
322 
 

  نظریة الظروف الطارئة وعالقتھا بالجوائح

محمد بوكماش. أ  

 المركز الجامعي خنشلة
  

  :مقدمة
إن حدوث اختالل يف التوازن االقتصادي يف مرحلة الحقة على تكوين العقد، ونقصد ا مرحلة تنفيذ 

إن معاجلة مثل هذا االختالل، وإزالة الضرر الناشئ عنه تتم العقد، وذلك بسبب حوادث استثنائية عامة وغري متوقعة، ف
األحكام اخلاصة بنظرية الظروف الطارئة، اليت يظهر أثرها يف معظم العقود، لذا نصت عليها خمتلف إىل  استناداً

تشريعات الدول، وحظيت باهتمام الفقهاء وشراح القانون ووجدت هلا تطبيقات واسعة يف أحكام القضاء، وذلك 
  .لتحقيق التوازن العقدي، ومراعاة مقتضيات العدل بني أطراف العقد

وحرصا على حتقيق هذا اهلدف جند أن فقهاء املسلمني، وإن مل يصوغوا نظرية الظروف الطارئة كما هي يف  
نيني، القانون، إال أم يف الواقع عرفوا تطبيقات للظروف الطارئة تنطبق على مفهوم النظرية من وجهة نظر القانو

العذر يف عقد اإلجيار، تقلب قيمة النقود يف عقدي البيع والقرض على اخلصوص، : ويظهر ذلك باألخص يف مسائل
واجلوائح يف بيع الثمار، اليت وضع هلا فقهاء املالكية نظرية متكاملة  مل تدانيها حىت اآلن نظرية وضعيةن حيث مل تترك 

وضع احللول ملا قد يطرأ إىل   وجدت له احلل املناسب، بل جتاوزتأي مظهر من مظاهر املعامالت وقت وضعها إال
  . من مشاكل مستقبلية لتلك املعامالت

فما هي الصلة بني نظرية الظروف الطارئة واجلوائح ؟ وما مدى صالحية اجلوائح ألن تكون أساسا هلذه 
  النظرية؟ 

مث بيان العالقة بينهما  ،ئة واجلوائحلإلجابة عن هذا التساؤل سوف أستعرض تعريف كل من الظروف الطار
  :من خالل

 .هلما) التأصيل الفقهي( األساس القانوين   -
 .الشروط، واآلثار املترتبة عنهما  -
وأختم البحث باإلجابة عن مدى صالحية تأسيس نظرية الظروف الطارئة على مبدأ اجلوائح يف الفقه   -

  .اإلسالمي
ا لتعريف كل من الظروف الطارئة واجلوائح، والثاين لألساس خصص أوهلم: مطالبإىل  ومت تقسيم البحث

القانوين لنظرية الظروف الطارئة والتأصيل الفقهي ملبدأ اجلوائح، والثالث للشروط املشتركة بينهما، أما الرابع 
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اجلوائح  فخصصته لبيان اآلثار املترتبة عن الظروف الطارئة واجلوائح وتشاهما، واخلامس لبيان مدى صالحية فكرة
 .كأساس لنظرية الظروف الطارئة

  :املطلب األول تعريف الظروف الطارئة واجلوائح
  تعريف الظروف الطارئة: الفرع األول

الظروف والطارئة، وكل واحد منهما حيمل داللة خمتلفة، : هذا املصطلح متآلف بني كلمتني ومها:لغة: أوال
  :األصل اللغوي املتباينإىل  ويرجع
الظروف مجع ظرف، ويعين الرباعة وذكاء القلب، وحسن العبارة واهليئة واحلذق بالشيء، : كلمة الظروف -

 .1وظرف الشيء وعاؤه، ومنه ظروف األزمنة واألمكنة، فالظرف وعاء كل شيء
  أصلها االشتقاقي طرأ، وهو ما حدث وخرج فجأة، إىل  تؤول هذه الكلمة:كلمة الطارئة -

  .2ن بعيد فجأة، ويقال للغرباء الطراء، والطارئة مؤنث الطارئوطرأ على القوم، أي أتاهم من مكا
كل حادث عام الحق على تكوين العقد، وغري متوقع :عرف من قبل فقهاء القانون على أنه :اصطالحا: ثانيا

يصبح  أجل أو آجال، حبيثإىل  احلصول أثناء التعاقد، ينجم عنه اختالل بني يف املنافع املتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه
تنفيذ املدين اللتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا ويتهدده خبسارة فادحة خترج عن احلد املألوف يف خسائر 

وذلك كخروج سلعة تعهد املدين بتوريدها من التسعرية، وارتفاع سعرها ارتفاعا فاحشا غري مألوف وال  ؛ التجار
  . 3متوقع

الوقائع اليت نظر فيها القضاء وأصدر يف إىل  نظرية وصفا عاما يستند عادةنالحظ أن تعريف القانونيني يصف ال
أن الواقعة يف نظرهم ال تكون ظرفا طارئا إال يف ضوء ما حييط ا من إىل  شأا أحكاما، والسبب يف ذلك يعود

يد املستمرين له عرب ظروف زمانية ومكانية، وعليه ال ميكن إجياد تعداد حصري للظرف الطارئ، نظرا للتغيري والتزا
   .األيام

ولقد توسع الفقهاء يف طبيعة الظرف الطارئ، خاصة مع التطور العلمي ليشمل أنواعا أخرى مل تكن معروفة 
  من قبل، مثل انتشار اإلشعاع الذري، وتلوث البيئة، وانتشار الغازات السامة، وكلها 

  .4تزام العقديقد تكون ظروفا طارئة تؤثر بشكل أو بآخر على  تنفيذ االل
  تعريف اجلائحة: الفرع الثاين
اهلالكواالستئصال، وجاحتهمالسنةجوحاًوجياحة،إذااستأصلتأمواهلم، :مناجلوحواالجتياحوتعين :أوال لغة
  .، أييستأصله،ويأتيعليه أخذاوإنفاقا17"إنأبييجتامحايل:" وفياحلديث. 5وسنةجائحة أجيدبة

