجلد ( - )16العدد الواحد واِلَربعون – أبريل /نيسان 2014م -
ص ُ ،277أسامة سامل الرصاير :قاعدة وضع اجلوائح يف الفقه ِ
اإلسالمي دراسة مقارنة  -رسالة ماجستري ُم َقدن مة إَِل جامعة

مؤتة – عام 2008م  -ص  ،16د /عبد اهلل الصيفي :اجلوائح عند املالكية  -بحث منشور باملجلة اِلُردنية يف الدراسات
ِ
اإلسالمية  -املجلد الثالث  -العدد ( - )2عام 1428هـ2007/م  -ص .155 - 154

ٍ
) (57وذلك من خالل ٍ
خاص ُي َق ّرراهنا فيه ،هو نص املادة  2/147من القانون املدين املرصي ،واملادة  249من
نص
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

ووضعا إِطار ًا قانوني ًا هلذه النظرية ،غري َأهنام مل يقوما بوضع تعريف للظروف الطارئة،
تاركني َأمر التعريف للفقه والقضاء ،وقد توَل الفقه القانوين ،فعرفها َبأَّنا:
كل حادث عام ،الحق عىل تكوين العقد ،وغري متوقع احلصول َأثناء التعاقد ،ينجم عنه
اختالل بني يف املنافع املتولدة عن ٍ
ٍ
عقد ،يرتاخى تنفيذه إَِل َأ ٍ
آجال ،بحيث ُيصبح
جلَ ،أ ْو
َ ِّ

تنفيذ املدين اللتزامه ،كام َأوجبه العقدُ ،يرهقه إِرهاق ًا شديد ًا ،ويتهدده بخسارة فادحة ،خترج
عن احلد َ
املألوف يف خسائر التجار ،وذلك كخروج سلعة تعهد املدين بتوريدها من
مأ ٍ
التسعرية ،وارتفاع سعرها ارتفاع ًا فاحش ًا ،غري َ
لوف وال متوق ٍع(.)58

َأ ْو هي( :الظروف التي ُتعل تنفيذ االلتزام ُمرهق ًا للمدين ،إِرهاق ًا ُهيدده بخسارة فادحة،
مع إِمكان التنفيذ رغم ِ
اإلرهاق ،عىل َأ نال تكون نتيجة احلادث ،انقضاء االلتزام ،بل وجوب
رده إَِل احلد املعقول)(.)59

َأ ْو هي( :حالة عامة غري َ
مألوفةَ ،أ ْو غري طبيعيةَ ،أ ْو واقعة مادية عامة ،مل تكن يف حسبان
املتعاقدين وقت التعاقد ،ومل يكن يف وسعهام ترتيب حدوثها بعد التعاقد ،ويرتتب عليها َأ ْن
يكون تنفيذ االلتزام التعاقدي ُمرهق ًا للمدين ،بحيث ُهيدده بخسارة فادحة ،وإِ ْن مل ُيصبح
مستحيالً)(.)60
ثالث ًا :تعريف القوة القاهرة:
ضايف ،ملعرفة معناه ُيتاج إَل معرفة مفرداته ،ومها :قوة ،وقاهرة.
القوة القاهرة مركب إِ ٌّ
قانون املعامالت املدنية االُتادي ،عىل نحو ما سنبينه.
) (58د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين – مرجع سابق – ج 1بند  415ص  – 631بترصف.
) (59د /مصطفى َأمحد الزرقا :رشح القانون املدين السوري (نظرية االلتزام) – النارش :مطبعة جامعة دمشق – الطبعة
الثانية عام 1960م – ص .336
) (60حممد عبد الرحيم عنرب :الوجيز يف نظرية الظروف الطارئة – النارش :مطبعة زهران للطبع والنَش والتوزيع –
القاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1987م – ص .19
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وهذا ما سوف نعرض له من خالل الفقرات اآلتية:
 )1معنى ا ْل ُقو ِة ُل َغ ًة و ِ
ِ
ِ ِ
احل ْبلَ ،أ ِو
َ ْ
َْ َ ن
اصط َال َح ًا :ا ْل ُق نو ُة ُل َغ ًة( :)61ال نطا َق ُة ا ْل َواحدَ ُة م ْن َطا َقات ْ َ
اخلص َل ِة ا ْلو ِ
يف
الض ِع ُ
الض ْع َ
الر ُجلَ ،و ن
احدَ ِة ِمنْ ُهُ ،ث نم ْاشت ُِه َر فِ َيام ُي َقابِل ن
َ
ا ْل َوت َِرَ ،أ ِو ْ َ ْ
فُ ،ي َقالَ :ق ِو َي ن
مجعُ :قو ٍةِ ،م ْثل ُغر َف ٍة و ُغر ٍ
ُون َذلِ َك ِيف ِْ
اجل ْس ِم( ،)62ك ََام َيك ُ
فَ ،و َيك ُ
ُون ِيف
َي ْق َوى ُق نوةًَ ،وا ْل ُق َوى َ ْ ُ ن
ْ َ َ
ور النن ْف ِسي ِة املَْعنَ ِوي ِة :كَا ْلع ْقل ونَح ِو ِه( .)63والَ َخيْرج املَْعنَى ِ
اِلُ ُم ِ
اال ْصطِال َِح ري لِ ْل ُق نو ِةَ ،ع ِن ْ َم ْعنَاه
ُ ُ ْ
َ
َ َ ْ
ن ْ ن
ال رل َغ ِو ِّي(.)64
اهر ُة ُل َغ ًة واصطِ َالح ًا :ا ْل َق ِ
ِ
اه َر ُة ُل َغ ًةَ :م َأ ُخ ْو َذة ِم ْن َق ْهرَ .وال َق ْه ُر :ال َغ َلبة ،واِلَ ْخ ُذ ِم ْن
َ
َ ْ
 )2ا ْل َق َ
ِ
َف ْو ٍق َع َىل َط ِر ِيق الت ْنذلِيلَ .ت ُق ُ
اه ْم َع َىل َسبِيل ا ْل َغ َل َبة.
ولَ :أ َخ ْذ ُ ُهتم َق ْهر ًاَ ،أ ْي :م ْن َغ ْ ِري ِر َض ُ
ِ
والقاه ُر وال َق ّه ُارِ :م ْن ِص َفاتِه َ
بس ْل َطانِ ِه و ُقدْ َرتِ ِه،
و َق َه َرتْه :إِ َذا غ نريتُه.
تعاَلَ ،ق َه َر َخ ْل َقه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ورص َف ُهم ع َىل َما َأرا َد َط ْوع ًا َوك َْره ًا ،وال َق نهار ل ْل ُم َبا َل َغةَ .و َق َال اب ُن اِلَث ِري :القاه ُرُ :ه َو الغال ُ
َ ن
والقاهرةُِ :
ِ
قاعدَ ُة الدِّ يار املِرصية ودار م ْل ِكها ،و ِهي ِمرص اجلديدَ ة .وال َق ِ
ِ
اه َرةُ:
يع اخلَ ْل ِق.
ُ ُ َ َ
ْ ن
َ
َمج َ
ْ ُ َ
َ
ِْ
احل ْصن ا ْل َعظِيم(.)65
) (61الزبيدي :تاج العروس  -مرجع سابق  -مادة( :قوي) – ج 39ص  360وما بعدها ،القاموس املحيط – مرجع
فص ُل ال َقاف باب الواو والياء– مادة( :ال ُق نو ُة) – ص  ،1327إِبراهيم مصطفى ،وآخرون :املعجم الوسيط –
سابق ْ -

مرجع سابق – مادة( :ا ْل ُق نوة) – ج 2ص .769
ٍ
ِ
ِ
ِ
است ََوى .سورة النجم اآلية رقم.5 :
)َ (62ومنْ ُه َق ْوله َت َع َاَلَ  :ع نل َم ُه َشديدُ ا ْل ُق َوى ُذو م نرة َف ْ
ِ
ِ ِ
ِ
الس َال ُمَ  :ف ُخ ْذ َها بِ ُق نو ٍة َو ْأ ُم ْر َق ْو َم َك َي ْأ ُخ ُذوا بِ َأ ْح َسن ِ َها،
وسى َع َل ْيه َوع ََىل نَبِ ِّينَا ن
الص َال ُة َو ن
)َ (63ومنْ ُه َق ْوله َت َع َاَل لنَبِ ِّيه ُم َ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
َاب
ُي َيى ُخذ ا ْلكت َ
(سورة اِلَعراف جزء من اآلية رقمَ ، )45 :أ ْيُ :خذ اِلَ ْل َو َ
اح بِ ُق نوة ِيف دين َك َو ُح نجت َكَ ،و َق ْو ُل ُه َت َع َاَلَ  :يا َ ْ
بِ ُق نو ٍة( ،سورة مريم جزء من اآلية رقمَ ، )12 :أ ْي :بِ ِجدٍّ .

) (64املوسوعة الفقهية الكويتية :مصدر سابق – مادةُ ( :ق نوة) – ج  34ص .83
) (65ابن منظور :لسان العرب – مرجع سابق – مادةَ ( :ق ْهر) – ج 5ص  ،120الزبيدي :تاج العروس – مرجع سابق
– مادة( :ق هـ ر) – ج 13ص  495وما بعدها ،حممد بن َأمحد بن اِلَزهري اهلرويَ ،أبو منصور :هتذيب اللغة  -املحقق:
حممد عوض مرعب  -النارش :دار إِحياء الرتاث العريب  -بريوت  -لبنان  -الطبعة اِلُوَل عام 2001م  -مادة( :ق هـ
ر) – ج 5ص .257
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

وهكذا ،يتبني مما تقدمَ ،أ نن القوة القاهرة ،هي :القوة والطاقة الغالبة لليشء ،اآلخذة له
من فوق من غري رضا ،وال اختيار ،بحيث تُغري حاله( .)66والَ َخيْرج ا َْملعنَى ِ
اال ْصطِال َِح ري
ُ ُ ْ
َ
َع ِن املَْ ْعنَى ال رل َغ ِو ِّي.
 )3تعريف القوة القاهرة يف الفقه ا ِ
إلسالمي :مل يستخدم الفقهاء القدامى اصطالح:
(القوة القاهرة) ،يف مؤلفاهتم الفقهية ،ولكنهم عرفوا ما يرتتب عليها من آثار ،وعربوا عنه
بام يسمونه( :االنفساخ)(َ ،)67أ ْوُ( :تمل التبعة عن اهلالك)(َ ،)68أ ْي :ضامن التلف(.)69
وعليه ،فإِذا ما كننا بصدد ٍ
عقد ُم ْل ِز ٍم للجانبني ،واستحال تنفيذ َأحد االلتزامني املتقابلني،

لسبب َأجنبي ليس للمدين يد فيهَ ،
كأن ُيؤجر شخص آلخر داره ،ويلتزم بالتايل بتمكينه من
ٍ
بزلزالَ ،أ ْو تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة ،فيستحيل عىل
االنتفاع هبا ،ثم تنهدم هذه الدار
املؤجر الوفاء بالتزامه .ففي هذه احلالة – ويف كل احلاالت ،التي ُيصبح فيها تنفيذ االلتزام
) (66د /خالد عىل سليامن :الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة  -مرجع سابق – ص .2
ِ
ِ
ِ
) (67و ِ
اخ ُل َغ ًةَ :م ْصدَ ُر ا ْن َف َس َخَ ،و ُه َو ُم َط ِ
االن ِْف َس ُ
االصط َالحِ ُ ،ه َو( :انْق َال ُب
او ُع َف َس َخَ ،وم ْن َم ْعنَا ُه :النن ْق ُض َوالزن َوالَ .و ِيف ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ك ُِّل َواحد م ْن ا ْلع َو َض ْني إ ََل َدافعه)َ .و َهذا َم ْعننا ُهَ :ر ْف ُع ُح ْك ِم ا ْل َع ْقد ،أ ْو ُه َو َر ْف ُع ا ْل َع ْقد م ْن ح ْينه ،أ ْو م ْن أ ْصلهَ .ه َذا،
و ِ
ِ
االن ِْف َس ُ
رش َع ًا( .حممد صدقي بن َأمحد بن حممد آل بورنو َأبو احلارث الغزيَ :م ْو ُسو َعة ال َقوا ِعدُ
َ
اخ ُحكْم َث َب َت بِا ْل َق ْهر َ ْ
ِ
ِ
ُ
الف ْقه نية – النارش :مؤسسة الرسالة – بريوت – لبنان – الطبعة اِلوَل عام 1424هـ2003/م – ج 12ص َ ،411أبو
عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش :املنثور يف القواعد الفقهية – النارش :وزارة اِلَوقاف الكويتية –
الكويت – الطبعة الثانية عام 1405هـ1985/م – ج 3ص .)42
) (68إِ نن نظرية ُتمل التبعة موضوعها اِلَصيل وميداهنا ،هو حالة هالك اِلَموال التي هتلك قضا ًء وقدر ًا بآفة ساموية،
ال دخل ِلَحد فيها بتعدٍّ َ ،أ ْو خطأَ ،أ ْو تقصري .ومهمة النظرية ،هو تعيني َم ْن جيب َأ ْن يتحمل هو نتيجة هذا اهلالك يف
ثورتهَ ،أ ْي َم ْن خيَس اليشء اهلالك من حسابه ،حني وجود َأطراف متعددة ذات عالقة( .د /إِدريس العلوي العبدالوي:
(اإلرادة املنفردة – ِ
رشح القانون املدين النظرية العامة لاللتزام ِ
اإلثراء بال سبب – املسؤولية التقصريية – القانون) –

النارش :مطبعة النجاح اجلديدة – الدار البيضاء  -املغرب – الطبعة اِلُوَل عام 1996م – ص .)149
) (69د /وهبة بن مصطفى الزر حي ِيلِ :
الف ْق ُه ِ
(الشامل ل َ
سالمي و َأد نل ُت ُه ن
هم الننظر نيات
اإل
ألد ّلة ن
َ َْ
الَشع نية واآلراء املذهب نية و َأ ّ
ر
َْ ّ
َ
الفقه نية وُتقيق اِلحاديث الننبو نية وخترجيها) – النارش :دار الفكر – سورية – دمشق – الطبعة الرابعة عام 1989م –
ج 4ص .3151
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مستحي ً
ال لسبب َأجنبي عن املدين – تزول االلتزامات املقابلة عىل املتعاقد اآلخر ،فيزول
َ
َ
املستأجر بدفع اِلَجر .والعلة يف ذلك واضحة ،إِذ ن
املستأجر ،قد ُتمل بااللتزام
إن
التزام
بدفع اِلَجر للمؤجرُ ،بغية حصوله عىل االنتفاع بالعني املؤجرةَ ،أ َما وقد استحال عىل املؤجر

َ
املستأجر بدفع اِلَجر سبب ،وتعني َأ ْن
ُتكينه من االنتفاع بالعني هلالكها ،فلم يعد اللتزام
يزول بدوره( .)70و ُيقال ،يف هذه احلالة :إِ نن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه ،ومن غري حاجة
إَِل حكم القايض ،وينقيض التزام املدين تبع ًا لذلك(.)71

هذا ،وبالرجوع إَِل نصوص الفقهاء القدامى ،فإنُه ُي ْم ِكن تعريف القوة القاهرة َبأ نهنا:
(كُل آ َف ٍة َغري متَو ِقع ٍة ،و َال م ْقدُ ور ُة الدن ْفعِ ،تُؤثر ِيف َحم ْ ِل ا ْلع ْق ِدَ ،فت َُؤدي إَِل استِحا َل ِة َتن ِْف ِ
يذ ِه،
َ ْ َ
ِّ
َ
ُ
ُْ ُ ن َ َ َ َ
َوان ِْف َس َ
اخ ِه(.)72
) (70د /شفيق شحاتة :النظرية العامة لاللتزامات يف الَشيعة ِ
اإلسالمية :النارش :مطلعة االعتامد بشارع حسن اِلَكرب
بمرص – القاهرة :الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ – اجلزء اِلَول (طرفا االلتزام) – بند  204ص  ،168 – 167د/

عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين :بند  330ص .651 – 650
) (71هذا ،ويرى َأحد الفقهاءَ ،أ نن نظرية العذر يف الفقه ِ
اإلسالمي واسعة ،وقد وضع الفقهاء للعذر معيار ًا مرن ًا ،فقال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اص ُل َأ نن ك نُل ع ُْذ ٍرَ ،ال يمكِن معه ِ
احل ِ
ِ
رض ٍر َي ْل َح ُق ُه ِيف َن ْفسه َأ ْو َمالهَ ،ي ْث ُب ُت َل ُه َح رق
ُْ ُ ََُ ْ
ابن عابدينَ ( :و ْ َ
استي َفا ُء املَْ ْع ُقود َع َل ْيه ،إ نال بِ َ َ
ا ْل َف ْس ِخ) .فالنظرية ،تنتظم ما يعتربه القانون احلديث قوة قاهرة ،وما يعتربه حوادث طارئة ،وما يعتربه دون هذه وتلك.
ِ
ِ
اب َف ْس ِخ ْ ِ
َاب ْ ِ
اإل َج َار ِة – ج 6ص  ،81د/
(ابن عابدين :رد املحتار عىل الدر املختار – مرجع سابق – كت ُ
اإل َج َارة – َب ُ

السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين – مرجع سابق – ج 1بند  416ص  – 634 – 633هامش رقم.)2 :
ِ
َاب ا ْل ُب ُيو ِع  -ج 5ص  ،238عىل حيدر خواجه
) (72الكاساين :بدائع الصنائع يف ترتيب الَشائع – مرجع سابق  -كت ُ
َأمني َأفندي :درر احلكام يف رشح جملة اِلَحكام  -تعريب :فهمي احلسيني  -النارش :دار اجليل  -بريوت  -الطبعة اِلُوَل
عام 1411هـ1991/م  -ج 1ص َ ،275أبو العباس َأمحد بن إِدريس بن عبد الرمحن ،الشهري بالقرايف :الذخرية –
ِ
املحقق :حممد حجي – النارش :دار الغرب ِ
َاب كتاب
اإلسالمي – بريوت – الطبعة اِلُوَل عام 1414هـ1994/م – كت ُ
ا ْلب ُيوع – ج ،212 5حممد بن عرفة :حاشية الدسوقي عىل الَشح الكبري – مرجع سابق َ -باب ا ْل َب ْي َع َ -جائِ َح ُة ال ِّث َام ِر -
ج 3ص  ،185الشافعي َأبو عبد اهلل حممد بن إِدريس بن العباس بن شافع :اِلُم  -النارش :دار املعرفة  -بريوت  -لبنان
ِ
اجلائِ َح ِة ِيف ال نث َم َر ِة  -ج 3ص  ،58ابن
َاب ا ْل ُب ُيو ِع َ -ب ُ
 الطبعة :بدون طبعة  -سنة النَش 1410هـ1990/م  -كت ُاب ْ َ
ِ
اب َب ْي ِع ْاِلُ ُص ِ
ول َوال ِّث َام ِر  -ج 4ص .81
َاب ا ْل ُب ُيو ِع َ -ب ُ
قدامة :املغني – مرجع سابق  -كت ُ
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 )4تعريف القوة القاهرة يف الفقه القانوين( :)73تناول املَشعان املرصي ِ
واإلمارايت نظرية
القوة القاهرة ،ووضعا هلا إِطار ًا قانوني ًا ُتدثا فيه عن تبيان آثاره( ،)74غري َأهنام مل يقوما بوضع
تعريف للقوة القاهرة ،تاركني َأمر التعريف للفقه والقضاء( ،)75وقد توَل الفقه القانوين،
شأن ِ
فعل ال َ
فعرفها َبأ هَّنا( :كل ٍ
إلرادة املدين فيه ،وال ُي ْم ِكن توقعه ،وال منعه ،جيعل تنفيذ
االلتزام مستحيالً ،استحالة ُت ْع ِفي املدين من املسئولية العقدية والتقصريية)(.)76
) (73واجلدير بالذكرَ ،أ نن نظرية القوة القاهرة من النظريات العتيقة ،والتي نظمتها القوانني والَشائع القديمة منذ زمن
اإلدراك ِ
بعيد ،فقد ع نَر َف َها القانون الروماين َبأ نهنا( :كل ما يستعىص توقعه بوسائل ِ
اإلنساين ،حتى وإِ ْن َأمكن توقعه ،فإِ نن ُه

يستعىص عىل املقاومة) .كام ع نَر َف َها الفقيه الروماين ( ،)ulpienبقوله :القوة القاهرة ،هي( :كل ما مل يكن يف وسع ِ
اإلدراك
اآلدمي َأ ْن يتوقعه ،وإِذا َأمكن توقعه ،فإِ نن ُه ال ُيمكن مقاومته) .سعيد اشتاتو ،وسامي عينيبة :فريوس كورونا َأزمة صحية
َأ ْم قوة قاهرة؟  -بحث منشور بمجلة إِحياء علوم القانون املغربية – عدد خاص بعنوان( :الدولة والقانون يف زمن جائحة
كورونا) – عدد مايو 2020م – ص  ،307دَ /أمينة رضوان :مدى مسامهة فريوس كورونا يف إِهناء العالقة الشغلية –
بحث منشور بمجلة الباحث للدراسات واِلَبحاث القانونية والقضائية  -املغرب – العدد  – 17بتاريخ إِبريل 2020م

– عدد خاص بجائحة كورونا كوفيد  – 19ص .12
ٍ
ٍ
خاصة ُت َق ِّر ُرها ،هي املواد 159 :و 215و 373من القانون املدين املرصي ،واملواد:
نصوص
) (74وذلك من خالل

 373و 386و 472من قانون املعامالت املدنية االُتادي ،عىل نحو ما سنبينه.
) (75قضت حمكمة النقض املرصية َبأ نن ُه( :املقرر  -يف قضاء هذه املحكمة َ -أ نن ُه يشرتط العتبار احلادث قوة قاهرة ،عدم
إِمكان توقعه ،واستحالة دفعه ،فإِذا ختلف َأحد هذين الَشطني ،انتفت عن احلادث صفة القوة القاهرة) .نقض مدين

مرصيَ :أحكام غري منشورة :الطعن رقم 20133 :لسنة  77قضائية – بتاريخ  .2010/4/27كام قضت يف حكم آخر
َبأ نن ُه( :القوة القاهرة التي ينفسخ هبا العقد  -وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة  -هي التي ُتعل تنفيذ العقد مستحيالً،

استحالة مطلقة لسبب أجنبي عن املدين) .نقض مدين مرصي :الطعن رقم 865 :لسنة  53قضائية – بتاريخ
 – 1991/1/30مكتب فني  – 42رقم اجلزء  – 1ص  .336كام قضت املحكمة االُتادية العليا َبأ نن ُه( :جيب لوقوع انفساخ
العقد ،حصول قوة قاهرة غري متوقعةُ ،تعل تنفيذ االلتزام مستحيالً ،استحالة مطلقة) .حكم املحكمة االُتادية العليا:
اِلَحكام املدنية والتجارية – الطعن رقم 387 :لسنة  17قضائية – الدائرة املدنية والتجارية – بتاريخ – 1995/2/28
مكتب فني  – 17رقم اجلزء  – 1ص  .220ومن هذه اِلَحكام السابقةُ ،ي ْمكِ ُننَا القول َبأ نن القضاء املرصي ِ
واإلمارايت ،قد
ع نَر َفا القوة القاهرةَ ،بأ نهنا :كل حادث ال ُي ْمكِن توقعه ،ويستحيل دفعه ،وجيعل تنفيذ االلتزام مستحيالً.
) (76دَ /أنور سلطان :مصادر االلتزام يف القانون املدين اِلُردين دراسة مقارنة بالفقه ِ
اإلسالمي :النارش :اجلامعة اِلُردنية
– ع نَامن – الطبعة اِلُوَل عام 1987م – ص  ،536د /حسني عامر :القوة امللزمة للعقد – النارش :مطبعة مرص – القاهرة –
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َأ ْو هي( :الواقعة التي َ
تنشأ استقالالً عن إِرادة املدين ،وال يكون باستطاعته توقعهاَ ،أ ْو
منع حدوثها ،ويرتتب عليها َأ ْن يستحيل عليه مطلق ًا الوفاء بالتزامه ،والنتيجة التي ُيرتبها
وقوع مثل هذا احلدث ،هي انفساخ العقد ،وانقضاء التزام املدين تبع ًا لذلك)(.)77
َأ ْو هي( :حادث خارجي ،ال ُي ْم ِكن توقعه ،وال دفعهُ ،يؤدي مبارشة إَِل حصول الرضر.
ومثاله :الزالزل ،واِلَعاصري ،والصواعق ،وثورة الرباكني ،واملرض املفاجئ)(.)78
وعليه ،فالقوة القاهرة ،هي :اِلَمر الذي مل يكن ممكن ًا توقعه ،وال تالفيه ،وال يد ِ
لإلنسان
فيه ،وجيعل الوفاء بالتعهد مستحيالً.

