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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة واجلوائح
"دراسة شرعية حتميمية"
د .فادي سعود اجلبور*
تاريخ قبول البحث0101/00/00 :م

تاريخ وصول البحث0101/6/01 :م

ومخص

تناقش ىذه الدراسة قضية ىامة مف القضايا المستجدة ،حيث تبيف أثػر األكبئػة كالجػكائع ىمػق ىقػكد

العامميف ،كتقدـ حمػك كتػدابير عػرىية لمعمػاؿ الػذيف انعسػدت ىقػكدىـ ،كلمعمػاؿ الػذيف تكقػؼ م ػدر ددميػـ.

كقػػد اسػػتددمت الد ارسػػة المػػنيا ا سػػتقرائل كالك ػػعل كالتحميمػػل ،كتك ػػمت إلػػق أف العػريعة االسػ مية بينػػت
كيعية التعامػؿ مػع ىقػكد العمػؿ لػل ظػؿ الظػركؼ الطارئػة كالقػاىرة ،كأنيػا قػدمت جممػة مػف التػدابير العػرىية
التل تضمف مستقبؿ العػامميف ىنػد اسػتحالة اسػتم اررية ىقػكدىـ أك تكقػؼ م ػدر ددميػـ ،كدتمػت الد ارسػة

ببعض التك يات.

الكممات الدالة :األماف ،العامؿ ،األكبئة ،الجكائع.

Achieve safety for workers in times of pandemics
()Analytical Sharia Study
Abstract
This study discusses an important emerging issue, as it shows the impact of pandemics
on employee contracts, It provides legitimate solutions and measures for workers
whose contracts have been broken, and for workers whose source of income has ceased.
The study used the inductive, descriptive and analytical method, and concluded that Islamic
law showed how to deal with work contracts under emergency and force majeure
conditions, and that it provided a number of legitimate measures that guarantee the future of
workers when it is impossible for their contracts to continue or their source of income is
interrupted, and the study concluded with some recommendations.
Keywords: Safety, Factor, Epidemics, Pandemics.

املقدوة.
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ة كالس ـ ىمق رسكؿ اهلل ،كبعد:
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العام ػػؿ كرب العم ػػؿ ،حي ػػث جع ػػؿ ىم ػػق ك ػػؿ م ػػف العام ػػؿ كرب العم ػػؿ كاجب ػػات يج ػػب أف ب ػػتـ تهديتي ػػا ،ككع ػػؿ ليم ػػا حقكق ػػا
يح

نيا  ،لالعممية تكاممية تبادلية ،كلكف قد يط أر مف الظركؼ مػا يػؤثر ىمػق إمكانيػة الكلػاء بالعقػد ممػا

يػد ليمػا ليػو،

كمػػا ىػػك م حػػظ لػػل ظػػؿ ىػػذا الكبػػاء العػػالمل ككركنػػا المسػػتجدم ،ممػػا يتطمػػب أف يكػػكف ىنػػاؾ حمػػكؿ كاقت ارحػػات تسػػاىـ لػػل
تدعيؼ آثار األكبئة كالجكائع ىمق الطرليف.
أِىية الدراسة.

تنبع أىميػة الد ارسػة مػف ككنيػا تسػمط الضػكء ىمػق قضػية ىامػة مسػتجدة ذات

ػمة بكاقػع النػاس ،كىػل بحاجػة إلػق

بيػػاف األحكػػاـ المتعمقػػة بيػػا ،كالمقترحػػات العػرىية التػػل يجػػب األدػػذ بيػػا ،كىػػل د ارسػػة عػػاممة لمسػػائؿ كمقترحػػات لػػـ يسػػبؽ
طرح بعضيا -لل حدكد اط ىػل -ألف تكػكف حػ لػل زمػف األكبئػة كالجػكائع؛ حيػث

تقت ػر الد ارسػة ىمػق بيػاف حكػـ

ا لتزاـ بالعقد لل ظػؿ ىػذه الظػركؼ ،اكانمػا تقػدـ جممػة مػف المقترحػات التػل  -اكاف لػـ عيعمػؿ ببعضػيا سػابقا -يجػب العمػؿ
ىمييا تحسبا لمثؿ ىذه الظركؼ مستقب .
أِداف الدراسة.

ٔ -تحرير المق كد باألماف كاألكبئة كالجكائع.
ٕ -بياف أثر األكبئة كالجكائع ىمق ىقكد العماؿ سكاء أكاف أجي ار دا ا أـ معتركا.
ٖ -مناقعة األحكاـ المتعمقة باستم اررية ىذه العقكد أك لسديا مف الناحية العرىية.
ٗ -تقديـ الحمكؿ كالمقترحات العرىية التل تحقؽ األماف لمعامميف لل زمف الجكائع كاألكبئة.

وشكمة الدراسة.

جاء ىذا البحث ليجيب ىف ما يمل:

ٔ -ماذا يعنل األماف لمعامميف ،كما المق كد باألكبئة كالجكائع؟
ٕ -ما أثر الكباء ىمق ىقكد العماؿ سكاء أكاف أجي ار دا ا أـ معتركا؟
ٖ -ما األحكاـ المتعمقة باستم اررية ىذه العقكد أك لسديا مف الناحية العرىية؟

ٗ -ما الحمكؿ كالمقترحات العرىية التل تحقؽ أماف العامميف لل زمف الجكائع كاألكبئة؟
الدراسات السابقة.
أنكاع:

ىنػػد اسػػتقراء الد ارسػػات العػػرىية السػػابقة ،عكجػػد -حسػػب اط ىػػل -أف الد ارسػػات ذات ال ػػمة بمكضػػكع ىػػذا البحػػث ث ثػػة

أولً :دراسات تحدثت عن حقوق العمال بشكل عام ،منيا:

ٔ -حقكؽ العماؿ لل االس ـ ،ىدناف دالد ععباف ،رسالة دكتكراه ،جامعة األزىر ،كمية العريعة كالقانكفٜٜٔٙ ،ـ.
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ٕ -االجارة الكاردة ىمق ىمؿ االنساف ،عرؼ بف ىمل العريؼ ،رسالة دكتكراهٜٔٛٓ ،ـ.
ٖ -أحكاـ العمؿ كحقكؽ العماؿ لل االس ـ ،محمد ععقة ،دار االرعاد ،بيركت.
كقػػد بينػػت ىػػذه الد ارسػػات كاجبػػات العمػػاؿ كحقػػكقيـ ،ككاجبػػات

ػػاحب العمػػؿ كحقكقػػو ،كمتػػق ينتيػػل ىقػػد االجػػارة،

كمما ي حظ ىمييػا أنيػا تحػدثت ىػف العػذر الدػاص ،كلكػف لػـ تتطػرؽ إلػق أثػر العػذر العػاـ ىمػق العقػد كاألكبئػة كالجػكائع كسػبؿ
معالجتيا كما ىك لل ىذه الدراسة.

ثانياً :دراسة تحدثت عن أثر الظروف الطارئة عمى اللتزامات التعاقدية بشكل عام ،وىي:

الظركؼ الطارئة كأثرىا ىمق تنعيذ ا لتزاـ التعاقػدم د ارسػة تحميميػةم ،ىبػد الكىػاب محمػد العطػا ،رسػالة ماجسػتير،

جامعة الدرطكـ ،كمية القانكفٕٓٓ٘ ،ـ.
كقػػد تحػػدثت ىػػف نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة لػػل العقػػو كالقػػانكف كعػػركط تطبيقيػػا ،كسػػمطة القاضػػل لػػل تعػػديؿ العقػػد،
كبينػػت أنػكاع العقػػكد التػػل تدضػػع لمنظريػػة بعػػكؿ ىػػاـ ،كممػػا ي حػػظ ىمييػػا أنيػػا لػػـ تدػػص العمػػاؿ بد ارسػػة ،كلػػـ تتحػػدث ىػػف لئػػة
العماؿ بدكف ىقكد األجير المعترؾم.

ثالثاً :وجدت دراسة تعد األقرب إلى موضووع ىوذا البحوث ،كىػل :أثػر الظػركؼ الطارئػة ىمػق أجػرة العامػؿ لػل العقػو االسػ مل،
ادؽ ىطية قنديؿ ،مجمة الجامعة االس مية لمدراسات العرىية كالقانكنية ،ع ٕٓٔٛ ،ٕٙـ.

كي حظ ىمق ىػذه الد ارسػة أنيػا لػـ تعػرؽ بػيف العسػا باألىػذار الدا ػة كالعػذر العػاـ ،كلػـ تكػف دقيقػة لػل نسػبة القػكؿ إلػق

مف قاؿ بو لل مسهلة حكػـ اسػتحقاؽ العامػؿ ألجػره بسػبب التكقػؼ ىػف العمػؿ ألجػؿ الحػربم ،كدمػت الد ارسػة مػف الحػديث ىػف
اقتراحات ىممية تدريجية لل مثؿ ىذه الظركؼ ،كاقت رت ىمق األجير الداص لقط دكف األجير المعترؾ.
كمما تدتمؼ بو ىذه الدراسة ىما سبؽ أنيا دراسة دا ة بتحقيػؽ األمػاف لمعػامميف لػل ظػؿ الجػكائع كاألكبئػة ،كأنيػا
تبيف حكـ استم اررية العقػد لػل ظػؿ ىػذه الظػركؼ لقػط ،اكانمػا تقػدـ حمػك كمقترحػات كتػدابير عػرىية مػف عػهنيا أف تسػاىـ لػل

تدعيؼ أثر ىذه الظركؼ حاض ار كمستقب إف كقعت ظركؼ معابية ىمق العماؿ كىمق حككمات الدكؿ.
وٍّجية البحح.

اسػتددمت الد ارسػػة المػػنيا ا سػػتقرائل لػػل تتبػع أقػكاؿ العقيػػاء ،كالمػػنيا الك ػػعل لػل ىػػرض مػػذاىب العقيػػاء كأدلػػتيـ ،كمػػا

استددمت المنيا التحميمل لل تحديد نكع العذر الكاقع ىمق العامؿ ك احب العمؿ ،كمناقعة األدلة لمك ػكؿ إلػق الػرأم الػراجع
لل المسهلة ذات ا دت ؼ العقيل ،كتقديـ الحمكؿ العرىية المناسبة لمثؿ ىذه الظركؼ.

خطة البحح.

يحتكم البحث ىمق مقدمة كتمييد كمبحثيف كداتمة كما يهتل:

المقدمة :كلييا بياف أىمية البحث كمعكمتو كالدراسات السابقة كمنيجية البحث كدطتو.

التمييد :حكـ تعطيؿ العماؿ كالحجر ال حل بسبب األكبئة.
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المبحث األول :التعريؼ بمعردات العنكاف.

المبحث الثاني :أثر األكبئة كالجكائع ىمق العامميف كطرؽ معالجتو.
الخاتمة :كلييا أىـ النتائا كالتك يات.
التىّيد:

حكي تعطين العىاه واحلجر الصحي بسبب األوبئة واجلوائح.
الع قة بيف العامؿ كرب العمؿ ى قة تكامؿ كتعاكف ،قائمة ىمق المنععػة المتبادلػة ،ل ػاحب العمػؿ يسػتعيد منععػة

العامؿ ،كالعامؿ يهدذ أجرتو ،كحعاظػا ىمػق حقػكؽ الطػرليف كػاف العقػد ممزمػا ليمػا ،كمػف حػؽ العامػؿ ىمػق رب العمػؿ أ

ينق و عيئا مف أجره ،أك يحتاؿ ىميو بالحيؿ ،بؿ يعطيو إياه كام دكف تهدير ،طيبة بػو نعسػو؛ ألف اهلل حػرـ أدػذ أمػكاؿ
الناس بالباطؿ ،لقاؿ :وَل تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ِب َيا إِلَى ا ْل ُح َّك ِام لِتَأْ ُكمُوا فَ ِريقًا ِم ْن أ َْم َو ِال َّ
الن ِ
اس ِب ِْ
اْ ثِْم َوأَ ْنتُ ْم
َْ ْ َ ْ َ
َ
ٔم
ون[البقرة ،]ٔٛٛ :كقاؿ « :أىطكا األجير أجره قبؿ أف يجؼ ىرقو» .
تَ ْعمَ ُم َ
كمف حؽ

ػاحب العمػؿ ىمػق العامػؿ إتقػاف العمػؿ كالجػد كالنعػاط ليػو ابتضػاء رضػا اهلل تعػالق؛ لقكلػو « :إف اهلل
ٕم

يحب إذا ىمؿ أحدكـ ىم أف يتقنو» .

كىذه ا لتزامات المتبادلة يجب الكلاء بيا ما داـ العقد باقيا لل ظؿ الظركؼ الطبيعية ،كلكف قد يعرض ىػذر ىػاـ

طػارئ أك قػاىر يمنػع مػف اسػتيعاء المنععػػة المبتضػاة مػف العقػد كيػؤثر ىمػق قػػدرة الطػرليف ىمػق الكلػاء با لت ازمػات؛ كحػػدكث

دػكؼ ىػاـ مػف حػرب أك لتنػة أك ح ػار أك كبػاء يسػتدىل إشػ ؽ المنعػعت كالم ػانع كشيرىػا ،ك يسػتطيع العامػؿ ك

ػاحب

العمؿ مف الك كؿ إلق منععتو ،كما حدث مع ىذا الكباء ككركنام المستجد ) (COVID-19المعدم الػذم ترتػب ىميػو إىمػاؿ
قانكف الدلاع رقـ ٖٔ لسنة ٕ ٜٜٔلل المممكة األردنية الياعمية اىتبار مف  ،ٕٕٓٓ/ٖ/ٔٚالقاضل بتعطيؿ المؤسسات

كالمنععت العامة كالدا ة؛ حعاظا ىمق

حة المكاطنيف.

كالحعػاظ ىمػػق حيػػاة ك ػػحة االنسػػاف أحػػد الضػػركريات األساسػػية التػػل أمػػرت العػريعة بيػػا ،لقػػد حػػذرت العػريعة مػػف إيقػػاع
النعس لل مكاطف الي ؾ ،قاؿ تعالقَ  :وَل تُْمقُووا ِبأ َْي ِودي ُك ْم إِلَوى التَّ ْيمُ َك ِوة[البقػرة ،]ٜٔ٘ :ككضػعت قكاىػد الحجػر ال ػحل قبػؿ ألػؼ
كأربعمائة سػنة تقريبػا ،لقػد جػاء ىػف ىبػد الػرحمف بػف ىػكؼ أنػو قػاؿ :سػمعت رسػكؿ اهلل  يقػكؿ« :إذا سػمعتـ بػو بػهرض لػ
تقدمكا ىميو ،اكاذا كقع بهرض كأنتـ بيا ل تدرجكا ل ار ار منو»م ٖم.