  .لمال أو النفس أو غريهويتضحأناجلائحةفياللغةهيسبب مذهب متلف ل
  .:عرفها فقهاء املالكية بتعاريف عديدة نذكر منها :ثانيا اصطالحا
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 عادةًقدراًمنثمرأونبات بعدما أتلف من معجوز عن دفعه :" عرفها ابن عرفة تعريفا دقيقا فقال -
 .7"بيعه 

 .8" ئحةٌ سارقا كان أو غريهأن كل ما أصاب الثَّمرة بأي وجه كان فهو جا:" وعرفها ابنِ الْقَاسمِ بأا -
اجلائحة اسم لكل ما يجِيح اإلنسانَ وينقصه، إال أَن هذَا له عرف يف الشرعِ واللغة، :"وعرفها الباجي بقوله -

 .9"فإذا أُطْلق فُهِم منه فساد الثمرة وهو الذي وضع عمر عن املبتاعِ قدره من الثمنِ
أن املالكية وسعوا من نطاق اجلائحة ليشمل اآلفات السماوية وأفعال اآلدميني  نالحظ من خالل هذه التعاريف

اليت ال ميكن التحرز منها، كاجليش واللص مادام من غري فعل املشتري، بشرط أن يكون هذا الفعل مما ال ميكن رده 
  . وال دفعه، كما توسعوا كذلك يف حمل اجلائحة
أن الثمار تباع وهي مازالت ملتصقة بأشجارها، فيحدث أن تصاب يف وتقوم فكرة اجلائحة عند املالكية على 

تلفها أو نقصان قيمتها أم كميتها، فإذا حدث ذلك وجب  وضع إىل  الفترة ما بني بيعها وقطفها جبائحة تؤدي
  .10اجلائحة، ومراد الوضع هنا احلط، أي اإلنقاص من الثمن  بقدر ما تلف من الثمار

  )التأصيل الفقهي(ك يف األساس القانوين املطلب الثاين االشترا
  :الفرع األول أساس نظرية الظروف الطارئة يف القانون

تبلور أساس نظرية الظروف الطارئة عرب املراحل اليت صاحبت نشأا، ونتيجة للخالف الفقهي والتشريعي 
ظروف الطارئة، فنجد من رد يف األساس الذي تقوم عليه نطرية ال الفقهاءاختلف حول اعتماد النظرية من عدمه 

، وهناك من قال أن أساسها يكمن يف مبادئ الغنب، وبلغ اخلالف 11مبادئ العدالة وروح اإلنصافإىل  أساس النظرية
، وعلى صعيد آخر هناك من حياول إقحام فكرة التعسف يف استعمال 12أشده حني ردد البعض فكرة اإلثراء بال سبب

أن الدائن الذي يصر على وجوب قيام املدين بتنفيذ التزامه رغم ما يتهدده من خسارة احلق يف دائرة البحث، معلال ب
فادحة، إمنا يكون متعسفا يف استعمال حقه، وهناك من يؤسس النظرية على فكرة السببية يف العقد، وهناك اجتاه 

  .13حديث حاول ربط أساس هذه النظرية بفكرة التعادل املوضوعي بني املتعاقدين
تعدد هذه األسس وعدم استقرارها واالتفاق على أساس واحد آثر البعض أن يؤسسها على التشريع، أي  وأمام

  .14النص القانوين الذي أقر النظريةإىل  يرجعها
اليوم هو العدالة، ألنه إن كان من العدالة أن ينفذ املدين ما اتفق إىل  غري أن األساس الذي تبناه أغلب الفقهاء

العقد، لكان من الصعب أن يلتزم املدين بأضعاف ما اتفق عليه لسبب اليد له فيه، وعليه فإن أحكام عليه وقت إبرام 
إىل  العدالة تقتضي تدخل املشرع حلماية مصلحة املدين، وذلك بإعطاء القاضي سلطة تعديل العقد برد االلتزام املرهق

  .15احلد املعقول
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ية الظروف الطارئة هو اعتبارات العدالة اردة، دف حتقيق وأرى تأييد هذا االجتاه الذي جيعل أساس نظر 
املصلحة العامة بناء على فهم صحيح لطبيعة العالقة بني املتعاقدين، وملا حيمله هذا األساس من مرونة يف إسعاف 

ا اعتمده املتعاقد املنكوب الذي أصبح نتيجة لظروف ال يد له فيها حتت وطأة اإلرهاق واخلسارة الفادحة، وهذا م
  .16"من القانون املدين 107/3:املشرع اجلزائري يف نص املادة

  :التأصيل الفقهي للجوائح: الفرع الثاين
إن األساس الفقهي للجوائح ينبين على مبدأ أساسي تقوم عليه الشريعة اإلسالمية وهو رفع احلرج، وإزالة 

العدالة كأصل عام، حيث جند هلذا األساس أدلة من الضيق وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، وال شك أن هذا ميثل 
  .القرآن والسنة والقواعد الفقهية

   17لَها ما كَسبت وعلَيها ما ٱكْتسبت﴾ ۚ﴿لَا يكَلِّف ٱللَّه نفْسا إِلَّا وسعها : ومن هذه األدلة قوله تعاىل

  18. لَا يرِيد بِكُم ٱلْعسر﴾﴿يرِيد ٱللَّه بِكُم ٱلْيسر و: وقوله عز وجل
  19.﴿وما جعلَ علَيكُم فىٱلدينِ من حرجٍ﴾: وقوله عز وجل

رفع الضرر واحلرج عن الناس، وحيث إىل  هذه اآليات يف جمموعها فيها داللة على أن الشريعة اإلسالمية دف
جراء الظرف الطارئ فيه ضرر ومشقة،  لذا جند الشريعة أن إلزام املدين بتنفيذ التزامه الذي يسبب له اإلرهاق من 

تنهى عنه، وهذا األمر واضح  يف تشريع وضع اجلوائح، حيث يكون الضرر واقعا على املشتري من جراء ما أحدثته 
اجلائحة من تلف لسلعته اليت اشتراها، فبسبب هذا اإلرهاق والضرر الواقع عليه، خفف عنه، وعوض له عن النقص 