املبحث الثاين

الطبيعة الرشعية والقانونية لوباء كورونا املستجد
توطئة وتقسيم:
إِ نن معرفة الطبيعة الَشعية والقانونية لوباء كورونا املستجد ،باعتباره واقعة مادية طبيعية
رصفةَ ،
مسألة يف غاية اِلمهيةُ ،
حيث تُبنى عليها كل اِلَحكام اِلُخرى التي ُي ْم ِكن إِسنادها
ب علينا بيان هذه الطبيعة ،لتحديد َأثرها يف العالقات التعاقدية.
فيام بعد .ومن ثمَ ،و َج َ

و ُيقصد بالطبيعة الَشعية والقانونيةُ ،تليل الوقائع والترصفات الَشعية والقانونية،
الطبعة اِلُوَل عام 1949م – بند  444ص  ،406د /حسب الرسول الشيخ الفزاريَ :أثر الظروف الطارئة عىل االلتزام
العقدي يف القانون املقارن – رسالة دكتوراه ُم َقدن َمة إَِل كلية احلقوق – جامعة القاهرة – عام 1979م – ص .536

) (77د /حممد الكشبور :نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة دراسة مقارنة مع وحي حرب اخلليج –
النارش :مطبعة النجاح اجلديدة – الدار البيضاء – املغرب – الطبعة اِلُوَل عام 1993م – ص  ،25د /رشيف حممد
غنامَ :أثر تغري الظروف يف عقود التجارة الدولية – النارش :مطبعة الفجرية الوطنية – دولة ِ
اإلمارات العربية املتحدة –
الطبعة اِلُوَل عام 2010م – ص  ،18د /حممد اِلَيويب :املركز القانوين للمدين يف واقعة فريوس (كورونا كوفيد )19
– مرجع سابق – ص .290

اإلرادية العمل غري املَشوع – ِ
) (78د /حممد لبيب شنب :دروس يف نظرية االلتزام (الكتاب الثاين املصادر غري ِ
اإلثراء

بال سبب) – مرجع سابق – بند  85ص .420
410
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ُتهيد ًا ِ
إلعطائها الوصف احلقيقي والدقيق ،وإِدراجها يف الطائفة التي تنتمي إِليها ،هبدف
معرفة القواعد الَشعية والقانونية التي ُت َط نبق َ
بشأهنا .والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ،هو:
هل ُي ْم ِكن اعتبار وباء كورونا املستجد بمثابة قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ االلتزام
التعاقدي ،ومن ثم ُيفسخ العقد ،وينقيض االلتزام ،ويتحرر كل طرف من التزاماته؟ َأ ْم َأ نن ُه
جمرد حادث استثنائي ،يدخل يف مصاف نظرية الظروف الطارئة ،يكون من َ
شأنه إِرهاق
املدين يف تنفيذ االلتزامات املوضوعة عىل عاتقه ،ويستوجب إِعادة النظر يف العالقة
التعاقدية ،لتحقيق التوازن بني َأطرافها؟ َأ ْم َأ نن ُه ُيمثل اِلَمرين مع ًا (القوة القاهرة ،والظروف
الطارئة)؟

ِ
ولإلجابة عن هذا التساؤل ،ومعرفة ما إِذا كان وباء كورونا املستجد ،قوة قاهرةَ ،أ ْو
ظرف ًا طارئ ًا ،كان لِ َزام ًا علينا َأ ْن نُوضح مضمون كل من النظريتني ،ورشوطهام ،مع بيان
َأوجه التشابة واالختالف بينهام .وهو ما نتناوله من خالل املطالب الثالثة اآلتية:
املطلب اِلَول :وباء كورونا كظرف طارئ.
املطلب الثاين :وباء كورونا كقوة قاهرة.
املطلب الثالثَ :أوجه التشابه واالختالف بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

املطلب األول
وباء كورونا كظرف طارئ
َأوالً :مضمون نظرية الظروف الطارئة:
مؤدى نظرية الظروف الطارئةَ ،أ ْن تعرض بعد إِبرام العقد ،وقبل ُتام تنفيذه ،نوازل َأ ْو
َأحداث عامة ،مل تكن يف احلسبان ،ومل يكن يف الوسع توقعهاَ ،أ ْو دفعها ،ويكون من َ
شأهنا
َأ ْن ُيصبح تنفيذ االلتزام – وإِ ْن ظل ُمم ْ ِكن ًا – شديد ِ
اإلرهاق باملدين ،بحيث يتهدده بخسارة
فادحة ،فيسوغ للقايض ،بناء عىل طلب هذا املدين ،وبعد املوازنة بني مصلحته ومصلحة
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غريمهَ ،أ ْن يرد التزامه إَل احلد املعقول ،الذي يرفع عنه احلرج البالغ ،والعنت الشديد(.)79
وُتشي ًا مع منطق هذه النظرية ،فقد جاءت املادة  2/147من القانون املدين املرصي،
واملادة  249من قانون املعامالت املدنية االُتادي ،ونصتا عىل َأ نن ُه( :ومع ذلك ،إِذا طر َأت

حوادث استثنائية عامة ،مل يكن يف الوسع توقعها ،وترتب عىل حدوثهاَ ،أ ْن تنفيذ االلتزام
التعاقدي ،وإِ ْن مل يصبح مستحيالً ،صار مرهق ًا للمدين ،بحيث ُهيدده بخسارة فادحة ،جاز
للقايض ،تبع ًا للظروف ،وبعد املوازنة بني مصلحة الطرفنيَ ،أ ْن يرد االلتزام املرهق إَل احلد
املعقول – إِ ْن اقتضت العدالة ذلك – ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل خالف ذلك).
ثاني ًاُ :شوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:
من خالل النص املتقدم ،يتبني َأ نن ُه ُيشرتط النطباق نظرية الظروف الطارئة رشوط َأربعة،
نبسطها فيام ييل:

الرشط األَول :جيب َأ ْن يكون العقد الذي تُثار النظرية يف َ
شأنه مرتاخي ًا( – )80وهو رشط
غالب ،ال رشط رضوري – ويتحقق ذلك بشكل دائم يف العقود الزمنية ،سواء كانت
مستمرة التنفيذ ،كعقد إِجيارَ ،أ ْو دورية التنفيذ ،كعقد التوريد .كام يتحقق يف العقود الفورية،
التي يستغرق التنفيذ فيها وقت ًا طويالً ،كعقود املقاولة ،وعقد بيع ُأ ِج ّل فيه دفع الثمن .ومن

ثم ،فالنظرية تنطبق عىل مجيع العقود ،التي يفصل بني إِبرامها ،والوقت املحدد لتنفيذها فرتة
من الزمن ،سواء كانت عقود ًا زمنيةَ ،أ ْو عقود ًا فورية(.)81
) (79د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  – 271ص .540
) (80هذا ،و ُيالحظَ ،أ نن املَشعني املرصي ِ
واإلمارايت ،مل َيأخذا هبذا الَشط اِلول.
) (81د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  115ص  ،176د /السنهوري:
ِ
يض َبأننه( :ال يشرتط -
الوسيط يف رشح القانون املدين – مرجع سابق – ج 1بند  420ص  .643وتطبيق ًا لذلك ،فقد ُق ن
يف تطبيق الفقرة الثانية من املادة  147من القانون املدين َ -أ ْن تكون االلتزامات املتبادلة ،مرتاخية التنفيذ عىل وجه التقابل
إَِل ما بعد احلادث الطارئ ،بل يكفى وجود التزام عىل َأحد العاقدين مرتاخي التنفيذ إَِل ما بعد احلادث الطارئ ،ثم
صار مرهق ًا للمدين ،دون ما اعتبار بكون االلتزام املقابل قد تم تنفيذهَ ،أ ْو كان مرتاخي ًا كذلك) .نقض مدين مرصي:
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وعىل ذلك ،إِذا كانت الظروف موجودة قبل انعقاد العقد ،فال تُؤثر فيه ،ولو كان َأحد
املتعاقدينَ ،أ ْو كالمها ال يعرف بوجودها( .)82كذلك ،إِذا طر َأت الظروف بعد تنفيذ االلتزام
العقدي ،فإِ نهنا ال ختول القايض سلطة تعديل هذا االلتزام(.)83
كام جيب َأ نال يكون تراخي التنفيذ راجع ًا إَل خطأ املدين ،إِذ ال جيوز للمدين َأ ْن يستفيد
من تقصريه ،وإِنام جيب َأ ْن يكون بسبب ال دخل له فيه(.)84
و َأحكام القانون حول مضمون هذا الَشط ،قد جاءت متوافقة مع ما هو مقرر يف الفقه
ِ
اإلسالمي ،ولعل اخلالف والوحيد هناَ ،أ ّن النظرية قامت يف القوانني املدنية لتنارص املدين
وحده ،ال الدائنَ .أما الفقه ِ
اإلسالمي ،فقد َأجاز ِلَ ٍي من الطرفني (الدائن واملدين)َ ،أ ْن
يتمسك بالنظرية ،ويطلب رد التزامه إَِل الوضع العادل(.)85
الطعن رقم  - 259لسنة  28قضائية  -تاريخ اجللسة  - 1963/3/21مكتب فني  - 14رقم اجلزء  - 1ص .347
) (82ولكن جيوز ،يف هذه احلالة ،الطعن يف العقد بالغلطَ ،أ ْو الغبن االستغاليل ،إِذا توافرت رشوطه.
) (83ويرى البعض من الفقهٍ ،
بحقَ ،أ نن نظرية الظروف الطارئة تنطبق ،حتى ولو كان الرتاخي يف تنفيذ االلتزام ،راجع ًا
إَل حكم القايض بمنحه املدين نظرة امليَسة  ،ثم يف َأثن ائها حدثت هذه الظروف االستثنائية( .د /حممد لبيب شنب:
دروس يف نظرية االلتزام (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق – بند  207ص  ،259د /عبد املنعم البدراوي :النظرية
العامة لاللتزامات (اجلزء اِلَول مصادر االلتزام) – النارش :دار النهضة العربية – القاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام
1992م  -بند  315ص .)406

) (84وقد صاغت حمكمة النقض املرصية ،كل هذا يف حكم هلا ،حيث قضت َبأ نن مفاد نص املادة  2/147من القانون
املدينَ ( :أ نن املَشع قد َأطلق التعبري بااللتزام التعاقدي ،دون َأن خيصص نوع ًا من االلتزام التعاقدي بعينه ،وإِنام َأورد
النص عام ًا ،بحيث يتسع تطبيق نظرية احلوادث الطارئة عىل مجيع العقود ،التي يفصل بني إِبرامها وبني تنفيذها فرتة من
الزمن ،يطر َأ خالهلا حادث استثنائي عام غري متوقعُ ،يؤدي إَل جعل تنفيذ االلتزام مرهق ًا للمدين  ..عىل َأ نن ُه يشرتط
لتطبيق نظرية احلوادث الطارئةَ ،أ نال يكون تراخي تنفيذ االلتزام إَل ما بعد وقوع احلادث الطارئ ،راجع ًا إَل خطأ املدين،
إِذ ال جيوز له َأ ْن يستفيد ،يف هذه احلالة ،من تقصريه .كام َأ نن هذه النظرية ،ال تنطبق عىل (عقود الغرر)َ ،إذ نإهنا ُت َع ِّرض -
بطبيعتها  -العاقدين الحتامل كسب كبريَ ،أ ْو خسارة فادحة) .نقض مدين مرصي :الطعن رقم 263 :لسنة  36قضائية

بتاريخ  – 1963/1/3مكتب فني  – 13رقم اجلزء  – 1ص .37
َ
) (85فقد َأجاز فقهاء املذهب احلنفي ،توزيع عبء اخلسارة عىل طريف العقد ،يف حالة تقلب أسعار النقود وتغري قيمها،
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الرشط الثاينَ :أ ْن َ ِ
ُتدن بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة .واحلادث االستثنائي العام،
مأ ٍ
هو :احلادث الذي َينْدُ ر وقوعهَ ،أ ْي غري َ
لوف ،وال يقع عادة( ،)86كزلزالَ ،أ ْو حربَ ،أ ْو
إِرضاب مفاجئَ ،أ ْو قيام تسعرية رسميةَ ،أ ْو إلغاؤهاَ ،أ ْو ارتفاع باهظ يف اِلَسعارَ ،أ ْو نزول

فاحش فيهاَ ،أ ْو استيالء إِداريَ ،أ ْو وباء ينتَشَ ،أ ْو جراد يزحف َأرساب ًا( ،)87ويكون من وراء
هذه احلوادث االستثنائيةَ ،أ ْن ترتفع َأسعار املواد اِلَوليةَ ،أ ْو ُأجور اِلَيدي العاملةَ ،أ ْو تزيد
كأن تزيد ُأجور نقل املواد اِلَوليةَ ،أ ْو العاملَ ،أ ْو يزيد سعر َ
تكاليف العملَ ،
التأمنيَ ،أ ْو تزيد

الرضيبة اجلمركية عىل استرياد املواد اِلَولية من اخلارج( .)88وجيب َأ ْن تكون هذه احلوادث
َأ ْي :تعديل الثمن املُ َس نمى ،ال فسخ العقد ،وهو ما ُي َس ِميه ابن عابدين( :الصلح عىل اِلَوسط) .د /فتحي الدريني:
النظريات الفقهية – مرجع سابق – ص  .146وانظر كذلك :د /وهبة الزحييل :الفقه ِ
اإلسالمي و َأدلته – مرجع سابق
– ج 4ص .3233 – 3232
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
) (86وعليه ،فموجات الربد املعتادة يف فصل الشتاء ،حادث مألوف ،وما ينشأ عنه من أرضار الزراعات واخلرض ،ال
ُي ْمكِن َأ ْن ُيعد ظرف ًا استثنائي ًاُ ،يؤثر يف التزام متعهد بتوريد اخلرضاوات ،ولكن موجة صقيع غري َ
مألوفة يف شدهتا ،ويف
امتدادهاُ ،ي ْمكِن َأ ْن يتحقق فيها وصف احلادث استثنائي .كام جيب َأ ْن ُيراعى يف ُتديد احلادث االستثنائي املكان
والزمان ،فام يكون استثنائي ًا يف بلد ،قد يكون عادي ًا يف بلد آخر ،وما يكون استثنائي ًا يف زمن ،يبدو َ
مألوف ًا يف زمن آخر.

(د /حممد وحيد الدين سوار :رشح القانون املدين :النظرية العامة لاللتزام (اجلزء اِلَول مصادر االلتزام) – النارش:
جامعة دمشق – سورية – الطبعة اِلُوَل عام 2003م – ص  ،432دَ /أمحد الصويعي شليبك :نظرية الظروف الطارئة:

َأركاهنا ورشوطها – بحث منشور باملجلة اِلُردنية يف الدراسات ِ
اإلسالمية – املجلد الثالث – العدد ( – )2عام

1428هـ2007/م – ص .)181
) (87جمموعة اِلَعامل التحضريية للقانون املدين املرصي  -ج 2ص  ،282د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون
املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  420ص  ،643د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة
لاللتزامات – مرجع سابق – بند  115ص .177
) (88د /عبد الرزاق َأمحد السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين العقود الواردة عىل العمل  -اجلزء السابع -
املجلد اِلَول (املقاولة والوكالة والوديعة واحلراسة) – النارش :دار إِحياء الرتاث العريب  -بريوت  -لبنان – الطبعة

اِلُوَل عام 1964م  -بند  104ص  ،182د /عبد احلي حجازي :النظرية العامة لاللتزام  -املجلد الثاين مصادر االلتزام
إلرادية العقد ِ
(املصادر ا ِ
واإلرادة املنفردة)  -النارش :مطبعة هنضة مرص  -الطبعة اِلُوَل عام 1954م  -بند  339ص

 ،259د /سليامن مرقسُ :أصول االلتزامات  -النارش :دار النَش للجامعات املرصية  -القاهرة  -الطبعة اِلُوَل عام
1960م  -ج 1بند  263ص .361
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عامة(َ ،)89أ ْي غري خاصة باملدين الذي يطلب تعديل العقد ،بل جيب َأ ْن تكون عامة شاملة
لطائفة من الناس .فاحلوادث االستثنائية اخلاصة باملدين ،كإِفالسهَ ،أ ْو موتهَ ،أ ْو اضطراب
َأعاملهَ ،أ ْو تلف حمصولهَ ،أ ْو حريق متجره ،ال تكفي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة(.)90

هذا ،و ُيالحظَ ،أ نن ُه ُيوجد فارق جوهري بني القوانني املدنية والفقه ِ
اإلسالمي يف هذا
اخلصوص ،حيث تطلبت القوانني املدنية ،لتطبيق نظرية الظروف الطارئةَ ،أ ْن يكون الظرف
اإلسالمي ،الذي َأجاز – كام يف حالة فسخ ِ
استثنائي ًا وعام ًا ،وذلك خالف ًا للفقه ِ
اإلجيار
بالعذر – تطبيق النظرية ،حتى ولو كان الظرف خاص ًا باملدين وحده .قال الكاساين:
ِ ِ
وث ُع ْذ ٍر بِ َأح ِد ا ْلع ِ
(وال نث ِاين :عَدَ م حدُ ِ
اقدَ ْي ِنَ ،أ ْو بِاملُْ ْست َْأ َج ِرَ ،فإِ ْن َحدَ َ
مهاَ ،أ ْو
َ
َ
ُ ُ
َ
ث بِ َأ َحد َ
بِاملُْست َْأ ِج ِر ُع ْذرَ ،ال يب َقى ا ْلع ْقدُ َال ِزما ،و َله َأ ْن ي ْفس َخ ،وه َذا ِعنْدَ َأصحابِنَا  ..و َل َقب املَْس َأ َلةِ،
َ َ
ْ َ
َ
َْ
َ ُ ْ
ً َ ُ َ َ
ْ
ِ
َأ نن ْ ِ
اإل َج َار َة ُت ْف َس ُخ بِ ْاِلَ ْع َذ ِار عنْدَ نَا)(.)91
الرشط الثالث :يتوجب َأ ْن تكون هذه احلوادث االستثنائية ليس يف الوسع توقعها وقت
إِبرام العقد( ،)92وال ُيستطاع دفعها .فإِذا كانت متوقعةَ ،أ ْو كان يف الوسع توقعها ،فال سبيل
( )89وتطبيق ًا لذلك ،فقد ُق ِيض َبأ نن( :مفاد نص املادة  2/174من القانون املدين  -وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة
 َأ نن ُه يشرتط يف احلادث الطارئَ ،أ ْن يكون حادث ًا استثنائي ًا عام ًا ،غري ممكن توقعه ،وخيرج عن َاملألوف ،ونادر الوقوع.
ويكون احلادث الطارئ عام ًا ،إِذا انرصف َأثره إَِل عدد كبري من الناس) .نقض مدين مرصي :الطعن رقم - 65 :لسنة
 40قضائية  -تاريخ اجللسة  - 1976/3/4مكتب فني  - 26رقم اجلزء  - 1ص .515
) (90جمموعة اِلَعامل التحضريية للقانون املدين املرصي :ج 2ص  ،284 – 283د /السنهوري :مصادر احلق يف الفقه

ِ
اإلسالمي – مرجع سابق – ج 6ص  ،20د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق –
بند  115ص  ،177د /سمري تناغو :مصادر االلتزام – مرجع سابق – بند  129ص .161
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب ْ ِ
رشائط ُرك ِ
ْن ْاإل َج َارة
) (91الكاساين :بدائع الصنائع يف ترتيب الَشائع – مرجع سابق – كت ُ
اإل َج َارة – َف ْصل يف َأن َْواع َ َ
– ج 4ص .197
) (92وال يعني هذا الَشطَ ،أ ْن تكون هذه احلوادث مستبعدة ُتام ًا ،فال يشء ُمستبعد حدوثه يف احلياة .ولكن يكفي

فقطَ ،أ نال تكون هذه احلوادث متوقعة .وعىل ذلكَ ،ف َم ْن يتعاقد عىل توريد سلعة مستوردة من اخلارج ،مع قيام نذير
حربُ ،هتدد بقطع املواصالت ،وارتفاع َأسعار السلع املستوردةَ ،أ ْو فرض القيود عليها ،ال يستطيع – إِ نال إِذا كان قد
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لتطبيق النظرية .فمثالً :الفيضان العادي ،وانخفاض اِلَسعار َأ ْو ارتفاعها ،واختالف سعر
العملة ،وانتشار دودة القطن ،كل هذه حوادث يف الوسع توقعها ،و ُي ْم ِكن ،بالتايل،
االحتياط لتوقي آثارها( .)93ويتفرع عىل َأ نن احلادث ،ال ُي ْم ِكن توقعهَ ،أ ْن يكون َأيض ًا مما ال
ُيستطاع دفعه َأ ْو تفاديه ،فإِ نن احلادث الذي ُيستطاع دفعهَ ،أ ْو كان من املمكن درء النتائج
املرتتبة عنه ،ببذل اجلهد املعقول ،يستوي يف َ
شأنه َأ ْن يكون متوقع ًاَ ،أ ْو غري متوقعٍ .وبالتايل،

فال َي ْف َلح سبب ًا لتطبيق النظرية(.)94

وكون احلادث متوقع ًاَ ،أ ْو غري متوقعَ ،
مسألة واقع ،ختضع يف تقديرها لقايض املوضوع،
بدون معقب عليه يف تقديره ملحكمة النقض ،مادام ينبني عىل َأسباب سائغة ،من ش َأهنا َأ ْن
ُتمله(.)95

اشرتط ذلك – َأ ْن يطلب تعديل التزامه ،إِذا صار مرهق ًا بقيام احلربِ ،لَ نن هذه احلرب كانت متوقعة عند إِبرام العقد،
وكان عليه َأ ْن ُيتاط الحتامهلا يف رشوط التعاقد( .راجع :د /مجيل الَشقاوي :النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام)
– النارش :دار النهضة العربية للنَش والتوزيع – القاهرة  -مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1998م – بند  69ص .)359
) (93د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  420ص  ،644د/
عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  115ص .177
ٍ
شخص عادي َأ ْن يتوقع حصوهلا .فمعيار التوقع وعدمه،
) (94وتكون احلوادث غري متوقعة ،إِذا مل يكن يف وسع َأ ِّي

معيار موضوعيُ ،يعتد فيه بالشخص العادي ،ال بشخص املدين ،بحيث إِ نن احلادث الذي كان يف إِمكان الشخص
العادي توقعهُ ،يعترب حادث ًا متوقع ًا ،ولو كان املدين ذاته ال يتوقعه( .د /حممد لبيب شنب :دروس يف نظرية االلتزام
(مصادر االلتزام)  -مرجع سابق – بند  208ص  ،260د /سليامن مرقسُ :أصول االلتزامات  -مرجع سابق  -ج1

بند  273ص  ،361د /عبد احلي حجازي  :النظرية العامة لاللتزام  -مرجع سابق  -بند  339ص .)260
) (95جمموعة اِلَعامل التحضريية للقانون املدين املرصي – ج 2 2ص  .382وقد قضت حمكمة النقض املرصية َبأ نن:
(واملعيار يف توافر ما اشرتطه النص ،يف وصف احلوادث املشار إِليها من َأ نهنا تلك التي مل يكن يف الوسع توقعها ،هو َأ نال
يكون يف مقدور الشخص العادي َأ ْن يتوقع حصوهلا ،لو ُو ِجدّ يف ظروف ذلك املدين وقت التعاقد ،برصف النظر عام إِذا

كان هذا املدين قد توقع حصوهلا فعالًَ ،أ ْم مل يتوقعه .وتقدير هذا اِلَمر ،هو مما يدخل يف نطاق سلطة قايض املوضوع،
متى َأقام قضاءه عىل َأسباب سائغة) .نقض مدين مرصي :الطعن رقم - 65 :لسنة  40قضائية  -تاريخ اجللسة

 - 1976/3/4مكتب فني  - 26رقم اجلزء  - 1ص .515
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

و َأحكام القانون حول مضمون هذا الَشط ،قد جاءت متوافقة مع ما هو مقرر يف الفقه
اإلسالمي ،حيث ُيشرتط النطباق النظرية يف الفقه ِ
ِ
اإلسالميَ ،أ ْن يكون ثمة حادث ،قد
طر َأ بعد إِبرام العقد ،مل يكن متوقع ًا ،وال كان بالوسع توقعه ،كام ال ُي ْم ِكن دفعه ،والتحرز
منه ،وهذا يف اِلَعم اِلَغلب من تطبيقات النظرية ،وسواء َأكان هذا احلادث ساموي ًا،
كاجلوائح ،والفيضان ،واجلراد ،والدودَ ،أ ْم ِم َن اآلدميني ،كاحلرب ،والثورة(.)96

الرشط الرابع :يلزم َأ ْن يرتتب عىل نشوء احلادث الطارئّ ،أ ْن ُيصبح تنفيذ االلتزام
العقدي ُمرهق ًا للمدين .وال يكفي َأي إِرهاق ،بل جيب َأ ْن يكون هذا ِ
اإلرهاق جسي ًام،
بحيث ُهيدد املدين بخسارة فادحة(َ .)97أما إِذا كان احلادثُ ،هيدد املدين بخسارة غري فادحة،