كىػػذا التكجيػػو النبػػكم جػػاء منعػػا ل دػػت ط بػػيف األ ػػحاء كالمرضػػق ،كأكدتػػو ن ػػكص أدػػرل ،لقػػد أمػػر الرسػػكؿ 

األ ػػحاء بعػػدـ مدالطػػة المرضػػق بمػػرض معػػد؛ لإنػػو لمػػا كلػػد كلػػد ثقيػػؼ كػػاف مػػف ضػػمنيـ رجػػؿ مجػػذكـ ،لهرسػػؿ اليػػو رسػػكؿ اهلل

« :إنا قد بايعناؾ لارجع» ٗم .كقػاؿ  آمػ ار بػالحجر ال ػحل « :يػكردف ممػرض ىمػق م ػع» ٘م .كجعػؿ النبػل  لمممتػزـ

بالحجر ال حل لل بيتو أجر العييد ،لقػد كردأف ىائعػة -رضػل اهلل ىنيػا ،-سػهلت رسػكؿ اهلل  ىػف الطػاىكف ،لقػاؿ « :مػا
مف ىبد يككف لل بمد يككف ليو ،كيمكث ليو

يدرج مف البمد،

اب ار محتسبا ،يعمـ أنػو

ي ػيبو إ مػا كتػب اهلل لػو ،إ كػاف

لو مثؿ أجر عييد» ٙم .كلذلؾ نحف مهمكركف عرىا با لتزاـ بالحجر ال حل ،حعاظا ىمق أنعسػنا كىمػق شيرنػا ،كلػك أدل ذلػؾ
إلق تعط يؿ المنععت كالعماؿ ،الذم لـ تضعؿ العريعة االس مية ىف إيجاد الحمكؿ لو كما سيتبيف لل ىذا البحث.
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املبحح األوه:

التعريف مبفردات العٍواُ.
التعريف باألمان:

ِ
أمنا كأمانا كأمانة كأمنػا كأمنػة :اطمػهف كلػـ يدػؼ ليػك آمػف ،يقػاؿ لػؾ األمػاف :أم قػد آمنتػؾ،
أولً :لغة :األماف مف أَم َفم ْ
َخ ِ
كالبمد اطمهف ليو أىمو ،كلل التنزيؿ العزيزَ  :ى ْل آم ُن ُكم عمَ ْي ِو إَِّل َكما أ َِم ْنتُ ُكم عمَى أ ِ
يو ِم ْن قَْب ُل[يكسؼ ،]ٙٗ :قػاؿ المنػاكم:
ْ َ
َ ْ َ
َ
ٚم
األماف ىدـ تكقع مكركه لل الزمف اآلتل ،كأ مو طمهنينة النعس كزكاؿ الدكؼ .
ثانياً :اصطالحاً :يطمؽ األمف كاألماف بمعنق كاحػد كمػا تبػيف لػل التعريػؼ المضػكم ،كمػنيـ مػف يعػرؽ بينيمػا ليقػكؿ :األمػف

ىك ىبارة ىف الممارسات التػل تضػمف الػتدمص مػف المدػاطر التػل تيػدد السػ مة ،ىػف طريػؽ اتبػاع سػبؿ كطػرؽ اكاجػراءات
األمف كالس مة المدتمعة لل الحياة لحماية األنعس كاألركاح كاألم ؾ كشيرىا ،كمنيا تسكية النزاىات الدادمية سػمميا ،كلػرض

كس ػػيادة الق ػػانكف كتحقي ػػؽ العدال ػػة ا جتماىي ػػة ب ػػيف جمي ػػع ألػ ػراد كطبق ػػات المجتم ػػع دكف تعرق ػػة ،كك ػػذلؾ الت ػػدم لميجم ػػات
الدارجية ،كتككف مف مسؤكلية الدكلة كالقائميف ىمييا ٛم.

بينما األماف ىبارة ىف ععكر دادمل ينتا ىف األمػف ،كيتمثػؿ لػل عػعكر اكاحسػاس األعػداص كالجماىػات بال ارحػة

كالطمهنينة ،مما يكلر ليـ جكا مناسبا لمقياـ بكالة أعكاؿ األنعطة الحياتيػة اليكميػة بمعػزؿ ىػف الدػكؼ كالقمػؽ كالتػكتر ،كيػهتل

ىذا العػعكر نتيجػة قيػاـ الدكلػة كاأللػراد بػا لتزاـ بكالػة سػبؿ الكقايػة كالحمايػة كالػدلاع التػل تضػمف ليػـ تحقيػؽ األمػف كبالتػالل
االحساس باألماف ٜم .لاألمف إذا االجراءات العممية ،كاألماف الععكر بالطمهنينة كىدـ الدكؼ الناتا ىف ىذه االجراءات.

كبنػػاء ىمػػق ذلػػؾ يمكػػف تعريػػؼ األمػػاف لمعػػامميف بهنػػو :عػػعكر اكاحسػػاس العػػامميف بال ارحػػة كالطمهنينػػة النػػاتا ىػػف إج ػراءات

الكقاية كالحماية كالدلاع التل قامت كتقكـ بيا الدكلة ،ضماف السبؿ العيش الكريـ كتهميف المستقبميـ تحت أم ظرؼ.
تعريف العامل:

أولً :لغة :العامؿ مف ىمؿ ىم  :لعؿ لع ىف ق د كميف ك ػنع ،كلػ ف ىمػق ال ػدقة :سػعق لػل جمعيػا ،كلمسػمطاف ىمػق

بمػػد كػػاف كاليػػا ىميػػو ليػػك ىامػػؿ ،ك العامػػؿم :مػػف يعمػػؿ لػػل مينػػة أك
كالذم يهدذ الزكاة مف أربابيا ،كالجمع ىماؿ كىممةكىاممكف ٓٔم.

ػػنعة ،كالػػذم يتػػكلق أمػػكر الرجػػؿ لػػل مالػػو كممكػػو كىممػػو،

ثانياً :اصطالحاً :ىرؼ قانكف العمؿ األردنل العامػؿ بهنػو :كػؿ عػدص ذكػ ار كػاف أك أنثػق يػؤدم ىمػ لقػاء أجػر كيكػكف

تابعا ل احب العمؿ كتحت إمرتو ،كيعمؿ ذلؾ األحداث كمف كاف قيػد التجربػة أك التهىيػؿم ٔٔم .كىػذا تعريػؼ لنػكع مػف العمػاؿ،
كىك ما يسمق لل العريعة باألجير الداص.

أمػػا لػػل العقػػو االس ػ مل لالعامػػؿ يسػػمق األجيػػر ،كاألجيػػر نكىػػاف :أجيػػر دػػاص كأجيػػر معػػترؾ ،لػػاألجير الدػػاص مػػف

استؤجر إلق مدة؛ كعػير أك سػنة لددمػة أك بنػاء أك نحػك ذلػؾ ،ليسػتحؽ نععػو لػل جميػع المػدة ٕٔم .كاألجيػر المعػترؾ مػف يعمػؿ
لضير كاحد كال باغ كالدياط ،كيستحؽ أجرتو بعرط إنجاز العمؿ كتسميمو ل احبو ٖٔم.

تعريف األوبئة:

الكَبه :الطاىكف ،أك كؿ مرض ىاـ ،كجمعو :أكباء كأكبية .كأرض كبئة :إذا كثر مرضيا .كقد كبؤت كباءة :إذا
أولً :لغةَ :
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثرت أمراضيا ٗٔم.
ثانياً :اصوطالحاً :لػرؽ العممػاء بػيف الكبػاء كالطػاىكف ،لالطػاىكف ىػك المػرض الػذم يعسػد اليػكاء بػو كتعسػد بػو األبػداف كاألمزجػة،

كالطكاىيف لل الضالب شير معمكمة الم در ٘ٔم .بينما الكباء أىـ ،كىك انتعار معػاج كسػريع لمػرض مػا لػل رقعػة جضراليػة مػا

لكؽ معد تو المعتادة لل المنطقة المعينة ،كيككف م دره بعكؿ ىاـ معركلا ،كمػف األمثمػة ىمػق األكبئػة كبػاء المػكت األسػكد دػ ؿ
الع كر الكسطق ،كلل الع ر الحديث انتعار مرض سارس كأنعمكن از الطيكر كالككركنا اليكـ ٔٙم.

تعريف الجوائح:
أول :لغوووة :الج ػكائع مػػف الجػػكح :ا ستئ ػػاؿ ،كمنػػو الجائحػػة :العػػدة التػػل تجتػػاح المػػاؿ مػػف سػػنة أك لتنػػة .يقػػاؿ :جػػاحتيـ
ً

الجائحة ،كاجتاحتيـ ،كجاح اهلل مالو كأجاحو؛ بمعنق أىمكو بالجائحة ٔٚم .كالجائحة :الم يبة تحؿ بالرجؿ لل مالػو لتجتاحػو

بالب ْرد المحرؽ أك الحر المحرؽ ٔٛم.
بالب َرد يقع مف السماء إذا ىظـ حجمو لكثر ضرره ،كتككف َ
كمو .كالجائحة تككف َ
ثانياً :اصطالحاً :تطمؽ الجائحة ىند العقياء ىمق اآللة التل تيمؾ الثمار كاألمكاؿ كتسته ػميا ٜٔم ،كق ػرىا بعػض العقيػاء ىمػق
كػػؿ آلػػة سػػماكية
الجائحػػة كػػؿ مػػا

ػػنع آلدمػػل لييػػا كػػالريع كالحػػر كالبػػرد كالعطػػش ٕٓم ،بينمػػا ذىػػب اآلدػػركف إلػػق أكثػػر مػػف ذلػػؾ ،لقػػالكا:

يمكػػف دلعػػو س ػكاء أكػػاف آلػػة سػػماكية أـ شيرىػػا؛ كالنػػار كال ػريع السػػمكـ كالػػثما كالضػػرؽ بالسػػيؿ كالبػػرد كالطيػػر

الضالب كالمطر المضر كالدكد كالقحط كالععف كالجراد كالجيش الكثير كالمػص كالجميػد كالضبػار المعسػد ٕٔم ،كىمػق ىػذا القػكؿ يػددؿ
لييا الكباء ،كىذا المعنق العاـ ىك المق كد لل ىذه الدراسة.
املبحح الجاٌي:

أثر األوبئة واجلوائح عمى العاومني وطرق وعاجلتْ.
مع انتعار ليركس ككركنا المستجد COVID-19م لل أشمب دكؿ العالـ ،ذلؾ ثار جدؿ كنقاش قانكنل :ىؿ يعػد

ىذا الكباء ىػذ انر قػاى انر أـ ىػذ انر طارئػان ٕٕم ،كالعػرؽ بينيمػا أف العػذر القػاىر يمثػؿ كػؿ حػادث دػارجل ىػف العػلء

يمكػف تكقعػو،

ك يمكف دلعو مطمقا ،كينعه إما ىف آلة سماكية؛ كالز زؿ كال كاىؽ كالعيضػانات كالثمػكج ،أك ىػف لعػؿ االنسػاف ،كيجعػؿ تنعيػذ
ا لتزاـ مستحي ٖٕم ،كمثاليا لل العريعة االس مية نظرية الجكائع ىند المالكية كالحنابمة ٕٗم.

أما العذر الطارئ ل يجعؿ تنعيذ ا لتزاـ مستحي  ،اكانما أ ػبع مرىقػا لممػديف بحيػث ييػدده بدسػارة لادحػة ،كمثاليػا لػل

العريعة االس مية نظرية العذر لل ىقكد االجارة ىند الحنعية ٕ٘م.

كأ ػؿ العػػذر القػاىر أك الجائحػػة لػل العػريعة االسػ مية يقػػكـ ىمػق ا ستئ ػػاؿ كاليػ ؾ كػ أك بعضػا ،ليػػك أمػر طػػارئ
ىمق محؿ العقد يؤدم إلق ى كو جزئيا أك كميا ،مما يؤدم إلق استحالة اسػتم اررية العقػد ،ك متعمػؽ لػو بهعػداص العقػد.

أما متعمػؽ العػذر الطػارئ ليػك أعػداص العقػد ،ككػذلؾ محػؿ العقػد الػذم

يػؤدم إلػق ىػ ؾ المحػؿ كميػا أك جزئيػا ،اكانمػا

ىدـ إمكاف

احب العذر مػف اسػتيعاء منععػة المعقػكد ىميػو إ بضػرر اقت ػادم كمػالل ٕٙم ،لمػث  :أف تضمػؽ حػدكد الػب د التػل

يستكرد منيا

احب العمؿ المػكاد الدػاـ ك يجػد بػدي ليػذا يػددؿ تحػت العػذر القػاىر ،كلكػف إذا كجػد البػديؿ مػع ارتعػاع الكمعػة

ليذا يددؿ تحت الظرؼ الطارئ.
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كيدتمؼ العذر القاىر ىف الطارئ لل الجزاء ،لالعذر القاىر يعضل إلق انقضػاء ا لتػزاـ كىمػق ىػذا النحػك يتحمػؿ الػدائف
تبعتيا كاممة ،أما الطارئ شير المتكقع ليترتب ىميو لل العريعة بدائؿ ستتبيف معنا.
كسنرل أثر الظرؼ الطارئ كالظرؼ القاىر ىمق األجير الداص كاألجير المعترؾ ،كما ىل التدابير العػرىية التػل يؤدػذ
بيا لل مثؿ ىذه الظركؼ لل المطمبيف اآلتييف.
املطمب األوه :أثر الظرف الطارئ عمى األجري اخلاص وطرق وعاجلتْ.

ب د بدايػة مػف االعػارة إلػق أف االسػ ـ ديػف االدػاء كالمػكدة كالتكالػؿ ،القػكم ليػو يتكعػؿ بالضػعيؼ ،كالضنػل متكعػؿ

بالعقير ،كالقادر يعيف شير القادر ،كاأل ؿ لػل أ ػحاب العمػؿ القػادريف ىمػق التحمػؿ ،كالػذيف

يػؤثر التعطػؿ لعػير أك

عيريف أك بضعة أعير ىمييـ -كه ػحاب العػركات الكبػرل -أف يقعػكا بجانػب العمػاؿ لػل مثػؿ ىػذه المحػف دكف أم د ػـ مػف
أجػػكرىـ ،امتثػػا لقػػكؿ النبػػل -ىميػػو ال ػ ة كالسػ ـ« :-مثػػؿ المػػؤمنيف لػػل ت ػكادىـ كتػراحميـ كتعػػاطعيـ مثػػؿ الجسػػد إذا اعػػتكق
منو ىضك تداىق لو سائر الجسد بالسير كالحمق» ٕٚم .كقكلو« :المؤمف لممؤمف كالبنياف يعد بعضو بعضا» ٕٛم.

كلكف إذا أدل الكبػاء إلػق إلحػاؽ ظػرؼ طػارئ يجعػؿ ا سػتمرار لػل العقػد مرىقػا ل ػاحب العمػؿ ،دكف أف ي ػؿ إلػق حػد

ا ستحالة ،لإف العريعة االس مية أىطت الحؽ لل ىػدة أمػكر ،كسػيتـ ترتيبيػا بحسػب أكلكيػة األدػذ بيػا لػل مثػؿ ىػذه الظػركؼ
مػف حيػػث م ػػمحة المتعاقػػديف كأكثرىػػا تدعيعػػا ىمػػق الحككمػػات ،بحيػػث يبػػدأ بالديػػار األكؿ ،كىنػػد تعػػذره ينتقػػؿ إلػػق الديػػار
الثانل ،كىكذا ،كىذه الديارات ىل ٕٜم:

أولً :تعديل قيمة اللتزام التعاقود وتوزيوع عوبل الخسوارة عموى الطورفين( :)40كىػذا ألضػؿ الحمػكؿ ىنػد كقػكع الظػرؼ الطػارئ؛

ألنػو يػكازف بػيف الطػرليف ك ينحػاز لكاحػػد ىمػق حسػاب الضػرر بػاآلدر ،لينظػر القاضػػل لػل ظػركؼ القضػية ،لػإف أمكػف الحكػػـ

بيذا ليك األكلق ككنو يحقؽ العدالة لل ظؿ ىذه الظركؼ التل يعتكل منيا الدكلة كالمكاطف.

كىذا الديار مهدكذ مما يسػميو ابػف ىابػديف :الصومح عموى األوسوط ،حيػث قػاؿ لػل تضييػر قيمػة النقػكد :لينبضػل أف

ينظػر لػل تمػؾ النق ػػكد التػل رد ػػت كيػدلع مػف أكسػطيا نق ػا،
ىمق المعترمم ٖٔم.