  .20على سلعته باشتراك البائع يف التعويض عن النقص احلاصل الواقع
السنة النبوية فإننا جند األدلة املتضافرة اليت تدل على رفع احلرج عن املشتري وتعويضه عن إىل  وإذا نظرنا  

  .نقص أتلف سلعته احلاصل بسبب اجلائحة
، ويف 21 »عليه وسلم أمر بوضع اجلوائحأن النيب صلى اهللا « ومن أقوى هذه األدلة حديث جابر رضي اهللا عنه

إن بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة، فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا، مب تأخذ مال أخيك بغري حق «  :لفظ آخر
«.22  

فهذا احلديث مع اللفظ اآلخر يعد املصدر األساسي ملبدأ اجلوائح،  وهو يؤكد قضية رفع الضرر عن 
صل بإلزام املشتري بتنفيذ العقد مع تلف سلعته بسبب اجلائحة فيجب أن يزول إعماال هلذه املشتري، وأما اإلرهاق احلا

النصوص الثابتة، وهو ما تؤكده نظرية الظروف الطارئة اليت تؤكد رفع الضرر عن املدين، وأن اإلرهاق احلاصل له من 
  .جراء الظرف الطارئ جيب أن يزول، لعدم التزامه بسبب هذا اإلرهاق

قواعد الفقهية فقد دلت مبجموعها على أمور عامة تفيد رفع الضرر ودفعه عن املتضرر، وجلب اليسر أما ال
املتفرعة عنها، » إذا ضاق األمر اتسع « : وقاعدة» املشقة جتلب التيسري «  :والتخفيف عنه، و من هذه القواعد قاعدة
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درء املفاسد يقدم على « : وقاعدة» احملظورات الضرورات تبيح « : وقاعدة» الضرر يدفع بقدر اإلمكان «: وقاعدة
وغريها من القواعد الفقهية اليت تدل مبجموعها على أن الضرر الذي يلحق باملتضرر، ومنه املدين .. »جلب املصاحل 

  .23بسبب الظرف الطارئ، يبيح له فعل املمنوع الذي هو عدم تنفيذ االلتزام املرهق الذي مل يلتزمه بالعقد
  مع مفسدة ) إلزام املدين بتنفيذ التزامه ( ضا على أنه يف حالة تعارض مصلحة الدائن، وهيكما تدل أي

، فإنه يقدم درء املفسدة، )الضرر الذي يصيب املدين إذا ما نفذ التزامه بالرغم من حدوث الظرف الطارئ ( 
    24 .أي يدفع الضرر الذي حلق باملدين

ومما يزيد ذلك وضوحاً أن نذكر أن الشريعة  ،فقهي ملبدأ اجلوائحما سبق يعترب أدلة عامة تبني التأصيل ال
  . اإلسالمية بفضل أصلها الديين قد أفسحت يف قواعدها جماال ملبادئ األخالق والعدالة

وهذا كله يؤكد أن لنظرية الظروف الطارئة أصال يف الشريعة اإلسالمية، من حيث قيامها على العدالة لطريف 
  . منه، مما يوضح الصلة والرابطة البينة بني هذه النظرية القانونية، وبني مبدأ احلوائج العقد دون ظلم ألحد
  االشتراك يف الشروط: املطلب الثالث

تشترك اجلوائح والظروف الطارئة يف الشروط الواجب توافرها يف الواقعة أو احلادث حىت يعترب جائحة أو 
من  3/107:املادةالشروط، أوردها الفقهاء، ونص عليها املشرع يف  ظرفا طارئا، وتطبق األحكام اخلاصة ما، وهذه

  :القانون املدين اجلزائري وهي
    :25أن يكون العقد الذي تثار النظرية يف شأنه عقدا متراخيا: لشرط األولا 

قود ، أم من العقود املستمرة، أوالع)كعقد اإلجيار( وذلك سواء أكان العقد من أصل طبيعته من عقود املدة 
أما العقود اليت يتم تنفيذها فور انعقادها، فال يتصور فيها وجود هذه النظرية، بل يؤخذ  ؛ الفورية ذات التنفيذ املؤجل

كسب كبري إىل  فيها بنظرية االستغالل، وال تنطبق هذه النظرية على العقود االحتمالية إذ هي بطبيعتها تعرض املتعاقد
  .أو خلسارة جسيمة

توافرا يف اجلوائح، إذ أنه شرط مستفاد من طبيعة نطاق أحكام اجلوائح، وهي حاالت بيع الثمار وهذا ماجنده م 
  .26 .على رؤوس الشجر قبل نضجها حلني نضجها، وهذا من قبيل عقود املدة وهي متراخية التنفيذ

  :غري متوقع حادثا استثنائيا عاما ومفاجئا الشرط الثاين أن يكون الظرف الطارئ
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع  "...:نص عليه املشرع بقوله: ثا استثنائياكونه حاد- 

حبيث ال ميكن للرجل العادي أن يتوقعها عند إبرام العقد، فاملعيار  نادرة الوقوع، أي خارجة عن املألوف ، ..."توقعها
إضراب مفاجئ، أو قيام تسعرية رمسية أو إلغائها، أو ومثاله احلرب أو الزلزال،أو الفيضان أو   هنا هو معيار موضوعي،

   ....ارتفاع باهظ يف األسعار أو نزول فاحش فيها
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بوضع ) صلى اهللا عليه وسلم(وهذا الشرط ميكن أخذه من األحاديث اآلمرة بوضع اجلوائج، حيث أمر النيب 
ح واملطر، وغري ذلك من الظروف اليت حتدث ما ال يستطاع دفعه يف العادة كالري: اجلوائح، وقد عرفها الفقهاء بأا

احلر،الريح،اجلراد،  :ولقد اتفق فقهاءاملالكيةعلىأناآلفاتالطبيعيةأو السماويةتعتربمناجلوائحمثل حدوثا استثنائيا،
  . 27...النار،العفن،اجلليد، انقطاعماءالعيونوالسماء وقد تكون بفعل اآلدميني كاجليش واللص

دث الطارئ استثنائيا متفق متاما مع ما جاءت به الشريعة يف معاجلتها ملبدأ وضع فهذا الشرط وهو كون احلا
  .احلوائج