َ
مألوفة يف التعامل ،فال ُيعتد هبا( .)98ومعيار اخلسارة ،معيار موضوعيُ ،ينْ َظر فيه إَل
الشخص العادي ،وما يعترب خسارة فادحة بالنسبة له( ،)99فإِذا ُتققت اخلسارة عىل هذا
) (96ومع ذلك ،فإِ نن ُه يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يف الفقه ِ
اإلسالمي ،مع َأ نن احلادث ُممْكِن التوقع والدفع.
(د/فتحي الدريني :النظريات الفقهية – مرجع سابق – ص  – 147هامش رقم – 3 :وص .)150
)ِ (97
واإلرهاق الذي يقع فيه املدين من جراء احلادث الطارئ ،معيار مرن ،ليس له مقدار ثابت ،بل يتغري بتغري
ٍ
ٍ
معينة ،قد ال يكون
ظروف
الظروف .فام يكون مرهق ًا ملدين ،قد ال يكون مرهق ًا ملدين آخر .وما يكون مرهق ًا ملدين يف
مرهق ًا لنفس املدين يف ظروف ُأخرى .واملهمَ ،أ ّن تنفيذ االلتزام يكون ،بحيث ُهيدد املدين بخسارة فادحة .فاخلسارة
امل َألوفة يف التعامل ،ال تكفي .فإِ ّن التعامل مكسب وخسارة( .د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر
االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  420ص .)645
) (98د /السنهوري :املرجع السابق  -ج 1بند  420ص  ،645د /حممد لبيب شنب :دروس يف نظرية االلتزام (مصادر
االلتزام)  -مرجع سابق – بند  209ص .260
ِ
َ
َ
) (99وتطبيق ًا لذلك ،فقد ُق ِيض َبأ نن( :النص يف املادة  249من ذات القانون عىل أ ننه( :إذا طرأت حوادث استثنائية عامة،
مل يكن يف الوسع توقعها  ،)..يدل عىل َأ نن تدخل القايض -بناء عىل طلب املدين -لرد التزام املدين املرهق ،بسبب وقوع
حوادث استثنائية عامة إَِل احلد املعقول ،رخصة من القانون جيب الستعامهلا ُتقق رشوط معينةَ ،أمهها :رشط ِ
اإلرهاق
اإلرهاق ،االعتبارات املوضوعية بالنسبة للصفقة ذاهتا ،التي ُأبرم يف َ
املهدد بخسارة فادحة .ومناط هذا ِ
شأهنا العقد ،ال
الظروف املتعلقة بشخص املدين) .حكم حمكمة التمييز بإِمارة ديب :اِلَحكام املدنية  -الطعن رقم - 18 :لسنة2010

قضائية  -تاريخ اجللسة  - 2010/5/30مكتب فني  - 21رقم اجلزء  - 1ص  .1054وانظر ذات احلكم :نقض مدين
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النحو ،طبقت النظرية ،حتى ولو كان املدين ثري ًا ال تؤثر فيه هذه اخلسارة(.)100
وتتوافق َأحكام هذا الَشط ،مع ما هو مقرر يف الفقه ِ
اإلسالمي ،حيث يشرتط الفقهاء
النطباق النظريةَ ،أ ْن ُيدث رضر زائدَ ،أ ْو فاحش غري معتاد ،نتيجة هلذا الظرف َأ ْو العذر
الطارئ ،ال نتيجة لاللتزام نفسه ،ومالزم حدوثه لتنفيذ موجب العقد ،بحيث ال ُي ْم ِكن
انفكاكه يف اِلَعم اِلَغلب(.)101
نظرية الظروف الطارئة والنظام العام:
ومما ينبغي التنويه إِليهَ ،أ نن اِلَثر املرتتب عىل إِعامل نظرية الظروف الطارئة ،والذي يتمثل
يف ثبوت الرخصة للمدين ،يف َأ ْن يطلب من القايض ،رد التزامه ،الذي بات ُمرهق ًا ،إَِل احلد
املعقول ،وإِعامل النظرية ،يتصل بالنظام العام( .)102ويرتتب عىل اتصال نظرية الظروف
مرصي :الطعن رقم - 245 :لسنة  36قضائية  -تاريخ اجللسة  - 1970/12/15مكتب فني  - 21رقم اجلزء - 3
ص .1234
ِ
) (100فمثالً :لو كان املدين شخص ًا واسع الثراءَ ،أ ْو كان مرصف ًاَ ،أ ْو حكومة ،فإ نن للمرصف ،بل وللحكومةَ ،أ ْن
يتمسك كل منهام بنظرية احلوادث الطارئة ،إِذا كانت الصفقة التي عقدها كل منهامُ ،هتدده بخسارة فادحة بالنسبة إَل
هذه الصفقة ذاهتا .وال ُيتج يف هذا َ
الشأنَ ،بأ نن املرصفَ ،أ ْو احلكومة ،ال يرهقهام ُتمل اخلسارة ،باعتبار َأ نهنا يشء ال
يقاس بميزانية كل منهام( .د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  115ص

 ،178د /عبد الرازق حسن فرج :النظرية العامة لاللتزام – النارش :مطبعة الفجر اجلديدة – القاهرة – مرص – الطبعة
اِلُوَل عام 1403هـ1983/م – بند  228ص  ،315د /حممود مجال الدين زكي :الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون
املدين املرصي (اجلزء اِلَول يف مصادر االلتزام) – النارش :مطبعة جامعة القاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1968م
– بند  174ص  ،318د /إِسامعيل غانم :يف النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام)  -النارش :مكتبة عبد اهلل وهبة –

القاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1966م – بند  156ص .)317

) (101د /فتحي الدريني :النظريات الفقهية – مرجع سابق – ص .150
أن إِعامل هذه النظرية (يتغيا يف النهاية الرمحة والرفق َبأشخاصٍ،
) (102ولعل الَس يف اتصال هذه النظرية بالنظام العام ،ن
ِ
شاءت ظروف طارئة عامة واستثنائيةَ ،أ ْن ُتعل تنفيذ االلتزام عىل نحو ما جاء به العقد ،شديد اإلرهاق هبم ،بحيث
يتهددهم بخسارة فادحة ،وغري َ
مألوفة ،مل تكن يف احلسبان ،وهي من بعد ظروف غري متوقعة ،وليس هلم يد فيها ،وال
ُيستطاع دفعها .وهكذا ،يتمثل إِعامل النظرية ،مظهر ًا من مظاهر العدالة االجتامعية .ومن هنا ،كان اتصاهلا بالنظام العام).
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

الطارئة بالنظام العامَ ،أ نن ُه ال جيوز للعاقدين االتفاق عىل إِبعاد َأثرها .فمثل هذا االتفاق ،يقع
باط ً
ال لعدم مَشوعية حمله ،يستوي يف ذلك َأ ْن جييء االتفاق قبل وقوع احلادث الطارئَ ،أ ْم
بعده( .)103وقد رصح املَشعان املرصي ِ
واإلمارايت هبذا احلكم ،إِذ قاال( :ويقع باط ً
ال كل
اتفاق عىل خالف ذلك)(.)104
هذه هي الَشوط الالزمة ِ
إلعامل نظرية الظروف الطارئة ،وبإِسقاطها عىل وباء كورونا
املستجد ،يتبني لنا َأهنا تنطبق مبدئي ًا عىل هذا الوباء .فهو جائحة استثنائية عاملية ،كام وصفته
منظمة اِلُمم املتحدة ،ومنظمة الصحة العاملية ،وهو وباء غري متوقع ،خارج عن إِرادة
ِ
اإلنسان ،ويستحيل دفعهَ ،أ ْو ُتنب الرضر الناتج عنه ،جراء االنفالت الكبري ،وعدم
السيطرة عليه من طرف مجيع الدول املترضرة .وبذلك ،صح وصفه بالظرف الطارئ.

املطلب الثاين
وباء كورونا كقوة قاهرة
َأوالً :مضمون نظرية القوة القاهرة:
مؤدى نظرية القوة القاهرةَ ،أ ْن تعرض بعد إِبرام العقد ،وقبل ُتام تنفيذه ،نوازل َأ ْو
َأحداث ،مل تكن يف احلسبان ،ومل يكن يف الوسع توقعهاَ ،أ ْو دفعها ،ويكون من َ
شأهنا َأ ْن
ُيصبح تنفيذ االلتزام مستحيالً ،استحالة مطلقةَ ،أ ْو جزئية ،فينفسخ هبا العقد ،تبع ًا لذلك،
وينقىض هبا التزام املدين من املسؤولية العقدية ،وتنقيض هبا عالقة السببة بني اخلطأ (فعل
د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – بند  281ص .566
) (103د /عبد الفتاح عبد الباقي :املرجع السابق – نفس املوضع ،د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين
(مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  421ص  ،649د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات
– مرجع سابق – بند  116ص  ،180د /حسني حممود عبد الدايم :رشح قانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت العقود

املسامة عقد املقاولة – النارش :دار النهضة العربية – مرص – دار النهضة العلمية – اإلمارات – الطبعة اِلُوَل عام

1441هـ2020/م – بند 151ص .383
ِ
( )104املادة  249من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،واملادة  2/147من القانون املدين املرصي.
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ِ
اإلرضار) ،والرضر يف املسئولية التقصريية (الفعل الضار) ،فال يكون هناك حمل للتعويض
يف احلالتني.
وُتشي ًا مع منطق هذه النظرية ،فقد جاءت املادة  165من القانون املدين املرصي ،ونصت
عىل َأنّه( :إِذا َأثبت الشخص َأ نن الرضر قد َ
نشأ عن سبب َأجنبي ال يد له فيه ،كحادث

مفاجئَ ،أ ْو قوة قاهرةَ ،أ ْو خطأ من املرضورَ ،أ ْو خطأ من الغري ،كان غري ملزم بتعويض هذا
الرضر ،ما مل يوجد نصَ ،أ ْو اتفاق عىل غري ذلك)(.)105
ثاني ًاُ :شوط تطبيق نظرية القوة القاهرة:
لكي يوصف احلادث َبأ نن ُه قوة قاهرةَ ،أ ْو حادث فجائيَ ،أ ْو آفة ساموية(ُ ،)106يؤدي إَل
انعدام رابطة السببية ،وتنتفي معه املسئولية ،يلزم َأ ْن تتوافر فيه الَشوط اآلتية:
الرشط األَول :عدم إِمكان التوقع :جيب َأ ْن يكون احلادث َأمر ًا استثنائي ًا غري ممكن
) (105ويف ذلك تقول ،املادة  287من قانون املعامالت املدنية االُتادي ،ما نصه( :إِذا َأثبت الشخص َأ نن الرضر قد َ
نشأ
عن سبب َأجنبي ال يد له فيه ،كآفة سامويةَ ،أ ْو حادث فجائيَ ،أ ْو قوة قاهرةَ ،أ ْو فعل الغريَ ،أ ْو فعل املترضر ،كان غري

ملزم بالضامن ،ما مل يقض القانونَ ،أ ْو االتفاق بغري ذلك).
)ُ (106ي َف ِّرق بعض الفقهاء بني القوة القاهرة ،واحلادث الفجائي ،واآلفة الساموية ،وخيتلفون فيام بينهم يف اِلَساس
الذي تقوم عليه هذه التفرقة .والواقعّ ،أ ّن ُه ال أمهية هلذه التفرقة ،حيث استقر الفقه والقضاء ،عىل َأ ّن ُه ال خالف بني
املصطلحات الثالثة ،فجميعها بمعنى واحد ،وكلها ُيعترب سبب ًا َأجنبي ًاُ ،يؤدي إَِل انعدام رابطة السببية  ،وإِعفاء املدين من
التزامه .ونحن من جانبنا ،نرجح تسمية( :القوة القاهرة)ِ ،لَ نهنا تستوعب املصطلحات السابقة ،فقد تكون آفة ساموية،
ٍ
ٍ
زلزال ،وقد تكون حادث ًا فجائي ًاَ ،
كأمر إِداري واجب التنفيذ( .د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون
كفيضانَ ،أ ْو
املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  586ص  876وما بعدها ،د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية
العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  161ص  ،257 – 256د /سمري تناغو :مصادر االلتزام – مرجع سابق – بند
 179ص  ،252 – 251د /عبد الرازق حسن فرج  :النظرية العامة لاللتزام (املصادر غري ِ
اإلرادية) – النارش :مطبعة
املدين بالقاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1406هـ1983/م – بند  3ص ،5د /الشهايب إِبراهيم الَشقاوي :مصادر

اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية ِ
االلتزام غري ِ
اإلمارايت (الفعل الضار – الفعل النافع – القانون) – النارش :دار النهضة
العربية – مرص دار النهضة العلمية – ِ
اإلمارات – الطبعة اِلُوَل عام 2016م – ص  ،133 – 132حكم نقض مدين
مرصي :الطعن رقم  423لسنة  41قضائية – بتاريخ  – 1976/1/29مكتب فني  – 27رقم اجلزء  – 1ص .)343
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[أ .د .حسني عبد الصمد]

التوقع ،فإِذا َأمكن توقعه ،كفيضان هنر ُيصل يف َأوقات دورية ،فال ُي َشكِّل قوة قاهرة،
و ُيعترب الشخص مقرص ًا ،إِذا مل يتخذ االحتياطات الالزمة لتاليف ما ُيمكن َأ ْن يرتتب عليه
من آثار(.)107
ولكن ال يشرتطَ ،أ ْن يكون احلادث مل يسبق وقوعه فيام مىض ،فقد يقع حادث يف املايض،
ويبقى ،مع ذلك ،غري متوقع يف املستقبل ،إِذا كان من النُدرة ،بحيث ال يقوم سبب خاص
لتوقع حدوثه .فمثالً :الزالزل ،والرباكني ،والفيضانات غري العادية ،واحلروب،
واِلَمراض واِلَوبئة ،كلها حوادث سبق وقوعها ،ومع ذلك ،تعترب قوة قاهرة ،طاملا مل تكن
متوقعة يف الوقت الذي حدثت فيه مرة ثانية( .)108ومعيار التوقع ،معيار موضوعي ،ال
ُي ْك َت َفي فيه بمعيار الشخص العادي( ،)109بل جيب َأ ْن يكون احلادث غري متوقع ،حتى من
َأشد الناس يقظة وحرص ًاِ ،لَ ّن هذا هو الذي جيعل عدم إِمكان التوقع مطلق ًا ،ال نسبي ًا(.)110
) (107هذا ،وتُعترب اِلَمراض التي تصيب الشخص َ
فجأة ،من قبيل القوة القاهرة ،عىل َأ ّن ُه إِذا كان املرض متوقع ًا ،فال
بالرصعُ ،معرضون لنوباته يف كل وقت .فإِذا حدث َأ ْن ُأصيب َأحدهم بنوبة َأثناء
ُيعترب قوة قاهرة .فاِلَشخاص املصابون
ّ
قيادته لسيارة ،و َأدى ذلك إَِل دعمه لبعض املارة ،فال تُعترب نوبة الرصع ،قوة قاهرةِ ،لَ نهنا كانت متوقعة.
) (108د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  588ص  ،878د/

عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  161ص  ،258د /سمري تناغو :مصادر
االلتزام – مرجع سابق – بند  180ص  ،252د /إِدريس العلوي :رشح القانون املدين النظرية العامة لاللتزام – مرجع
سابق – ص .170
) (109د /السنهوري :املرجع السابق – نفس املوضع ،د /عبد الودود ُييى :املرجع السابق – نفس املوضع .وقارن
اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت املدنية لدولة ِ
د /حممد املريس زهرة :املصادر غري ِ
اإلمارات العربية املتحدة – النارش:

اإلمارات العربية املتحدة – ِ
مطبوعات جامعة ِ
اإلمارات – الطبعة اِلُوَل عام 2002م – ص  ،238 – 237د /الشهايب
الَشقاوي :مصادر االلتزام غري ِ
اإلرادية – مرجع سابق – ص  ،133إِذ يرى هذا االُتاهَ ،أ نن املعيار يف تقدير التوقع من
عدمه ،هو معيار الشخص العادي.
) (110وتطبيق ًا لذلك ،فقد قضت حمكمة النقض املرصية َبأ ّن ُه( :يشرتط العتبار احلادث قوة قاهرة ،عدم إِمكان توقعه،
واستحالة دفعه .فإِذا ختلف َأحد هذين الَشطني ،انتفت عن احلادث صفة القوة القاهرة ،وال يلزم العتباره ممكن التوقع،
َأ ْن يقع وفق ًا َ
للمألوف من اِلُمور ،بل يكفي لذلكَ ،أ ْن تُشري الظروف واملالبسات إَِل احتامل حصوله ،وال يشرتط َأ ْن
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والعربة هنا ،بعدم التوقع وقت وقوع احلادث ،عىل عكس احلال يف املسئولية العقدية ،إِذ
العربة تكون بعدم التوقع وقت التعاقد(.)111
الرشط الثاين :استحالة الدفع :جيب ،كذلكَ ،أ ْن تكون القوة القاهرة مستحيلة الدفع،
فإِذا َأمكن دفع احلادث ،حتى ولو استحالة توقعه ،مل يكن قوة قاهرة( .)112واملقصود
باالستحالة هنا ،االستحالة املطلقة ،أي َأ ْن يكون من املستحيل عىل َأي شخص عادي ،لو
ُو ِجد يف نفس ظروف املدعى عليه اخلارجيةَ ،أ ْن يتوقى نتائجه .وعليه ،فإِذا كانت استحالة
الدفع نسبية ،أي قارصة عىل املدعى عليه وحده ،فال ُي ْع َفى من املسئولية(.)113
الرشط الثالثَ :أ ْن ُيصبح تنفيذ االلتزام مستحيالً :جيب َأ ْن يرتتب عىل احلادثَ ،أ ْن ُيصبح
يكون املدين قد علم هبذه الظروف ،إِذا كانت ال ختفى عىل شخص شديد اليقظة والتبرصِ ،لَ نن عدم إِمكان التوقع الالزم
لتوفر القوة القاهرة ،جيب َأ ْن يكون مطلق ًا ،ال نسبي ًا .فاملعيار يف هذه احلالة ،موضوعي ،ال ذايت) .نقض مدين مرصي:
الطعن رقم 77 :لسنة  72قضائية – بتاريخ  – 2002/11/28مكتب فني  – 53رقم اجلزء  – 2ص  .1129ويف ذات
السياق ،قضت املحكمة االُتادية العليا َبأ نن ُه( :ملا كان من املقرر – يف قضاء هذه املحكمة – َأ نن القوة القاهرةُ ،يشرتط فيها

النعدام رابطة السببيةَ ،أ ْن يكون احلادث غري ممكن التوقع ،ومستحيل الدفع ،والذي جيب َأ ْن يستحيل توقعه َأ ْو دفعه،
خي ِّل ُفه احلادث ،كاحلروبَ ،أ ْو وقوع زلزالَ ،أ ْو حريقَ ،أ ْو غرقَ ،أ ْو رسقةَ ،أ ْو فياضاناتَ ،أ ْو جفافَ ،أ ْو عواصف،
هو ما ُ َ
َأ ْو جراد ،ونحو ذلك ،فإِذا كانت القوة القاهرة ،هي السبب الوحيد يف وقوع الرضر ،انعدمت العالقة السببية ،وال تتحقق

املسؤولية ،و َأ نن اعتبار احلادث قوة قاهرة من عدمه ،تستقل به حمكمة املوضوع ،طاملا كان استخالصها سائغ ًا ،وله َأصله
الثابت باِلَوراق ،وكافي ًا حلمله) .حكم املحكمة االُتادية العليا :اِلَحكام املدنية والتجارية – الطعن رقم 730 :لسنة
 2015قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ .2016/12/27

) (111د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  588ص  ،878د/
الشهايب الَشقاوي :مصادر االلتزام غري ِ
اإلرادية – مرجع سابق – ص .133
) (112نقض مدين مرصي :الطعن رقم 2271 :لسنة  59قضائية  -بتاريخ 1995/11/28م – منشور بمجلة القضاة
– السنة الثامنة والعَشون – العدد اِلَول والثاين – يناير /ديسمرب عام 1996م – ص .433
) (113فمثالً :لو حدث فيضان غري متوقعٍ ،ولكنه يسري عىل مساقة ساعتني من املكان الذي ُيقيم فيه املدين ،وكان ُي ْمكِنه
تدارك خسارة البضاعة املخزنة يف مكان معرض للفيضان ،يف غضون ساعة ،فإِذا تقاعس عن ذلك ،كان ُم َق ِرص ًا
ومسئوالً .ومن ذلك َأيض ًا :انفجار إِطار السيارة ،ال ُيعترب قوة قاهرة ،ففض ً
ال عن كونه متوقع ًا ،فإِ نن السائِق يستطيع َأ ْن
يتوقى نتائجه بمزيد من العناية.
422

42

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/7

????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

تنفيذ االلتزام مستحيالً ،و َأ ْن تكون االستحالة مطلقةَ ،أ ِي بالنسبة لكل شخص ُيوجد يف
مركز املدين ،يستوي َأ ْن تكون استحالة التنفيذ ماديةَ ،أ ْو معنوية .فإِذا تعهد مطرب بإِحياء

حفلة غنائية ،ثم تويف عزيز عليه يف يوم احلفلة ،وكان لذلك يف نفسه َأثر بالغ ،فاستحال عليه
معنوي ًاَ ،أ ْن ُي ْقبِ َل عىل الغناء ،فإِ نن هذا احلادثُ ،يعترب قوة قاهرة ،تعفيه من املسئولية.
والقايض ،هو الذي ُيقدر ما إِذا كانت هناك استحالة معنوية ،وعليه َأ ْن يكون َح ِذ َر ًا ،و َأ ْن
ُيتاط يف تقدير ذلك(.)114
الرشط الرابع :انعدام خطأ املدين املتمسك بالقوة القاهرة :جيبَ ،أخري ًاَ ،أ ْن ال يكون
إن هذا اخلطأ ي ِ
هناك خطأ من جانب املدينَ ،أدى إَل وقوع احلادث ،إِذ ن
فقد احلادث وصف
ُ
القوة القاهرة .فإِذا هطلت َأمطار يف غري موسمها ،و َأحلقت َأرضار ًا ببضاعة يف العراء،
معهود بحفظها إَِل رشكة تتوَل مثل هذا العمل ،وكان حفظ البضاعة جيري عادة ،يف خترينها

داخل مستودعات مبنية هلذا الغرض ،وكان من غري َ
املألوف وضع البضاعة يف العراء ،فإِ نن
تلف البضاعة ،ال ُيعترب قوة قاهرة .وبالتايل ،تكون الَشكة مسئولة عن الرضر ،الذي َأصاب
البضاعةِ ،لَ ّن هذا الرضر يرجع إَِل خطأ من جانبها(.)115
نظرية القوة القاهرة والنظام العام:
إِ نن اِلَثر املرتتب عىل إِعامل نظرية القوة القاهرة ،والذي يتمثل يف َأمرين :اِلًول ،انعدام رابطة
السببية ،وانفساخ العقد من تلقاء نفسه .وبالتايل ،اإلعفاء من تنفيذ االلتزام ،ومن املسؤولية ،متى
كانت هي السبب الوحيد يف وقوع الرضر .والثاين :يتمثل يف وقف تنفيذ االلتزام ،حتى يزول
احلادث ،فيبقى االلتزام موقوف ًا ،عىل َأ ْن يعود واجب التنفيذ ،بعد زوال احلادث .وإِعامل النظرية،

) (114د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  589ص  ،879د/عبد
الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  161ص  ،258د /الشهايب الَشقاوي :مصادر
االلتزام غري ِ
اإلرادية – مرجع سابق – ص ،134د /سمري تناغو :مصادر االلتزام – مرجع سابق – بند  180ص .253
) (115د /إِدريس العلوي :رشح القانون املدين النظرية العامة لاللتزام – مرجع سابق – ص .171
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ال يتصل بالنظام العام( .)116ويرتتب عىل عدم اتصال نظرية القوة القاهرة بالنظام العامَ ،أ نن ُه جيوز
للعاقدينَ ،أ ْن يتفقا عىل َأ ّن القوة القاهرة ،ال َت ْع ِفي املدين من التزامهَ ،أ ْو َأ ْن يتفقا عىل إِعفاء املدين
من التزامه ،عند وقوع حادث معنيِ ،
كاإلرضابَ ،أ ْو احلربَ ،أ ْو انتشار وباءَ ،أ ْو مرض طارئ.