األقػؿ ك األكثػػر؛ كػي يتنػاىق الضػرر ىمػق البػػائع أك

كقد أدذ مجمع العقو االس مل بيذا لل العقكد المترادية التنعيذ ىندما قرر ما يهتل ٕٖم:

أ-

لل العقكد المترادية التنعيذ إذا تبدلت الظركؼ التل تـ لييا التعاقد تبد شيَّر األكضاع كالتكاليؼ كاألسعار تضييػ ار
كبي ػ ار بهسػػباب طارئػػة ىمػػا لػػـ تكػػف متكقعػػة حػػيف التعاقػػد ،له ػػبع بيػػا تنعيػػذ ا لت ػزاـ العقػػدم يمحػػؽ بػػالممتزـ دسػػائر
جسيمة شير معتادة مف تقمبػات األسػعار لػل طػرؽ التجػارة ،كلػـ يكػف ذلػؾ نتيجػة تق ػير أك إىمػاؿ مػف الممتػزـ لػل

تنعيػػذ التزاماتػػو ،لإنػػو يحػػؽ لمقاضػػل لػػل ىػػذه الحػػاؿ ىنػػد التنػػازع كبنػػاء ىمػػق الطمػػب ،تعػػديؿ الحقػػكؽ كا لت ازمػػات
العقدية ،ب كرة تكزع القدر المتجاكز لممتعاقد مف الدسارة ىمق الطرليف المتعاقديف.
أيضا أف يميؿ الممتزـ إذا كجد أف السبب الطارئ قابؿ لمزكاؿ لل كقػت ق ػير ،ك يتضػرر الممتػزـ
ب -كيحؽ لمقاضل ن
كثير بيذا االمياؿم.
لو نا
كقد سعت الحككمة األردنية مث لل تطبيؽ ىذا الديار ،كلكنيا تركت الحكـ أل حاب العمؿ كالمنععت حسب ما جاء
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لل قانكف الدلاع ٙم المعدلعيما يتعمؽ بهجكر العامميف شير المكمعيف بعمؿ لل القطاىات بعكؿ ىاـ ،حيث ارىػق الػب غ
ظركؼ

احب العمؿ لهىطػاه الحػؽ لػل تدعػيض أجػر العامػؿ العػيرم كدكف اعػتراط مكالقػة ك ازرة العمػؿ أك العامػؿ ٖٖم،

كالعدالػػة تقتضػػل أف يكػػكف ذلػػؾ بالت ارضػػل ،أك ىػػف طريػػؽ جيػػة مدت ػػة محايػػدة ،أك ىػػف طريػػؽ القضػػاء؛ حتػػق

يقػػع

العماؿ ضحية تسمط بعض أ حاب العمؿ.
ثانياً :إرجال تنفيذ ال لتزام عمى ضول ما تقتضيو العدالوة فوي كول حالوة عموى حودة( :)45كىػذا يعنػل العسػا الجزئػل ،كىػذا

يقبػػؿ لػػل حالػػة الظػػرؼ الطػػارئ

سػػيما إذا ك ػػؿ الحػػاؿ بالمتعاقػػد لػػل حالػػة ا لتػزاـ دكف ىمػػؿ إلػػق االلػ س كىػػدـ قدرتػػو ىمػػق

دلع جزء مف ركاتب العػامميف لػل حػاؿ التعطػؿ ،كىػذه يكػكف مناسػبا لممنعػعت ال ػضيرة التػل تعتمػد ىمػق إيراداتيػا أك بػهكؿ ،لينػا

يتـ إرجاء ا لتزاـ ،كىك ألضؿ مف العسا الكمل ككنو يحالظ ىمق حؽ العامػؿ لػل العػكدة إلػق العمػؿ ىنػد زكاؿ العػذر ،كىػذا مػا
تقتضيو العدالة بسبب الضرر العاحش الناع ىف السبب الطارئ شير المستحؽ بالعقد.
ثالثواً :فسو العقود :القػكانيف العربيػة لػػل ظػؿ الظػرؼ الطػارئ لػـ تعػرؼ

ػكرة العسػا ،بػػؿ أبقػت العقػد قائمػا ىمػق الػرشـ مػف قيػػاـ

الظرؼ الطارئ كجعمت لمقاضػل سػمطة تعػديؿ العقػد لقػط ٖ٘م ،بينمػا لػل العػريعة االسػ مية نجػد أنيػا أىطػت الحػؽ لػل لسػا العقػد،

حيػػث اتعػػؽ العقيػػاء ىمػػق أف العيػػب بمحػػؿ العقػػد ،أك ذىػػاب محػػؿ المنععػػة كانيػػداـ الػػدار كميػػا أك ش ػػبيا يكجػػب لسػػا االجػػارة ٖٙم،
كادتمعكا لل العسا بالعذر ،كالعذر نكىاف :ىاـ كداص.

أما الداص ليك العذر الذم يحؿ بهحد العاقديف ٖٚم ،كليس ىػذا مكضػكع بحثنػا ،اكانمػا بحثنػا لػل العػذر العػاـ ،كىػك
أف يحدث أمر ىاـ يمنع مف استيعاء المنععة المبتضاة مف العقد ،كحدكث دكؼ ىاـ مف حرب أك لتنة أك ح ار أك كبػاء
يسػػتدىل إش ػ ؽ المنعػػعت كالم ػػانع كشيرىػػا ،ك يسػػتطيع العامػػؿ ك

بالعذر العاـ ليو قك ف لمعقياء:
القوووول األول :ذىػػب جميػػكر العقيػػاء مػػف الحنعيػػة

ٖٛم

كالمالكيػػة

ٖٜم

ػػاحب العمػػؿ مػػف الك ػػكؿ إلػػق منعػػهتو .كالعسػػا
كالحنابمػػة ٓٗمكالركيػػانل مػػف لقي ػػاء الع ػػالعية

ٔٗم

كابػػف

حزـ ٕٗم إلق أف لمعاقد لسا العقد لل حاؿ العذر العاـ ،لإذا لسا العقد ل أجرة لمعامؿ ،كاستدلكا بما يمل:
 قاؿ تعالقَ  :و َما َج َع َل َعمَ ْي ُك ْم ِفي الد ِِّين ِم ْن َح َر ٍج[الحا .]ٚٛ :ككجو الد لة أف الحرج مرلكع ،كالحرج الضيؽ .قاؿ
القرطبػل :كىػػذه تػددؿ لػػل كثيػر مػػف األحكػاـ كىػػل ممػا دػػص اهلل بػو ىػػذه األمػةم ٖٗم.كىمػػق ذلػؾ يمػػزـ ػاحب العمػػؿ
-

بما يمحؽ بو حرجا ،كذلؾ بإلزامو ما

يستطيع التزامو؛ ألنو أكؿ ماؿ بالباطؿ ٗٗم.

قياسا ىمق العيب بمحؿ العقد كىمق ش ب العيف ٘ٗم ،لكما أف العيب بمحؿ العقد ينعع استيعاء المنععة لكذلؾ ىنا.
إذا منػػع أمػػر مػػف اسػػتيعاء المنععػػة المعقػػكد ىمييػػا

تعذر ذلؾ ٗٙم.

تمػػزـ األج ػرة لمػػا يسػػتقبؿ ،إذ ح ػػكليا باسػػتيعائيا أك بػػهكؿ كقػػد

القول الثاني :ذىب جميكر العالعية ٗٚم إلق أنو
آم ُنوا أ َْوفُوا ِبا ْل ُعقُوِد[المائدة ،]ٔ :ككجو الد لػة كجػكب الكلػاء بكػؿ ىقػد ،حيػث إف ظػاىر
ُّيا الَِّذ َ
 قاؿ تعالقَ  :يا أَي َين َ
و ٗٛم.
اآلية ىاـ ىمق كؿ ىقد ما لـ يقـ دليؿ يد
يعسا العقد باألمر الضالب ،كبالتالل لممعامؿ األجرة ،كاستدلكا بما يهتل:

كيجاب ىنو بهف الكلاء مهمكر بو ما لـ يمحؽ ضر ار بهحد المتعاقديف ،كالعريعة

تهمر بما ليو مضرة ،بؿ تدى ػك

 390ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع (ً2021/ِ 1443 ،)3

8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss3/14

Al-Jbour: ????? ?????? ???????? ?? ??? ??????? ???????? "????? ????? ???????" Achieve safety for workers in times of pandemics )Analytical Sharia Study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فادي اجلبور

إلق العدؿ كتندب إلق االحساف كالعضؿ.
-

العسا يككف ىند ح كؿ دمؿ بالمعقكد ىميو يمنع اسػتيعاء المنععػة المطمكبػة بالعقػد ،كاألمػر الضالػب لػيس دمػ لػل

المعقكد ىميو؛ ألنو باؽ ،ل يثبت العسا ٜٗم .كيمكف أف يناقش بهف األمر الضالب

يد لمعاقػديف ليػو ،ليقػاس ىمػق

الدمؿ بالمعقكد ىميو الذم يمنع استيعاء المنععة.
الترجيح:
الراجع لل العذر العاـ جكاز العسا -كاهلل أىمـ -لما يهتل:
ٔ -األ ػػكؿ التع ػريعية العامػػة التػػل تنيػػق ىػػف أكػػؿ أم ػكاؿ النػػاس بالباطػػؿ ،كقكلػػو تعػػالقَ  :وَل
ِ َّ
ِِ
ْمُر ِبا ْل َع ْود ِل
ِبا ْل َباطل[البقرة ،]ٔٛٛ :كتهمر بالمعاممة بالعدؿ كالعضؿ ،كقكلو تعػالق :إ َّن الم َو َيأ ُ
ا ْلقُْرَبى[النحؿ ،]ٜٓ :كمف مقتضق العدؿ أف تتساكل ا لتزامات ،كأف

َمو َووالَ ُك ْم َب ْي و َن ُك ْم
تَ وأْ ُكمُوا أ ْ
وان يوِايتَ ِ
َو ِْ
وال ِذ
س ِ َ
اْ ْح َ

يمزـ االنساف بػدلع مػاؿ ك أف يهكػؿ اآلدػر

ماؿ أديو دكف مقابؿ.

س َع َيا[البقرة ،]ٕٛٙ :كقػاؿ
ٕ -جاءت العريعة برلع الضرر كالتيسير ىمق الناس ،قاؿ تعالقَ :ل ُي َكمِّ ُ
سا إَِّل ُو ْ
ف المَّ ُو َن ْف ً
 « :ضرر ك ضرار» ٓ٘م .كلرع العقيػاء ىػف ىػذا األ ػؿ قكاىػد لقييػة تػنيض بػنعس الضايػة :الضػرر يػزاؿ ،الضػرر
يدلع بقدر االمكاف ،كشيرىا .كىذا يػدؿ ىمػق أف الضػرر متػق مػا أمكػف دلعػو لإنػو يػدلع ،كلػيس مػف مقتضػيات العػدؿ أف
يمكنو ا لتزاـ بو.

عيمزـ أحد بعلء
كيجب ا نتباه إلق أنو ىند ىدـ التراضل يجب أف يككف العسا بطمب مف القاضل؛ ألنو ديار ثبت بعد تماـ العقد
لهعػبو الػػرد بالعيػب بعػػد القػبض ٔ٘م ،كالقاضػػل ىػك الػػذم يحػدد مػػا يعػد ىػػذ ار طارئػان كمػػا يعػد ىػػذ انر قػاى انر ،حعظػػا لحقػكؽ الطػرليف،
كسدا لذريعة مف يريدكف أف يتحممكا مف حقكؽ العماؿ بحجة كجكد الظرؼ القاىر.

كنظ ار لمظرؼ ا ستثنائل لل حػاؿ ح ػكؿ األكبئػة كالجػكائع لػإف ىمػق الدكلػة أف تعػكؿ لجانػا مػف القضػاة كالدبػراء
المدت ػػيف مػػف الػػك ازرات كالمؤسسػػات ذات ا دت ػػاص؛ لسػػرىة البػػت لػػل القضػػايا التػػل لػػـ يعمػػع لييػػا الت ارضػػل ،كىػػذا مػػا أكػػده
مجمػػع العقػػو االس ػ مل ىنػػدما نػػص ىمػػق أنػػو :ك يدعػػق أف طريػػؽ التػػددؿ لػػل مثػػؿ تمػػؾ األح ػكاؿ المعركضػػة آنعنػػا لػػل العقػػكد

المترادي ػػة التنعي ػػذ ألج ػػؿ إيج ػػاد الح ػػؿ الع ػػادؿ ال ػػذم يزي ػػؿ الج ػػكر إنم ػػا ى ػػك م ػػف ادت ػػاص القض ػػاء ،كيعتم ػػد القاض ػػل ل ػػل ى ػػذه
جميعا أىؿ الدبرة الثقاتم ٕ٘م.
المكازنات
ن
كمػػا يجػػب ا نتبػػاه إلػػق أف العسػػا الكمػػل يكػػكف آدػػر الحمػػكؿ ،عليبػػدأ بتكزيػػع ىػػبء الدسػػارة ىمػػق الطػرليف إف أمكػػف؛
ألنػػو يػكازف بػػيف الطػرليف ك ينحػػاز لكاحػػد ىمػػق حسػػاب الضػػرر بػػاآلدر ،لينظػػر القاضػػل لػػل ظػػركؼ القضػػية لػػإف أمكػػف
الحكـ بيذا ليك األكلق ،اكاف رأل أف ذلؾ قد يؤدم ب احب العمؿ إلق ىدـ إمكاف الكلاء لعدة عيكر حكـ بإرجاء ا لتزاـ
إلػػق حػػيف الرجػػكع إلػػق العمػػؿ ،ك يحكػػـ بالعسػػا النيػػائل إ إذا ط ػرأت ظػػركؼ أدت إلػػق إش ػ ؽ

ػػاحب العمػػؿ منعػػهتو

إش قػا نيائيػا لسػبب مػف األسػباب .كبنػاء ىمػق ذلػؾ ،لػإف لسػا العقػد أك إرجػاء تنعيػذ ا لتػزاـ يكػكف لػل أضػيؽ نقػاط كىنػد
ىجز

احب العمؿ ىف الكلاء با لتزاـ.
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املطمب الجاٌي :أثر الظرف القاِر عمى األجري املشرتك واألجري اخلاص وطرق وعاجلتْ.
إذا أدل الكباء إلق إلحاؽ ظرؼ قاىر يجعػؿ ا سػتمرار لػل تنعيػذ العقػد مسػتحي بالنسػبة لخجيػر الدػاص -حسػب
رأم القضاء كما سبؽ ،-كالعمؿ ممنكىا بالنسبة لخجير المعترؾ ،لػإف ىمػق الدكلػة أف تقػكـ بالتزاماتيػا تجػاه األجيػر الدػاص
الػػذم انعسػػا ىقػػد ىممػػو أك أعرجػ ا لت ػزاـ بهجرتػػو لعػػدة عػػيكر ،كاألجيػػر المعػػترؾ الػػذم لػػيس لػػو م ػػدر رزؽ آدػػر ،لالدكلػػة
مسػؤكلة ىػػف رىاياىػػا ،كاالسػ ـ ألػػزـ الدكلػػة بضػماف معيعػػة ألرادىػػا كلػك لػػل حػػدكده الػدنيا ،بمػػا يحقػػؽ ليػـ ىمػػق األقػػؿ إعػػباع
الحاجات األساسية مف مهكؿ كممبس كمسكف ٖ٘م ،كتستطيع الدكلة تػهميف ذلػؾ ىػف طريػؽ التػدابير العػرىية التػل يجػب القيػاـ

بيػػا لضػػماف م ػػدر ىػػيش ليػػـ كألسػػرىـ ،كستسػػمط الد ارسػػة الضػػكء ىمػػق بعػػض ىػػذه التػػدابير ،كسػػيتـ ترتيبيػػا بحسػػب أكلكيػػة
األدذ بيا لل مثؿ ىذه الظركؼ مف حيث م محة المتعاقديف كأكثرىا تدعيعا ىمق الحككمات ،حيث عيبدأ بػالدطكة األكلػق ثػـ
الثانية ،كىكذا ،كالدطكات مرتبة كاآلتل:
أولً :السماح لمعامل بالعمل ضمن حدود اْمكانية.