املقصود بالعمومية أال يكون احلادث االستثنائي خاصا باملدين، وال يشترط فيه أن : كونه ظرفا طارئا عاما-
  قليم يعم البالد بكاملها بل يكفي أن يشمل أثره عددا كبريا من الناس كأهل بلد أو إ

  .28أوطائفة منهم كاملزارعني مثال يف جهة من اجلهات، أو منتجي سلعة بذاا أو املتاجرين فيها
وباشتراط وصف عمومية الظرف خترج كل الظروف اخلاصة باملدين من إعمال أحكام النظرية، كإفالس 

  .29 ...املدين أو موته أو حريق متجره أو غرق زراعته
الناحية الشخصية، فيتحدد معيار العمومية بعدد األشخاص املتأثرين إىل  تنصرففعمومية الظرف الطارئ قد 

اإلقليمية، فيتحدد مبقدار أو عدد األقاليم اليت تأثرت به، وقد يندمج العنصران معا يف إىل  ذا الظرف، وقد ينصرف
  . 30حتديد وصف العمومية

ى أن اشتراط العمومية يف احلادث االستثنائي هذا ما ذكره القانونيون حول هذا الشرط، إال أن البعض ير
يتعارض مع الغاية اليت شرعت من أجلها نظرية الظروف الطارئة، فغاية النظرية حتقيق مبدأ العدالة الذي يقضي برفع 

يف  اإلرهاق عن املدين، فهي إذن خاصة باملدين املرهق، فإذا تقيد احلادث االستثنائي بشرط العموم، امتنع حتقيق العدالة
ذلك أن شرط العمومية شرط مصطنع ال متليه إىل  حاالت كثرية، قد ال يكون احلادث االستثنائي فيها عاما، ضف

طبيعة الظروف، إذ حييد عن العدل واملنطق، فأما ألنه غري منطقي، فألنه يقيس األثر اجلزئي مبعيار ومقياس األثر 
اء املصاب فردا أو جمموعة أفراد، يف إقليم أو عدة أقاليم، وأما الكلي، والعدالة تقتضي أن يقدر أثر الظرف بقدره سو

أن هذا الشرط غري عادل فألنه حيرم املدين املرهق من االحتماء بأحكام نظرية الظروف الطارئة قصد التخفيف من 
  .  31إرهاقه بداعي عدم إصابة غريه بذات اإلرهاق،

الدول عمومية احلادث االستثنائي كإيطاليا وبولونيا  ولذلك مل تشترط كثري من القوانني املدنية يف بعض
إرهاق املدين موجبا إىل  بل جعلت كل حادث استثنائي غري متوقع يؤدي ،32وتونس يف الدول العربية  واليونان،

  .)33(لتطبيق النظرية 
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جاءت مطلقة  النصوص الشرعية جندهاإىل  أما الفقه اإلسالمي فال يشترط هذا الشرط يف اجلائحة، ولو نظرنا 
جاء مطلقاً، فيشمل ما أهلكته  34من غري تقييد بوصف خاص، فالنص وهو أمره صلى اهللا عليه وسلم بوضع اجلوائج

  .اجلائحة سواء كانت عامة لكثري من الزروع والثمار أم خاصة بزرع معني أو حقل واحد
  خذ منه شيئا، إن بعث من أخيك مثراً فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأ« كما جاء حديث 

مطلقاً ينطبق مفهومه على مجيع احلوادث عامة كانت أم خاصة أم فردية،  35» مب تأخذ مال أخيك بغري حق 
  .بل لفظ احلديث يدل على أنه جاء يف قضية فردية وليست عامة

هذا مما سبق ميكن القول أن الفقه اإلسالمي قد عاجل شرط العمومية معاجلة أوسع وأعدل من القانون ويف 
ال ضرر وال " حتقيق لغاية ومقصد مهم هو محاية الطرف املنكوب واألخذ بيده قصد ختفيف الضرر عنه تطبيقا لقاعدة 

من القانون  107/3ضرورة مراجعة وتعديل شرط العمومية الوارد يف املادة إىل  ، وعليه ندعو املشرع اجلزائري"ضرار
لطته التقديرية، ويكيف كل حالة على حدة، فينقص االلتزام أو يزيد فيه املدين اجلزائري، ليترك اال للقاضي يعمل س

  .  نصابهإىل  حني زوال الظرف الطارئ مبا حيقق العدل ويعيد التوازن العقديإىل  أو يوقف تنفيذه
وهذا هو الشرط اجلوهري الذي مسيت النظرية بامسه، ذلك أن كل عقد  :كونه ظرفا طارئا غري متوقع-  

اته بعض املخاطر، وكل متعاقد حذر يقدر هذه املخاطر ويزا عند إبرام العقد، فإذا قصر يف ذلك فعليه أن حيمل يف طي
يتحمل وزر تقصريه، أما ما جيب أن يؤمن املتعاقد ضده فهو الظرف الذي يفوق كل تقدير ميكن أن يتوقعه 

  .36املتعاقدان
نه من صعوبات يف تنفيذ االلتزام، فإذا كان املدين ونعين بتوقع الظرف الطارئ احتمال وقوعه، وما ستسفر ع

متوقعاً حدوث الظرف الطارئ عند التعاقد ومع ذلك أقدم على إبرام العقد، فإنه يكون بذلك مقدراً لكل الظروف 
راضياً بكل االحتماالت اليت يسفر عنها الظرف الطارئ، وليس له احلق أن يطالب بتطبيق النظرية عندما يلحق به 

  .الذي كان حمتمالً أثناء العقد الضرر
ولذلك يتفرع على أن احلادث ال ميكن توقعه أن يكون مما ال يستطاع دفعه أو حتاشيه، فإذا كان يف وسع 
املدين أن يدرأه، أو أن يتغلب عليه، فيستوي عندئذ أن يكون متوقعاً أو غري متوقع، ويكون قعود املدين عن دفعه أو 

، واملعيار هنا معيار موضوعي اليتعلقبشحص املدين، فلو أن الرجل 37خطأ يتحمل وزره  حتاشيه مع قدرته على ذلك،
  .38العادي كان يف إمكانه توقع هذا احلادث ولو كان املدين نفسه مل يتوقعه فإن احلادث ال يعترب غري متوقع