فمثل هذا االتفاق ،يقع صحيح ًا( .)117وقد رصح املَشعان املرصي ِ
واإلمارايت هبذا احلكم ،إِذ
قاال( :ما مل يوجد نصَ ،أ ْو اتفاق عىل غري ذلك)(.)118
هذه هي الَشوط الواجبة توافرها النطباق نظرية القوة القاهرة ،و ُي ْم ِكن َأ ْن نستخلص
منهاَ ،أ ْن انتشار وباء كورونا املستجد ،كان له َتأثري مبارش يف استحالة تنفيذ االلتزام
التعاقدي من طرف املدين .ومن ثم ،فقد صح وصفه بالقوة القاهرة ،فهو وباء توافرت فيه
كل رشوط القوة القاهرة ،من حيث كونه :حادث استثنائي عام ،شمل كافة دول العامل ،وال
ُيمكن توقعهَ ،أ ْو ُتنب الرضر الناتج عنهَ .أما رشط انعدام خطأ املدين ،فيظل ،يف هذه
) (116وتطبيق ًا لذلك ،فقد قضت حمكمة النقض املرصية َبأ نن( :مؤدى نص املادة  165من القانون املدين ،يدل عىل َأ نن
الدفع بقيام السبب اِلَجنبي ،سواء كان حادث ًا فجائي ًاَ ،أ ْو قوة قاهرةَ ،أ ْو َ
خطأ املرضورَ ،أ ْو الغري ،ال يتعلق بالنظام العام،
وينبغي عىل َم ْن ت نُو َجه إِليه دعوى املسئولية ،التمسك به يف عبارة رصُية ،و َأ ْن ُيقيم هو الدليل عىل توافر رشائطه القانونية،
وال ُتلك املحكمة ،بغري طلب ،تقرير قيام السبب اِلَجنبي ،وتطبيق َأحكامه من تلقاء نفسها)َ .أحكام غري منشورة:
نقض مدين مرصي – الطعن رقم 14696 :لسنة  83قضائية – الدائرة املدنية – بتاريخ  .2014/12/1ويف ذات
السياق ،قضت املحكمة االُتادية العليا َبأ نن( :عبء إِثبات السبب اِلَجنبيَ ،أ ْو احلادث الفجائِيَ ،أ ْو القوة القاهرةَ ،أ ْو
فعل الغريَ ،أ ْو َأ نن الرضر الذي حدث ،مما ال ُي ْمكِن االحرتاز منه ،يقع عىل َم ْن يدعيه ،وفقا لنص املادتني  287و 316من
قانون املعامالت) .حكم املحكمة االُتادية العليا :اِلَحكام املدنية والتجارية – الطعن رقم 59 :لسنة  18قضائية –
الدائرة املدنية والتجارية – بتاريخ  – 1995/12/15مكتب فني  – 17رقم اجلزء  – 3ص .1048
) (117ويقول اِلُستاذ الدكتور السنهوري ،تعليق ًا عىل ذلك( :وإِذا كان القانون اجلديد ،قد َأباح االتفاق عىل َأ ْن يتحمل
املدين تبعة القوة القاهرة  ..ومل يبح االتفاق عىل َأ ْن يتحمل املدين تبعة احلادث الطارئ ،وهو َأقل خطر ًا من القوة القاهرة،
فذلك ِلَ نن االتفاق عىل ُتمل املدين لتبعة القوة القاهرة ،إِنام هو رضب من َ
التأمني ،ال ُي ْق ِدم املدين عليه مضطر ًاَ .أما
االتفاق عىل ُتمل املدين لتبعة احلادث الطارئ ،فمغامرة قد هتون حالة االضطرار ِ
اإلقدام عليها) .الوسيط يف رشح

القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  421ص  – 649هامش رقم.)2 :
( )118املادة  165من القانون املدين املرصي ،واملادة  287من قانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت ،وجاء النص فيها عىل
النحو التايل( :ما مل يقض القانونَ ،أ ْو االتفاق بغري ذلك).
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احلالة ،باخلصوص ،حالة وباء كورونا ،عنرص ًا غري مطلوب منطقي ًا .فعندما نتحدث عن
اجلوائح والكوارث الطبيعة ،فال حمل خلطأ املدينِ ،لَ نهنا كوارث فوق طاقة البَش(.)119
ويبقى ،بطبيعة احلال ،املدين هو امللزم بإِثبات توافر هذه الَشوط ،إِثبات ًا يكون عىل سبيل
اليقني ،ال الشك واالحتامل(.)120
صفوة القولَ ،أ ّن كل رشوط القوة القاهرةُ ،تققت يف وباء كورونا ،وتُعترب ضمن
املسائل التي تدخل يف صلب القوة القاهرة ،وقد اتفقت مجيع دول العامل ،عىل اعتبار هذه
اجلائحة (قوة قاهرة) ،يف صلب خطاباهتا ،سواء َأثناء التعريف بالفريوسَ ،أ ْو عند التحذير
منه كوباء قاتلَ ،أ ْو عند الدعوة إَِل الوقاية منه .ومن ثمُ ،ي ْم ِكن َأ ْن ُي َك ّيف هذا الوباء ،كقوة
قاهرة ،وترتيب اآلثار القانونية عىل ذلك(.)121
) (119بل إِ نن الظروف املحيطة بانتشار وباء كوروناَ ،أ ْو تلك املتولدة عنه بصفة مبارشةَ ،أ ْو غري مبارشة ،قد تكون
بدورها عبارة عن قوة قاهرة ،ومن ذلك ،مثالً :وقف استرياد بعض املواد َ
اِلوليةَ ،أ ْو رفع َأسعار بعضها اآلخر .فالقوة
القاهرة ،مل تعد حمصورة يف وقائع حمددة دون غريها ،فكل واقعة ُتققت َ
بشأهنا الَشوط ،وجعلت التنفيذ مستحيالً ،إِ نال
َوعُدّ ت حالة من حاالت القوة القاهرة( .انظر :د /حممد اخلرضاوي :اآلثار القانونية لفريوس كورونا املستجد عىل
االلتزامات التعاقدية – مرجع سابق – ص .)271
)َ (120أحكام غري منشورة :نقض مدين مرصي – الطعن رقم 14696 :لسنة  83قضائية – الدائرة املدنية – بتاريخ
 .2014/12/1وانظر كذلك :حكم املحكمة االُتادية العليا :اِلَحكام املدنية والتجارية – الطعن رقم 59 :لسنة 18
قضائية – الدائرة املدنية والتجارية – بتاريخ  – 1995/12/15مكتب فني  – 17رقم اجلزء  – 3ص .1048
) (121دَ /أمينة رضوان ،ود /املصطفى الفوركيَ :تأثري فريوس كورونا عىل االلتزامات التعاقدية – مرجع سابق –
ص  .274هذا ،ويف اآلونة اِلَخرية ،كثري ًا ما نقر ُأَ ،أ ْو نسمع َأ نن وباء كورونا املستجد ،من املرجح اعتباره قوة قاهرة،

وذلك لتربير َ
التأخرَ ،أ ْو التوقف عن تنفيذ االلتزامات .من ذلك ،مثالً :قيام وزير االقتصاد واملالية الفرنيس برونو لومري
( ،)Bruno Le Maireبتاريخ  29فرباير 2020م ،بعد اجتامع مع الَشكاء االقتصادينيِ ،
باإلقرار َبأ نن وباء كوروناُ ،يعدّ
قوة قاهرة ،بالنسبة لقطاع املقاوالت ،مؤَ كِد ًا َأ ّن احلكومة الفرنسية ،لن تُطبق غرامات َ
التأخري يف التنفيذ عىل الَشكات
املرتبطة بعقود مع الدولة ،وطرح إِمكانية اللجوء إَِل اخلدمات اجلزئية ،وإِعطاء ُم َه ٍل ِلَداء اِلَعباء االجتامعية والرضيبية،

بالنسبة للمقاوالت التي يثبت ترضرها من آثار هذا الوباء ،هبدف محاية االستقرار بشكل مسئول ،وعدم السقوط يف

مغبة القلق واهللع االقتصادي( .د /هند احلدويت :جائحة كورونا بني القوة القاهرة والظروف الطارئة يف عقود التجارة
الدولية – مرجع سابق – ص ،393سعيد اشتاتو ،وسامي عينيبة :فريوس كرونا َأزمة صحية َأ ْم قوة قاهرة؟  -مرجع
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َ
رأينا اخلاص يف تكييف وباء كورونا:
بعد َأ ْن عرضنا ملضمون نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،ورشوط انطباقهام،
ُي ْم ِكنُنَا َأ ْن نقول َبأ نن :وباء كورونا املستجد تتوافر فيه مجيع املقومات والسامت التي جيب

توافرها يف كل من الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،من حيث كونه :وباء استثنائي ،وليس
َ
مألوف ًا لدى العامة من الناس ،واملتعاقدين خاصة .كام َأ نن ُه وباء ال ُي ْم ِكن توقعه ،أي ال ُي ْم ِكن
إِدراكه من طرف املتعاقدين ،وال ُي ْم ِكن دفعهَ ،أ ْو حتى وجود فرضية القيام بام يلزم لدفعه.
و َأخري ًا ،فهو وباء ُيؤثر عىل تنفيذ االلتزام التعاقدي ،إِما بشكل جيعل تنفيذ االلتزام ُمرهق ًا

للمدينَ ،أ ْو جيعل تنفيذه مستحي ً
ال (.)122

وعليه ،وترتيب ًا عىل ما سبق ،فإِ نن هذا الوباء خيضع لكل من النظريتني( ،)123ويكون معيار
خضوعه ،هو مدى َتأثريه يف العقد املطلوب تنفيذه .فإِذا كان َ
التأثري هو إِرهاق َأحد طريف
العقد إِرهاق ًا شديد ًا – أي َأ نن تنفيذ االلتزام ،يف ظل وباء كوروناَ ،أصبح مرهق ًا و ُم ْع َِس ًا،

دون َأ ْن يصل إَِل درجة استحالة تنفيذه – ّبأ ْن تسبب وباء كورونا يف ارتفاع ُك ْل َفة ِ
اإلنتاج،
مثالًَ ،أ ْو زيادة َأسعار الشحن لصورة مرهقة ،فإِ نن الوباء ُيعترب من قبيل الظروف الطارئة.

سابق – ص .)306
) (122و ُن ْل ِف ُت النن َظ ُر إَِل َأ نن استحالة تنفيذ االلتزام ،كام سنرى،قد تكون استحالة كلية ،وقد تكون استحالة جزئية مؤقتة .فإذاِ
كانت استحالة التنفيذ كلية ،انقىض االلتزام ،وانفسخ العقد بقوة القانونَ .أ نما إِذا كانت استحالة التنفيذ جزئية مؤقتة ،فإِ نن ُه يبقى

للدائن ،بخصوص اجلزء الذي مل تشمله االستحالة ،اخليار بني َأ ْن يقبل التنفيذ اجلزئي لاللتزامَ ،أ ْو َأ ْن يطلب فسخ العقد.
) (123وهذا التكييف ،هو ما يميل إِليه الغالبية العظمى من الباحثني املعارصين( .د /حممد اِلَيويب :املركز القانوين
للمدين يف واقعة فريوس (كورونا كوفيد  – )19مرجع سابق – ص  ،292سعيد اشتاتو ،وسامي عينيبة :فريوس كرونا
َأزمة صحية َأ ْم قوة قاهرة؟  -مرجع سابق – ص  ،310مروان بوسيف :مآل تنفيذ االلتزامات التعاقدية يف ظل فريوس

كورونا – كوفيد  – 19بني اعتباره قوة قاهرة َأ ْم ظرف طارئ – مرجع سابق – ص  329وما بعدها ،د /حممد طارق:
َأثر جائحة كورونا عىل عالقات الشغل – بحث منشور يف جملة إِحياء علوم القانون املغربية – عدد خاص بعنوان( :الدولة
والقانون يف زمن جائحة كورونا) – عدد مايو 2020م – ص  415وما بعدها ،د /هند احلدويت :جائحة كورونا بني
القوة القاهرة والظروف الطارئة يف عقود التجارة الدولية – مرجع سابق – ص  392وما بعدها).
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َ
العقد،كأ ْن ُيصبح نقل اخلدمات والوفاء
َأما إِذا تسبب وباء كورونا يف استحالة تنفيذ
بااللتزامات مستحيالً ،بسبب غلق حدود بلد ماَ ،أ ْو غريها من اِلَسباب ،فإِ نن الوباء يغدو
قوة قاهرة ،ويكون سبب ًا النفساخ العقد ،ويع َفى املدين من التزاماته بشكل ِ
هنائي ،وينقيض
ُْ
االلتزام بقوة القانون.
هذا ،وكون احلدث (وباء كورونا) ،ظرف طارئَ ،أ ْو قوة قاهرةَ ،
مسألة واقع ،ختضع يف
تقديرها لقايض املوضوع ،دون معقب عليه يف تقديره ،مادام ينبني عىل َأسباب سائغة تربره.

مع مالحظةَ ،أ نن احلكم باعتبار وباء كورونا ظرف ًا طارئ ًاَ ،أ ْو قوة قاهرة بالنسبة لعقد معني،
ال يعني مطلق ًا اعتبارها كذلك عىل بقية العقود املشاهبة ،حتى وإِ ْن كانت هذه العقود متحدة
ٍ
قاض
يف الطبيعة والظروف واملالبسات ،ذلك ِلَ نن لكل عقد خصوصيته ،وطبيعته ،ولكل
ُح نج ُت ُه و َأسانيده الَشعية والقانونية ،التي يبني عليها حكمه ،والتي ال تكون ،بطبيعة احلال،
ُم ْل ِز َم ًة لغريه من القضاة (.)124

املطلب الثالث

َأوجه التشابه واالختالف بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة
تتالقى نظرية الظروف الطارئة مع نظرية القوة القاهرة يف وجوه ،وخيتلفان يف وجوه
ُأخرى ،نُشري إِليها إِمجاالً فيام ييل:
َأ ْوالًَ :أوجه التشابه:
تتفق وتتالقى الظروف الطارئة والقوة القاهرة يف الوجوه اآلتية(:)125
) (124رشكة التميمي ومشاركوه يف اململكة العربية السعودية :فريوس كورونا :القوة القاهرة والظروف الطارئة من
اإلسالمية – مقال منشور عىل الشبكة العاملية للمعلومات ِ -
منظور النظام السعودي والَشيعة ِ
اإلنرتنت – وهو متاح
عىل املوقع التايل:

https://www.tamimi.com/wp-content/uploads/2020/04/

) (125د /حسب الرسول الشيخ الفزاريَ :أثر الظروف الطارئة عىل االلتزام العقدي – مرجع سابق – ص  539وما
بعدها ،د /حممد السناري :الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة يف جمال العقود – النارش :دار النهضة
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َ
واملنشأ ،و ُيقصد هباَ ،أ نن احلادث الذي يتسبب يف حالة الظروف
 )1وحدة األَصل
الطارئة ،قد يكون نفسه املتسبب يف خلق القوة القاهرة ،فقيام حرب ،مثالًَ ،أ ْو انتشار وباء،
ٍ
قد ينتج عنه استحالة تنفيذ االلتزام يف بعض اِلَحوالِ ،
حوال ُأخرى.
واإلرهاق فقط يف َأ
ويتفق القانون مع الفقه ِ
اإلسالمي يف هذا الوجه ،حيث تكلم الفقهاء عن انفساخ
العقود ،و َأحكام اجلوائح والعذر ،وذكروا :إِ نن من اجلوائح واِلَعذار وموجبات االنفساخ:
الس ُموم ،والثلج ،واملطر ،والزالزل ،واجلراد ،والفئران ،والغبار،
الربد ،واحلرَ ،و ِر ُ
يح ن
والنار ،واحلرب ،ونحو ذلك (.)126
 )2إِ نن رشوط إِعامل النظريتني ،تكاد تتامثل ،إِذ ُيشرتط للحادث يف كليهامَ ،أ ْن يكون غري
متوقع عند إِنشاء العقد ،وغري ممكن الدفع ،واالحرتاز منه ،ومقاومته عند وقوعه ،فاحلادث

َ
يف كليهام يتحقق عن طريق
املفاجأة واحلتم(.)127
وال خالف بني القانون والفقه ِاإلسالمي يف هذا َ
الشأن ،حيث يلزم النفساخ العقود يف

العربية – القاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1998م – ص  81وما بعدها ،د /حممد عبد اجلواد حممد :رشط ِ
اإلرهاق
يف تطبيق نظرية الظروف الطارئة – بحث منشور بمجلة القانون واالقتصاد – كلية احلقوق جامعة القاهرة – العدد الرابع
– عام 1963م – بند  10ص  16وما بعدها ،د /عصمت عبد املجيد بكر :نظرية العقد يف القوانني املدنية العربية (دراسة
اإلشارة إَِل َأحكام الفقه ِ
مقارنة بني القوانني املدنية العربية ومَشوع القانون املدين العريب املوحد مع ِ
اإلسالمي ودور
التقنيات احلديثة يف إِبرام العقد) – النارش :دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 2015م – ص

 ،577د /خالد عىل سليامن بني َأمحد :الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة – مرجع سابق – ص .6
ِ
َاب ا ْل ُب ُيو ِع  -ج 5ص  ،238ابن عرفة :حاشية الدسوقي عىل
) (126الكاساين :بدائع الصنائع – مرجع سابق  -كت ُ
ِ
اب ا ْل َب ْي ِع َ -جائِ َح ُة ال ِّث َام ِر  -ج 3ص ِ ،185
َاب
اإلمام الشافعي :اِلُم – مرجع سابق  -كت ُ
الَشح الكبري – مرجع سابق َ -ب ُ
ِ
ِ
ا ْلبيو ِع – باب ْ ِ ِ
اب َب ْي ِع ْاِلُ ُص ِ
ول
َاب ا ْل ُب ُيو ِع َ -ب ُ
اجلَائ َحة ِيف ال نث َم َرة  -ج 3ص  ،58ابن قدامة :املغني – مرجع سابق  -كت ُ
َ ُ
ُُ
ِ
َوال ِّث َامر  -ج 4ص .81
َ
) (127د /حسب الرسول الفزاري :أثر الظروف الطارئة عىل االلتزام العقدي – مرجع سابق – ص  ،539د /حممد
عبد اجلواد حممد :رشط ِ
اإلرهاق يف تطبيق نظرية الظروف الطارئة – مرجع سابق – بند  10ص  ،17د /خالد عىل:
الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة – مرجع سابق – ص .6
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الفقه اإلسالمي ،عدم توقع اآلفة َأو الظرف ،وعدم إمكانية دفعهَ ،أ ْو االحرتاس منهَ ،أ ْو
مر سامويَ ،أو آدمي ،مما يت ِْلف املبيع .قال الدسوقي( :كُل َ ٍ
تضمينه ،من َأ ٍ
اع
يشء الَ ُي ْس َت َط ُ
ُ
ْ
ْ
د ْفعه َلو ُع ِلم بِ ِه( ،كَسام ِوي) ،كَا ْل ِ
احل ِّرَ ..أ ْو َغ ْ ِري َس َام ِو ٍّي َ ..أ نما إِ َذا ُع ِل َمَ ،فإِ نن ُه الَ َيك ُ
ُون
َ َ ٍّ
ربد َو ْ َ
َْ
َ ُُ ْ َ
ِ
ِ
اع َد ْف ُع ُه)(.)128
َجائ َح ًة ِ ..ل نن ُه ُي ْس َت َط ُ
 )3ينصب َأثر القوة القاهرة والظروف الطارئة ،يف تنفيذ االلتزام ،وكالمها ُيؤدي إَِل
إِنشاء عوائقَ ،أ ْو صعوبات يف جمال التنفيذ( .)129وال خالف بني القانون والفقه ِ
اإلسالمي
يف هذا الوجه ،إِذ جعل الفقهاء ،الفسخ ،وتعديل االلتزام ونحوه ،من آثار اجلوائح،
واالستحالة ،والعذر ،وتغري قيمة النقود(.)130
 )4إِ نن وقت االعتداد هبام ،والنظر إِليهام ،ال يكون إِ نال إِذا حدثا يف الفرتة الالحقة عىل
إِبرام العقد ،وقبل االنتهاء من تنفيذه .إِذ املتفق عليهَ ،أ نن احلادثني ال يرتتب َأثرمها القانوين،

عىل االلتزام العقدي ،إِذا حدثا قبل إِبرام العقدَ ،أ ْو يف وقت إِبرامهَ ،أ ْو بعد االنتهاء من
تنفيذه(.)131

اب ا ْل َب ْي ِع َ -جائِ َح ُة ال ِّث َام ِر  -ج 3ص  ،185ابن
) (128ابن عرفة :حاشية الدسوقي عىل الَشح الكبري – مرجع سابق َ -ب ُ
ِ
اب َب ْي ِع ْاِلُ ُص ِ
ول َوال ِّث َام ِر  -ج 4ص .81
َاب ا ْل ُب ُيو ِع َ -ب ُ
قدامة :املغني – مرجع سابق  -كت ُ
) (129د /حسب الرسول الفزاريَ :أثر الظروف الطارئة عىل االلتزام العقدي – مرجع سابق – ص  ،539د /خالد
عىل :الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة – مرجع سابق – ص .6
ِ
ِ
ِ
ِ
ْن ْ ِ
َاب ْ ِ
رشائط ُرك ِ
اإل َج َارة – ج 4ص
) (130الكاساين :بدائع الصنائع – مرجع سابق – كت ُ
اإل َج َارة َ -ف ْصل يف َأن َْواع َ َ
 ،193حممد بن َأيب العباس َأمحد بن محزة شهاب الدين الرميل :هناية املحتاج إَِل رشح املنهاج – النارش :دار الفكر –
ِ
اب َب ْي ِع ْاِلُ ُص ِ
ول َوال ِّث َام ِر – ج 4ص  ،154ابن قدامة:
َاب ا ْل َب ْي ِع – َب ُ
بريوت – الطبعة اِلَخرية عام 1404هـ1984/م – كت ُ
ِ
ِ
ث َع َىل ا ْل َع ْ ِ
َاب ْ ِ
ُيدُ َ
ني املُْؤَ نج َرة َما َي ْمن َُع َن ْف َع َها – ج 5ص  ،337د /حممد
املغني – مرجع سابق – كت ُ
اإل َج َارات – َف ْصل َأ ْن َ ْ
خالد منصور :تغري قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة – مرجع سابق – ص .153
) (131د /حسب الرسول الفزاريَ :أثر الظروف الطارئة عىل االلتزام العقدي – مرجع سابق – ص  ،539د /خالد

عىل :الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة – مرجع سابق – ص  ،6هبة حممد حممود الديبَ :أثر الظروف الطارئة
عىل العقود املدنية :دراسة ُتليلية يف مَشوع القانون املدين الفلسطيني – رسالة ماجستري ُم َقدن َمة إَِل كلية احلقوق – جامعة
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وهذاَ ،أيض ًا ،مما يتوافق مع َأحكام الفقه ِ
اإلسالمي ،فقد ذكر الفقهاء يف مؤلفاهتمَ ،أ نن
االنفساخ إِنام يكون بعد ُتام االنعقاد الصحيح ،بسبب طارئ ،يمتنع معه بقاء العقد بعد
وجوده ،فينفسخ البيع هبالك املبيع قبل تسليمه ،الستحالة تنفيذ العقد بالتسليم ،بعد هالك
حمله .وتنفسخ الَشكة( ،)132واملضاربة ،واملزارعة ،واملساقاة ،بموت َأحد العاقدينِ ،لَ نن
هذه العقود ُتن ِْشئ التزامات عملية ،ذات آثار متجددة ،فيها انسحاب واستمرار ،يعتمد
بقاؤه ،بقاء العاقد ،عالوة عىل بقاء حمله(.)133
ثاني ًاَ :أوجه االختالف:
عىل الرغم من وجود َأوجه تتالقى فيها نظرية الظروف الطارئة مع نظرية القوة القاهرة،
إِ نال َأ نهن َام خيتلفان يف وجوه عدة ،نذكر منها ما َيأيت(:)134
اِلَزهر  -غزة – عام 2012م – ص  ،51مخيس صالح نارص املنصوري :نظرية الظروف الطارئة و َأثرها يف التوازن
االقتصادي للعقد (دراسة ُتليلية يف ضوء قانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت) – ُأطروجة ُم َقدن َم ُة الستكامل متطلبات
احلصول عىل درجة املاجستري يف القانون اخلاص – كلية القانون – جامعة ِ
اإلمارات العربية املتحدة – عام 2017م –
ص .44
ِ
الَشيك ْ ِ
َنص املَْا ند ُة  1352من جملة اِلَحكام العدلية عىل َأ نن ُه( :إ َذا ت ُُو ِّ َيف َأ َحدُ ن ِ
َنيَ ،أ ْو ُج نن ُجنُونًا ُم ْطبِ ًقا َتنْ َفس ُخ
) (132ت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَشكَة ِيف َح ِّق ا َْمل ِّيتَ ،أ ْو ا َْمل ْجنُون َف َق ْطَ ،و َت ْب َقى ن ِ
اخ ن ِ
نِ
الَشكَاء َث َال َث ًةَ ،أ ْو َأ ْك َث َرَ ،ف َيك ُ
ُون انْف َس ُ
الَش َك ُة
الَش َك ُةَ .أ نما ِيف ُص َ
ورة ك َْون ر َ
ِيف َح ِّق ْاآل َخ ِري َن) .جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية :جملة اِلَحكام العدلية – املحقق :نجيب هواويني
ِ
– النارش :نور حممد – كارخانه
ُتارت كتب  -آرام باغ ،كراتيش – باكستان – الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ – ص
.260
ِ
ِ
َاب ا ْل ُب ُيو ِع – َف ْصل يف ُحكْم ا ْل َب ْي ِع – ج 5ص َ ،338أبو زكريا حميي
) (133الكاساين :بدائع الصنائع – مرجع سابق – كت ُ
الدين ُييى بن رشف النووي :روضة الطالبني وعمدة املفتني – ُتقيق :زهري الشاويش – النارش :املكتب ِ
اإلسالمي –
ِ
َاب املُْ َسا َق ِاة – ج 5ص  ،162مصطفى بن سعد بن عبده
بريوت – دمشق – الطبعة الثالثة عام 1412هـ1991/م – كت ُ
السيوطي شهرة ،الرحيباين :مطالب ُأويل النهى يف رشح غاية املنتهى – النارش :املكتب ِ
اإلسالمي للطباعة والنَش-
ِ
َاب ن ِ
الَشك َِة َ -ف ْصل ا ُْمل َض َار َب ُة ُمؤَ نق َت ًة  -ج 3ص  ،532د/
دمشق  -سورية  -الطبعة الثانية عام 1415هـ1994/م – كت ُ
مصطفى َأمحد الزرقا :املدخل الفقهي العام – النارش :دار القلم – دمشق – الطبعة الثانية عام 1425هـ2004/م –
اجلزء اِلَول – بند  – 3/45ص .596 – 595
) (134للمزيد حول َأوجه االختالف هذه راجع :د /خالد عىل بني َأمحد :الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة
430
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