ىػػذه الدطػػكة تدػػص األجيػػر المعػػترؾ ،لػإذا كػػاف ىنػػاؾ مجػػاؿ لخجيػػر المعػػترؾ لػػل بعػػض الميػػف كالديػػاط كالنجػػار

كالحداد كممف تسمع مينيـ بالعمؿ لل منازليـ كلؽ ضكابط دا ة كاعتراطات

حية ،لإف ذلؾ مما يدعػؼ مػف التعطػؿ

ىف العمؿ ،كىذا يتطمب مػف الحككمػات أف تقػكـ مسػتقب  -إف لػـ تكػف لعمػت ذلػؾ مسػبقا -أف يكػكف لكػؿ أ ػحاب حرلػة
معينة نقابة أك جمعيػة تجمعيػـ أك مؤسسػة دا ػة بيػـ ،كلػكلل األمػر إلػزاميـ بالتسػجيؿ لييػا؛ ألف ىػذا لػو لكائػد كم ػالع

كثيرة ،كالت رؼ ىمق الرىية منكط بالم محة ،كأف

يسمع ليـ بالعمؿ إ بعد التسجيؿ ،كىذا لو ىدة ميزات ،منيا:

ٔ -ح ر أىدادىـ ،مما يقدـ لمحككمة بيانات جاىزة تد يـ لل حاؿ الحاجة إلييا ىند أم ظرؼ.
ٕ -التسييؿ ىمػق المػكاطنيف كحعػظ حقػكقيـ ،حيػث يسػتطيع المػكاطف طمػب المعمكمػات ألم ىامػؿ مػف قبػؿ مؤسسػتو؛ ليعػرؼ
أنو

احب حرلة ،كلكي يضرر بالمكاطف بهف يعمؿ ىنده مف

يحسف.

ٖ -تقكـ الجمعيات أك المؤسسات الدا ة بيـ بحػؿ المعػك ت التػل تح ػؿ بػيف منتسػبييا كالمػكاطنيف ،كلػل ىػذا تدعيػؼ
ىمق القضاء.
لإذا سػجمكا تحػت مظمػة تجمعيػـ ،ليكػكف ىمميػـ بالتنسػيؽ بػيف الحككمػة كمؤسسػتيـ ،كحتػق لػك كػاف بعػض الميػف تتطمػب

الذىاب إلق المنازؿ كالنجار كالكيربائل كالميكانيكل كنحكىـ ،ليسمع ليـ بالعمؿ كلؽ العركط اآلتية:
-

أف يككف مسج لل النقابة أك الجمعية أك المؤسسة التل تدص مينتو ،كقد سبؽ أف ىذا أ بع ضركرة تحسبا لممستقبؿ.

-

أف يككف قد حاز ت ريحا مف النقابة أك الجمعية التل ينتمل ليا كذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية.

-

أف يككف حائ از ىمق إثبات قيامو بالعحص الطبل كدمكه مف أم مرض معد.

-

أف يمتزـ بالعركط كا عتراطات ال حية ال ادرة ىف الجيات ال حية المدت ة.

-

أف تقكـ الجمعية أك النقابة بتنظيـ العمؿ ،حيث يطمب المكاطف مػف النقابػة أك المؤسسػة المعنيػة تهمينػو بعامػؿ ،كالمؤسسػة
ترسؿ العامؿ المكجكد ضمف المنطقة كبما يضمف تكزيع العمؿ ىمق أشمب العماؿ.

-

أف

يككف العامؿ مقيما لل منطقة انتعر لييا الكباء أك مدالطا ألم م اب ،كأف تككف منطقة العمؿ دالية مف الكباء.

 393ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع (ً2021/ِ 1443 ،)3

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss3/14

Al-Jbour: ????? ?????? ???????? ?? ??? ??????? ???????? "????? ????? ???????" Achieve safety for workers in times of pandemics )Analytical Sharia Study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فادي اجلبور

لػػإف تػػـ القيػػاـ بيػػذه الدطػػكة -ك بػػد مػػف العمػػؿ ىمييػػا مسػػتقب تحسػػبا ألم ظػػرؼ -لإنيػػا تدعػػؼ مػػف التعطػػؿ ىػػف
العمؿ ،كمف التبعات ا قت ادية ىمق العامؿ كالدكلة معا.
ثانياً :إنشال صندوق التأمين التعاوني اْسالمي.
مف أىـ المقترحات التل يجب أف عيعمؿ بيا مستقب العمؿ ىمق إنعػاء ػناديؽ التػهميف االسػ مل ،كيمكػف أف عيد ػص
ػندكؽ لكػػؿ أ ػػحاب حرلػة بالنسػػبة لخجيػػر المعػػترؾ ،ك ػػندكؽ لكػػؿ منعػػهة أك لجميػػع المنعػػعت التػػل تمػػتيف نعػػس المينػػة،
كىك ىقد تهميف جماىل يمتزـ بمكجبو كؿ معترؾ بدلع مبمغ مف المػاؿ ىمػق سػبيؿ التبػرع لتعػكيض األضػرار التػل قػد ت ػيب

أيا منيـ ىند تحقؽ الدطر المؤمف منو ٗ٘م .كالذم يسيؿ ىذه العممية -ما ذكر لل الدطػكة األكلػق -مػف جعػؿ كػؿ أ ػحاب

حرلة تحت مظمة كاحدة ،كتتـ إدارة العمميات التهمينية مف قبؿ مجمس منتدب مػنيـ ،أك بتككيػؿ جيػة معينػة بػإدارة ىػذا ال ػندكؽ

ب ػػهجر كع ػػركة ت ػػهميف إسػ ػ مية م ػػث  ،كى ػػذا الت ػػهميف

يتع ػػارض م ػػع

ػػندكؽ التعط ػػؿ ى ػػف العم ػػؿ ،ب ػػؿ يك ػػكف رادل ػػا لمض ػػماف

ا جتمػاىل كيدعػؼ ىنػو الكثيػر لػػل حػاؿ التعطػؿ ىػف العمػػؿ ،كيسػتعاد منػو ىنػد ح ػكؿ أم ضػػرر بػهم ىامػؿ كلػؽ عػػركط
محددة ،دا ة إذا ىرلنا أف المادة ٕ٘م مف تهميف التعطؿ ىف العمؿ لل قػانكف الضػماف ا جتمػاىل األردنػل رقػـ ٔ لسػنة
ٕٗٔٓ تػنص ىمػق أنػػو :ي ػرؼ لممػػؤمف ىميػو بػػدؿ التعطػؿ ىػػف العمػؿ كذلػػؾ لػل كػػؿ مػرة يسػػتحؽ لييػا
كلقا لممدد اآلتية:
-

ث ثة أعير إذا كاف ىدد اعتراكاتو بهحكاـ ىذا القانكف أقؿ مف ٓٔٛم اعتراكا.

-

ستة أعير إذا كاف ىدد اعتراكاتو بهحكاـ ىذا القانكف ٓٔٛم اعتراكا لهكثر.

ػػرؼ ىػذا البػػدؿ

كتنص المادة ٖ٘/أم ىمق أنو يحسب بدؿ التعطؿ ىف العمؿ لممؤمف ىميو د ؿ مدة التعطؿ ىمق أساس النسػب

المبينػػة أدنػػاه مػػف آدػػر أجػػر داضػػع ل قتطػػاع ٘%ٚم :لمعػػير األكؿ%ٙ٘ ،م لمعػػير الثػػانل%٘٘ ،م لمعػػير الثالػػث،
٘ٗ%م لكؿ مف األعير الرابع كالدامس كالسادسم.

كبالتالل لإف ىػذا التػهميف ممكػف أف يسػتعاد منػو إذا طالػت المػدة ىػف المػدة المقػررة لػل القػانكف ،كأيضػا لػل حػا ت
الضرر التل لـ ينص ىمييا القانكف ،كيسػتعيد منػو أيضػا األجيػر المعػترؾ شيػر المسػجؿ لػل الضػماف ا جتمػاىل ،كالػذم
يميز ىذا التهميف كيعجع الناس ىمق ا عتراؾ ليو الميزات التل

نجدىا لل التهميف التجارم المحرـ ،كمنيا:

ٔ -أنو ىقد تبرع مف نكع داص ،كىك تبرع ممزـ لل التهميف التعاكنل االس مل ٘٘مكنكع مف أنكاع التكالؿ ا جتماىل،
كجائز عرىا ٘ٙم؛ ألنو يضتعر لل التبرىات ما يضتعػر لػل المعاكضػات ،كزيػادة التعػكيض ىػف األقسػاط التػل دلعيػا
المسػتهمف

يعػػد مػف الربػػا؛ ألف الربػػا

يكػكف إ لػػل ىقػكد المعاكضػػات ٘ٚم ،كىػػك بػذلؾ يدتمػػؼ ىػف ىقػػد التػػهميف

التجارم الذم ىك ىقد معاكضة اكاذىاف.

ٕ -المبالغ التل يدلعيا المستهمنكف تككف أقؿ مف المبالغ التل تدلع لل التهميف التجارم كلل مقدكر الجميع.
ٖ -أقساط التهميف التل يدلعيا المعترككف تبقق ممكا ليـ ،كما يزيػد مػف ر ػيد تمػؾ األمػكاؿ يعػاد إلػق المعػتركيف أنعسػيـ ٘ٛم.
أما لل التهميف التجارم ليل ممؾ لعركة التهميف.

ٗ -يجكز استثمار أمكالو بطرؽ معركىة ،كاألرباح تعكد ىمق المعتركيف كتككف دد إضاليا إلق ما يربحكنو لل ىمميـ.
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٘ -يعكد ىمق المؤمنيف بالثكاب كاألجر؛ ألنو مف باب التعاكف ىمق البر كالتقكل كمف باب تعريا الكربات.
 -ٙالمساىمة لل ا قت اد الكطنل مف د ؿ:
-

تنمية كاستثمار أمكاؿ المساىميف كالمستهمنيف.

-

ترميـ آثار األدطار بما يكعؿ المحالظة ىمق األعياء المؤمف ىمييا كقياميا بكظائعيا بعد تعطميا.

-

الحد مف ا ىتماد ىمق الدكلة لل حاؿ التعطؿ كاألزمات ،بؿ يككف رديعا كمساىدا لمدكلة لل كثير مف األحياف.

-

إيجاد العديد مف لرص العمؿ كالتدعيؼ مف البطالة ٜ٘م.

ثالثا :الزكاة المفروضة ،ويتعمق بيا أمران:
األول :إلزامية دفعيا.
الزكػػاة ركػػف مػػف أركػػاف االس ػ ـ ،كدىائمػػو العظػػاـ ،كىػػل قرينػػة ال ػ ة لػػل كتػػاب اهلل ،كلػػذا كػػاف مػػف كظيعػػة كلػػل أمػػر

المسمميف أف يقيـ ىذه الععيرة العظيمة ،كىذا ما طبقو النبػل  ،لقػد كػاف يبعػث السػعاة لجمػع ال ػدقات مػف النػاس ،كىمػق ىػذا
سػار األئمػػة مػػف بعػػده ،كاتعػؽ ال ػػحابة ىمػػق قتػػاؿ مػػف امتنػع مػػف أداء الزكػػاة إلػػق الدميعػػة ،قػاؿ ال ػػديؽ :كاهلل ألقػػاتمف مػػف لػػرؽ

بيف ال

ة كالزكاة ،لإف الزكاة حؽ الماؿ ،كاهلل لك منعكنل ىقا كانكا يؤدكنو إلق رسكؿ اهلل  لقاتمتيـ ىمق منعوم ٓٙم.

قاؿ العيرازم :كيجب ىمق االماـ أف يبعث السعاة ألدذ ال دقة ،ألف النبل  كالدمعاء مػف بعػده كػانكا يبعثػكف السػعاة،

كألف لل الناس مف يممؾ الماؿ ك يعرؼ ما يجب ىميو ،كمنيـ مف يبدؿ لكجب أف يبعث مف يهدذم ٔٙم.

كقاؿ ابف قدامة :كيجب ىمق االماـ أف يبعث السػعاة لقػبض ال ػدقات؛ ألف النبػل  كالدمعػاء  كػانكا يععمكنػو،

كألف لل الناس مف

يؤدم

دقتو أك

يعمـ ما ىميو ،لعل إىماؿ ذلؾ ترؾ لمزكاةم ٕٙم.

ككجػػكب بعػػث االمػػاـ السػػعاة ألدػػذ الزكػػاة إنمػػا يدػػتص بالمػػاؿ الظػػاىر ،كىػػك الػػذم تتعمػػؽ بػػو أنظػػار العق ػراء؛ كالسػػائمة

كالػزركع كالثمػػار كالمػػاؿ الػػذم يمػػر بػو التػػاجر ىمػػق العاعػػر الػػذم يهدػذ ال ػػدقة منػػو .حيػػث ذىػػب إلػق كجػػكب

ػرلو إلػػق االمػػاـ

الحنعية ٖٙم كالمالكية ٗٙم كالعالعل لل القديـ ٘ٙم ،بينما ذىب الحنابمػة إلػق ا سػتحباب ،كذىػب بعضػيـ إلػق أف دلعيػا إلػق االمػاـ
العادؿ ألضؿ ٙٙم.

كأما الماؿ الباطف كىك النقد كالذىب كالعضة كأمكاؿ التجارة لل مكاضعيا الػذم يكػكف لػل الم ػر ،لػذىب العقيػاء ٙٚم إلػق

أف

ػػاحبو يتػػكلق تعريقػػو بنعسػػو؛ ألف رسػػكؿ اهلل  طالػػب بزكاتػػو ،كأبػػك بكػػر كىمػػر طالبػػا ،كىثمػػاف طالػػب زمانػػا كلمػػا كثػػرت

أمكاؿ الناس كرأل أف لل تتبعيا حرجا ىمق األمة كلل تعتيعيا ضر ار بهرباب األمكاؿ لػكض األداء إلػق أربابيػا
ليـ :ىذا عير زكاتكـ ،لمف كاف ىميو ديف لميؤد دينو حتق تح ؿ أمكالكـ لتؤدكا منيا الزكاةم ٜٙم.

ٙٛم

 ،كقػاؿ

كمع ذلؾ أجمع العقياء ٓٚم ىمق أنو يجكز أل حابيا دلعيا إلق االماـ ،كأنػو إذا ثبػت لممػاـ أف أ ػحاب ىػذه األمػكاؿ

يػػؤدكف زكاتيػػا لمػػو أف يهدػػذىا كرىػػا؛ ألف حػػؽ األدػػذ لمسػػمطاف ،اكانمػػا لػػكض ىثمػػاف زكاتيػػا إلػػق أربابيػػا لم ػػمحة رأل لػػل ذلػػؾ،
لي ػػير أربػػاب األمػكاؿ كػػالكك ء ىػػف السػػمطاف لػ يبطػػؿ حػػؽ السػػمطاف ىػػف األدػػذ ٔٚم ،كألنػػو نائػػب ىػػف مسػػتحقيا لجػػاز

الدلع إليو ككلل اليتيـ ٕٚم.

كبالتالل لممماـ لل مثؿ ىذه الظركؼ أف يهدذ الزكاة مف أ حاب األمكاؿ ظاىرة كانت أـ باطنة،

سيما أف ىركض
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التجارة اليكـ كأشمػب النقػديف لػـ يعػد مػف األمػكاؿ الباطنػة ،حيػث إف التجػار يدضػعكف لمراقبػة الحككمػة مػف أجػؿ الضػريبة
المعركضة ،كالنقداف اليكـ أشمبػو لػل الم ػارؼ ،قػاؿ الكاسػانل :ككػذا المػاؿ البػاطف إذا مػر بػو التػاجر ىمػق العاعػر كػاف لػو أف
يهدػذ لػػل الجممػػة؛ ألنػػو لمػػا سػػالر بػو كأدرجػػو مػػف العمػراف

ػػار ظػػاى ار كالتحػػؽ بالسػكائـ...م ثػػـ قػػاؿ :كركم ىػػف ىمػػر بػػف ىبػػد

العزيز أنو كتب إلق ىمالو بذلؾ كقاؿ :أدبرنل بيذا مف سػمعو مػف رسػكؿ اهلل م ٖٚم .كألنػو إذا كػاف ىثمػاف لػكض إلػق أربابيػا

بإجماع ال حابة لم محة رأم لل ذلؾ ،ليجكز أف يعكد السمطاف ليهدذىا لم محة لل ذلؾ.

كلنػا أف نت ػػكر زكػػاة النقػػديف لقػػط المكضػػكىة لػػل الم ػارؼ اليػػكـ ككدائػػع ،لػػإف آدػػر إح ػػائية ذكػػرت أف الكدائػػع

تبمغ  ٖ٘,ٙٚمميار دينار أردنل تقريبػا ٗٚم ،لكػـ تكػكف زكاتيػا؟ لػإذا مػا أضػعنا زكػاة ىػركض التجػارة كشيرىػا لػإف المجمػكع
سيككف مبمضا كبيرا.