ه يف العادة كاألمور ما ال يستطاع دفع: فكما سبق تعريفها ؛ وشرط عدم التوقع  متوفر ومتأكد يف اجلوائح
السماوية، اليت هي بطبيعة احلال أمر مفاجئ غري متوقع، ليس يف إمكان أحد أن يدفعه أو أن يتوقعه كالريح واملطر 
والزالزل، والسماء إذا احتبست على الثمرة حىت ماتت الثمرة، واجليش الغالب وحنوها من اآلفات، فإن اجلائحة 

ا من الفقه يرى أن بعض اجلوائح ميكن توقعها كالعفن والدودة والعطش، وما توضع بسببها، غري أن  هناك جانب
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شاها،  فإن كان من املستطاع دفعها وتوقعها مل توضع اجلائحة، وكان على العاقدين حتمل ما يقع ويطرأ بسبب 
  .39 تقصريمها
  

  .لتوقع واستحالة الدفعوهكذا يتضح توافق نظرية الظروف الطارئة مع اجلوائح يف هذا الشرط، وهو عدم ا
  :أن يكون تنفيذ االلتزام مع وجود الظرف الطارئ مرهقاً: الشرط الرابع

ترتبت على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن مل :"...ق م ج بقوهلا 107/3نصت على ذلك املادة 
، صار مرهقا للمدين حبيث يصبح مستحيال، صار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة،وإن مل يصبح مستحيال

  ."يهدده خبسارة فادحة
اإلرهاق وصف يلحق بالتزام أحد املتعاقدين جيعل تنفيذه اللتزامه مهددا إياه خبسارة فادحة  نتيجة تأثر هذا  

االلتزام بظرف طرأ بعد إبرام العقد، جيعل تنفيذ العقد مرهقا،  لكن ال يبلغ درجة االستحالة، وهذا ما مييز الظرف 
   40.طارئ عن القوة القاهرةال

واإلرهاق الذي يعتد به هنا هو اإلرهاق الشديد الذي جياوز اخلسارة املألوفة يف التعامل، ويتسم مبعيار مرن 
ليس له مقدار ثابت، بل يتغري بتغري الظروف، فما يكون مرهقاً ملدين يف ظروف معينة قد ال يكون مرهقاً لنفس املدين 

أن تنفيذ االلتزام يكون حبيث يهدد املدين خبسارة فادحة، فاخلسارة املألوفة يف التعامل ال يف ظروف أخرى، واملهم 
  .41تكفي، فإن التعامل مكسب وخسارة

وهذا املعيار املرن املذكور عند فقهاء القانون، له مقدار ثابت ومضبوط عند فقهاء الشريعة، فمعيار الضرر 
أو يزيد، فإن كان  42هو كون التالف بسبب اجلائحة يبلغ مقدار الثلثالناتج عن مبدأ اجلوائح موضوعي منضبط، و

وقول اإلمام الشافعي  ،44يف الثمار، ورواية عن اإلمام أمحد 43أقل فال توضع اجلائحة، وهذا القول هو قول اإلمام مالك
أن يأكل الطري من الثمرة وتنثر  ال توضع اجلائحة إال إذا بلغت الثلث، واستدلوا لذلك بأنه البد: فقد قالوا ،45يف القدمي

الريح ويسقط منها فلم يكن بد من ضابط، وحد فاصل بني ذلك وبني اجلائحة، فال بد من حتديد الثلث، واعتباره 
فاصال مناسبا، ودليل ذلك أن الشرع قد اعترب الثلث يف مواضيع كثرية ذكرها الفقهاء وبينوها يف كثري من أبواب 

الذي يدل على أن الثلث آخر حد  ،46» الثلث والثلث كثري « ):صلى اهللا عليه وسلم( الفقه، كالوصية يف قوله
الثلث، إىل  الكثرة، فلهذا قدر به، وكالنذر وعطايا املريض والوقف يف مرض املوت وتساوي جراح املرأة جراح الرجل

  .47يستعملون الثلث يف سبع عشرة مسألة إم: وغريها من املسائل الكثرية اليت اعترب فيها الثلث، كما قال اإلمام أمحد
ففقهاء الشريعة وضعوا معيارا دقيقا منضبطا للضرر الناتج عن مبدأ اجلوائح، خبالف ما ذكره أهل الفقه 
القانوين حيث اختلفوا يف وضع معيار منضبط لإلرهاق الذي يقع فيه املدين من جراء احلادث الطارئ، مما يدل داللة 

  .هذه الشريعة يف أحكامها ومسائلها الفرعية، وسبقها يف هذا اال فقهاء القانونواضحة على عمق ودقة 
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  التشابه يف اآلثار: املطلب الرابع
جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة ملصلحة الطرفني أن يرد االلتزام  "إذا توافرت الشروط املتقدمة 

  .48"خالف احلد املعقول، ويقع باطال كل اتفاق علىإىل  املرهق
احلد املعقول واسعة، فهو قد يرى زيادة االلتزام املقابل، أو إنقاص إىل  ولذلك فصالحية القاضي برد االلتزام

  .49االلتزام املرهق، أو وقف تنفيذ العقد حىت يزول احلادث الطارئ
 .فهو قد يرى إعفاء املدين من اخلسارة الفادحة و يبقي على اخلسارة املألوفة - 1
  . سارة بني الطرفني أن يزيد يف االلتزام املقابل أو ينقص من االلتزام املرهقأو يوزع اخل - 2
وجيوز له، مع توفر شروط معينة وحسب نظرته يف حتقيق املصلحة بني الطرفني، أن يوقف تنفيذ االلتزام  - 3

  .تنفيذا مؤقتاً حىت زوال آثار الظرف الطارئ
ن هذا ليس من سلطته، إذ سلطته تكون يف  رد االلتزام ويف كل األحوال ال جيوز للقاضي أن يفسخ العقد فإ - 4