 )1من حيث اشرتاط العمومية :تتفق نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،يف َأ نهن َام
يلزم النطباقهامَ ،أ ّن يكون احلادث غري متوقع ،ويستحيل دفعه .غري َأهنام خيتلفان ،يف كون
احلادث يف الظروف الطارئة ،ينبغي ل َ
ألخذ به َأ ْن يكون عام ًا ،ليشمل طائفة من الناسَ ،أ ْو
مساحة إِقليمية واسعة ،يف حني يستويِ ،
إلعامل القوة القاهرةَ ،أ ْن يكون احلادث َأمر ًا عام ًا،
َأ ْو حادث ًا فردي ًا خاص ًا ،ال يتعدى َأثره شخص املدين(.)135
ويف هذا الوجه ،تتفق نظرية الظروف الطارئة مع ما هو مقرر لدى فقهاء املالكية
واحلنابلة ،فقد اشرتطوا يف العذرَ ،أ ْن يكون عام ًا ،يف املواضع التي َيأخذون فيها باِلَعذار.
قال ابن رشد( :و ِعنْدَ مالِ ٍ
كَ :أ نن َأ ْر َض املَْ َط ِر ،إِ َذا ُأك ِْر َي ْت َف َمن ََع ا ْل َق ْح ُط ِم ْن ِز َرا َعتِ َهاَ ،أ ْو
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َزر ِعهاَ ،ف َلم ينْب ِ
ِ ِ
ت بِاملَْ َط ِر،
اس َت ْع َذ َر ْ
ت ن
ْ َ ُ
ْ َ
الز ْر ُع َملكَان ا ْل َق ْحطَ ،أ نن ا ْلك َرا َء َينْ َفس ُخَ ،وك ََذل َك إِ َذا ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نن املُْك َ ِ
الز َرا َعةَ ،ف َل ْم َيت ََمك ِ
ْرتي م ْن َأ ْن َي ْز َر َع َهاَ ،و َسائ ُر ْ
يب
َحتنى ا ْن َق َىض َز َم ُن ِّ
اجلَ َوائ ِح ا نلتي ُتص ُ
ِ ِ
ِ
يشء)(.)136
ن
الز ْر َعَ ،ال َ ُ
ُي رط َعنْ ُه م َن ا ْلك َراء َ ْ
َ
للمستأجر ،يف حال حدوث َأمر غالب
وقال احلنابلة ،بثبوت خيار فسخ عقد ِاإلجارة

(احلادث العام)( ،)137يف حني مل يقل احلنابلة ،بثبوت خيار فسخ عقد ِ
اإلجارة يف حال العذر

– مرجع سابق – ص  ،14 – 7وكذا املراجع املشار إِليها يف هوامش هذه الصفحات.
) (135ولذلك ،فاحلوادث االستثنائية اخلاصة باملدين وحده ،كإِفالسهَ ،أ ْو موتهَ ،أ ْو اضطراب َأعاملهَ ،أ ْو حريق حمصوله،
ال تكفي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ،بينام قد تكفي ِ
ِإلعامل نظرية القوة القاهرة( .جمموعة اِلَعامل التحضريية للقانون
املدين املرصي :ج 2ص  ،284 – 283د /السنهوري :مصادر احلق يف الفقه ِ
اإلسالمي– مرجع سابق – ج 6ص ،20

د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  115ص  ،177د /حسب الرسول
الفزاريَ :أثر الظروف الطارئة عىل االلتزام العقدي – مرجع سابق – ص .)542
إلجار ِ
ِ
ِ
َاب ْ ِ
ات–
) (136ابن رشد احلفيد :بداية املجتهد وهناية املقتصد – مرجع سابق – كت ُ
اإل َج َارات – النن َظ ُر ِيف َأ ْحكَا ِم ا ْ ِ َ َ
ج 4ص .16
) (137قال ابن قدامةَ ( :فإِ ْن جاء َأمر َغالِبَُ ،ي ِجزُ ا ُْملست َْأ ِجر َعن منْ َفع ِة ما و َقع َع َلي ِه ا ْلع ْقدُ َ ،ل ِزمه ِمن ْاِلَج ِر بِ ِم ْقدَ ِار مدن ةِ
َُ ْ ْ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ
َ َ ْ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
انْتِ َف ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٍ
ِ
ني،
ني االنْتفاع َهبا ،مل ْ َخيْل م ْن أق َسام ثالثة :أ َحدُ َها أن َت ْتل َ
ف ال َع ْ ُ
است َْأ َج َر َع ْينًا ُمدن ةً ،فحيل َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
اع ِهَ .و ُ ْ
مج َل ُت ُهَ :أ نن َم ْن ْ
َري ِخ َال ٍ
ِ
ِ
اإل َج َار َة َتنْ َف ِس ُخ بِغ ْ ِ
ف َق ْب َل َق ْب ِض َهاَ ،فإِ نن ْ ِ
رض ٍ
ف
بَ :أ َحدُ َهاَ ،أ ْن َت ْت َل َ
كَدَ ا نب ٍة َت ْن ُف ُقَ ،أ ْو َع ْب ٍد َي ُم ُ
وتَ ،ف َذل َك ع ََىل َث َال َثة َأ ْ ُ
[العدد الثامن والثمانون -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021

51

431

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 7
[وباء كورونا املستجد بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثره ىلع االلتزامات التعاقدية]

اخلاص(.)138
 )2من حيث معيار توقع احلادث :فمعيار توقع احلادث ،خمتلف يف احلالتني ،فهو يف
الظروف الطارئة ،معيار موضوعيُ ،يعتد فيه بالشخص العادي ،ال بشخص املدين ،بحيث
إِ نن احلادث الذي كان يف إِمكان الشخص العادي توقعهُ ،يعترب حادث ًا متوقع ًا ،ولو كان املدين

ذاته ال يتوقعه .بينام معيار التوقع يف القوة القاهرة ،معيار موضوعي ،ال ُي ْك ّت َفى فيه بمعيار
الشخص العادي ،بل جيب َأ ْن يكون احلادث غري متوقع ،حتى من َأشد الناس يقظة
وحرص ًاِ ،لَ نن هذا هو الذي جيعل عدم إِمكان التوقع مطلق ًا ،ال نسبي ًا.
 )3من حيث درجة َ
التأثري يف تنفيذ االلتزامُ :ي ْك َت َفى يف احلادث الذي ينهض سبب ًا لتطبيق
شأنه َأ ْن جيعل تنفيذ االلتزام بالغ ِ
نظرية الظروف الطارئةَ ،أ ْن يكون من َ
اإلرهاق للمدين،
بحيث ُجياوز حدود السعة ،دون َأ ْن يصل إَِل جعل هذا التنفيذ مستحيالًَ .أما يف تطبيق نظرية
القوة القاهرة ،فيلزم َأ ْن يكون من َ
شأن احلادث الذي وقعَ ،أ ْن ُيؤدي إَِل جعل تنفيذ االلتزام

مستحيالً ،استحالة مطلقة ،ولو بالنسبة إَِل جزء منه(.)139

ف ال نطعام املَْبِيع َقب َل َقب ِض ِه .وال نث ِاينَ :أ ْن َت ْت َل َ ِ
ف َق ْب َل َق ْب ِض ِهَ ،ف َأ ْش َب َه َما َل ْو تَلِ َ
َن ْع َل ُم ُه؛ ِِلَ نن املَْ ْع ُقو َد عَ َل ْي ِه تَلِ َ
يب َق ْب ِض َهاَ ،فإِ نن
ف عَق َ
َ
ُ ْ ْ
َ ُ
ِ
يش ٍء ِم ْن املُْدن ِةَ ،فإِ نن ْ ِ
ِْ
اإل َج َار َة َتنْ َف ِس ُخ فِ َيام َب ِق َي ِم ْن ا ُْملدن ِة
اإل َج َار َة َتنْ َف ِس ُخ َأ ْي ًضاَ ،و َي ْس ُق ُط ْاِلَ ْج ُر  ..ال نثال ِ ُثَ :أ ْن َت ْت َل َ
يض َ ْ
ف َب ْعدَ ُم ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلجار ِ
ون ما م َىض ،ويك ُ ِ
ات – َم ْس َأ َلة َجا َء َأ ْمر َغالِب
است َْو َىف م ْن املَْ ْن َف َعة) .املغني :كت ُ
ََ
ُون ل ْل ُمؤَ ِّج ِر م ْن ْاِلَ ْج ِر بِ َقدْ ِر َما ْ
َاب ْ ِ َ َ
ُد َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُي ِجزُ ا ُْمل ْستَأج َر َع ْن َمنْ َف َعة َما َو َق َع َع َل ْيه ا ْل َع ْقدُ – ج 5ص .336
َْ
ِ
ٍ
ِ
ث ع ََىل ا ْل َع ْني َما َي ْمن َُع َن ْف َع َها ،كَدَ ار ْاهنَدَ َم ْتَ ،و َأ ْر ٍ
ُيدُ َ
ض غَر َق ْتَ ،أ ْو ا ْن َق َط َع َماؤُ َها  ..ا ْن َف َس َخ ْت
) (138جاء يف املغنيَ ( :أ ْن َ ْ
ض ا نلتِي ينْ َقطعِ
ِ
ِ
ِ
ت ِْ
ِْ
..و َق َال ا ْل َقايضِ ،يف ْاِلَ ْر ِ
اإل َج َار ُة َأ ْي ًضا؛ ِِلَ نن املَْنْ َف َع َة ا نلتي َو َق َع َع َل ْي َها ا ْل َع ْقدُ تَل َف ْتَ ،فا ْن َف َس َخ ْ
َ ُ
اإل َجا َر ُة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب ْ ِ
َماؤُ َهاَ :ال َتنْ َفس ُخ ْ ِ
وص ن
اإل َج َارات – َف ْصل
الشافع ِّي؛ ِلَ نن املَْنْ َف َع َة َمل ْ َت ْب ُط ْل ُ ْ
مج َل ًة) .ابن قدامة :كت ُ
اإل َج َار ُة ف َيهاَ ،و ُه َو َمن ُْص ُ
ث ع ََىل ا ْل َع ْ ِ
ُيدُ َ
ني املُْؤَ نج َرة َما َي ْمن َُع َن ْف َع َها – ج 5ص .337
َأ ْن َ ْ

) (139د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين – مرجع سابق – ج 1بند  240ص  ،644د /عبد املنعم
البدراوي :النظرية العامة لاللتزامات (اجلزء اِلَول مصادر االلتزام) – مرجع سابق – بند  317ص  ،408د /عبد

الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  276ص  – 252 – 251هامش
رقم ،3 :جمموعة اِلَعامل التحضريية للقانون املدين :ج 2ص .281
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

وال خالف بني القانون والفقه اإلسالمي يف هذا الوجه ،حيث تتوافق نظرية الظروف
الطارئة يف القانون ،مع َأحكام اِلَعذار واجلوائح يف اشرتاط ِ
اإلرهاق .ففقهاء احلنفية عرفوا
وجبِ ِه ،نإال بِتَحم ِل َرض ٍر َز ِائ ٍد َمل يست ِ
العذر َبأ ننهَ ( :عج ُز َأح ِد ا ْلع ِ
اقدَ ْي ِنَ ،ع ْن املُْ ِيض ِيف م ِ
َح نق بِ ِه
َ
ْ َ
ُ
َْ ْ
َ ر
ِّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
– َأ ْي بِنَ ْف ِ
رض َس ُهَ ،ف َس َك َن ا ْل َو َج ُع)( .)140وعىل هذا،
س ا ْل َع ْقد  -ك ََم ْن ْ
است َْأ َج َر َر ُج ًال ل َي ْق َل َع ْ
فإِ نن العذر ال جيعل تنفيذ االلتزام مستحيالً ،بل م ِ
رهق ًا .خالف ًا للقوة القاهرة ،التي تؤدي إَِل
ُ
َ
املستأجرة قبل التمكن من
استحالة التنفيذ ،كهالك املبيع قبل التسليم ،وهالك العني
االنتفاع ،وانفساخ العقد لعدم إِمكانية التنفيذ العيني(.)141

 )4من حيث النتيجة واألَثر :يرتتب عىل تطبيق نظرية الظروف الطارئةَ ،أ ْن ُخيفف
القايض عبء االلتزام عن املدينَ ،بأ ْن يرده إَِل احلد املعقول .يف حني َأ نن تطبيق القوة

القاهرةُ ،يؤدي إَِل انقضاء االلتزام كلية ،وبالتايل إَِل براءة ذمة املدين منه ُتام ًا(.)142

مأخوذ به يف الفقه ِ
هذا ،وما استقر عليه القانون يف هذا الوجهَ ،
ف
اإلسالمي ،حيث َع َر َ
فقهاء الَشيعة ِ
اإلسالمية الظروف الطارئة والقوة القاهرةُ ،تت ُم َس نم َى اِلَعذار الطارئة
لرد اجلوائح .واجلائحة ،كام سبق ،هي كل آفة خارجة عن إِرادة ِ
اإلنسان ،تُصيب حمل
التعاقد ،بشكل جيعل الوفاء بااللتزامات التعاقديةَ ،أمر ًا ُمرهق ًاَ ،أ ْو مستحيالً ،ف ُي ْع َفى بسببها

ِ
ِ
اب َف ْس ِخ ْ ِ
َاب ْ ِ
اإل َج َار ِة – ج8
اإل َج َارة – َب ُ
) (140ابن نجيم املرصي :البحر الرائق رشح كنز الدقائق – مرجع سابق – كت ُ

ص 42

) (141ابن نجيم املرصي :املرجع السابق – نفس املوضع ،د /خالد عىل بني َأمحد :الفرق بني القوة القاهرة والظروف

الطارئة – مرجع سابق – ص .10
ِ
) (142د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  276ص 251
–  – 252هامش رقم ،3 :د /الشهايب إِبراهيم الَشقاوي :مصادر االلتزام يف قانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت (العقد
والترصف االنفرادي) – النارش :دار اآلفاق املَشقة نارشون – الشارقة – دولة ِ
اإلمارات العربية املتحدة – الطبعة الرابعة
عام 2014م – ص  ،223د /عدنان رسحان ،ود /عىل َأمحد املهداوي ،ود /يوسف قاسم عبيدات :املوجز يف رشح
مصادر االلتزام يف قانون املعامالت املدنية االُتادي – النارش :مكتبة اجلالء – الشارقة  -دولة ِ
اإلمارات العربية املتحدة

– الطبعة اِلُوَل عام 2015م – ص .153 – 152
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[وباء كورونا املستجد بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثره ىلع االلتزامات التعاقدية]

امللتزم من تنفيذ التزامهَ ،أ ْو ُخيفف عنه بعض التزامهَ ،أ ْو ُيعوض عام َأصابه من َأرضار ،بسبب
هذه اجلائحة .وعليه ،فقد ذهب فقهاء احلنفية ،واملالكية( ،)143والشافعية(،)144
واحلنابلة(( )145عىل اختالف بينهم يف التوسع والتضييق) ،إَِل القول :بفسخ العقود للعذر،
ِ
ا نل ِذي ُه َو ا ْل َع ْج ُز َع ْن املُْ ِيض ِيف م ِ
وج ِ
رض ٍر َز ِائ ٍد َمل ْ ُي ْست ََح نق بِا ْل َع ْق ِد .قال
ُ
ب ا ْل َع ْقد نإال بِت ََح رم ِل َ َ
ِّ
ض بِآ َفةٍ
ِ
ض ُي ِ
اخ ا ْل َب ْي ِع َ ..فإِ ْن َه َل َك ُك رل ُه َق ْب َل ا ْل َق ْب ِ
(ه َال َك املَْبِي ِع َق ْب َل ا ْل َق ْب ِ
ب انْف َس َ
الكاساينَ :
وج ُ
َس َام ِو ني ٍة ا ْن َف َس َخ ا ْل َب ْي ُع َ ..ف َأ نما إ َذا َه َل َك ُك رل ُه َب ْعدَ ا ْل َق ْب ِ
ضَ ،فإِ ْن َه َل َك بِآ َف ٍة َس َام ِو ني ٍةَ ،أ ْو بِ ِف ْع ِل املَْبِي ِع
َأ ْو بِ ِف ْع ِل املُْ ْش َ ِرتي َال َينْ َف ِس ُخ ا ْل َب ْي ُعَ ،و ْاهل َ َال ُك َع َىل املُْ ْش َ ِرتيَ ،و َع َل ْي ِه ال نث َم ُن َ ..وك ََذلِ َك ْ
إن َه َل َك
َان َق ْب َل ا ْل َق ْب ِ
إن ك َ
ضَ ،و َه َل َك بِآ َف ٍة َس َام ِو ني ٍةُ ،ينْ َظ ُر ْ
بِ ِف ْع ِل َأ ْجنَبِ ٍّي َ ..ف َأ نما إ َذا َه َل َك َب ْع ُض ُهَ ،فإِ ْن ك َ
َان
ان َقدْ ٍر ،بِ َأ ْن ك َ
ان ُن ْق َص َ
النر ْق َص ُ
َان َم ِك ًيالَ ،أ ْو َم ْو ُزونًاَ ،أ ْو َم ْعدُ و ًداَ ،ينْ َف ِس ُخ ا ْل َع ْقدُ بِ َقدْ ِر ْاهلَالِ ِك،
ار ِيف ا ْلب ِ
وتَس ُق ُط ِحص ُته ِمن ال نثم ِن  ..واملُْ ْش َ ِرتي بِ ْ ِ
اخل َي ِ
اقي ْ
إن َشا َء َأ َخ َذ ُه بِ ِح نصتِ ِه ِم ْن ال نث َم ِن،
َ
َ
ن ُ ْ َ
َ ْ
ِ
ِ
الص ْف َق َة َقدْ َت َف نر َق ْت َع َل ْيه َ ..ف َأ نما إ َذا َه َل َك َب ْع ُض املَْبِي ِع َب ْعدَ ا ْل َق ْب ِ
ضَ ،فإِ ْن
َوإِ ْن َشا َء ت ََر َك؛ ِلَ نن ن
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
يع َخ َر َج
َه َل َك بِآ َفة َس َام ِو نيةَ ،أ ْو بِف ْع ِل ا َْملبِيعَِ ،أ ْو بِف ْع ِل املُْ ْش َ ِرتي؛ َف ْاهل َ َال ُك َع َىل ا ُْمل ْش َ ِرتي؛ ِلَ نن ا َْملبِ َ
) (143وجاء يف فقه املالكية(ِ :يف فسخ ا ْلكِ َراء َو ْ ِ
ذهاب َحمل املَْنْ َف َع ِة ،كاهندام
اإل َج َارةَ ،و ُيوجب ا ْل َف ْسخ وجود عَيبهَ ،أ ْو َ
ضها ،مل َينْ َف ِسخ ا ْلكِ َراء) .حممد بن َأمحد بن جزي الغرناطي :القوانني الفقهية يف تلخيص
كلها وغصبهاَ ،فإِن ْاهنَدم َب ْع َ
الدن ار َ
مذهب املالكية والتنبيه عىل مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية – حققه وع نلق عليه :ماجد احلموي – النارش :دار ابن
حزم – بريوت  -لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 1434هـ2013/م – ا ْل َباب اِلَول ِيف ْ ِ
اإل َج َارة واجلعل والكراء – ا ْل َف ْصل
مسائِل ُم َت َف ِّر َقة – ص .465
الرابِع ِيف َ
ن
ف املَْبِيع بِآ َفةٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع َق ْب َل َق ْبضه م ْن َض َامن ا ْل َبائعِ ،بِ َم ْعنَى انْف َساخِ ا ْل َب ْي ِع بِ َت َلفه َ ..فإ ْن تَل َ
ُ
) (144وجاء يف فقه الشافعية( :املَْبِ ُ
َس َام ِو ني ٍة ،ا ْن َف َس َخ ا ْل َب ْي ُع ل ِ َت َع رذ ِر َق ْب ِض ِه املُْ ْست ََح نق َ ..و َس َق َط ال نث َم ُن) .حممد بن َأمحد اخلطيب الَشبيني الشافعي :مغني املحتاج
إَِل معرفة معاين َألفاظ املنهاج – النارش :دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 1415هـ1994/م
ِ
َاب ا ْل َب ْي ِع – َباب ِيف ُح ْك ِم املَْبِي ِع َون َْح ِو ِه َق ْب َل ا ْل َق ْب ِ
ض َو َب ْعدَ ُه – ج 2ص .457 – 456
– كت ُ
يع ِم ْن َذل ِ َك َق ْب َل َق ْب ِض ِه بِآ َف ٍة َس َام ِو ني ٍةَ ،ب َط َل ا ْل َع ْقدُ َ ،و َر َج َع ا ُْمل ْش َ ِرتي بِال نث َم ِنَ .وإِ ْن
) (145وجاء يف فقه احلنابلة( :إِ نن تَلِ َ
ف ا َْملبِ ُ
ف فِ ِ
َان كَا ْل َقب ِ ِ
تَلِ َ ِ
اس َت َق نر ال نث َم ُن َع َل ْي ِهَ ،وك َ
يهَ .وإِ ْن َأ ْت َل َف ُه َأ ْجنَبِ ٌّيَ ،مل ْ َي ْب ُط ْل ا ْل َع ْقدُ َ ..و َي ْث ُب ُت
َرص َ
ْ
ف بِف ْع ِل املُْ ْش َ ِرتيْ ،
ض؛ ِلَ نن ُه ت َ ن
ِ
ل ِ ْلم ْش َ ِرتي ْ ِ
رتى ال نث َم َر َة ُد َ
ون ْاِلَ ْص ِل
اخل َي ُار َب ْ َ
الر ُجو ِع بِال نث َم ِن) .املغني :مرجع سابق – كت ُ
َاب ا ْل ُب ُيو ِع – َم ْس َأ َلة ْاش َ َ
ني ا ْل َف ْس ِخ َو ر
ُ
َفتَلِ َف ْت بِجائِح ِة ِ
الس َام ِء – ج 4ص .83
ن
م
َ َ ْ ن
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????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? el Samad:

[أ .د .حسني عبد الصمد]

َع ْن َض َام ِن ا ْل َب ِائ ِع بِ َق ْب ِ
ض املُْ ْش َ ِرتيَ ،ف َت َق نر َر َع َل ْي ِه ال نث َم ُن)(.)146
ني ْاِلُم ِةَ ،أ نن َت َع رط َل املَْنْ َف َع ِة بِ َأم ِر سام ِو ٍّيُ ،ي ِ
ب
وجاء يف جمموع الفتاوىَ ( :و َال ِخ َال َ
وج ُ
ْ ََ
ف َب ْ َ ن
وط ْاِلُجر ِةَ ،أو َن ْقصهاَ ،أو ا ْل َفس َخ ،وإِ ْن َمل ي ُكن لِ ْلمست َْأ ِج ِر فِ ِيه صنْع ،كَمو ِ
ُس ُق َ
ت الدن ا نب ِة،
َْ
ُ
َ
َْ ْ ُ ْ
َْ ْ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
وث ا ْل َغرق ِ،و َغريه ِمن ْاآل َف ِ
ِ
ِ
َو ْ ِ
ات املَْانِ َع ِة ِم ْن
َ ُُْ ْ
الس َامءَ :فك ََذل َك ُحدُ ُ َ
اهندَ ا ِم الدن ِارَ ،وانْق َطا ِع َماء ن
كَام ِل ِ
الز ْرعِ)(َ .)147فدن َل الن ْنصان ،عىل َأ نن القوة القاهرة ،كموت الدابة ،واهندام
االنْتِ َفا ِع بِ ن
َ
الدار ،تُؤدي إَِل انفساخ العقد ،يف حني ال ُتؤدي الظروف الطارئة إَِل انفساخه(.)148
 )5من حيث ارتباطهام بالنظام العام :مل يساو املَشعان املرصي ِ
واإلمارايت يف احلكم ،بني
نظرية الظروف الطارئة ،ونظرية القوة القاهرة ،فيام يتعلق بعالقتهام بالنظام العام .ففي
الوقت الذي ُيظر فيه املَشعان ،عىل اِلَطراف املساس بنظرية الظروف الطارئةَ ،أ ْو
ون ل َ
جي ِّو ُز َ
ألطراف االتفاق عىل استبعاد حكم
استبعادها ،فإِ نهن َام عىل العكس من ذلك ُتام ًاَ ُ ،
القوة القاهرة(.)149
وما قرره القانون هنا ،يتفق مع ما ذهب إِليه فقهاء املالكية ،من منع اشرتاط عدم اجلائحة