كىمق الدكلة أف تعيد النظر بقانكف الزكاة ،كأف تهدذ بما يمل تعجيعا لدلع الزكاة:

ٔ -إىادة النظر لل قانكف الضريبة بحيث يد ـ مقدار الزكاة مػف مقػدار الضػريبة المعركضػة ،كىػذا
بؿ يزيدىا.

يػؤثر ىمػق االيػرادات

ٕ -أف يتـ تكزيع أمكاؿ الزكاة كلؽ الم ارؼ المحددة عرىا كأف تقكـ ىمق ذلؾ جيػة عػرىية ،أك يكػكف تحػت مظمػة
الزكاة لل ك ازرة األكقاؼ.

ػندكؽ

ٖ -أف

تمجه الحككمة بعد ذلؾ إلق لرض الضرائب أك الد كمات إ إذا لـ تػؼ الزكػاة بالحاجػات ،أك كانػت ىنػاؾ حاجػة

ٗ -أف

تجبر الحككمة الناس ىمق التبرع إ إذا لػـ تػؼ الزكػاة كالضػريبة بػالمطمكب ،كسػتناقش قضػية االلػزاـ بػالتبرع

ل رؼ أمكاؿ لل شير م ارؼ الزكاة ،كأف يككف حسب الحاجة الحقيقية.

لل الدطكة القادمة إف عاء اهلل.

الثاني :تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب.

ادتمؼ العقياء لل حكـ تعجيؿ الزكاة ىف كقت الكجكب إلق قكليف:

القول األول :ذىب جميكر العقياء مف الحنعية

٘ٚم

كالعالعية

مالو قبؿ ميعاد كجكبيا إذا كجد سبب الكجكب ،كىك الن اب
واستدلوا بما يمي:

ٚٙم

ٚٛم

كالحنابمة ٚٚم ،إلق أنػو يجػكز لممزكػل تعجيػؿ إدػراج زكػاة

.

ٔ -كرد ىف رسكؿ اهلل  أنو بعػث ىمػر ىمػق ال ػدقة ،لػهتق العبػاس يسػهلو

ػدقة مالػو ،لقػاؿ :قػد ىجمػت لرسػكؿ اهلل 

ػػدقة سػػنتيف ،لػػتجيـ لػػو ىمػػر كأشمػػظ ىميػػو ،لرالعػػو إلػػق رسػػكؿ اهلل  .لقػػاؿ « :ػػدؽ يػػا ىمػػر ،قػػد تعجمنػػا منػػو

سنتيف»م ٜٚم .ككجو الد لة أف الحديث يعيد جكاز تعجيؿ الزكاة ىف كقتيا ٓٛم.

ػػدقة

ٕ -أنو تعجيؿ لماؿ عكجد سبب كجكبو قبؿ كجكبو ،لجاز؛ كتعجيؿ قضاء الديف قبؿ حمكؿ أجمو ،كأداء كعارة اليميف بعد
الحمؼ كقبؿ الحنث ،ككعارة القتؿ بعد الجرح قبؿ الزىكؽ ٔٛم.

كلكف ح ؿ ىندىـ الد ؼ لل مدة التعجيؿ ،كلل حكـ تقديـ زكاة ما قد ينتا مف أ ؿ الماؿ كيستعاد منػو أيضػا ،لقػاؿ

الحنعيػػة د لػػا لزلػػر :إف كػػاف مالكػػا لن ػػاب كاحػػد جػػاز أف يعجػػؿ زكػػاة ن ػػب كثي ػرة؛ ألف ال حػػؽ تػػابع لمحا ػػؿ ٕٛم ،اكاف قػػدـ
زكاتو كزكاة ما قد ينتا منو ،أك يربحو منو ،أج أزه ألنو تابع لما ىك مالكو اآلف ٖٛم.
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كقػػاؿ العػػالعية :يجػػكز التعجيػػؿ لعػػاـ كاحػػد ك يجػػكز لعػػاميف لػػل األ ػػع؛ ألف زكػػاة العػػاـ الثػػانل لػػـ ينعقػػد حكليػػا،

كاتعقكا مع الحنعية لل أنو إذا قدـ زكاتو كزكاة ما قد ينتا منو ،أك يربحو منو ،أجزأه؛ ألنو تابع لما ىك مالكو اآلف ٗٛم.

كقاؿ الحنابمػة يجػكز التعجيػؿ لعػاميف لقػط اقت ػا ار ىمػق مػا كرد لػل حػديث العبػاس ،كدػالعكا الحنعيػة كالعػالعية لػل

تعجيؿ زكاة الربع كالمستعاد ل يجزئو ذلؾ ىندىـ ٘ٛم.

القول الثاني :ذىب المالكية إلق ىدـ جكاز تقديـ الزكاة قبؿ كقتيا ،باستثناء زكػاة العػيف كالماعػية التػل لػيس ليػا سػاع ليجػكز
تقديميا لل حدكد عير كاحد

أكثر ،كىذا ىمق سبيؿ الرد ة ،كمع ذلؾ ليك مكركه ٛٙم.

واستدلوا بما يمي:

ٔ -ركم ىف النبل  أنو قاؿ « :زكػاة لػل مػاؿ حتػق يحػكؿ ىميػو الحػكؿ»

ٛٚم

 .ككجػو الد لػة أف الحػديث يعيػد ىػدـ

االجزاء ألنيا ىبادة مكقكتة بالحكؿ ٛٛم.كنكقش استد ليـ بهف الكقت إذا ددؿ لل العلء رلقا باالنساف ،كػاف لػو أف

يعجمػػو كيتػػرؾ االرلػػاؽ بنعسػػو ،كالػػديف المؤجػػؿ ،ككمػػف أدل زكػػاة مػػاؿ شائػػب ،اكاف لػػـ يكػػف ىمػػق يقػػيف مػػف كجكبيػػا،

كمف الجائز أف يككف الماؿ تالعا لل ذلؾ الكقت .ثـ إف مالكا أجػاز تعجيػؿ الكعػارة ،مػع أنػو تقػديـ ليػا ىمػق سػببيا،

لكيؼ

تعجؿ الزكاة التل كجد سببيا ،كىك الن اب ٜٛم.

ٕ -القياس ىمق ال

ة؛ لكما أف لم

كنكقش ىذا بهنو قياس مع العارؽ ،لال

ة كقتا

يجكز أف تقدـ ىميو ،لكذلؾ لمزكاة كقت يجكز تقديميا ىميو

ٜٓم

ة كال ياـ تعبد محض ،كالتكقيت لييما شير معقكؿ ،ليجب أف عيقت ر ىميو

.

ٜٔم

.

الترجيح:

الراجع -كاهلل أىمـ -جكاز تعجيؿ الزكاة إذا كاف مالكا لن اب كاحد ،كلك ىجؿ زكاة ن ب كثيرة كما قاؿ الحنعية،

دكف تحديد بعػاـ أك ىػاميف؛ ألف حػديث العبػاس دليػؿ ىمػق جػكاز مطمػؽ التعجيػؿ ،كلػيس ليػو إعػارة إلػق أف ىػذه المػدة

يجكز تجاكزىا ،بؿ المرجع ل ل ذلؾ إلق تقدير الحاجة مف االماـ أك مف ينكب ىنو ،كما أنو يجكز تقػديـ زكػاة الػربع؛ ألف
الربع تابع لخ ؿ ،كاهلل تعالق أىمـ.
رابعاً :إلزام األغنيال بمساعدة الفقرال عند عدم كفاية أموال الزكاة.

ادتمؼ العقياء لل مسهلة إجبار األشنياء ىمق دلع علء مف أمكاليـ بعد الزكاة المعركضة لمعقراء إذا لـ تؼ الزكػاة

بذلؾ إلق قكليف:

القول األول :يجب ىمق األشنياء مف أىؿ كؿ بمد أف يقكمػكا بعقػرائيـ ،كيجبػرىـ االمػاـ ىمػق ذلػؾ ،إف لػـ تقػـ الزكػكات بيػـ ،ليقػاـ
ليػػـ مػػا يح ػػمكف بػػو الحاجػػات األساسػػية مػػف المهكػػؿ كالممػػبس كالمسػػكف ،كقػػد ذىػػب إلػػق ذلػػؾ جميػػكر العقيػػاء مػػف الحنعيػػة ٕٜم،
كالمالكية ٖٜم ،كالضزالل مف العالعية ٜٗم ،كالحنابمة ٜ٘م ،كابف حزـ ٜٙم.
واستدلوا عمى ذلك بما يمي:

شو ِور ِ
ون ِبالمَّو ِوو َوا ْل َيو ْووِم ْاخ ِخو ِور
ق َوا ْل َم ْغو ِور ِب َولَ ِكو َّ
ووى ُك ْم ِق َبو َل ا ْل َم ْ
س ا ْل ِبوَّور أ ْ
َن تَُولُّووا ُو ُجو َ
آمو َ
أولً :قػاؿ اهلل -تعػػالق :-لَ ْوي َ
ون ا ْل ِبوَّور َم ْون َ
الس ِ
ين وآتَى ا ْلما َل عمَى ح ِّب ِو َذ ِو ا ْلقُربى وا ْليتَامى وا ْلمس ِ
السو ِب ِ
الرقَ ِ
اب َو َّ
َوا ْلم َال ِئ َك ِة َوا ْل ِكتَ ِ
واب
يل َو َّ
ون َّ
ين َوِفوي ِّ
وائمِ َ
ين َو ْاب َ
واك َ
َ َ ُ
َْ َ َ َ َ َ َ
الن ِب ِّي َ َ
َ
الص َالةَ َوآتَى َّ
الزَكاةَ[البقرة.]ٔٚٚ :
ام
َوأَقَ َ َّ
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الص َوالةَ َوآتَوى َّ
الزَكواةَ ،لممػا
وام َّ
ككجو الد لػة أف سػياؽ اآليػة يػدؿ ىمػق أنػو لػـ يػرد بػو الزكػاة؛ لقكلػو -تعػالقَ  -وأَقَ َ
ىطؼ الزكاة ىمييا دؿ ىمق أنو لـ يرد الزكاة بال دقة المذككرة قبميا ،اكانما أراد بو حقكقا كاجبة لل الماؿ سكل الزكاة ٜٚم.
ثانياً :حديث لاطمة بنت قيس -رضل اهلل ىنيا -قالت :سهلت أك عسئؿ النبل  ىف الزكاة ،لقاؿ« :إف لل المػاؿ لحقػا
وى ُك ْم  ...اآلية ٜٛم.
س ا ْل ِبَّر أ ْ
َن تَُولُّوا ُو ُج َ
سكل الزكاة» .ثـ ت ىذه اآلية التل لل البقرة :لَ ْي َ
ككجو الد لة لل النص ىمق أف لل الماؿ حقا شير الزكاة.قػاؿ المػازرم :يحتمػؿ أف يكػكف ىػذا الحػؽ لػل مكضػع

ككقت تتعيف ليو المكاساةم ٜٜم.

كنكقش :بهف الحديث ضعيؼ ،كما تبيف ىند تدريجو.
ثالثاً :حديث أبق سعيد الددرم  قاؿ :بينما نحف لػل سػعر مػع النبػل  ،إذ جػاء رجػؿ ىمػق راحمػة لػو ،قػاؿ :لجعػؿ ي ػرؼ

ب ره يمينا كعما  ،لقاؿ رسكؿ اهلل « :مف كاف معو لضؿ ظير لميعد بو ىمق مف
لميعد بو ىمق مف

ظير لو ،كمف كػاف لػو لضػؿ مػف زاد

زاد لو» .قاؿ :لذكر مف أ ناؼ الماؿ ما ذكر ،حتق رأينا أنو

ككجو الد لة أف األمر لل الحديث يعيد إيجاب إنعاؽ العضؿ مف األمكاؿ

ٔٓٔم

حؽ ألحد منا لل لضؿم

ٓٓٔم

.

.

رابعواً :حػػديث ىمػػل بػف أبػػل طالػب  أف رسػػكؿ اهلل  قػػاؿ« :إف اهلل لػرض ىمػػق أشنيػاء المسػػمميف لػػل أمػكاليـ بقػػدر الػػذم
يسع لقراءىـ ،كلف تجيد العقراء إذا جاىكا كىركا إ لما ي نع أشنياؤىـ ،أ اكاف اهلل  يحاسػبيـ يػكـ القيامػة حسػابا عػديدا،
ثـ يعذبيـ ىذابا أليما» ٕٓٔم.
ككجو الد لة :أف لل ماؿ األشنياء حقا لمعقراء ىند حاجتيـ إليو ىمق سػبيؿ الكجػكب؛ لقكلػو « :إف اهلل لػرض»؛

لدؿ ذلؾ ىمق جكاز أف يعرض ىمق األشنياء ما يسد حاجة العقراء ىند ىدـ كعاية الزكاة ٖٓٔم.
خامساً :االجماع :كممف نقؿ االجماع ىمق ذلؾ ابف حزـ
القول الثاني:

ٗٓٔم

كابف العربل ٘ٓٔمكالقرطبل

ٔٓٙم

كأبك حياف األندلسل ٔٓٚم.

يجب لل المالحؽ سكل الزكاة ،كقد ذىب إلق ذلؾ جميكر العالعية ٔٓٛم ،كاستدلكا بما يمل:

أولً :ما ركاه أبك ىريرة  أف أىرابيا أتػق النبػل  لقػاؿ :دلنػل ىمػق ىمػؿ إذا ىممتػو ددمػت الجنػة .قػاؿ« :تعبػد اهلل

تعرؾ بو عيئا ،كتقيـ ال

ة المكتكبة ،كتؤدل الزكاة المعركضة ،كت كـ رمضاف» .قاؿ :كالذم نعسل بيػده

ىذا .لمما كلق قاؿ النبل « :مف سره أف ينظر إلق رجؿ مف أىؿ الجنة لمينظر إلق ىذا» ٜٔٓم.

أزيػد ىمػق

ككجػػو الد لػػة أف النبػػل أق ػره ىمػػق أنػػو إذا لػػـ يػػزد كلػػـ يػػنقص ىمػػق ىػػذه األىمػػاؿ لقػػد أتػػق بمػػا ىميػػو ،كأف تقييػػده لمزكػػاة
بالمعركضة احتراز ىف

التطكع ألنيا زكاة لضكية ،أك ىف المعجمػة قبػؿ الحػكؿ لإنيػا زكػاة لكنيػا ليسػت معركضػة ،كبالتػالل
دقة ّ

لميس ىميو لل الماؿ سكل الزكاة

ٓٔٔم

.

كنكقش بهنو يحتمؿ أف يكػكف ىػذا الحػديث لػل أكؿ االسػ ـ قبػؿ كركد لػرائض النيػل ،كيحتمػؿ أف يكػكف قكلػو:

أزيػد ىمػق

ىػػذا ك أنقػػصم ىمػػق معنػػق التهكيػػد لػػل المحالظػػة ىمػػق الكلػػاء بػػالعرائض المػػذككرة ،مػػف شيػػر نق ػػاف عػػلء مػػف حػػدكدىا ،كيكػػكف
الك ـ إدبا ار ىف

دؽ الطاىة ك حيع ا ئتمار ٔٔٔم.

ثانياً :ركل أبك ىريرة أف النبل  قاؿ« :إذا أديت زكاة مالؾ ،لقد قضيت ما ىميؾ» ٕٔٔم .ككجو الد لة أف الحديث يعيػد
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أف الماؿ ليس ليو حؽ كاجب سكل الزكاة ٖٔٔم.
كنػػكقش بػػهف اهلل أكىػػد بالكيػػؿ لمػػف منػػع المػػاىكف ،كىػػك العػػلء التالػػو كالق ػػعة كالمضرلػػة كاألعػػياء التػػل لػػيس لمزكػػاة
لييا مدد  ،كىذا يػدؿ ىمػق أف لػل المػاؿ حػؽ سػكل الزكػاة ،إ أف ىػذه األعػياء كاف كانػت مػهمكرة بيػا لكػف حكميػا لػيس
كالعرض ،ليذه مف مكارـ األد ؽ ،كالمؤمف

يكمؿ إيمانو إ بمكارـ األد ؽ ٗٔٔم.