 .احلد املعقولإىل  املرهق
  أما اجلزاء يف اجلوائح، وهو احلكم الذي يطبق بشأا إذا اجتاحت الثمر، فأتلفت بعض حمصوله

ائع، أن ما أهلكته اجلوائح، هو من ضمان البإىل  ،52، والشافعي يف القدمي51، واحلنابلة50فقد ذهب املالكية
فيوضع على املشتري مثن ما أهلكته اجلائحة من ذلك، واستدلوا على قوهلم هذا من السنة النبوية الشريفة، ومما ورد يف 

  :ذلك
لو بعت من أخيك متراً فأصابته « : حديث جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - 

  .53مال أخيك بغري حق جائحة، فال حيل لك أن تأخذ منه شيئاً، مب تأخذ
ابتاع رجل مثر حائط يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعاجله، وقام :" ما رواه اإلمام مالك يف املوطأ- 

تأىل أال « : فيه حىت تبني له النقصان، فسأل رب احلائط أن يضع له أو أن يقيله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .54"يا رسول اهللا هو له: ب احلائط، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالفسمع بذلك ر» يفعل خرياً 

يفهم من هذه النصوص األثر املترتب على اجلائحة، حيث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح كما 
ما دفع من املال، فهو يف حديث جابر، فيكون الضمان على البائع فيما أتلففته اجلائحة، فيحط أو يسقط عن املشتري 

إما فسخ للبيع، أو تيسري على املشتري جراء الضرر الواقع عليه، وذلك حبط جزء من الثمن عنه تقديراً للحال الذي 
  .55هو عليها
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اخلامسة  :الدورة 7: يف قراره رقم ،امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطةالعامل اإلسالمي وإىل هذا خلص
  .56، بشأن الظروف الطارئة وتأثريها يف احلقوق2010  نوفمرب 27 املوافق 143 حلجةذو ا 21 السبت:بتاريخ

مما سبق يتضح لنا أن اآلثار املترتبة على نظرية الظروف الطارئة، تتقارب مع اآلثار املترتبة على مبدأ وضع 
تعاقدين مبا حيقق العدل احلوائج، ويتجلى ذلك من خالل توزيع نتائج أثر احلادث الطارئ واجلائحة على كل من امل

واملساواة وعدم الظلم لكل منهما، وهذا كله حبسب ما يراه القاضي مناسبا وحمققاً للعدالة يف هذا التقسيم دون ظلم 
  .ألحد من الطرفني

وبالرغم من هذا التقارب، إال أنه ميكننا القول بأن الفقه اإلسالمي فاق الفقه القانوين يف أنه مسح للقاضي  
  .يراه من مصلحة الطرفني أن يفسخ العقد، إذا وجد لذلك مربراًحسب ما 

  :مدى صالحية اجلوائح أساسا لنظرية الظروف الطارئة: املطلب اخلامس 
اعتىن الفقه اإلسالمي مبشكلة أثر تغري الظروف الطارئة على االلتزام العقدي من خالل املبادئ التشريعية اليت 

  .لالستعانة به عند اقتضاء احلال ملعاجلة أثرها على االلتزام العقدي أرست مبدأ اجلوائح مبدأ عاما فيه
ومتثل ذلك يف رفع الضرر عن املتعاقد الذي اختل توازن عقده اقتصاديا، والتخفيف من آثاره احفة، وذلك 

  .  نصابه يف ظل الظروف اجلديدةإىل  من خالل إعادة التوازن العقدي
عليها الفقه اإلسالمي، واليت تقوم على مبادئ العدالة يف احلقوق والواجبات  وسند ذلك يف األصول اليت ينبين

 كافة، وعلى وجه اخلصوص املعامالت والعقود اليت تقضي بامتناع الضرر، وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، مستندة
فعدم  ؛ ال تغري ظروف العقدالنصوص الشرعية اليت متتنع حتميل أحد املتعاقدين أعباء زائدة مل يكن ليتحملها لوإىل 

  .57استحقاق هذه األعباء أصال يف االلتزام، أوجب على املبادئ التشريعية اعتبار مبدأ اجلوائح يف الفقه اإلسالمي
 ؛ وهدف ذلك حرص التشريع اإلسالمي على االلتزامات والعقود اليت ينشؤها العقد يف كل األحوال والظروف

ذا، فقد سعى يف كافة األحكام اليت شرعت يف العقود للمحافظة على التوازن فليس غريبا على التشريع حرصه ه
فشرع مبدأ الرضا يف العقود، وحرم الربا والغش واالحتكار، وغري ذلك من األحكام، وما  ؛ العقدي بقدر اإلمكان

  58.هذا إال دليل على أن مبدأ العدالة مطلوب عند إنشاء العقد، ويف حال استمراره
ات السابقة منطق تشريعي استند عليه فقهاء املالكية ومن وافقهم لألخذ مببدأ  وضع اجلوائح، فقرروا فاالعتبار

أن موجب االلتزام يف ظل تغري الظروف هو التزام للضرر الزائد غري املستحق يف أصل العقد، ألن املضي على موجب 
بني التزامات املتعاقدين، وهذا هو عني الضرر  العقد يف ظل التغري يوثر على االلتزامات قطعا، فيحدث تفاوت بني

  .الزائد
وهذا املنطق التشريعي لدى فقهاء املالكية، ومن وافقهم هو ملحظ رئيسي يف القانون الوضعي، إذ سعت نظرية 

ففرضت  ؛ حماولة معاجلة اخللل الواقع يف االلتزام العقدي بفعل تغري الظروفإىل  الظروف الطارئة من خالل أحكامها
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العقد، وذلك إىل  أنواع اجلزاء املختلفة لرفع الضررعن املدين، أو التخفيف عنه وإعادة التوازن االقتصادي واملايل
حسب مقتضيات العدالة اليت ينشدها القانون يف ذلك، فكانت هذه االعتبارات من أهم املبادئ القانونية اليت استند 

  59.عليها يف مشروعية نظرية الظروف الطارئة
سيسا على ما سبق، ميكن القول بأن املنطق الشرعي والقانوين يف مبدأ اجلوائح ونظرية الظروف الطارئة وتأ