ِ
َاب ا ْل ُب ُيو ِع – َف ْصل ِيف ُحكْم ا ْل َب ْي ِع – ج 5ص .241 – 238
) (146الكاساين :بدائع الصنائع – كت ُ
) (147تقي الدين َأبو العباس َأمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين :جمموع الفتاوى – املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن
قاسم – النارش :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الَشيف – املدينة النبوية – اململكة العربية السعودية  -الطبعة :بدون
اب ا ْ ِ
إل َج َار ِة – فصل انقطاع املاء وغرق الزرع – ج 30ص .294 – 293
طبعة – عام النَش 1416هـ1995/م َ -ب ُ
) (148د /خالد عىل بني َأمحد :الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة – مرجع سابق – ص  ،10د /عادل مبارك
املطرياتَ :أحكام اجلوائح يف الفقه ِ
اإلسالمي – مرجع سابق – ص  397وما بعدها.
) (149إِسامعيل َأمحد شاهني :نظرية الظروف الطارئة و َأثرها عىل االلتزامات – بحث منشور بمجلة احلق الصادرة عن
مجعية ِ
اإلمارات للمحامني والقانونيني – املجلد ( – )1العدد ( )1ديسمرب /كانون اِلَول عام 1982م – ص  ،44د/
حسب الرسول الشيخ الفزاريَ :أثر الظروف الطارئة عىل االلتزام العقدي – مرجع سابق – ص  ،540مروان بوسيف:
مآل تنفيذ االلتزامات التعاقدية يف ظل فريوس كورونا – كوفيد  – 19بني اعتباره قوة قاهرة َأ ْم ظرف طارئ – مرجع

سابق – ص .326
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يف العقد ،وقد عللوا ذلك َبأ نن :اشرتاط عدم اجلائحةُ ،خيالف مقتىض العقد(.)150
و َأ َما فيام يتعلق باالتفاق عىل استبعاد القوة القاهرة ،فإِ نن ُه ال ضري يف ذلكِ ،لَ نن القوة
القاهرة ،تُؤدي إَِل استحالة العقد وانتهائه ،ومن ثم إِعادة املتعاقدين إَِل احلالة التي كانا
عليها قبل التعاقد ،فيستوي اشرتاط استبعاد القوة القاهرة مع عدمه ،النعدام التعاقد بعد
وقوعها(.)151

املبحث الثالث
َأثر انتشار وباء كورونا املستجد وانعكاساته عىل االلتزامات التعاقدية
توطئة:
َأوضحنا فيام تقدمَ ،أ نن احلكم باعتبار وباء كورونا ظرف ًا طارئ ًاَ ،أ ْو قوة قاهرة بالنسبة لعقد
ما من العقودُ ،يعد من مسائل الواقع ،التي يستقل بتقديرها قايض املوضوع ،دون معقب
عليه ،مادام َأ نن قضاءه ،قد انبنى عىل َأسباب سائغة تُربره.
وعليه ،فإِذا ما انتهى القايض ،إَِل َأ نن تنفيذ العقد ،يف ظل وباء كوروناَ ،أصبح ُمرهق ًا
ِلَحد طرفيه ،إِرهاق ًا شديد ًا ،ودون َأ ْن يصل إَِل درجة االستحالة ،طبق عىل العقد َأحكام
نظرية الظروف الطارئةَ .أما إِذا انتهي إَِل َأ نن تنفيذ العقد ،يف ظل وباء كوروناَ ،أصبح
مستحيالً ،طبق عليه َأحكام نظرية القوة القاهرة .ومع ذلك ،فإِ نن ُه جيب عىل القايض ،قبل
قيامه بعملية التكييف هذهَ ،أ ْن ينظر يف العقد موضع النزاع ،فقد جيد فيه نصوص ًا من َ
شأهنا،
حسم اخلالف والنزاع بني املتعاقدين ،يف حالة الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،فإِ ْن
وجدها ،طبقهاَ .أما يف حالة خلو العقد من نصوصُ ،تن َِظم حالة الظروف الطارئة والقوة

ِ
) (150قال القرايفَ ( :ق َال ال نل ْخ ِمي :إِ َذا ْاش َرت َط عَدَ م ْ ِ ِ
اجلائِ َح ِة َباطِلَ ،و َعنْ ُه:
الَش ُط ِيف ْ َ
اجلائ َحةَ ،أ ِو ن
َ َ
َ
ر
الس ْقىَ :ق َال َمالك :ن ْ
ِ
اسدِِ ،لَ ننه ع ََىل ِخ َال ِ
ا ْلبيع َف ِ
ف ُم ْقت ََىض ا ْل َع ْقد) .الذخرية :مرجع سابق – ج 5ص .216
ُ
َْ ُ
) (151د /خالد عىل بني َأمحد :الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة – مرجع سابق – ص .7
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القاهرة ،فإِ نن ُه جيب عىل املتعاقدين ،وقبل رفع اِلَمر إَل القضاء ،اللجوء إَِل التسوية الودية
لرفع الرضر .وسوف نزيد اِلَمر إِيضاح ًا من خالل املطلبني القادمني:

املطلب األول

نظر القايض يف موضوع العقد وُشوطه
وجلوء املتعاقدين إَل التسوية الودية
َأوالً :النظر يف نصوص العقد وُشوطه:
جيب عىل القايض عند نظره ِلَي نزاع عقديَ ،أ ْن يرجع َأوالً إَِل بنود العقد ،الذي ُيكم
العالقة التعاقدية ،فالعقود قد ُتتوي عىل نصوصُ ،تنَ ِّظم آليات تسوية النزاعات بني
املتعاقدين ،وكذلك نصوص تُعالج حاالت الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،وكيفية
التعامل معها .هذه النصوص ،قد ُت ْعطِي ِلَحد َأطراف العقدَ ،أ ْو لكليهام ،احلق يف فسخ
العقدَ ،أ ْو التوقف عن التنفيذ الكيلَ ،أ ْو اجلزئي لفرتة معينةَ ،أ ْو تُشري إَِل َأي آلية ُأخرى ،اتفق

عليها املتعاقدان ،لرفع الرضر َ ،أ ْو التخفيف منه ،بسبب الظروف الطارئةَ ،أ ْو القوة القاهرة.
فإذا ُو ِجدّ ت مثل هذه اآلليات يف العقد ،فإِ نن ُه ُيق للطرف املترضر ،بسسب وباء كورونا،
فسخ العقد لرفع الرضرَ ،أ ْو ختفيفه ،رشيطة َأ ْن تكون هذه اآلليات وهذه النصوص ،غري

خمالفة للقواعد الَشعية والنصوص القانونية(.)152
ثاني ًا :اللجوء إَِل التسوية الودية لرفع الرضر:
يف حال خلو العقد من نصوص خاصةُ ،تنَظِم حالة الظروف الطارئة والقوة القاهرة،
) (152و ُيالحظَ ،أ نن استخدام هذه اآلليات والَشوط ،بطريقة تعسفيةَ ،أ ْو القيام بفسخ العقد ِ
باإلرادة املنفردة ،دون
ثبوت وجود حالة القوة القاهرةَ ،أ ْو الظرف الطارئُ ،جييز للطرف اآلخر املترضر ،احلق يف اللجوء إَِل القضاء ،للمطالبة
بالتعويض ،ورفع ما وقع عليه من رضر( .رشكة التميمي ومشاركوه :فريوس كورونا :القوة القاهرة والظروف الطارئة
اإلسالمية – مقال منشور عىل الشبكة العاملية للمعلومات ِ -
من منظور النظام السعودي والَشيعة ِ
اإلنرتنت – وهو
متاح عىل املوقع التايلhttps://www.tamimi.com/wp-content/uploads/2020/04 :
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فإِ نن احلل اِلَرسع واِلَنجع دائ ًام ،يك ُْمن يف الوصول إَِل تسوية ودية ،بعيد ًا عن ساحات
القضاء ،وإِجراءاته املعقدة ،ومدده الطويلة .وهذا معناه ،قيام ذوي َ
الشأن بإِجراء تفاوض
مبارش ،من َأجل الوصول إَِل ٍ
حل و ّديُ ،ي ْر ِيض مجيع اِلَطراف ،وعىل نحو ُيراعي الظروف
االقتصادية والصحية العاملية.
هذا احلل الودي ،قد ُي َمكِّن اِلَطراف ،إِما إَِل الوصول لفسخ اتفاقي للعقد ،بشكل ُخيفف
من الرضر .وإِما إَِل إِعادة التفاوض ،واالتفاق عىل رشوط و َأحكام جديدةُُ ،تيز للمتعاقدين

االتفاق عىل ُتزئة مراحل تنفيذ االلتزام يف املستقبلَ ،أ ْو َتأخريه إَِل حني زوال هذه الظروف.
وإِما الوصول إَِل َأ ِّي آلية ُأخرى ،يتفق عليه اِلَطراف ،بام ُُيقق مصلحة التعاقد(.)153

ومع ذلك ،فإِ نن احللول الودية ،قد ال تكون متاحة دائ ًام ،سواء بسبب تعنت َأحد َأطراف
َ
ملجأ َأمام
العالقة التعاقديةَ ،أ ْو بسبب عدم االتفاق عىل احللول املقرتحة .وبالتايل ،فال
الطرف املترضر ،من اللجوء إَِل القضاء ،لرفع الرضر بسبب وباء كورونا ،واملطالبة إِما

بتطبيق َأحكام نظرية الظروف الطارئة ،وإعادة التوازن املايل للعقد .وإِما املطالبة بتطبيق
َأحكام نظرية القوة القاهرة ،ومن ثم انقضاء االلتزام ،بسبب استحالة التنفيذ.

املطلب الثاين

تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة أو القوة القاهرة عىل العقد
أوالً :تطبيق َأحكام نظرية الظروف الطارئة عىل العقد:
إِذا ما انتهى القايض ،إَِل َأ نن تنفيذ العقد ،يف ظل وباء كوروناَ ،أصبح ُمرهق ًا ِلَحد طرفيه،
إِرهاق ًا شديد ًا ،لكنه مل يصل بعد إَِل درجة االستحالة ،طبق عىل العقد َأحكام نظرية
الظروف الطارئة ،وجاز له ،تبع ًا للظروف ،وبعد املوازنة بني مصلحة الطرفنيَ ،أ ْن يرد
) (153املرجع السابق – نفس املوضع ،د /حممد اِلَيويب :املركز القانوين للمدين يف واقعة فريوس (كورونا كوفيد )19
– مرجع سابق – ص .296
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االلتزام املرهق إَِل احلد املعقول .والقايض مطلق اليد يف معاجلة املوقف الذي يواجهه،
وصوالً إَِل َأكثر احللول اتفاق ًا مع العقل والعدل( ،)154ولو َأدى ذلك إَِل اهدار القاعدة
الشهرية ،التي ُتعل العقد رشيعة املتعاقدين( ،)155فهو قد يرى إِنقاص االلتزام ،وقد يرى
زيادة االلتزام املقابل لاللتزام املرهق ،وقد يرى وقف تنفيذ االلتزام املرهق ،حتى يزول
احلادث الطارئ ،إِذا كان احلادث وقتي ًاُ ،ي َقدّ ر له الزوال يف وقت قصري.
أ) إِنقاص االلتزام املرهق :ومثال ذلكَ ،أ ْن يتعهد مقاول ببناء مائة شقة سكنية ،ثم ترتفع
َأسعار املواد اِلَوليةَ ،أ ْو َأجور العامل حلادث طارئ ،كام لو فرضت رضائب عىل استرياد

بعض املوادَ ،
فأصبح من العسري عىل املقاولَ ،أ ْن ُينفذ مجيع التزامه املتفق عليه .فيجوز ،يف
ِ
ص من عدد الشقق امللتزم املقاول بإِقامتها ،بالقدر الذي يراه،
هذه احلالة ،للقايض َأ ْن ُينْق َ
حتى َي ُرد التزام املقاول إَِل احلد املعقول .فإِذا َف َع َلَ ،أصبح املقاول ملتزم ًا ببناء عدد الشقق

التي َع نين ََها القايض ،ال َأكثر(.)156

ب) زيادة االلتزام املقابل لاللتزام املرهق :ومثال ذلكَ ،أ ْن يلتزم شخص بتوريد اللحوم،
ِ
يض َبأ نن( :مفاد النص  -يف املادة  249من قانون املعامالت املدنية – يدل عىل َأ نن ُه إِذا طر َأت
( )154وتطبيق ًا لذلك ،فقد ُق ن
بعد العقد ،وقبل ُتام تنفيذه حوادث استثنائية عامة ،مل يكن يف الوسع توقعها عند إِبرامه ،وترتب عىل حدوثهاَ ،أ نن تنفيذ
االلتزام الناشئ عنهْ ،
وإن مل يصبح مستحيالً ،صار مره ًقا للمدين ،بحيث هيدد بخسارة فادحة ،جاز للقايض ،بعد املوازنة
بني مصلحة الطرفنيَ ،أ ْن يرد االلتزام املرهق إَِل احلد املعقولَ ،بأ ْن ُيضيق من مداهَ ،أ ْو يزيد يف مقابله ،وال يقترص إِعامل
يضا  -عىل َأ ِّي عقد ،متى كان تنفيذه مل يتم عند حدوث
نظرية احلوادث االستثنائية عىل عقود املدة فقط ،بل تطبقَ -أ ً
احلادث الطارئ  ..وسلطة القايض يف رد االلتزام املرهق إَِل احلد املعقول – وعىل ما يبني من رصيح النص – سلطة

جوازيه ،يستعملهاَ ،أ ْو ال يستعملها حسبام َيبِنيُ له من ظروف الدعوى ووقائعها) .حكم حمكمة التمييز بإِمارة ديب:
اِلَحكام املدنية  -الطعن رقم - 346 :لسنة  2009قضائية  -تاريخ اجللسة  - 2010/2/7مكتب فني  - 21رقم
اجلزء  - 1ص .301
) (155د /سمري تناغو :مصادر االلتزام – مرجع سابق – بند  130ص .165
) (156د /حسني حممود عبد الدايم :رشح قانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت العقود املسامة عقد املقاولة – مرجع سابق
– بند 151ص – 381هامش رقم.2 :
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َأ ْو اخلبزَ ،أ ْو الغاللَ ،أ ْو غريها من حاجيات احلياة ،خالل مدة معلومة ،بثمن معني ،ثم
ُيدث ظرف طارئ غري متوقعُ ،يؤدي إَِل ارتفاع السعر ،ارتفاع ًا باهظ ًا ،هنا يسوغ للقايض،
َأ ْن يزيد الثمن إَِل احلد املعقول ،الذي تقتضيه العدالة ،ويتمشى مع اعتبارات حسن
النية(.)157
هذا ،و ُيالحظَ ،أ نن القايض ،وهو بصدد ،رد االلتزام املرهق إَِل احلد املعقول ،سواء
بإِنقاص هذا االلتزامَ ،أ ْو بزيادة االلتزام املقابل ،ال يرفع عن املدين كل ما طر َأ عليه من عنت
وضيق ،وبعبارة ُأخرى :كل ما يتهدده من خسارة ،إِذ لو فعل ذلك ِلَدى إَِل إِصابة الدائن
بخسارة فادحة ،واهلدف من نظرية الظروف الطارئة ،هو منع إِصابة َأ ٍي من الطرفني بمثل
هذه اخلسارة ( .)158ولذلك ،يقوم القايض باحلد من فداحة اخلسارة التي تُصيب املدين،
واملألوف ،و ُي َق ِّسم ما يزيد عىل ذلك من خسارة غري َ
فينزل هبا إَِل احلد املعقول َ
مألوفة عىل
املتعاقدين ،بالنسبة التي يراها متالئمة مع مصلحة الطرفني(.)159
) (157د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  279ص .560
) (158وتطبيق ًا لذلك ،فقد ُق ِيض َبأ نن( :مفاد نص الفقرة الثانية من املادة  147من القانون املدينَ ،أ نن ُه متى توافرت
الَشوط التي يتطلبها القانون يف احلادث الطارئ ،فإِ نن للقايض سلطة تعديل العقد برد االلتزام ،الذي صار مرهق ًا ،إَِل
احلد املعقول ،وهو حني خيتار يف حدود سلطته التقديرية الطريق املناسب ملعاجلة املوقف الذي يواجهه ،ال يرفع كل
وُيملها للدائن وحده ،لكنه ُيد من فداحة هذه اخلسارة التي ستصيب املدين ،ويصل هبا إَِل
خسارة عن عاتق املدينُ ،

احلد املعقول ،بتحميل املدين اخلسارة َ
املألوفة ،التي كان ُيمكِّن توقعها عادة وقت التعاقدَ ،و ُي َق ِّسم ما يزيد عىل ذلك من
خسارة غري َ
مألوفة بني املتعاقدين ،بالسوية فيام بينهام ،باعتبار َأ نن ذلك َأقسط يف مراعاة املوازنة بني مصلحة كل منهام،

بغض النظر عن الظروف الذاتية للمدينِ ،لَ نن املَشع  -وعىل ما َأفصحت عنه اِلَعامل التحضريية للقانون َ -أضفى عىل
نظرية احلوادث الطارئة صبغة مادية ،ومل َيأخذ فيها بمعيار ذايتَ ،أ ْو شخيص ،وإِنام جعل معيارها موضوعي ًا) .نقض مدين

مرصي :الطعن رقم - 580 :لسنة  43قضائية  -تاريخ اجللسة  - 1977/3/1مكتب فني  - 28رقم اجلزء  - 1ص
.600
ِ
ِ
) (159فإذا تعهد تاجر ،مثالً ،بتوريد كمية من القمح ،بسعر الطن ثالثني جنيه ًا لإلردب ،ثم ارتفع السعر إَل ثامنني
جنيه ًا نتيجة للحادث الطارئ ،فإِ نن القايض جيوز له َأ ْن يرفع السعر ،ولكنه ال يرفعه إَل ثامنني ،وإِال يكون قد َمح َّل الدائن
ُي ِمل املدينَ ،أ ْوالً ،االرتفاع َ
املألوف يف اِلَسعار ،فإِذا فرضنا َأ نن هذا االرتفاع
كل ما يرتتب عىل احلادث الطارئ ،وإِنام ُ َ
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ج) وقف تنفيذ االتزام املرهق :و َأخري ًا ،قد يرى القايض َأ نن خري وسيلة ،هي وقف تنفيذ
العقد فرتة من الزمن ،حتى يزول احلادث الطارئ إِذا كان مؤقت ًا ويتوقع زواله ،فإذا تعهد
مقاول بإقامة بناء ،ثم ارتفعت َأسعار مواد البناء ارتفاع ًا كبري ًا نتيجة حلادث طارئ ،ولكنه
ارتفاع يوشك َأ ْن يزول لقرب زوال سببه ،فإِ نن ُه جيوز للقايض َأ ْن ُيكم بوقف تسليم البناء
مؤقت ًا ،إِذا كان ذلك ال ُي ْل ِحق رضر ًا جسي ًام بصاحب البناء(.)160
هذا ،وإِذا جاز للقايض ،إِعامالً لنظرية الظروف الطارئةَ ،أ ْن يرد االلتزام املرهق إَِل احلد
املعقولَ ،بأ ْن ُينقص من مداهَ ،أ ْو يزيد يف مقابلهَ ،أ ْو ُيوقف تنفيذه ،فإِ نن ُه يمتنع عليه ،إِعامالً

لتلك النظريةَ ،أ ْن يقيض بفسخ العقد من تلقاء نفسهَ ،أ ْو بنا ًء عىل طلب املدين ،ذلك َأ نن

عَشة جنيهات ،فإِ ّن هذه يتحملها املدين ،وما زاد عىل ذلك ،وهو يف املثال الذي معنا َأربعون جنيه ًاُ ،يقسمها القايض
مناصفة بني املتعاقدين ،فيصيب الدائن منها عَشون ،تضاف إَل الثمن املتفق عليه وهو ثالثون ،ومن ثم يرفع القايض
الثمن إَل مخسني ،ولكن القايض ال يفرض عىل الدائن َأ ْن يشرتي هبذا السعر ،وإِنام ُخي ِريه بني الَشاء بهَ ،أ ْو يفسخ العقد.
فإِذا اختار الفسخ ،كان هذا َأصلح للمدين ،إِذ يرتفع عن عاتقه كل َأثر للحادث الطارئ .هذا ،و ُيالحظ يف حالتي إِنقاص
االلتزام املرهق ،وزيادة االلتزام املقابلَ ،أ ْن القايض ال َي ُر رد االلتزام إَِل احلد املعقول ،إِ نال بالنسبة إَِل احلارض ،وال ش َأن له
باملستقبلِ ،لَ نن ُه غري معروف ،فقد يزول َأثر احلادث الطارئ ،فريجع العقد إَِل ما كان عليه قبل التعديل ،وتعود له قوته

امللزمة كاملة ،كام كان يف اِلَصل( .د.السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين – مرجع سابق – ج 1بند  421ص

 ،648 - 647د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  116ص ،180 – 179
د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  279ص  560وما
بعدها ،د /حممد لبيب شنب :دروس يف نظرية االلتزام (الكتاب اِلَول مصادر االلتزام) – مرجع سابق – بند  210ص

.)262 – 261
) (160د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  421ص – 646
 ،647د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  116ص  .180وقارن :د /عبد
الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  279ص  ،564 – 563حيث
يرى سيادته( :إِ نن ُه ال يسوغ للقايض َأ ْن ُيكم بوقف تنفيذ العقد ،بخالف ما رآه بعض الفقهاء ،وإِ ْن جاز له َأ ْن ُينْظِر املدين

إَِل ميَسةَ ،أ ْي يمنحه َأجالً ،إِعامالً للقاعدة الواردة يف الوفاء (املادة  ،)2/346فكل ما ُختوله املادة  2/147هو رد
االلتزام املرهق إَِل احلد املعقول ،فهي ال ُت ْعطِي املدين رخصة التحرر من االلتزام بالكلية ،عن طريق فسخ العقد ،وال
رخصة إِيقاف العقد ،ولو مؤقت ًا).
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[وباء كورونا املستجد بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثره ىلع االلتزامات التعاقدية]

النص ال جيعل له ،إِ نال َأ ْن يرد االلتزام املرهق إَِل احلد املعقول ،فتوزع بذلك نتيجة تبعة
احلادث الطارئ ،بني املدين والدائن ،وال يتحملها الدائن وحده بفسخ العقد(.)161
ثاني ًا :تطبيق َأحكام نظرية القوة القاهرة عىل العقد:
إِذا انتهى القايض إَِل َأ نن تنفيذ العقد ،يف ظل وباء كوروناَ ،أصبح مستحيالً ،طبق عليه

َأحكام نظرية القوة القاهرة (انفساخ العقد بحكم القانون) .وهي ترتكز يف :زوال العقد،
من تلقاء نفسه ،وبقوة القانون ،ومن غري حاجة إَِل حكم القايض ،وذلك فور حصول

استحالة الوفاء بااللتزام ،ومن غري حاجة إَِل إِعذار املدين بالتنفيذ( .)162ونتيجة لزوال
العقد ،تزول معه كافة االلتزامات الناشئة عنه َبأثر رجعي ،بالنسبة للمتعاقدين والغري،

ويتحمل املدين وحده اخلسارة الناشئة ،عن عدم تنفيذ العقد وانفساخه ،وال حمل لتعويض
الدائن عام يناله من رضر ،فاملدين مل ُخيطئِ ،لَ نن التزامه قد هلك بقوة قاهرة( .)163وقد
) (161د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  421ص ،648
د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  279ص  ،563د /عبد
الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  116ص  ،180د /سمري تناغو :مصادر االلتزام
– مرجع سابق – بند  130ص  .165وتطبيق ًا لذلك ،فقد قضت حمكمة النقض املرصية َبأ نن ُهُ ( :ت ْعطِى املادة  2/147من
القانون املدين ،القايض رخصة ُجي ِرهيا عند توافر رشوط معينة ،وتقترص سلطته َ
بشأهنا عىل رد االلتزام التعاقدي ،الذي مل
يتم تنفيذه ،إَِل احلد املعقول ،إِذا كان تنفيذه مرهق ًا للمدين ،دون َأ ْن يكون له فسخ العقدَ ،أ ْو إِعفاء املدين من التزامه
القائمَ ،أ ْو إِلزام الدائن برد ما استوفاه منه) .نقض مدين مرصي :الطعن رقم 142 :لسنة  37قضائية – بتاريخ