الترجيح:

ىند النظر لل أدلة القكؿ األكؿ يجد الباحث أنيا أدلػة

ػحيحة باسػتثناء مػا قيػؿ لػل تدػريا حػديث إف لػل المػاؿ

حقا سكل الزكاةم ،كما أف كجو ا سػتد ؿ بيػا قػكم ،بينمػا أدلػة القػكؿ الثػانل نكقعػت كرد ىمييػا ،كبالتػالل لػإف األ ػؿ أف
الزكاة كاجبة ،كالتبرع مندكب لل حالة كعاية الزكػاة ،كىػذا مػا يحمػؿ ىميػو أدلػة القػكؿ الثػانل .كلكػف ىنػد ىػدـ كعايػة أمػكاؿ
الزكاة كالمكارد األدرل بحاجات العقراء ،ي ػبع لػرض حػؽ لػل أمػكاؿ األشنيػاء ضػركرة حتميػة ،كىػذا مػا عيحمػؿ ىميػو أدلػة
القكؿ األكؿ ،كيؤيد ذلؾ ما يهتل:
ٔ -مػا كرد ىػػف النبػل  مننعػػل كمػاؿ االيمػػاف ىػف مػػف يتػػرؾ جػاره لػػل حػاؿ حاجتػػو ،لقػد قػػاؿ -ىميػو ال ػ ة كالسػ ـ:-
«لػػيس المػػؤمف بالػػذم يعػػبع كجػػاره جػػائع» ٘ٔٔم ،ككرد أف النبػػل  أمػػر بإطعػػاـ الجػػائع لقػػاؿ« :لكػكا العػػانل ،كأطعمػكا
الجائع ،كىكدكا المريض» ٔٔٙم.

ٕ -كجبت نعقة القريب المكسر ىمق قريبو العاجز ىف العمؿ ،كلل حكـ العجز قعكده ىف العمؿ بسبب شالب
ليو ،ليجب ىمق االنساف تقديـ النعقات لكعاية أقاربو العقراء المحتاجيف كاآلباء كاألجداد كاألبناء كلركىيـ

ٖ -لكلل األمر لػل كقػت األزمػات

ٔٔٚم

يد لو
.

ػ حيات لػل إيجػاد نػكع مػف التػكازف ا قت ػادم ،كمػف أمثمػة ذلػؾ أف الرسػكؿ  حينمػا

ىػػاجر إلػػق المدينػػة آدػػق بػػيف الميػػاجريف العق ػراء كاألن ػػار ،لكػػاف يقاسػػـ الميػػاجرم مػػاؿ األن ػػارم ،ككػػاف أبػػك بكػػر 
يسكم لل العطاء مف الضنػائـ بػيف النػاس ،كحينمػا اتسػعت العتكحػات االسػ مية ،أجمػع ال ػحابة بقيػادة ىمػر بػف الدطػاب
 ىمػػق ىػػدـ تكزيػػع األ ارضػػل بػػيف العػػاتحيف ،اكانمػػا تركػػت لػػل أيػػدم أىميػػا؛ حعاظػػا ىمػػق مبػػدأ الت ػكازف ا قت ػػادم بػػيف
الرىية جميعا ،سكاء أكانكا مسمميف أـ شير مسمميف ٔٔٛم.

كلكػػف يجػػدر التنبيػػو أف لػػرض االمػػاـ أمػكا ىمػػق األشنيػػاء قػػدر مػػا يكعػػل حاجػػات الػػب د العامػػة يجػػب أف يكػػكف بالعػرائط

اآلتية ٜٔٔم:
ٔم
ٕم

أف تككف ىناؾ حاجة حقيقية بالدكلة إلق الماؿ ،ك يكجد مكرد آدر لتحقيؽ األىداؼ اكاقامة الم الع ،دكف إرىػاؽ
الناس بالتكاليؼ.

أف تكزع ىذه األىباء بالعدؿ ،بحيث

ٖم

أف ت رؼ ىذه األمكاؿ لل الم الع العامة لخمة.

ٗم

مكالقػػة الجيػػات المدت ػػة لػػل االلتػػاء كػػدائرة االلتػػاء كنحكىػػا لػػل الدكلػػة كأف يكػػكف رأييػػا مسػػتق ؛ ألف األ ػػؿ لػػل أمػكاؿ

٘م

يرىؽ لريؽ مف الرىية لحساب لريؽ آدر ،ك تحابق طائعة كتكمؼ أدرل.

األلراد الحرمة ،كاأل ؿ أيضا براءة الذمة مف األىباء كالتكاليؼ.

أف يككف بعد أدذ الزكاة المعركضة ،كىند ىدـ كعاية أمكاؿ الزكاة كمكارد الدكلة األدرل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فادي اجلبور

ٙم

أف

يككف ذلؾ ب كرة دائمة ،اكانما يؤدذ ىند الضركرة لقط ،كالضركرة تقدر بقدرىا.

اخلامتة.

أول :النتائج:

ٔ -األماف لمعامميف ىك الععكر كاالحساس بالراحة كالطمهنينة الناتا ىف إجراءات الكقاية كالحماية كالػدلاع التػل قامػت
كتقكـ بيا الدكلة ،ضماف السبؿ العيش الكريـ كتهميف المستقبميـ تحت أم ظرؼ.
ٕ -الجائحػة كػؿ مػػا

يمكػف دلعػػو ،سػكاء أكػػاف آلػة سػػماكية أـ شيرىػا؛ كالنػػار كالػريع السػػمكـ كالػثما كالضػػرؽ بالسػيؿ كالبػػرد

كالطير الضالب كالمطر المضر كالدكد كالقحط كالععف كالجراد كالجيش الكثير كالمص كالجميد كالضبار المعسد كاألكبئة.

ٖ -أىطت العريعة االس مية لمقاضل الحؽ ىند تحقػؽ العػذر الطػارئ كىػدـ إمكانيػة اسػتمرار العمػؿ أف يحكػـ بتعػديؿ
قيمػة ا لتػزاـ التعاقػػدم كتكزيػػع ىػػبء الدسػػارة ىمػػق الطػرليف ،أك إرجػػاء تنعيػػذ ا لتػزاـ ،أك لسػػا العقػػد ،بحيػػث يكػػكف
حكـ القاضل ىمق ضكء ما تقتضيو العدالة لل كؿ حالة ىمق حدة.
ٗ -إذا أدل الكباء إلق إلحاؽ ظرؼ قاىر يجعؿ ا ستمرار لل تنعيذ العقد مستحي بالنسبة لخجير الداص حسب رأم
القضاء كما سبؽ ،كالعمؿ ممنكىا بالنسبة لخجير المعترؾ ،لإف ىناؾ اقتراحات كتدابير عرىية تسػتطيع الدكلػة أف

تهدذ بيا حاضرا ،كأف تعمؿ ىمػق بعضػيا مسػتقب تحػت إعػراؼ لجػاف مدت ػة تحسػبا لمثػؿ ىػذه الظػركؼ ،منيػا:
إنعػػاء ػػناديؽ التػػهميف التعػػاكنل ،اكالزاميػػة دلػػع الزكػػاة كج ػكاز تعجيميػػا ،اكال ػزاـ األشنيػػاء بمسػػاىدة العق ػراء ىنػػد ىػػدـ
كعاية الزكاة كالمكارد األدرل.
ثانياً :التوصيات:

ٔ -العمؿ ىمق إنعاء مؤسسات أك جمعيات لمعماؿ ،بحيث يككف لكؿ أ حاب حرلػة أك منعػعت متعػابية جمعيػة دا ػة
بيـ ،كيككف ليا مجمس منتدب يمثميا أماـ الدكلة دا ة لل أكقات األزمات.

ٕ -تعػػجيع إنعػػاء التػػهميف التعػػاكنل االسػ مل دادػػؿ ىػػذه الجمعيػػات بحيػػث يكػػكف رديعػػا ل ػػندكؽ التعطػػؿ ىػػف العمػػؿ،
كمػػد ار لػػددؿ إضػػالل لمعمػػاؿ ىػػف طريػػؽ اسػػتثمار أمكالػػو كتكزيػػع ربحيػػا ىمػػييـ ،كمسػػاىدا لمعمػػاؿ لػػل الحػػا ت التػػل
يعمميا قانكف التعطؿ.
ٖ -إىػادة النظػر لػل قػػانكف الزكػاة اكالزاميتيػا ،كطػرؽ جمعيػػا ك ػرليا لػل م ػارليا العػػرىية ،كتقػديميا ىمػق الضػرائب
المعركضة ،بحيث تككف الضرائب استثنائية ،كتككف كلؽ معايير العدالة كلل حا ت الضركرة لقط.

اهلواوش.
ٔم ابف ماجة أبك ىبد اهلل محمد بف يزيد القزكينل ت ٖٕٚىػم ،السنن ،تحقيؽ :ععيب األرنؤكط كآدركف ،دار الرسالة العالمية،

ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ/ـ ،طٔم ،باب إجارة األجير ىمق طعاـ بطنو ،جٖ ،صٔٔ٘ ٖٕٗٗم .كقاؿ المحقؽ :حسف لضيره ،كىذا
إسناد ضعيؼ لضعؼ ىبد الرحمف بف زيد بف أسمـ.
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕم سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المدمل العامل ،أبك القاسـ الطبرانل ت ٖٓٙىػم ،المعجم األوسط ،تحقيؽ :طارؽ ابف
ىكض اهلل بف محمد ،ىبد المحسف بف إبراىيـ الحسينل ،دار الحرميف ،القاىرة ،جٔ ،صٜ٘ٛٚ ٕٚم .كذكره الييثمل :كقاؿ:

ركاه أبك يعمق ،كليو م عب بف ثابت كثقو ابف حباف كضععو جماىة ،ينظر :أبك الحسف نكر الديف ىمل بف أبل بكر ابف

سميماف الييثمل ت ٛٓٚىػم ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تحقيؽ :حساـ الديف القدسل ،مكتبة القدسل ،القاىرةٔٗٔٗ ،ىػ/

ٜٜٗٔـ ،جٗ ،ص.ٜٛ

ٖم محمد بف إسماىيؿ أبك ىبداهلل البدارم ،الصحيح ،تحقيؽ :محمد زىير بف نا ر النا ر ،دار طكؽ النجاةٕٕٔٗ ،ىػ طٔم،
باب ما يذكر لل الطاىكف ،ج ،ٚصٖٓٔ ٕٜ٘ٚم .كمسمـ بف الحجاج أبك الحسف ت ٕٔٙىػم ،الصحيح ،تحقيؽ :محمد
لؤاد ىبد الباقل ،دار إحياء التراث العربل ،بيركت ،باب الطاىكف كالطيرة كالكيانة ،جٗ ،صٕٕٜٓٗٔ ٔٚم.

ٗم مسمـ ،الصحيح ،باب اجتناب المجذكـ كنحكه ،جٗ ،صٕٕٕٖ٘ٔ ٔٚم.
٘م البدارم ،الصحيح ،باب

ىامة ،ج ،ٚص٘ٚٚٔ ٖٔٛم.

ِ
يب َنا إَِّل َما َكتَ َب المَّ ُو لَ َنا ،ج ،ٛصٜٙٙٔ ٕٔٚم.
ٙم البدارم ،الصحيح ،باب قُ ْل لَ ْن ُيص َ
ٚم ينظر :إبراىيـ م طعق كآدركف ،المعجم الوسيط ،مجمع المضة العربية بالقاىرة ،دار الدىكة ،جٔ ،ص .ٕٛكمحمد بف محمد
ابف ىبد الرزاؽ الحسينل ،أبك العيض ،مرتضق الزبيدم ت ٕ٘ٓٔىػم ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تحقيؽ :مجمكىة
مف المحققيف ،دار اليداية ،جٖٗ ،صٗ.ٔٛ

ٛم رزاف

ح ،الفرق بين األمن واألمان ،بتاريا  ٜٔيكنيك https: //mawdoo3.com/ ٕٓٔٛ

ٜم المرجع السابؽ.
ٓٔم م طعق ،المعجم الوسيط ،جٕ ،ص .ٕٙٛكأحمد مدتار ىبد الحميد ىمر ت ٕٗٗٔىػم ،معجم المغة العربية المعاصرة،
ىالـ الكتبٕٜٔٗ ،ىػٕٓٓٛ /ـ ،طٔم ،جٕ ،ص٘٘٘ٔ.

ٔٔم قانون العمل األردني لسنة .2::7
ٕٔم عمس الديف محمد بف ىبد اهلل الزركعل الم رم الحنبمل ت ٕٚٚىػم ،شرح الزركشي ،طٔ ،دار العبيكافٖٔٗٔ ،ىػٜٜٖٔ/ـ،
جٗ ،صٖٕٗ.

ٖٔم م طعق ،المعجم الوسيط ،جٔ ،ص .ٕ٘ٙكالزركعل ،شرح الزركشي ،جٗ ،صٕٗٗ.
ٗٔم مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب العيركزآبادم ت ٛٔٚىػم ،القاموس المحيط ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث لل
مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة لمطباىة كالنعر كالتكزيع ،بيركت ،طٛمٕٔٗٙ ،ىػٕٓٓ٘ /ـ ،جٔ ،ص٘٘ .كالدميؿ ابف

أحمد العراىيدم ت ٓٔٚىػم ،كتاب العين ،تحقيؽ :ميدم المدزكمل اكابراىيـ السامرائل ،دار كمكتبة الي ؿ ،ج ،ٛص.ٗٔٛ

٘ٔم الزبيدم ،تاج العروس ،جٖ٘ ،صٖٗ٘.

ٔٙم https: //www.marefa.org/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
ٔٚم أبك ن ر إسماىيؿ بف حماد الجكىرم العارابل ت ٖٖٜىػم ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد ىبد الضعكر
ىطار ،دار العمـ لمم ييف ،بيركتٔٗٓٚ ،ىػٜٔٛٚ/ـ ،طٗم ،جٔ ،صٓ .ٖٙكم طعق ،المعجم الوسيط ،جٔ ،ص٘ٗٔ.

ٔٛم الزبيدم ،تاج العروس ،ج ،ٙصٖ٘٘.
ٜٔم محمد ركاس قمعجل  -حامد

ادؽ قنيبل ،معجم لغة الفقيال ،دار النعائسٔٗٓٛ ،ىػٜٔٛٛ /ـ ،طٕم ،جٔ ،ص.ٔ٘ٚ

ٕٓم ىبد الكريـ بف محمد الرالعل القزكينل ت ٖٕٙىػم ،فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير ،دار العكر ،بيركت ،ج ،ٜصٓٓٔ.
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كأبك زكريا محيل الديف يحيق بف عرؼ النككم ت ٙٚٙىػم ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،تحقيؽ :زىير العاكيش ،المكتب
االس مل ،بيركت -دمعؽ -ىمافٕٔٗٔ ،ىػٜٜٔٔ /ـ ،طٖم ،جٖ ،ص٘ .٘ٙىبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة
المقدسل ،أبك العرج ،عمس الديف ت ٕٙٛىػم ،الشرح الكبير عمى متن المقنع ،دار الكتاب العربل ،جٗ ،ص.ٕ٘ٚ
ٕٔم ينظر :عمس الديف أبك ىبد اهلل محمد بف محمد ،الحطاب الرُّىينل ت ٜٗ٘ىػم ،مواىب الجميل في شرح مختصر خميل،
دار العكر ،بيركتٕٔٗٔ ،ىػٜٜٕٔ /ـ ،طٖم ،جٗ ،ص.٘ٓٚ

ٕٕم ينتظـ العذر القاىر كالعذر الطارئ تحت مسمق نظرية الظركؼ الطارئة لل العقو االس مل ،كتقكـ ىذه النظرية ىمق أف

ظرلا أك ىذ ار دا ا أك ىاما قد ط أر بعد إبراـ العقد كقبؿ أك أثناء تنعيذه ،مما لـ يكف متكقعا ك ممكف الدلع شالبا ،حتق

ي بع مستحي

مرىقا لحسب لل بعض الحا ت ،جعؿ تنعيذ ا لتزاـ التعاقدم ضا ار بالمديف ضر ار زائدا أك لاحعا ،كشير

مستحؽ بالعقد .ينظر :لتحل الدرينل ،النظريات الفقيية ،جامعة دمعؽٜٜٔٚ ،ٜٜٔٙ ،ـ ،طٕم ،ص.ٔٗٛ
ٖٕم القبانل ،محمد رعيد ،بحث نظرية الظركؼ الطارئة لل العقو االس مل كالقانكف الكضعل ،مجمة المجمع الفقيي اْسالمي،
عٕ ،ٔٗٓٛ ،ص.ٔٓٚ

ٕٗم الجائحة ما أتمؼ مف معجكز ىف دلعو ىادة ،قد ار مف ثمر أك نبات بعد بيعو .ينظر :سميماف بف دمؼ الباجل ،المنتقى
شرح الموطأ ،دار الكتاب االس مياٗ ،صٕٖٕ .كأبك محمد مكلؽ الديف ىبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسل ت ٕٓٙىػم،

المغني ،مكتبة القاىرةٖٔٛٛ ،قٜٔٙٛ ،ـ ،جٗ ،ص .ٕٔٙكراجع تعريؼ الجكائع لل المبحث األكؿ.