  .أساس واحد وهو حتقيق العدالةإىل  يستند
غري أن املقارنة اجلزئية اليت قمت ا، أظهرت أن مثة بعض الفوارق البسيطة يف بعض األحكام يتجلى  ذلك 

اشتمال ( ، وبعض اآلثار )عدم اشتراطها للعمومية يف الظرف الطارئ مثال( ض الشروط،خاصة يف متيز الشريعة يف بع
اليت تقوم عليه نظرية الظروف 60، وهذا ما يعضد إمكان أن يشكل مبدأ اجلوائح أحد األسس)األثر على فسخ العقد

  .وتستمد منه بعضا من أحكامها ،الطارئة
  

  :خامتة
الفقهي للجوائح ينبين على مبدأ أساسي تقوم عليه الشريعة اإلسالمية،  من خالل ما تقدم يتبني أن التأصيل

ويشترك ذا يف األساس القانوين وال شك أن هذا ميثل العدالة كأصل عام،  ،وهو منع  أكل أموال الناس بالباطل
بدأ اجلوائح يعد أن مإىل  اشتراكهما يف جممل الشروط واآلثار، وعليه خنلصإىل  لنظرية الظروف الطارئة، باإلضافة

وتستمد منه بعضا من أحكامها، وإذا أردنا صياغة مادة قانونية  ،أحد األسس اليت تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة
  : أحكام اجلوائح، نقترح مايليإىل  تستند

  "ا كبرياألوضاع والتكاليف واألسعار، تغيري را، بأسباب إذا تبدلت الظروف اليت مت فيهاالتعاقد تبدالً غَي
طارئةعامة، مل تكن متوقعة حني التعاقد، فأصبح ا تنفيذ االلتزام العقدي يلحق بامللتزخمسائر جسيمة غري معتادة، فإنه 

  .احلد املعقولإىل  جيوز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفني رد االلتزام املرهق
ال للزوال يف وقت قصري، وله أن يفسخ العقد،فيما مل يتم وله أن ميهل امللتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قاب

  ".تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك
  :اهلوامش
  

  دار صادر، : بريوت( ، 1، طلسان العربابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي املصري،  - 1
   .ظرف: ، مادة320.، ص7، ج)د ت



333 
 

، حتقيق مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة القاموس احمليطجمد الدين أمحد بن يعقوب، الفريوزآبادي  - 2
، )2005،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت( ، 8الرسالة، بإشراف حممد نعيم العرقسوسي، ط

  . 46.ص
مصادر  ،امالوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، االلتزام بوجه ع، عبد الرزاق أمحد السنهوري- 3
حممد صربي  .705.، ص1، ج1،مج)2000، منشورات احلليب احلقوقية :بريوت( اجلديدة،  3، ط االلتزام

 1992،دار اهلدى : اجلزائر،عني مليلة(1، ط-النظرية العامة لاللتزامات –شرح القانون املدين اجلزائري السعدي، 
  .319.ص ،1ج) 1993- 

، ح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرييت الضرورة والظروف الطارئةأحكام اجلوائعادل مبارك املطريات، - 4
  .68.، ص)م2001- ه1422رسالة دكتوراه من قسم الشريعة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، (

    .جوح: ، مادة413.، ص2ابن منظور، املرجع السابق ج - 5
    باب مال الرجل من مال ولده، ،)د ت ،دار الفكر: بريوت(،ابن ماجه يف السنن:أخرجه - 6
  .229:احلديث رقم ،229.، ص2ج 
  دارالفكرللطباعة:بريوت( شرح خمتصر خليل ،اخلرشي أبو عبد اللهمحمد بن عبد اهللا املالكي- 7
  .190.، ص5، ج)د ت ، 
 :ةالقاهر( املنتقى شرح املوطإ ،الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب - 8

  .232.، ص4، ج)ه1332مطبعة السعادة، 
  .232.، ص4الباجي، املرجع السابق، ج - 9

- دراسة مقارنة–نظرية الظروف الطارئة يف العقود اإلدارية والشريعة اإلسالمية سعيد السيد علي،  -10
  .247.، ص)2005دار أبو اد للطباعة، :القاهرة(،

 –ة الظروف الطارئة بني القانون املدين والفقه اإلسالمي نظري، حممد حمي الدين ابراهيم حممد سليم -11
  .103.،ص)1992(،-دراسة مقارنة

  .709.، ص1، ج1،املرجع السابق،مجعبد الرزاق أمحد السنهوري -12
 أثر الظروف الطارئة على االلتزام العقدي يف القانون املقارن،حسب الرسول الشيخ الفزاري،  -13

  .وما بعدها 528، ص)1979 ،مطبعة اجليزة: اإلسكندرية(
  .709.، ص1، ج1،املرجع السابق،مجعبد الرزاق أمحد السنهوري -14
مطبعة جامعة : دمشق(، 2ط شرح القانون املدين السوري نظرية االلتزام العام،مصطفى أمحد الزرقا،  -15

  .1960دمشق، 
املتضمن القانون  1975سبتمرب 26:ه،املوافق1395رمضان  20:املؤرخ يف 58- 75: األمر رقم -16

  .املدين اجلزائري املعدل واملتمم
  .286اآلية : سورة البقرة - 17 



334 
 

  .185اآلية : سورة البقرة-18
  .78اآلية : سورة احلج -19
  .447.عادل مبارك املطريات، املرجع السابق، ص -20
  .3008:أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح، احلديث رقم -21
  .3004:أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح، احلديث رقم -22
  . وما بعدها 193حممد حمي الدين ابراهيم حممد سليم، املرجع السابق، ص -23
  .نفس املرجع والصفحة -24
لدول العربية اليت مل ينص املشرع اجلزائري على هذا الشرط على غرار املشرع املصري وبقية تقنينات ا -25

أخذت ذه النظرية،  إذ يعترب هذا الشرط شرط غالب يف نظرها الشرط ضروري، ومل حيدد هذه العقود أويذكر 
التصرف القانوين العقد -النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائريالعريب بلحاج،: أنظر.شيء خبصوصها
  .256.، ص)2004املطبوعات اجلامعية، ديوان: اجلزائر(،3ط،-واإلرادة املنفرده