 – 1973/12/20مكتب فني  – 24رقم اجلزء  – 3ص .1320
) (162و ُيالحظَ ،أ نن االقانون املدين املرصي مل يشرتط إِعذار املدين بالتنفيذ من خالل نص املادة  215منه ،وذلك خالف ًا
لقانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت ،الذي َأجاز للدائن فسخ العقد ،يف احلالتني املشار إليهام يف املادة  273منه ،رشيطة
علم املدين.
َ
) (163ومن تطبيقات ذلك ،ما قضت به حمكمة النقض املرصية ،من أ نن( :عقد البيع ينفسخ حت ًام ،ومن تلقاء نفسه ،طبق ًا
للامدة  159من القانون املدين ،بسبب استحالة تنفيذ التزام َأحد املتعاقدين لسبب َأجنبي ،ويرتتب عىل االنفساخ ما
يرتتب عىل الفسخ ،من عودة املتعاقدين إَِل احلالة التي كانا عليها قبل العقد ،ويتحمل تبعة االستحالة ،يف هذه احلالة،
املدين بااللتزام الذى استحال تنفيذه ،عم ً
ال بمبدأ ُتمل التبعة يف العقد امللزم للجانبني) .نقض مدين مرصي :الطعن
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عرضت املادة  159من القانون املدين املرصي النفساخ العقد ،بقوهلا( :يف العقود امللزمة
للجانبني ،إِذا انقىض التزام بسبب استحالة تنفيذه ،انقضت معه االلتزامات املقابلة له،
وينفسخ العقد من تلقاء نفسه)

( .)164

و ُيفهم من هذا النصَ ،أ نن االلتزام ال ينقيض بسبب استحالة تنفيذه ،إِ نال إِذا كانت هذه
االستحالة ترجع إَِل سبب َأجنبي ،و َأ نن العقد ال ينفسخ من تلقاء نفسه ،بحكم القانون ،إِ نال
إِذا انقىض االلتزام .فالعقد إِذن ال ينفسخ ،إِ نال إِذا استحال تنفيذه بسبب َأجنبي ،وما مل ُيثبت
وح ِك َم عليه بالتعويض(.)165
املدين هذا السبب اِلَجنبي ،بقي ُم ْل َز َم ًا بالعقدُ ،
ويتغاير احلكم قليالً ،باختالف ما إِذا كان العقد ُم ْل ِز َم ًا جلانب واحد ،كعقد الوديعة غري
املأجورة مثالًَ ،أ ْم ُم ْل ِز َم ًا للجانبني ،كعقد البيعَ ،أو ٍ
َ
إجيارَ ،أ ْو التوريد ،مث ً
ال ( .)166فإِذا كان

رقم 256 :لسنة  43قضائية – بتاريخ  – 1977/1/11مكتب فني  – 28رقم اجلزء  – 1ص .211
) (164وذات احلكم نصت عليه املادة  1/273من قانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت بقوهلا( :يف العقود امللزمة للجانبني،
إِذا طر َأت قوة قاهرةُ ،تعل تنفيذ االلتزام مستحيالً ،انقىض معه االلتزام املقابل له ،وانفسخ العقد من تلقاء نفسه) .هذا،

وجيب َأ ْن ُيقر َأ مع نص املادتني  159مدين مرصي ،و 273معامالت مدنية إِمارايت ،نصان آخران ،مها( :النص اِلَول)،
نص املادة  215مدين مرصي ،و 386معامالت مدنية إمارايت ،ومها ينصان عىل َأ نن ُه( :إِذا استحال عىل املدين َأ ْن ُينفذ التزامه
عين ًاُ ،حكِ َم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ،ما مل ُيثبت َأ ْن استحالة التنفيذ ،قد َ
نشأت عن سبب َأجنبي ال يد له فيه).
(والنص الثاين) ،هو نص املادة  373مدين مرصي ،و 472معامالت مدنية إِمارايت ،ومها ينصان عىل َأ نن ُه( :ينقيض االلتزام
(احلق) ،إِذا َأثبت املدينَ ،أ نن الوفاء به َأصبح مستحي ً
ال عليه ،لسبب َأجنبي ،ال يد له فيه).

) (165د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  487ص ،723
د /حممد لبيب شنب :دروس يف نظرية االلتزام (الكتاب اِلَول مصادر االلتزام) – مرجع سابق – بند  263ص 311
–  ،312د /سمري تناغو :مصادر االلتزام – مرجع سابق – بند  147ص .197
) (166هذا ،و ُيالحظَ ،أ نن املَشعني املرصي ِ
واإلمارايت ،مل يعرضا إِ نال النفساخ العقد امللزم للجانبني ،وذلك يف املادة
ال النفساخ العقد امللزم جلانب واحدَ ،
 159مدين مرصي ،واملادة  386معامالت مدنية .فهام مل يعرضا َأص ً
وكأ ْن هذا

العقد اِلَخري ال ينفسخ .واحلقيقةَ ،أ نن االنفساخ يرد عىل العقد امللزم جلانب واحد ،كام يرد عىل العقد امللزم للجانبني،
وذلك بخالف الفسخ ،الذي ال يتصور وروده ،إِ نال يف خصوص العقد اِلَخري ،دون اِلَول( .راجع :د /عبد الفتاح عبد
الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  333ص  ،658د /حممد لبيب شنب:
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اِلَمر اِلَول ،و َأصبح تنفيذ التزام املدين مستحيالً ،استحالة كاملة ،انقىض هذا االلتزام،
وتفرغ العقد من مضمونه .فيزولَ ،أي :ينفسخ .ويتحمل الدائن (ا ُْمل ِ
ودع) تبعة هالك اليشء
ْ

املُْو َدع ،وانفساخ العقد ،فيفقد ما كان لهَ .أما املُْو َدع لديه ،وهو املدين بالرد ،فلن يفقد شيئ ًا،
ِلَ نن ُه ليس دائن ًا للمودع(َ .)167أ َما إِذا كانت االستحالة جزئية ،فإِ نن العقد ال ينفسخ
بالرضورة ،وإِنام يستمر قائ ًام يف حدود ما بقي ممكن التنفيذ من االلتزام ،ويكون للعاقد
اآلخر َأ ْن يتمسك ببقائه يف تلك احلدود(.)168
َو َأ نما إِ ْن كان العقد ُم ِ
لزم ًا للجانبني ،كعقد بيع ،وكانت استحالة تنفيذ التزام َأحد
املتعاقدين ،استحالة كليةَ ،
كأ ْن هلك اليشء املبيع قبل تسليمه إَِل البائع ،لسبب َأجنبي ال يد
للبائع فيه ،انقىض التزام البائع ،وهو املدين يف االلتزام بنقل امللكية ،وانقىض تبع ًا لذلك،
االلتزام املقابل له ،وهو التزام املشرتي بوفاء الثمن .ومن ثم ،فال يبقى للعقد حمل ،ويتفرغ
العقد بذلك من مضمونه ،فينفسخ .ويتحمل املدين (البائع) تبعة هالك اليشء املبيع،
وانفساخ العقد ،فيفقد اليشء ،ويف نفس الوقت ال ُيصل عىل الثمن املقابل لهَ .أ َما الطرف
اآلخر (املشرتي) ،فإِ نن ُه ال يتحمل َأية خسارةَ ،أ ْو تبعةِ ،لَ نن ُه لن يدفع َأ ني ثمن ،طاملا َأ نن ُه مل
دروس يف نظرية االلتزام (الكتاب اِلَول مصادر االلتزام) – مرجع سابق – بند  263ص  – 311هامش رقم.)1 :
) (167د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند  490ص - 725
 ،726د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – مرجع سابق – بند  131ص  ،198د /حممد لبيب
شنب :دروس يف نظرية االلتزام (الكتاب اِلَول مصادر االلتزام) – مرجع سابق – بند  263ص  ،311د /سمري تناغو:
مصادر االلتزام – مرجع سابق – بند  147ص .198
) (168د /عبد الفتاح عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  333ص .657
هذا ،وُتدر ِ
اإلشارة ،إَِل َأ نن انفساخ العقد يتم من وقت حدوث االستحالة ،وال ُيتاج إَل صدور حكم القضاء بهَ ،أ ْو
إِعذار املدين ،ولكن قد يثور النزاع حول حدوث االستحالةَ ،أ ْو عدم حدوثها ،فإِذا رفع هذا النزاع إَل القضاء ،فقرر
قيام االستحالة وانفساخ العقد ،فإِ نن حكمه ال يكون ُمنشئ ًا للفسخ ،وإِنام يكون مقرر ًا حلصوله منذ وقت حدوث
االستحالة( .راجع :د /السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين (مصادر االلتزام)  -مرجع سابق  -ج 1بند 489

ص  ،725د /مجيل الَشقاوي :النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام) – بند  90ص .)445
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يتلق ملكية اليشء املبيع(.)169
َأ َما إِذا كانت االستحالة جزئيةَ ،بأ ْن يستحيل تنفيذ بعض االلتزامات ،دون البعض
اآلخر ،فإِ نن العقد ال ينفسخ يف هذه احلالة ،ويكون للدائن اخليار بني َأ ْن يتمسك بالعقد يف
حدود ما بقي ممكن التنفيذ من حقه ،نظري ما يتناسب معه من االلتزام املقابل( ،)170وبني َأ ْن
يطلب فسخ العقد بِ ُر نمتِه(.)171

) (169د /سمري تناغو :مصادر االلتزام – مرجع سابق – بند  147ص  ،197د /حممد لبيب شنب :دروس يف نظرية
االلتزام (الكتاب اِلَول مصادر االلتزام) – مرجع سابق – بند  263ص  – 311وبند  265ص  .314 - 313وتطبيق ًا
لذلك ،فقد قضت حمكمة النقض املرصية َبأ نن ُه( :املقرر -يف قضاء هذه املحكمة َ -أ نن عقد البيع ،ينفسخ حت ًام من تلقاء
نفسه ،طبق ًا للامدة  159من القانون املدين ،بسبب استحالة تنفيذ َأحد املتعاقدين بسبب َأجنبي ،ويرتتب عىل االنفساخ،
ما يرتتب عىل الفسخ من عودة املتعاقدين إَِل احلالة التي كان عليها قبل العقد ،ويتحمل تبعة االستحالة ،يف هذه احلالة،
املدين بااللتزام الذي استحال تنفيذه ،عم ً
ال بمبدأ ُتمل التبعة يف العقد امللزم للجانبني) .نقض مدين مرصي :الطعن
رقم 574 :لسنة  57قضائية – بتاريخ  – 1990/6/21مكتب فني  – 41رقم اجلزء  – 2ص  .337ويف ذات السياق،
قضت حمكمة التمييز بحكومة ديبَ ،بأنه( :من املقرر َأ نن ُه إِذا كان االلتزام ناشئ ًا عن عقد ملزم للجانبني ،واستحال تنفيذ
َأحد االلتزامني املتقابلني ،بسبب َأجنبي ،ال يد للمتعاقد املدين فيه ،فإِ نن االلتزام املقابل ينقض تبع ًا لاللتزام اِلَول.

ويرتتب عىل ذلكَ ،أ نن املدين يتحمل تبعة استحالة التنفيذ ،ويف ذات الوقت يصبح االلتزام املقابل ،قد انقىض هو َأيض ًا
بسبب انقضاء االلتزام اِلَول ،وانفسخ العقد ،فيقع عليه الغرم ،ويتحمل هو التبعة ،وال ُيكم بالتعويض ،النفساخ
العقد سند التعويض .رشط ذلكَ ،أ ْن يثبت املدين السبب اِلَجنبي بَشوطه) .حكم حمكمة التمييز بإِمارة ديب :اِلَحكام
املدنية – الطعن رقم 84 :لسنة  2010قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ  – 2010/5/11ص .321
) (170وإِذا ُتسك الدائن بالعقد ،يف حدود ما بقي ممكن التنفيذ من التزام مدينه ،فإِ نن ُه يتحمل بالرضورة بام يقابل ما بقي من

حقه الذي ُيطالب به .فمثالً :لو اشرتى شخص دار ًا ،ثم هتدم البناء ،وُتسك املشرتي ببقاء املبيع بالنسبة ل َ
ألرض ،كان له ما
يطلبه ،ولكنه يتحمل من الثمن بجزء ُيقابل اِلَرضُُ ،يدده قايض املوضوع ،بمعونة َأهل اخلربة ،إِ ْن لزم احلال( .د /عبد الفتاح
عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  – 333ص  – 658هامش رقم.)1 :
) (171إِذا طلب الدائن هنا الفسخ ،جاز للمحكمة َأ ْن ُت ْع ِم َل سلطتها املنصوص عليها يف املادة  2/157مدين مرصي،
فال ُُتيب الدائن إَِل الفسخ ،إِذا كان ما َأصبح تنفيذه مستحيالً ،قليل اِلَمهية بالنسبة إَِل التزامات املدين يف مجلتها ،ولكن
ال جيوز للمحكمة ،هناَ ،أ ْن ُتنْظِر املدين إَِل َأ ٍ
جل ،إِ نال بالنسبة إَِل ما بقي ممكن التنفيذ من التزامه( .راجع :د /عبد الفتاح
عبد الباقي :نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – مرجع سابق – الكتاب الثاين – بند  – 333ص  – 658هامش رقم.)2 :
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وهكذاُ ،ي ْم ِكنُنَا القول ،إِذن بوجه عام ،إِ نن املدين هو الذي يتحمل تبعة اهلالك يف العقود

امللزمة للجانبني ،والدائن هو الذي يتحملها يف العقود امللزمة جلانب واحد.

هذا ،و ُيالحظَ ،أخري ًاَ ،أ نن َ
مسألة تقدير االستحالة ،تعود للسلطة التقديرية للقايض،
الذي يقدرها بالنظر إَِل طبيعة العقد ،والظروف املحيطة التي ترتبت عليها هذه االستحالة.
كام َأ نن للقايض سلطة تقديرية مطلقة ،يف اعتبار االستحالة املرتتبة عىل وباء كورونا ،تُعد
استحالة كليةَ ،أ ْو جزئية ،وفق ًا لطبيعة العقد ،ومالبساته ،ودرجة َتأثره بالوباء .وبالتايل،

احلكم بوقف تنفيذ العقد لفرتة معينة دون فسخهَ ،أ ْو احلكم بالفسخ اجلزئي ،متى كان
االلتزام املرتتب عىل العقد ،قاب ً
ال للتجزئة(.)172

) (172رشكة التميمي ومشاركوه :فريوس كورونا :القوة القاهرة والظروف الطارئة من منظور النظام السعودي
اإلسالمية – مقال منشور عىل الشبكة العاملية للمعلومات ِ -
والَشيعة ِ
اإلنرتنت – وهو متاح عىل املوقع التايل:
https://www.tamimi.com/wp-content/uploads/2020/04
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خامتة الدراسة:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل املؤيد باملعجزات
الباهرات ،وعىل آله و َأصحابه الربرة الثقات .وبعد ..
فقد انتهينا يف هذه الدراسة ،إَِل نتائج وتوصيات عدة ،نذكر منها اآليت:
َأوالً :النتائج:
نشأت صحيحة ،طبق ًا ملقتضيات الفقه ِ
 )1اِلَصل يف العقود ،إِذا َ
اإلسالمي والقانونَ ،أ ْن
تُرتب آثارها ،وت ِ
ُلزم عاقدهيا بام ور ّد فيها ،وال تُعدّ ل إِ نال بموافقة طريف العقد .وهذا هو املبدأ

اِلَسايس العام يف جمال نظرية العقد ،والذي ُيط ّلق عليه اصطالح( :مبدأ القوة امللزمة يف العقد).
وقد تَوج اهلل تعاَل ،مبدأ إِلزام العقد بقوله :ي َاأُّيا ا هل ِذين آمنُوا َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود.)173(
ُ
ْ
ّ َ
َ َ
َ َ
ُ )2ي َع نرف وباء كورونا َبأ ّن ُه عبارة عن :جمموعة واسعة من الفريوسات التي تُصيب
اجلهاز التنفيس يف البَش ،وتشمل فريوسات ُي ْم ِكن َأ ْن تتسبب يف جمموعة من االعتالالت
يف البَش ،ترتاوح ما بني نزلة الربد العادية اخلفيفة (الزكام العادي) ،وبني املتالزمة النفسية
احلادة الوخيمة (سارس) ،وهذه الزمرة من الفريوسات تتسبب يف عدد من اِلَمراض
احليوانية ،وهذه الساللة اخلاصة من فريوس كورونا ،مل يتم ُتديدها من قبل يف البَش.
 )3أوضحنا من خالل الدراسةّ ،
أن وباء كورونا ُيمكن اعتباره بمثابة قوة قاهرة يستحيل
معها تنفيذ االلتزام التعاقدي ،ومن ثم ُيفسخ العقد ،وينقيض االلتزام ،ويتحرر كل طرف
من التزاماته؟ كام أنه ُيمكن اعتباره جمرد حادث استثنائي ،يدخل يف مصاف نظرية الظروف
الطارئة ،يكون من َ
شأنه إِرهاق املدين يف تنفيذ االلتزامات املوضوعة عىل عاتقه ،ويستوجب
إِعادة النظر يف العالقة التعاقدية ،لتحقيق التوازن بني َأطرافها؟ كام أنه ُيمكن ْ
أن ُيمثل
اِلَمرين مع ًا (القوة القاهرة ،والظروف الطارئة)؟.
) (173سورة املائدة جزء من اآلية رقم.1 :
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 )4جيب عىل القايض ،قبل قيامه بعملية التكييف هذهَ ،أ ْن ينظر يف العقد موضع النزاع،
فقد جيد به نصوص ًا من َ
شأهنا ،حسم اخلالف والنزاع بني املتعاقدين ،يف حالة الظروف
الطارئة والقوة القاهرة ،فإِ ْن وجدها ،طبقهاَ .أ َما يف حالة خلو العقد من نصوصُ ،تن َِظم
حالة الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،فإِ نن ُه جيب عىل املتعاقدين ،وقبل رفع اِلَمر إَل
القضاء ،اللجوء إَِل التسوية الودية لرفع الرضر.
 )5إِذا انتهى القايض ،إَِل َأ نن تنفيذ العقد ،يف ظل وباء كوروناَ ،أصبح ُمرهق ًا ِلَحد
طرفيه ،إِرهاق ًا شديد ًا ،ودون َأ ْن يصل إَِل درجة االستحالة ،طبق عىل العقد َأحكام نظرية
الظروف الطارئةَ .أما إِذا انتهى القايض إَِل َأ نن تنفيذ العقد ،يف ظل وباء كوروناَ ،أصبح
مستحيالً ،طبق عليه َأحكام نظرية القوة القاهرة (انفساخ العقد).
ثاني ًا :التوصيات:
نويص َبأ ْن يكون للقضاء ،يف مرص ِ
واإلمارات ،الكلمة الفصل يف ُتديد طبيعة وباء
كورونا ،وذلك بمنحه سلطة تقديرية واسعة يف تكييف هذا الوباء ،ملعرفة مدى َأثره يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية .ومن ثم ،االنتهاء إَِل احلكم باعتباره ظرف ًا طارئ ًا ،جيعل تنفيذ العقد
ُمرهق ًا ِلَحد طرفيه ،إِرهاق ًا شديد ًا ،فيطبق القايض نظرية الظروف الطارئةَ .أ ْو ينتهي القضاء
إَِل احلكم باعتبار الوباء قوة قاهرة ،وبالتايل ُيطبق عىل العقد َأحكامها.

هذه هي النتائج والتوصيات التي توصلنا إِليها من خالل هذه الدراسة  ..وهبذا نكون
قد َأهنينا بحثنا هذا بعون اهلل وقدرته ،ويف هذا املقام َأ َ
سأل اهلل الكريمَ ،أ ْن ُيوز قبوالً لدى
َم ْن ُيطالعه ،و َأ ْن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم ،و َأ ْن ُيثقل به كفة حسنايت يوم القيامةَ  :ي ْو َم
ُون إِ هال َم ْن َأتَى اَّللهَ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِي ٍم.)174(
َال َينْ َف ُع َم ٌال َو َال َبن َ
واحلمد َّلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
) )174سورة الشعراء اآليتان رقام.89 – 88 :
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ثبت بأهم املصادر واملراجع
َأوالً :القرآن وعلومه
َ )1أمحد بن عىل َأبو بكر الرازي اجلصاص احلنفيَ :أحكام القرآن  -املحقق :عبد السالم
حممد عىل شاهني  -النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان  -الطبعة اِلُوَل
عام 1415هـ1994/م.
 )2حممد اِلَمني بن عبد اهلل اِلَرمي العلوي اهلرري الشافعي :تفسري حدائق الروح
والرُيان يف روايب علوم القرآن  -إِرشاف ومراجعة :د /هاشم حممد عىل بن حسني

مهدي  -النارش :دار طوق النجاة  -بريوت  -لبنان  -الطبعة اِلُوَل عام

1421هـ2001/م.
ثاني ًا :كتب احلديث
الس ِج ْستاين :سنن َأيب
َ )3أبو داود سليامن بن اِلَشعث بن إِسحاق بن عمرو اِلَزدي ِّ

داود  -املحقق :حممد حميي الدين عبد احلميد  -النارش :املكتبة العرصية  -صيدا -

بريوت  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ.
 )4مسلم بن احلجاج َأبو احلسن القشريي النيسابوري :املسند الصحيح املخترص بنقل
العدل عن العدل إَِل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  -املحقق :حممد فؤاد عبد
الباقي  -النارش :دار إِحياء الرتاث العريب  -بريوت  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون

تاريخ.

 )5حممد بن إِسامعيل َأبو عبد اهلل البخاري اجلعفي :اجلامع املسند الصحيح املخترص
من ُأمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه و َأيامه :صحيح البخاري  -املحقق:
حممد زهري بن نارص النارص  -النارش :دار طوق النجاة  -الطبعة اِلُوَل عام
1422هـ2001/م.
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ثالث ًا :كتب الفقه:
أ) الفقه احلنفي:

 )1زين الدين بن إِبراهيم بن حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي :البحر الرائق رشح كنز
الدقائق  -النارش :دار الكتاب ِ
اإلسالمي  -القاهرة  -مرص -الطبعة الثانية ،بدون
تاريخ.

 )2عىل حيدر خواجه َأمني َأفندي :درر احلكام يف رشح جملة اِلَحكام  -تعريب :فهمي
احلسيني  -النارش :دار اجليل  -بريوت  -الطبعة اِلُوَل عام 1411هـ1991/م.
 )3عالء الدينَ ،أبو بكر بن مسعود بن َأمحد الكاساين احلنفي :بدائع الصنائع يف ترتيب

الَشائع  -النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان  -الطبعة الثانية عام
1406هـ1986/م.
 )4حممد َأمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي احلنفي :رد املحتار عىل الدر
املختار  -النارش :دار الفكر  -بريوت  -لبنان  -الطبعة الثانية عام
1412هت1992/م.
ب) الفقه املالكي:
َ )1أبو العباس َأمحد بن إِدريس بن عبد الرمحن ،الشهري بالقرايف :الذخرية – املحقق:
حممد حجي – النارش :دار الغرب ِ
اإلسالمي – بريوت – الطبعة اِلُوَل عام
1414هـ1994/م.
َ )2أبو الوليد حممد بن َأمحد بن رشد ،الشهري بابن رشد احلفيد :بداية املجتهد وهناية
املقتصد – النارش :دار احلديث – القاهرة – مرص – الطبعة :بدون طبعة – تاريخ
النَش عام 1425هـ2004/م.
 )3حممد بن َأمحد بن جزي الغرناطي :القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية
والتنبيه عىل مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية – حققه وع نلق عليه :ماجد احلموي
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– النارش :دار ابن حزم – بريوت  -لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 1434هـ2013/م.
 )4حممد بن َأمحد بن عرفة الدسوقي املالكي :حاشية الدسوقي عىل الَشح الكبري -
النارش :دار الفكر  -بريوت  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ.
 )5حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي َأبو عبد اهلل :رشح خمترص خليل للخريش -
النارش :دار الفكر للطباعة  -بريوت  -لبنان  -الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ.
ج) الفقه الشافعي:
 )1الشافعي َأبو عبد اهلل حممد بن إِدريس بن العباس بن شافع :اِلُم  -النارش :دار
املعرفة  -بريوت  -لبنان  -الطبعة :بدون طبعة  -سنة النَش 1410هـ1990/م.
 )2حممد بن َأيب العباس َأمحد بن محزة شهاب الدين الرميل :هناية املحتاج إَِل رشح
املنهاج – النارش :دار الفكر – بريوت – الطبعة اِلَخرية عام 1404هـ1984/م.
 )3حممد بن َأمحد اخلطيب الَشبيني الشافعي :مغني املحتاج إَِل معرفة معاين َألفاظ
املنهاج – النارش :دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام
1415هـ1994/م.
د) الفقه احلنبيل:
 )1إِبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلحَ ،أبو إسحاق ،برهان الدين :املبدع
يف رشح املقنع  -النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان  -الطبعة اِلُوَل عام
1418هـ1997/م.
َ )2أبو الفرج شمس الدين عبد الرمحن بن حممد بن َأمحد بن قدامة املقديس اجلامعييل
احلنبيل :الَشح الكبري عىل متن املقنع :الطبعة :بدون  -النارش  -دار الكتاب العريب
للنَش والتوزيع  -بريوت – لبنان.
َ )3أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن َأمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل :املغني عىل
خمترص اخلرقي  -النارش :مكتبة القاهرة  -مرص  -الطبعة :بدون طبعة  -تاريخ
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النَش 1388هـ1968/م.
رابع ًا :كتب القواعد واألُصول
َ )1أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش :املنثور يف القواعد
الفقهية – النارش :وزارة اِلَوقاف الكويتية – الكويت – الطبعة الثانية عام
1405هـ1985/م.
خامس ًا :املعاجم والتاريخ
 )1إِبراهيم مصطفى ،و َأمحد حسن الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممد عىل النجار:
املعجم الوسيط  -صادر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة  -النارش :دار الدعوة -
القاهرة  -الطبعة الرابعة عام 1425هـ2004/م.
َ )2أبو عبد اهلل حممد بن َأيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي :خمتار الصحاح  -املحقق:
يوسف الشيخ حممد  -النارش :املكتبة العرصية ،الدار النموذجية  -بريوت  -صيدا
 الطبعة اخلامسة عام 1420هـ1999/م.َ )3أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيَ ،أبو احلسني :معجم مقاييس اللغة -
املحقق :عبد السالم حممد هارون  -النارش :دار الفكر  -بريوت  -الطبعة اِلُوَل عام
1399هـ1979/م.
 )4مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور :لسان العرب -النارش :دار صادر – بريوت –
الطبعة اِلُوَل عام 1410هـ1989/م.