ٕ٘م العذر ىك العجز ىف المضل لل مكجب العقد إ بتحمؿ ضرر شير مستحؽ بالعقد .ينظر :أبك بكر مسعكد بف أحمد الكاسانل
ت ٘ٛٚقم ،بدائع الصنائع ،طٕ ،دار الكتب العممية ،بيركت جٗ ،ص .ٜٔٚككماؿ الديف محمد بف ىبد الكاحد السيكاسل

ت ٔٙٛقم ،فتح القدير ،دار العكر ،بيركت ،ج ،ٜص.ٔٗٚ

ٕٙم قذالل الضنانيـ ،العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقو اْسالمي ،دار النعائسٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٛ /ـ ،طٔم،
صٔٔٔ.ٕٔٔ -

ٕٚم مسمـ ،الصحيح ،باب تراحـ المؤمنيف كتعاطعيـ كتعاضدىـ ،جٗ ،صٕ٘ٛٙ ٜٜٜٔم.
ٕٛم البدارم ،الصحيح ،باب تعاكف المؤمنيف بعضيـ بعضا ،ج ،ٛصٕٔ ٕٙٓٙم .مسمـ ،الصحيح ،باب تراحـ المؤمنيف كتعاطعيـ
كتعاضدىـ ،جٗ ،صٕ٘ٛ٘ ٜٜٜٔم.

ٕٜم ىذه الديارات تستند إلق نظرية الظركؼ الطارئة التل جاءت مبثكثة ليكتب العقو االس مل ،كنظرية العذر ىند الحنعية ،ككضع
الجكائع ىند المالكية كالحنابمة ،كال مع ىمق األكسط ىند ابف ىابديف ،كجمعيا تحت نظرية كاحدة الدكتكر لتحل الدرينل ،كقد

نيضت بيا أدلة إجمالية كقكاىد كمية

مجاؿ لبسطيا لل البحث .ينظر :الدرينل ،النظريات الفقيية ،ص.ٖٔٚ -ٔٗٛ

ٖٓم الدرينل ،النظريات الفقيية ،صٔ٘ .ٖ٘-كأحمد ال كيعل عميبؾ ،نظرية الظركؼ الطارئة :أركانيا كعركطيا ،المجمة األردنية في
الدراسات اْسالمية ،جامعة آؿ البيت ،ع ٕٕٔٗٛ ،قٕٓٓٚ ،ـ ،ص.ٜٔٛ ،ٔٛٛ
ٖٔم ابف ىابديف ،محمد أميف بف ىمر بف ىبد العزيز ىابديف ت ٕٕ٘ٔىػم ،رد المحتار عمى الدر المختار ،دار العكر ،بيركت،
ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ /ـ ،طٕم ،ج ،ٙص.ٙٚ

ٕٖم مجمة مجمع العقو االس مل ،منظمة المؤتمر اْسالمي ،جدة ،ع ،ٜص.ٔٓٛٙ
ٖٖم https: //royanews.tv/news/215217
ٖٗم الدرينل ،النظريات الفقيية ،صٔ٘ .ٖ٘-كعميبؾ ،نظرية الظروف الطارئة :أركانيا وشروطيا ،ص.ٜٔٛ ،ٔٛٛ
اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع ( ً2021/1443 ،)3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3:2
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٖ٘م العرؽ بيف القكة القاىرة كالظركؼ الطارئة دراسة مقارنة بيف العقو االس مل كالقانكف الكضعل ،دالد ىمل سميماف بنل أحمد،
المجمة األردنية في الدراسات اْسالميةٕٔٗٚ ،ىػٕٓٓٙ /ـ ،ع ٕ ،صٔٛ

ٖٙم أبك محمد محمكد بف أحمد بدر الديف العينق ت ٘٘ٛىػم ،البناية شرح اليداية ،دار الكتب العممية ،بيركتٕٔٗٓ ،ىػ/
ٕٓٓٓـ ،طٔم ،جٓٔ ،صٖٔٗ .كأبك بكر بف حسف بف ىبد اهلل الكعناكم ت  ٖٜٔٚىػم ،أسيل المدارك «شرح إرشاد

السالك في مذىب إمام األئمة مالك» ،دار العكر ،بيركت ،طٕم ،جٕ ،ص .ٖٕٛكىبد العزيز بف إبراىيـ بف أحمد ،ابف

بزيزة ت ٖٙٚىػم ،روضة المستبين في شرح كتاب التمقين ،تحقيؽ :ىبد المطيؼ زكاغ ،دار ابف حزـٖٔٗٔ ،ىػٕٓٔٓ/ـ،
طٔم ،جٕ ،صٖ٘ٓٔ .كأبك الحسف ىمل بف محمد بف محمد بف حبيب الماكردم ت ٓ٘ٗىػم ،الحاو الكبير ،تحقيؽ:

العيا ىمل محمد معكض  -العيا ىادؿ أحمد ىبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركتٜٔٗٔ ،ىػٜٜٜٔ /ـ ،طٔم ،ج،ٚ

صٕ .ٖٜكابف قدامة ،المغني ،ج٘ ،صٖٖٖ .كأبك محمد ىمل بف أحمد حزـ ت ٗ٘ٙىػم ،المحمى ،دار العكر ،بيركت،
ج ،ٚصٔٔ.

ٖٚم ذىب الجميكر إلق أف االجارة

تعسا بالعذر الداص ،كذىب أبك حنيعة كأ حابو كابف حزـ إلق أنو يجكز لممكترم لسا

االجارة لمعذر الطارئ ىمق المستهجر قياسا ىمق ى ؾ العيف المستهجرة .ينظر :بدر الديف العينل ،البناية شرح اليداية،
جٓٔ ،ص .ٖٗٚكالعتاكل اليندية ،دار العكرٖٔٔٓ ،ق ،طٕم ،جٗ ،صٓٔٗ .كابف رعد الحعيد ،بداية المجتيد ونياية

المقتصد ،جٕ ،صٕٔ٘ .كالكعناكم ،أسيل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذىب إمام األئمة مالك» ،جٕ ،ص.ٖٕٛ
الماكردم ،الحاو الكبير ،ج ،ٚصٖ .ٖٜابف قدامة ،المغني ،ج٘ ،صٖٖٖ .كابف حزـ ،المحمى ،ج ،ٚصٓٔ.

ٖٛم السردسل ،المبسوط ،ج ،ٔٙص٘ .كابف ىابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ج ،ٙص.ٜٙ

ٖٜم أبك العباس عياب الديف القرالل ت ٗٙٛىػم ،الذخيرة ،تحقيؽ :محمد بك دبزة ،دار الضرب االس مل ،بيركت ،طٔ،
ٜٜٗٔـ ،ج٘ ،ص .ٖ٘ٛكمحمد بف يكسؼ بف أبل القاسـ ،أبك ىبد اهلل المكاؽ المالكل ت ٜٛٚىػم ،التاج واْكميل ،دار
الكتب العمميةٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔٗ/ـ ،طٔم ،ج ،ٚصٖ.٘ٙ

ٓٗم ابف قدامة ،المغني ،ج٘ ،ص .ٖٖٜ -ٖٖٛكى ء الديف أبك الحسف ىمل بف سميماف المرداكم الدمعقل ال الحل الحنبمل
المتكلقٛٛ٘ :ىػم ،اْنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،دار إحياء التراث العربل ،بيركت ،طٕم ،جٗٔ ،صٓ.ٗٙ

ٔٗم عمس الديف ،محمد بف أحمد الدطيب العربينل ت ٜٚٚىػم ،مغني المحتاج إلى معرفة المنياج ،دار الكتب العممية،
بيركتٔٗٔ٘ ،ىػٜٜٔٗ /ـ ،طٔم ،جٖ ،صٗ.ٗٛ

ٕٗم ابف حزـ ،المحمى ،ج ،ٚصٓٔ.
ٖٗم أبك ىبد اهلل محمد بف أحمد بف أبل بكر عمس الديف القرطبل ت ٔٙٚىػم ،الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي،
تحقيؽ :أحمد البردكنل اكابراىيـ أطعيش ،دار الكتب الم رية ،القاىرةٖٔٛٗ ،ىػ ٜٔٙٗ /ـ ،طٕم ،جٕٔ ،صٓٓٔ.

ٗٗم ابف حزـ ،المحمى ،ج ،ٚصٔٔ.

٘ٗم ابف قدامة ،المغني ،ج٘ ،ص.ٖٖٛ

ٗٙم الزركعل ،شرح الزركشي ،جٗ ،صٖٕٓ.

ٗٚم الماكردم ،الحاو الكبير ،ج ،ٚصٖ .ٖٜكالعربينل ،مغني المحتاج ،جٖ ،صٗ.ٗٛ
ٗٛم أبك ىبد اهلل محمد بف إدريس العالعل ت ٕٗٓىػم ،تفسير اْمام الشافعي ،تحقيؽ :د .أحمد بف م طعق العرَّاف ،دار
التدمرية ،المممكة العربية السعكديةٕٔٗٚ ،ىػٕٓٓٙ /ـ ،طٔم ،جٕ ،صٕ .ٜٙكالماكردم ،الحاو الكبير ،ج ،ٚصٖ.ٖٜ
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ٜٗم الماكردم ،الحاو الكبير ،ج ،ٚصٖ .ٖٜكالنككم ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،جٗ ،صٖٓٔ .كعمس الديف محمد ابف

أبل العباس عياب الديف الرممل ت ٗٓٓٔىػم ،نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،دار العكر ،بيركتٔٗٓٗ ،ىػٜٔٛٗ /ـ،
ط أديرةم ،ج٘ ،صٖ٘ٔ.

ٓ٘م أبك ىبد اهلل الحاكـ محمد بف ىبد اهلل النيسابكرم ،ابف البيع ت ٘ٓٗىػم ،المستدرك عمى الصحيحين ،تحقيؽ :م طعق

ىبد القادر ىطا ،دار الكتب العممية ،بيركتٔٗٔٔ ،ىػٜٜٔٓ /ـ ،طٔم ،جٕ ،ص ،ٙٙحديث رقـ ٖٕ٘ٗم .كقاؿ :ىذا

حديث

حيع االسناد ىمق عرط مسمـ كلـ يدرجاه.

ٔ٘م الكاسانل ،بدائع الصنائع ،جٗ ،ص .٘ٛكابف ىابديف ،رد المحتار ،ج ،ٜص٘.ٜ
ٕ٘م مجمة مجمع الفقو اْسالمي ،منظمة المؤتمر االس مل ،جدة ،ع ،ٜص.ٔٓٛٙ

ٖ٘م كىبة بف م طعق الزحيمل ،الفقو اْسالمي وأدلتو ،دار العكر ،دمعؽ ،طٗم ،ج ،ٚص.ٜٜٗٚ

ٗ٘م أحمد سالـ ممحـ ،التأمين التعاوني اْسالمي وتطبيقاتو ،ىمافٕٔٗٓ ،ىػٕٓٓٓ/ـ ،طٔم ،صٔ.ٙ

٘٘م ا لتزاـ بالتبرع مستحب ديانة ،كقيؿ كاجب قضاء ىند المالكية ،ك يكجد تعارض بيف التبرع كا لتزاـ؛ ألف التبرع يعنل الدلع
مف شير مقابؿ أك ىكض ،أما ا لتزاـ ليتعمؽ بتعيد المتبرع أك المحسف بالكلاء ما تبرع بو كىذا

يعارض التبرع ألف جية

المزكـ شير جية التبرع .ينظر :عمس الديف أبك ىبد اهلل محمد بف محمد الطرابمسل ،المعركؼ بالحطاب الرُّىينل ت ٜٗ٘ىػم،
تحرير الكالم في مسائل اللتزام ،تحقيؽ :ىبد الس ـ محمد العريؼ ،دار الضرب االس مل ،بيركتٔٗٓٗ ،ىػٜٔٛٗ /ـ ،طٔم،
جٔ ،صٗ٘ٔ.

الع بف حميد ،جمادل األكؿ ٖ٘ٗٔhttp: //almoslim.net/node/225700 ،

٘ٙم ينظر :قرار مجمع العقو االس مل ،المؤتمر الثانل بجدة مف ٓٔ  ٔٙ -ربيع الثانل  ٔٗٓٙىػ ٕٛ - ٕٕ/ديسمبر ٜ٘ٔٛـ ،مجمة
مجمع الفقو اْسالمي ،عٕ ،صٖ.٘ٙ
٘ٚم ممحـ ،التأمين التعاوني اْسالمي وتطبيقاتو ،صٔ.ٜ
٘ٛم ممحـ ،التهميف التعاوني اْسالمي وتطبيقاتو ،صٓ.ٚ
ٜ٘م ممحـ ،التأمين التعاوني اْسالمي وتطبيقاتو ،ص.ٜٛ
ٓٙم أدرجو البدارم كمسمـ مف حديث أبل ىريرة .البدارم ،الصحيح ،باب ا قتداء بسنف الرسكؿ ،ج ،ٜصٖٕٚٛٗ ٜم .كمسمـ،
الصحيح ،باب األمر بقتاؿ الناس حتق يقكلكا:

إلو إ اهلل محمد رسكؿ اهلل ،جٔ ،صٔ٘ ٖٕٕٓ -م.

ٔٙم أبك اسحاؽ إبراىيـ بف ىمل العيرازم ت ٗٚٙىػم ،الميذب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،جٔ ،ص.ٖٜٓ
ٕٙم أبك محمد مكلؽ الديف ىبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسل ت ٕٓٙىػم ،الكافي في فقو اْمام أحمد ،دار الكتب العممية،
بيركتٔٗٔٗ ،ىػٜٜٔٗ /ـ ،طٔم ،جٔ ،صٕٓٗ.

ٖٙم الكاسانل ،بدائع الصنائع ،جٕ ،صٖ٘.
ٗٙم القرالل ،الذخيرة ،جٖ ،صٖٗٔ.
٘ٙم العربينل ،مغني المحتاج ،جٕ ،ص.ٕٜٔ
ٙٙم ابف قدامة ،الكافي ،جٔ ،صٕٓٗ.
ٙٚم الكاسانل ،بدائع الصنائع ،جٕ ،صٖ٘ .كمحمد بف أحمد بف أبل أحمد ،أبك بكر ى ء الديف السمرقندم ت نحك ٓٗ٘ىػم،
تحفة الفقيال ،دار الكتب العممية ،بيركتٔٗٔٗ ،ىػٜٜٔٗ /ـ ،طٕم جٔ ،ص٘ .ٕٚكالقرالل ،الذخيرة ،جٖ ،صٖٗٔ.
كالعربينل ،مغني المحتاج ،جٕ ،ص .ٕٜٔكابف قدامة ،الكافي ،جٔ ،صٕٓٗ.
اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع ( ً2021/1443 ،)3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3:4
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حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٙٛم الكاسانل ،بدائع الصنائع ،جٕ ،صٖ٘ .كمحمد بف محمد بف محمكد ،أكمؿ الديف أبك ىبد اهلل البابرتل ت ٚٛٙىػم ،العناية
شرح اليداية ،دار العكر ،بيركت ،جٔ ،ص.ٗٛٚ

ٜٙم مالؾ بف أنس ت ٜٔٚىػم ،الموطأ ،تحقيؽ :بعار ىكاد معركؼ ك محمكد دميؿ ،مؤسسة الرسالة ،بيركتٕٔٗٔ ،ىػ ،جٔ،
ص.ٕٜ٘

ٓٚم الكاسانل ،بدائع الصنائع ،جٕ ،صٖ٘ .والبابرتي ،العناية شرح اليداية ،جٔ ،ص .ٗٛٚكالسمرقندم ،تحفة الفقيال ،جٔ،
ص٘ .ٕٚكالقرالل ،الذخيرة ،جٖ ،صٖٗٔ .كالعربينل ،مغني المحتاج ،جٕ ،ص .ٕٜٔكابف قدامة ،الكافي ،جٔ ،صٕٓٗ.

ٔٚم السمرقندم ،تحفة الفقيال ،جٔ ،ص٘.ٕٚ
ٕٚم ابف قدامة ،الكافي ،جٔ ،صٕٓٗ.

ٖٚم الكاسانل ،بدائع الصنائع ،جٕ ،صٖ٘ .كالبابرتل ،العناية شرح اليداية ،جٔ ،ص.ٗٛٚ
ٗٚم جريدة الغد األردنية ،العدد ٕٗ ،٘ٙتاريا ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٚـ

٘ٚم أبك المعالل برىاف الديف محمكد بف أحمد بف مازة البدارم ت ٙٔٙىػم ،المحيط البرىاني ،تحقيؽ :ىبد الكريـ سامل الجندم،
دار الكتب العممية ،بيركتٕٔٗٗ ،ىػٕٓٓٗ /ـ ،طٔم ،جٕ ،ص.ٕٙٚ

ٚٙم العربينل ،مغني المحتاج ،جٕ ،صٕٖٔ.

ٚٚم ابف قدامة ،المغني ،جٕ ،صٓ .ٗٚكمن كر بف يكنس بف
اْقناع ،دار الكتب العممية ،بيركت ،جٕ ،ص٘.ٕٙ

ح الديف البيكتق ت ٔ٘ٓٔىػم ،كشاف القناع عن متن

ٚٛم ابف مازة ،المحيط البرىاني ،جٕ ،ص .ٕٙٚابف قدامة ،المغني ،جٕ ،صٔ.ٗٚ

ٜٚم أبك أحمد حميد بف مدمد ،ابف زنجكيو ت ٕٔ٘ىػم ،األموال ،تحقيؽ :عاكر ذيب لياض ،مركز الممؾ لي ؿ لمبحكث
كالدراسات االس مية ،السعكديةٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛٙ /ـ ،جٖ ،صٕٕٓٚ ٔٔٚٛم

ٓٛم أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسق بدر الديف العينق ت ٘٘ٛىػم ،عمدة القار شرح صحيح البخار  ،دار إحياء التراث
العربل ،بيركت ،ج ،ٜص.ٗٚ

ٔٛم ابف قدامة ،المغني ،جٕ ،صٓ.ٗٚ

ٕٛم ابف مازة ،المحيط البرىاني ،جٕ ،ص.ٕٙٚ

ٖٛم ابف اليماـ السيكاسل ،فتح القدير ،جٔ ،ص.٘ٔٛ ،٘ٔٚ
ٗٛم العربينل ،مغني المحتاج ،جٕ ،صٕٖٔ.

٘ٛم البيكتل ،كشاف القناع ،جٕ ،ص٘ .ٕٙكابف قدامة ،المغني ،جٕ ،صٔ.ٗٚ
ٛٙم ابف رعد الحعيد ،بداية المجتيد ،جٕ ،ص.ٖٙ

ٛٚم ركاه ابف ماجة كالدارقطنل ،ينظر :ابف ماجة ،السنن ،كتاب الزكاة ،باب مف استعاد ما  ،جٔ ،صٜٕٔٔٚ ٘ٚم .ابف
زنجكيو ،األموال ،جٖ ،ص .ٜٔٙكالدارقطنل ،السنن ،كتاب الزكاة ،باب كجكب الزكاة بالحكؿ ،جٕ ،ص .ٜٗٙكجاء مف

ركايات كطرؽ مدتمعة ليست كميا ضعيعة ،لما ركم ىف أنس  كىائعة كابف ىمر -رضل اهلل ىنيما ،-كركم ىف ىمل

 مرلكىا كمكقكلا ،ككذلؾ ما ركم ىف ىائعة كابف ىمر -رضل اهلل ىنيما -مكقكلا ليل ركايات

حيحة ،بؿ ذكر

العمماء أف ما ركم ىف ابف ىمر -رضل اهلل ىنيما -مكقكلا لو حكـ الرلع كما قاؿ ال نعانل :لو حكـ الرلع إذ
ل جتياد ليو ،كتؤيده آثار

مسرح

حيحة ىف الدمعاء األربعة كشيرىـم .ينظر :محمد بف إسماىيؿ ال نعانل ،ت ٕٔٔٛىػم ،سبل

السالم ،دار الحديث ،جٔ ،صٕٗ٘.
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ٛٛم ابف رعد الحعيد ،بداية المجتيد ،جٕ ،ص.ٖٙ
ٜٛم ابف قدامة ،المغني ،جٕ ،صٓ.ٗٚ
ٜٓم ابف قدامة ،المغني ،جٕ ،صٓ.ٗٚ
ٜٔم ابف قدامة ،المغني ،جٕ ،صٓ.ٗٚ

ٕٜم السردسل ،المبسوط ،جٓٔ ،صٕٓ.كينظر :حاعية ابف ىابديف ،رد المحتار ،ج٘ ،صٖٖٓ.
ٖٜم القرالل ،الذخيرة ،جٖ ،ص .ٖٜٛحاشية الدسوقي ،جٕ ،ص.ٕٓٚ

ٜٗم أبك حامد محمد بف محمد الضزالل ت ٘ٓ٘ىػم ،المستصفى ،تحقيؽ :محمد ىبد الس ـ ىبد العالل ،دار الكتب العممية ،بيركت،
ٖٔٗٔىػٜٜٖٔ/ـ ،طٔم ،جٔ ،ص.ٔٚٚ

ٜ٘م كسمكىا :الكمؼ السمطانية .ينظر :تقل الديف أبك العباس أحمد بف ىبد الحميـ ابف تيمية ت ٕٚٛىػم ،جامع المسائل،
تحقيؽ :محمد ىزير عمس ،دار ىالـ العكائد لمنعر كالتكزيعٕٕٔٗ ،ىػ ،طٔم ،ج٘ ،ص٘ .ٖٜكالمرداكم ،اْنصاف ،جٗٔ،
ص.ٕٗٚ

ٜٙم ابف حزـ ،المحمى ،جٗ ،صٔ.ٕٛ
ٜٚم ينظر :أحمد بف ىمل أبك بكر الرازم الج اص الحنعل ت ٖٓٚىػم ،أحكام القرآن ،تحقيؽ :ىبد الس ـ محمد ىمل عاىيف،
دار الكتب العممية بيركتٔٗٔ٘ ،ىػٜٜٔٗ/ـ ،طٔم ،جٔ ،صٓ.ٔٙ

ٜٛم أدرجو الترمذم مف حديث لاطمة بنت قيس ،محمد بف ىيسق الترمذم ،أبك ىيسق ت ٕٜٚىػم ،السنن ،تحقيؽ :محمد لؤاد

ىبد الباقل جػ ٖم ،عركة مكتبة كمطبعة م طعق البابل الحمبل  -م رٖٜٔ٘ ،ىػٜٔٚ٘ /ـ ،طٕم ،باب :ما جاء أف لل الماؿ
حقا سكل الزكاة ،جٖ ،صٙٙٓ ٖٜم كقاؿ« :ىذا حديث إسناده ليس بذاؾ ،كأبك حمزة ميمكف األىكر يضعؼ».

ٜٜم مكسق عاىيف عيف ،فتح المنعم شرح صحيح مسمم ،دار العركؽٕٖٔٗ ،ىػٕٕٓٓ /ـ ،طٔم ،جٗ ،ص.ٖٔٙ
ٓٓٔم أدرجو مسمـ ،الصحيح ،كتاب المقطة ،باب :استحباب المكاساة بعضكؿ الماؿ ،جٖ ،صٖٗ٘ٔ ٕٔٚٛم.
ٔٓٔم أبك محمد محمكد بف أحمد الحنعق بدر الديف العينق ت ٘٘ٛىػم ،عمدة القار شرح صحيح البخار  ،دار إحياء التراث
العربل ،بيركت ،ج ،ٜصٗ٘.

ٕٓٔم سميماف بف أحمد بف أيكب ،أبك القاسـ الطبرانل ت ٖٓٙىػم ،المعجم األوسط ،تحقيؽ :طارؽ بف ىكض اهلل بف محمد،
ىبد المحسف بف إبراىيـ الحسينل ،دار الحرميف ،القاىرة ،جٗ ،صٖٜ٘ٚ ٗٛم .قاؿ الييثمل :ثابت مف رجاؿ ال حيع،

كبقية رجالو كثقكا كلييـ ك ـ .الييثمل ،مجمع الزوائد ،جٖ ،صٕ.ٙ
ٖٓٔم أسامة بف سعيد القحطانل كآدركف ،موسوعة اْجماع في الفقو اْسالمي ،دار العضيمة لمنعر كالتكزيع ،الرياض -المممكة
العربية السعكديةٖٖٔٗ ،ىػٕٕٓٔ /ـ ،طٔم ،ج٘ ،صٓٓ.ٙ

ٗٓٔم ينظر :ابف حزـ ،المحمى ،جٗ ،صٔ.ٕٛ
٘ٓٔم ينظر :محمد بف ىبد اهلل أبك بكر بف العربل ت ٖٗ٘ىػم ،أحكام القرآن ،مراجعة كتدريا :محمد ىبد القادر ىطا ،دار الكتب
العممية ،بيركتٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ /ـ ،طٖم ،جٔ ،ص.ٛٛ

ٔٓٙم ينظر :محمد بف أحمد بف أبل بكر بف لرح عمس الديف القرطبل ت ٔٙٚىػم ،الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي،
تحقيؽ :أحمد البردكنل اكابراىيـ أطعيش ،دار الكتب الم رية ،القاىرةٖٔٛٗ ،ىػٜٔٙٗ /ـ ،جٕ ،صٕٕٗ.

ٔٓٚم ينظر :أبك حياف محمد بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسل ت ٘ٗٚىػم ،البحر المحيط ،تحقيؽ:

دقل محمد جميؿ،

اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع ( ً2021/1443 ،)3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3:6

23

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 3, Art. 14

حتقيق األواُ لمعاومني يف زوَ األوبئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار العكر ،بيركتٕٔٗٓ ،ىػ /جٕ ،ص.ٖٔٛ
ٔٓٛم أبك الحسيف يحيق بف أبل الدير العمرانل ت ٘٘ٛىػم ،البيان في مذىب اْمام الشافعي ،تحقيؽ :قاسـ محمد النكرم،

دار المنياج ،جدةٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ/ـ ،جٖ ،ص .ٖٔٛكأحمد بف ىمل بف حجر أبك العضؿ العسق نل العالعل ،فتح
البار شرح صحيح البخار  ،دار المعرلة ،بيركت ،ٖٜٔٚ ،جٓٔ ،ص.ٕٛ

ٜٔٓم أدرجو البدارم مف حديث طمحة بف ىبيد اهلل ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب :كجكب الزكاة ،جٕ ،ص٘ٓٔ ٖٜٔٚم.
كأدرجو مسمـ ىف أبل ىريرة ،الصحيح ،باب بياف االيماف الذم يددؿ بو الجنة ،جٔ ،صٗٗ ٗٔم.

ٓٔٔم أحمد بف محمد بف أبق بكر ،أبك العباس ،عياب الديف ت ٖٕٜىػم ،إرشاد السار لشرح صحيح البخار  ،المطبعة الكبرل
األميرية ،م رٖٕٖٔ ،ىػ ،طٚم ،جٖ ،صٗ.

ٔٔٔم ابف بطاؿ أبك الحسف ىمل بف دمؼ بف ىبد الممؾ ت ٜٗٗىػم ،شرح صحيح البخار  ،تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ،
مكتبة الرعد ،الرياضٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ ،طٕم ،جٔ ،ص٘ٓٔ.

ٕٔٔم أدرجو الترمذم ،السنن ،باب :ما جاء إذا أديت الزكاة لقد قضيت ما ىميؾ ،كقاؿ :ىذا حديث شريب ،جٖ ،صٖٔ
ٙٔٛم ،كابف حباف ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،ذكر البياف بهف المرء إذا أدرج حؽ اهلل مف مالو ليس ىميو شير ذلؾ إ أف

يككف متطكىا بو ،ج ،ٛصٔٔ ٖٕٔٙم ،الحاكـ ،المستدرك ،كتاب الزكاة ،جٔ ،صٔٗٗٓ ٘ٗٛم.

ٖٔٔم أبك ىمر يكسؼ بف ىبد اهلل بف محمد بف ىبد البر القرطبل ت ٖٗٙىػم ،الستذكار ،تحقيؽ :سالـ محمد ىطا ،محمد ىمل
معكض ،دار الكتب العممية ،بيركتٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ/ـ ،طٔم ،جٖ ،ص٘ .ٔٚينظر :أحمد بف ىمل أبك بكر الرازم

الج اص ت ٖٓٚىػم ،أحكام القرآن ،تحقيؽ :ىبد الس ـ محمد ىمل عاىيف ،دار الكتب العممية بيركتٔٗٔ٘ ،ىػٜٜٔٗ/ـ،
طٔم ،جٖ ،ص.٘ٗٚ

ٗٔٔم ينظر :ج ؿ الديف ىبد الرحمف بف بكر السيكطل ت ٜٔٔىػم كآدركف ،شرح سنن ابن ماجة ،قديمل كتب دانة ،كراتعل،
جٔ ،ص.ٕٔٛ

٘ٔٔم أدرجو سميماف بف أحمد بف أيكب ،أبك القاسـ الطبرانل ت ٖٓٙىػم مف حديث ابف ىباس ،المعجم الكبير ،تحقيؽ :حمدم
ابف ىبد المجيد السمعل ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،طٕم ،جٕٔ ،صٗ٘ٔ ٕٔٗٔٚم .قاؿ الييثمل :كرجالو ثقات .ينظر:
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،ٛصٖٔ٘٘٘ ٔٙٚم.
ٔٔٙم البدارم مف حديث أبل مكسق ،الصحيح ،جٗ ،صٖٓٗٙ ٙٛم.

ٔٔٚم ينظر :بف َم َازةَ ت ٙٔٙىػم ،المحيط البرىاني ،جٖ ،صٗ .٘ٛكالحطاب الرُّىينل المالكل ،مواىب الجميل في شرح
مختصر خميل ،جٗ ،صٕٔٔ .كأبك اسحاؽ إبراىيـ بف ىمل العيرازم ت ٗٚٙىػم ،الميذب ،دار الكتب العممية ،بيركت،
جٖ ،ص .ٜٔ٘كابف قدامة المقدسل ،الكافي ،جٖ ،ص.ٕٖٛ

ٔٔٛم ينظر :أبك الحسف ىمل بف محمد بف محمد بف حبيب الماكردم ت ٓ٘ٗىػم ،األحكام السمطانية ،دار الحديث ،القاىرة،
جٔ ،ص .ٕٜٜكىبد الكىاب د ؼ ت ٖ٘ٔٚىػم ،السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية ،دار

القمـٔٗٓٛ ،ىػٜٔٛٛ /ـ ،جٔ ،صٗٔٔ .كالزحيمل ،الفقو اْسالمي وأدلتو ،ج ،ٚص.ٜٜٗٚ

ٜٔٔم ينظر قرار مجمع البحكث االس مية لل المؤتمر األكؿ المنعقد سنة ٗ ٜٔٙـ ،قرار رقـ ٘م.
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