 )5جمد الدين َأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى :القاموس املحيط ُ -تقيق:
مكتب ُتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة -النارش :مؤسسة الرسالة للطباعة والنَش
والتوزيع  -بريوت  -لبنان  -الطبعة الثامنة عام 1426هـ2005/م.
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سادس ًا :املؤلفات احلديثة يف الفقه اإلسالمي
 )1د /إِبراهيم بن ُييى بن حممد عطيف :آثار اخلوف يف اِلَحكام الفقهية – النارش:
مكتبة الرشد للنَش والتوزيع – الرياض – اململكة العربية السعودية – الطبعة
اِلُوَل عام 1421هـ2000/م.

 )2د /خليل َأمحد خليل :مفاتيح العلوم ِ
اإلنسانية – النارش :دار الطليعة للطباعة
والنَش – بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 1989م.

 )3د /عامر حممد نزار جلعوط :فقه اِلَوبئة بيان ِلَهم اِلَحكام الَشعية املتعلقة َبأزمة
(كوفيد  )19كنموذج  -والكتاب هدية العدد الثانية ملجلة االقتصاد ِ
اإلسالمي
العاملية  -والكتاب برعاية رشكة اِلَدهم للرصافة  -الطبعة اِلُوَل عام 2020م.

 )4د /فتحي الدريني :النظريات الفقهية – النارش :منشورات جامعة دمشق – الطبعة
الرابعة عام 1417 - 1416هـ1997 – 1996/م.
 )5حممد بن عىل بن حممد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي :موسوعة كشاف
اصطالحات الفنون والعلوم – تقديم وإِرشاف ومراجعة :د /رفيق العجم –
ُتقيق :د /عىل دحروج – النارش :مكتبة لبنان نارشون – بريوت – لبنان – الطبعة
اِلُوَل عام 1996م.
 )6د /مصطفى َأمحد الزرقا :املدخل إَِل نظرية االلتزام العامة يف الفقه ِ
اإلسالمي –
النارش :دار القلم – دمشق – الدار الشامية  -بريوت – الطبعة اِلُوَل عام
1420هـ1999/م.

 )7املوسوعة الفقهية الكويتية :وزارة اِلَوقاف والشئون ِ
اإلسالمية الكويتية  -النارش:
دار السالسل  -الكويت  -الطبعة الثانية عام 1409هـ1989/م.
الزحي ِيلِ :
الف ْق ُه ِ
(الشامل ل َ
سالمي و َأد نل ُت ُه ن
الَشع نية
اإل
ألد ّلة ن
ر
 )8دَ /و ْه َبة بن مصطفى ر َ ْ ّ
هم الننظر نيات الفقه نية وُتقيق اِلَحاديث الننبو نية وخترجيها) –
واآلراء املذهب نية و َأ ّ
النارش :دار الفكر – سورية – دمشق – الطبعة الرابعة عام 1989م.

[العدد الثامن والثمانون -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021

73

453

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 7
[وباء كورونا املستجد بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثره ىلع االلتزامات التعاقدية]

سابع ًا :املؤلفات القانونية
 )1دَ /أمحد حممود سعد :مصادر االلتزام يف القانونني املدنيني املرصي واليمني
(الكتاب الثاين العقد ِ
واإلرادة املنفردة) – النارش :دار النهضة العربية – القاهرة –
مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1411هـ1990/م.
 )2د /إِسامعيل غانم :يف النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام)  -النارش :مكتبة

عبد اهلل وهبة – القاهرة – مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1966م.
 )3دَ /أنور سلطان :مصادر االلتزام يف القانون املدين اِلُردين دراسة مقارنة بالفقه
ِ
اإلسالمي :النارش :اجلامعة اِلُردنية – َع نامن – الطبعة اِلُوَل عام 1987م.
 )4د /حسني حممود عبد الدايم :رشح قانون املعامالت املدنية ِ
اإلمارايت العقود املسامة

عقد املقاولة – النارش :دار النهضة العربية – مرص – دار النهضة العلمية –
اإلمارات – الطبعة اِلُوَل عام 1441هـ2020/م.

 )5د /سليامن مرقس :الوايف يف رشح القانون املدين (يف االلتزامات) – املجلد اِلُول
نظرية العقد ِ
واإلرادة املنفردة – النارش :دار النهضة العربية – القاهرة – مرص –

الطبعة اِلُوَل عام 1987م
 )6د /رشيف حممد غنامَ :أثر تغري الظروف يف عقود التجارة الدولية – النارش :مطبعة
الفجرية الوطنية – دولة ِ
اإلمارات العربية املتحدة – الطبعة اِلُوَل عام 2010م.
 )7د /شفيق شحاتة :النظرية العامة لاللتزامات يف الَشيعة ِ
اإلسالمية :النارش :مطلعة
االعتامد بشارع حسن اِلَكرب بمرص – القاهرة :الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ
– اجلزء اِلَول (طرفا االلتزام).
 )8د /الشهايب إِبراهيم الَشقاوي :مصادر االلتزام غري ِ
اإلرادية يف قانون املعامالت
املدنية ِ
اإلمارايت (الفعل الضار – الفعل النافع – القانون) – النارش :دار النهضة
العربية – مرص دار النهضة العلمية – ِ
اإلمارات – الطبعة اِلُوَل عام 2016م.

 )9د /عبد احلي حجازي :النظرية العامة لاللتزام  -املجلد الثاين مصادر االلتزام
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اإلرادية العقد ِ
(املصادر ِ
واإلرادة املنفردة)  -النارش :مطبعة هنضة مرص  -الطبعة
اِلُوَل عام 1954م.

 )10د /عبد الرزاق َأمحد السنهوري :مصادر احلق يف الفقه ِ
اإلسالمي ،دراسة مقارنة
بالفقه الغريب – النارش :دار إِحياء الرتاث العريب للطباعة والنَش – بريوت – لبنان
– الطبعة اِلُوَل ،بدون تاريخ.
 )11د /عبد الرزاق َأمحد السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين ،العقود الواردة
عىل العمل  -اجلزء السابع  -املجلد اِلَول (املقاولة والوكالة والوديعة واحلراسة)
 -النارش :دار إِحياء الرتاث العريب  -بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 1964م.

 )12د /عبد الفتاح عبد الباقي :موسوعة القانون املدين املرصي نظرية العقد ِ
واإلرادة
املنفردة دراسة معمقة بالفقه ِ
اإلسالمي – النارش :بدون – الطبعة :بدون – تاريخ
النَش عام 1984م.

 )13د /عبد الودود ُييى :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات – النارش :دار النهضة
العربية – القاهرة  -مرص – الطبعة اِلُوَل عام 1990م.
 )14د /عصمت عبد املجيد بكر :نظرية العقد يف القوانني املدنية العربية (دراسة مقارنة
بني القوانني املدنية العربية ومَشوع القانون املدين العريب املوحد مع ِ
اإلشارة إَِل
َأحكام الفقه ِ
اإلسالمي ودور التقنيات احلديثة يف إِبرام العقد) – النارش :دار
الكتب العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة اِلُوَل عام 2015م.

 )15د /حممد املريس زهرة :املصادر غري ِ
اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت املدنية
اإلمارات العربية املتحدة – النارش :مطبوعات جامعة ِ
لدولة ِ
اإلمارات العربية
املتحدة – ِ
اإلمارات – الطبعة اِلُوَل عام 2002م.

 )16د /حممد وحيد الدين سوار :رشح القانون املدين :النظرية العامة لاللتزام (اجلزء
اِلَول مصادر االلتزام) – النارش :جامعة دمشق – سورية – الطبعة اِلُوَل عام
2003م.
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: رشح القانون املدين السوري (نظرية االلتزام) – النارش: مصطفى َأمحد الزرقا/) د17
.م1960 مطبعة جامعة دمشق – الطبعة الثانية عام
 الرسائل العلمية:ثامن ًا
:أ) رسائل الدكتوراه
 َأثر الظروف الطارئة عىل االلتزام العقدي يف: حسب الرسول الشيخ الفزاري/) د1
القانون املقارن – رسالة دكتوراه ُم َقدن َمة إَِل كلية احلقوق – جامعة القاهرة – عام
.م1979

Romanization of Arabic references:
1- Ahmed bin Ali Abu Bakr Al-Razi Al-Jassas Al-Hanafi: 'ahkam alquran almuhaqiq: almuhaqiqu: Abdul Salam Muhammad Ali Shaheen - alnaashir:
dar alkutub aleilmiat - Beirut - Lebanon - altabeat al'uwla eam
1415h/1994m.
2- Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Army Al-Alawi Al-Harari Al-Shafi:
tafsir hadayiq alruwh walrayhan fi rawabi eulum alquran - 'iishraf
wamurajaeatu: Hashem Muhammad Ali bin Hussein Mahdi - alnaashir: dar
tawq alnajaat - Beirut - Lebanon - altabeat al'uwla eam 1421h/2001.
3- Abu Dawood Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Amr Al-Azdi AlSijistani: Sunan Abi Dawood - almuhaqaqa: muhamad muhyi aldiyn eabd
alhumayd - alnaashir: almaktabat aleasriat - sayda - Beirut - altabeatu: bidun
tabeatin, wabidun tarikhi.
4- Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisaburi: almusnid
alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 'iila rasul Allah salaa Allah
ealayh wasalam - almuhaqaqa: Muhammad Fouad Abdul-Baqi - alnaashir:
dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut - altabeatu: bidun tabeatin, wabidun
tarikhi.
5- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja’fi: aljamie
almusnad alsahih almukhtasar min 'umwr rasul Allah salaa Allah ealayh
wasalam wasunanuh w'ayamh = sahih albukharii - almuhaqaqa: Muhammad
Zuhair bin Nasser Al-Nasser - alnaashir: dar tawq alnajaat - altabeat al'uwla
eam 1422h/2001.
6- Zain al-Din Ibn Ibrahim Ibn Muhammad, almaeruf biaibn najim almisrii:

] مجلة الشريعة والقانون-[السنة الخامسة والثالثون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/7

456

76

el Samad: ???? ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????????? ????????? ????? ?????? ?????? ?????

] حسني عبد الصمد. د.[أ
albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiq - alnaashir: dar alkitaab al'iislamy alqahirat - masir- altabeat althaaniati, bidun tarikhi.
7- Ali Haider Khawaja Amin Effendi: darar alhukaam fi sharh majalat
al'ahkam - taeribi: fahmi alhusayni - alnaashir: dar aljil - bayrut - altabeat
.
al'uwla a’am 1411h/1991
8- Aladdin, Abu Bakr bin Masoud bin Ahmed Al-Kasani Al-Hanafi: badayie
alsanayie fi tartib alsharayie - alnaashir: dar alkutub aleilmiat - Beirut Lebanon - altabeat althaaniat eam 1406h/1986m.
9- Muhammad Amin Ibn Omar Ibn Abd al-Aziz Ibn Abdeen al-Dimashqi alHanafi: radu almuhtar ealaa aldur almukhtar - alnaashir: dar alfikr - Beirut Lebanon - altabeat althaaniat eam 1412hit/1992.
10- Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris ibn Abd al-Rahman, alshahir bialqarafi:
aldhakhirat - almuhaqaqa: muhamad hajiy - alnaashir: dar algharb al'iislamy
- Beirut - altabeat al'uwla eam 1414h/1994.
11- Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmed bin Rushd, alshahir biaibn rushd
alhafidi: bidayat almujtahid wanihayat almuqtasid - alnaashir: dar alhadith alqahirat - misr - altabeatu: bidun tabeat - tarikh alnashr eam 1425h/2004.
12- Muhammad bin Ahmed bin Juzy Al-Gharnati: alqawanin alfiqhiat fi talkhis
madhhab almalikiat waltanbih eaa madhhab alshaafieiat walhanafiat
walhanbaliat - haqaqah wellaq ealayhi: majid alhamawi - alnaashir: dar abn
hazam - Beirut - Lebanon - altabeat al'uwla eam 1434h/2013.
13- Muhammad bin Ahmed bin Arafa Al-Desouki Al-Maliki: hashiat aldasuqi
ealaa alsharh alkabir - alnaashir: dar alfikr - Beirut - altabeatu: bidun
tabeatin, wabidun tarikhi.
14- Muhammad bin Abdullah Al-Kharshi Al-Maliki Abu Abdullah: sharh
mukhtasar khalil lilkhurshii - alnaashir: dar alfikr liltibaeat - beiuut - lubnan
- altabeatu: bidun tabeatin, wabidun tarikhi.
15- Al-Shafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Shafi:
al'um - alnaashir: dar almaerifat - bayrut - lubnan - altabeatu: bidun tabeat sanat alnashr 1410h/1990.
16- Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamza Shihab al-Din al-Ramli:
nihayat almuhtaj 'iila sharh alminhaj - alnaashir: dar alfikr - Beirut - altabeat
al'akhyrt eam 1404h/1984.
17- Muhammad bin Ahmed Al-Khatib Al-Sherbiny Al-Shafi’i: mughniy
almuhtaj 'iila maerifat maeani 'alfaz alminhaj - alnaashir: dar alkutub
aleilmiat - Beirut - lubnan - altabeat al'uwla eam 1415h/1994.
18- Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih, Abu
Ishaq, Burhan Al-Din: almubdie fi sharh almuqanae - alnaashir: dar alkutub
aleilmiat - beirut - lubnan - altabeat al'uwla eam 1418h/1997.
19- Abu al-Faraj Shams al-Din Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Ahmad ibn
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Qudamah al-Maqdisi al-Jama’ili al-Hanbali: alsharh alkabir ealaa matn
almuqanae: altabeati: bidun - alnaashir - dar alkitaab alearabii lilnashr
waltawzie - Beirut - lubnan.
20- Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din Abdullah bin Ahmed bin Muhammad
bin Qudamah Al-Jamaili: almughaniy ealaa mukhtasar alkharqii - alnaashir:
maktabat alqahirat - misr - altabeatu: bidun tabeat - tarikh alnashr
1388h/1968.
21- Abu Abdullah Badr Al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahader AlZarkashi: almanthur fi alqawaeid alfiqhiat - alnaashir: wizarat al'awqaf
alkuaytiat - alkuayt - altabeat althaaniat eam 1405h/1985.
22- Ibrahim Mustafa, Ahmed Hassan Al-Zayat, Hamed Abdel-Qader, and
Muhammad Ali Al-Najjar: almuejam alwasit - sadir ean majmae allughat
alearabiat bialqahirat - alnaashir: dar aldaewat - alqahirat - altabeat
alraabieat eam 1425h/2004.
23- Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qader Al-Hanafi AlRazi: Mukhtar Al-Sahah - Investigator: mukhtar alsihah - almuhaqiqu: yusif
alshaykh muhamad - alnaashir: almaktabat aleasriatu, aldaar alnamudhajiat
- bayrut - sayda - altabeat alkhamisat eam 1420h/1999.
24- Ahmed bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini Al-Razi, Abu Al-Hussein: muejam
maqayis allughat - almuhaqiq: eabd alsalam muhamad harun - alnaashir: dar
alfikr - bayrut - altabeat al'uwla eam 1399h/1979m.
25- Jamal Al-Din Muhammad bin Makram bin Manzoor: lisan alearbialnaashir: dar sadir - Beirut - altabeat al'uwla eam 1410h/1989.
26- Majd Al-Din Abu Taher Muhammad bin Ya`qub Al-Fayrouzabadi: alqamus
almuhit - tahqiqu: maktab tahqiq alturath fi muasasat alrisalati- alnaashir:
muasasat alrisalat liltibaeat walnashr waltawzie - beirut - lubnan - altabeat
althaaminat eam 1426h/2005.
27- Ibrahim bin Yahya bin Muhammad Atif: athar alkhawf fi al'ahkam alfiqhiat
- alnaashir: maktabat alrushd lilnashr waltawzie - alriyad - almamlakat
alearabiat alsaeudiat - altabeat al'uwla eam 1421h/2000.
28- Khalil Ahmed Khalil: mafatih aleulum al'iinsanyt - alnaashir: dar altalieat
liltibaeat walnashr - bayrut - lubnan - altabeat al'uwla eam 1989m.
29- Amer Muhammad Nizar Jallout: fiqh al'awbyt bayan l'ahm al'ahkam
alshareiat almutaealiqat b'azm (kufid 19) knmwdhjan - walkitab hadiat
aleadad althaaniat limajalat alaiqtisad al'iislamy alealamiat - walkitab
birieayat sharikat al'adhm lilsaraafat - altabeat al'uwla eam 2020.
30- Fathi Al-Darini:: alnazariaat alfiqhiat - alnaashir: manshurat jamieat
dimashq - altabeat alraabieat eam 1416 - 1417h/1996 - 1997m.
31- Muhammad bin Ali bin Muhammad Saber Al-Farouqi Al-Hanafi AlThanawi: mawsueat kashaf aistilahat alfunun waleulum - taqdim w'iishraf
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wamurajaeatu: Rafiq Al-Ajam - Investigation: Ali Dahrouj - alnaashir:
maktabat lubnan nashirun - Beirut - lubnan - altabeat al'uwla eam 1996.
32- Mustafa Ahmed Al-Zarqa: almadkhal 'iila nazariat aliailtizam aleamat fi
alfiqh al'iislamy - alnaashir: dar alqalam - dimashq - aldaar alshaamiat Beirut - altabeat al'uwla eam 1420h/1999.
33- Almawsueat alfiqhiat alkuaytiati: wizarat al'awqaf walshuyuwn al'iislamyt
alkuaytiat - alnaashir: dar alsalasil - alkuayt - altabeat althaaniat eam
1409h/1989.
34- Wahba bin Mustafa Al-Zuhaili: alfiqh al'iislamy w'adllatuh (alshshaml
ll'adllt alshshareyat walara' almdhhbyat w'ahm alnnazryaat alfqhyat
watahqiq al'ahadyth alnnabwyat watakhrijiha) - alnaashir: dar alfikr - suriat
- Damascus - altabeat alraabieat eam 1989.
35- Ahmed Mahmoud Saad: masadir alailtizam fi alqanunayn almadaniayn
almisrii walyamanii (alkitab althaani aleaqd wal'iiradt almunfaridatu) alnaashir: dar alnahdat alearabiat - alqahirat - misr - altabeat al'uwla eam
1411h/1990.
36- Ismail Ghanem: fi alnazariat aleamat lilailtizam (masadir alailtizam) alnaashir: maktabat Abdullah Wahba- alqahirat - misr - altabeat al'uwla eam
1966.
37- Anwar Sultan: masadir alailtizam fi alqanun almadanii al'urdny dirasat
muqaranat bialfiqh al'iislamy: alnaashir: aljamieat al'urdnyt - eamman altabeat al'uwla eam 1987m.
38- Hosni Mahmoud Abdel Dayem: sharh qanun almueamalat almadaniat
al'iimaraty aleuqud almusamaaat eaqd almuqawalat - alnaashir: dar alnahdat
alearabiat - misr - dar alnahdat aleilmiat - al'iimarat - altabeat al'uwla eam
1441h/2020.
39- Suleiman Marks: alwafi fi sharh alqanun almadanii (fi alailtizamati) almujalad al'uwl nazariat aleaqd wal'iiradt almunfaridat - alnaashir: dar
alnahdat alearabiat - alqahirat - misr - altabeat al'uwla eam 1987.
40- Sherif Muhammad Ghannam: 'athr taghayur alzuruf fi euqud altijarat
alduwaliat - alnaashir: matbaeat alfujayrat alwataniat - dawlat al'iimarat
alearabiat almutahidat - altabeat al'uwla eam 2010.
41- Shafiq Shehata: alnazariat aleamat lilailtizamat fi alsharieat al'iislamyt:
alnaashir: mutalieat alaietimad bisharie hasan al'akbr bimisr - alqahirati:
altabeati: bidun tabeatin, wabidun tarikh - aljuz' al'awl (trafa alailtizami).
42- Al-Shihabi Ibrahim Al-Sharqawi: masadir alailtizam ghayr al'iiradyt fi
qanun almueamalat almadaniat al'iimaraty (alfiel aldaari - alfiel alnaafie alqanunu) - alnaashir: dar alnahdat alearabiat - misr dar alnahdat aleilmiat al'iimarat - altabeat al'uwla eam 2016m.
43- Abdel Hai Hegazy:: alnazariat aleamat lilailtizam - almujalad althaani
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masadir alailtizam (almasadir al'iiradyt aleaqd wal'iiradt almunfaridati) alnaashir: matbaeat nahdat misr - altabeat al'uwla eam 1954.
44- Abd al-Razzaq Ahmad al-Sanhouri: masadir alhaqi fi alfiqh al'iislamy
dirasat muqaranatan bialfiqh algharbii - alnaashir: dar 'iihya' alturath
alearabii liltibaeat walnashr - bayrut - lubnan - altabeat al'uwla, bidun
tarikhi.
45- Abd al-Razzaq Ahmad al-Sanhouri: alwasit fi sharh alqanun almadanii
aleuqud alwaridat ealaa aleamal - aljuz' alsaabie - almujalad al'awl
(almuqawalat walwikalat walwadieat walhirasati) - alnaashir: dar 'iihya'
alturath alearabii - bayrut - lubnan - altabeat al'uwla eam 1964m.
46- Abdel-Fattah Abdel-Baqi: mawsueat alqanun almadanii almisrii nazariat
aleaqd wal'iiradt almunfaridat dirasat mueamaqatan bialfiqh al'iislamy alnaashir: bidun - altabeati: bidun - tarikh alnashr eam 1984.
47- Abdel-Wadoud Yahya: almujaz fi alnazariat aleamat lilailtizamat alnaashir: dar alnahdat alearabiat - alqahirat - misr - altabeat al'uwla eam
1990m.
48- Esmat Abdel Majeed Bakr: nazariat aleaqd fi alqawanin almadaniat
alearabia (dirasat muqaranat bayn alqawanin almadaniat alearabiat
wamashrue alqanun almadanii alearabii almuahad mae al'iishart 'iila 'ahkam
alfiqh al'iislamy wadawr altaqniaat alhadithat fi 'iibram aleaqda) - alnaashir:
dar alkutub aleilmiat - beirut - lubnan - altabeat al'uwla eam 2015m.
49- Muhammad Al-Mursi Zahra: almasadir ghayr al'iiradyt lilailtizam fi qanun
almueamalat almadaniat lidawlat al'iimarat alearabiat almutahidat alnaashir: matbueat jamieat al'iimarat alearabiat almutahidat - al'iimarat altabeat al'uwla eam 2002.
50- Muhammad Waheed Al-Din Siwar: sharh alqanun almadani: alnazariat
aleamat lilailtizam (aljuz' al'awl masadir alailtizam) - alnaashir: jamieat
dimashq - suria - altabeat al'uwla eam 2003.
51- Mustafa Ahmed Al-Zarqa: sharh alqanun almadanii alsuwrii (nzariat
alailtizam) - alnaashir: matbaeat jamieat dimashq - altabeat althaaniat eam
1960.
52- Hassab Al-Rasoul Al-Sheikh Al-Fazari: 'athr alzuruf altaariat ealaa
alailtizam aleaqdii fi alqanun almuqaran - risalat dukturah muqaddamat 'iila
kuliyat alhuquq - jamieat alqahirat - eam 1979.
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