نظرية الظروف الطارئة يف الفقه " حممد رشيد قباين، : وكذلك.255.العريب بلحاج، نفس املرجع، ص -26
  .142.، السنة الثانية، ص2حبث منشور يف جملة امع الفقهي اإلسالمي، العدد" اإلسالمي والقانون الوضعي

بدايـة اتهـد   د بن حممد بن أمحد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد، ابن رشدأبو الوليد حممد بن أمح -27
  .168.، ص3، ج)م 2004 -ه 1425–دار احلديث، : القاهرة( واية املقتصد
، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباينعلي بن أمحد بن مكرم، ، العدوي أبو احلسن :وكذلك

  . 217.، ص2، ج)م1994 -ه 1414–دار الفكر، : وتبري(يوسف الشيخ حممد البقاعي، : حتقيق
  1 آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية،ط،عبد احلكم فودة -28
  .31.،ص)1999منشأة املعارف،  :اإلسكندرية( 

  1، ط-النظرية العامة لإللتزامات –شرح القانون املدين اجلزائري حممد صربي السعدي،  -29
  .322.ص ،1ج) 1993- 1992،،دار اهلدى: ليلة، اجلزائرعني م(  

  .313.حسب الرسول الشيخ الفزاري، املرجع السابق، ص -30
  .315.نفس املرجع، ص -31
من جملة االلتزامات والعقود التونسية، منشورات املطبعة الرمسية  283، 282الفصل :راجع نص -32

  .62.،ص2008لللجمهورية التونسية، 
  
  
  
 



335 
 

  )د ت،دار الفكر: بريوت( نظرية الظروف الطارئةالسالم الترمانيينعبد  –33
  .138 – 137.ص  

  .سبق خترجيه –34
  .سبق خترجيه –35
مطبعة جامعة عني مشس، : القاهرة( ، 5، طاألسس العامة للعقود اإلداريةسليمان حممد الطماوي،  – 36

  .677. ، ص)  1991
  .722- 721.، ص1ج،املرجع السابق ،السنهوري – 37
  . 323.املرجع السابق، ص:حممد صربي السعدي – 38
حممد حمي الدين ابراهيم حممد سليم، املرجع : وكذلك. 176.حممد رشيد قباين، املرجع السابق،ص – 39
  .467.السابق، ص
  .398.حممد حمي الدين ابراهيم حممد سليم، املرجع السابق، ص – 40
العريب . 685.سليمان حممد الطماوي،املرجع السابق، ص .723.، ص1ج،املرجع السابق ،السنهوري – 41

  .258.املرجع السابق، ص ،بلحاج
  :قالوا، األمر حمل خالف فقهاء املذاهب القائلني بوضع اجلائحة، حيث– 42
  .جترياجلوائحفيالثماربشرطذهابالثلث، أمايف البقولوماجرىمجراهافاليشترطذهابالثلث -
  .لةكانتأو كثرية،واليشترطالثلثفيهااجلائحةالتيسببهاالعطشتوضعقلي- 
  املعتربفيحسابالثلثفيالثمرالذيييبسأو حيبسأوهلعنآخرههوثلثالكمية - 
ابن :وكذلك.224.، ص4الباجي، املرجع السابق،ج :أنظر.الثلثأوالقيمة :أمافياألجناساملختلفةفهناكطريقتان- 

املدونة الكربى، مالك بن أنس، : وكذلك. 141.، ص2رشد احلفيد،بداية اتهد واية املقتصد، املرجع السابق،ج
  وما بعدها 32.،ص12، ج)دار صادر، د ت: بريوت(

  .224.، ص4الباجي، املرجع السابق،ج  – 43
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد املرداوي علي بن سليمان أبو احلسن، – 44
  دار إحياء التراث العريب، :بريوت( حممد حامد الفقي،: ، حتقيقبن حنبل

  .75.، ص5، ج)د ت
، 1طاملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،ابن قدامة املقدسي أبو حممد عبد اهللا بن أمحد،  – 45

  .233.،ص4ج،)ه1405دار الفكر، : بريوت(
  أخرجه اإلمام البخاري يف الصحيح، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، احلديث – 46
  .2618:رقم
  .233.،ص4ج،املغين، املرجع السابق ،ابن قدامة – 47
  .قانون مدين جزائري 107:العبارة بني املزدوجتني هي اجلزء األخري من الفقرة الثالثة من املادة  – 48
  العريب بلحاج، املرجع السابق، . 326-325.ص،صربي السعدي، املرجع السابق –49



336 
 

  .260-258ص ص
  .وما بعدها 25.،ص12، جونة الكربى،املرجع السابقاملدمالك بن أنس،  – 50
  .233.،ص4ج،املغين، املرجع السابق ،ابن قدامة – 51
  .نفس املرجع – 52
  .سبق خترجيه – 53
أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب اجلائحة يف بيع الثمار والزرع، احلديث – 54

  .1313:رقم
حممد حمي الدين ابراهيم حممد سليم، املرجع : وكذلك. 169.سابق،صحممد رشيد قباين، املرجع ال – 55
  .وما بعدها 707.السابق، ص
 7: قرار رقم ،امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطةالعامل اإلسالمي: راجع نص القرار، بالرجوع إىل – 56

بشأن الظروف الطارئة وتأثريها ،  2010  نوفمرب 27 املوافق 1431 ذو احلجة  21  السبت: اخلامسة بتاريخ :الدورة
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-:يف احلقوق، املوقع

4558.htm10:00:الساعة 15/03/2011:بتاريخ.  
 ،عمان(، 1،طملالية يف الفقه اإلسالميالعذر وأثره يف عقود املعاوضات ا،قذايف عزات الغنانيم – 57

  .328.، ص)م2008- ه1428دار النفائس للنشر والتوزيع،: األردن
مؤسسة :بريوت(،نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيوهبة الزحيلي، – 58
  320.ص).م1985- ه1405الرسالة،

  .329.قذايف عزات الغنانيم، املرجع السابق، ص – 59
ومبدأ تغري النقود، لصياغة نظرية للظروف  ،ل هذا األساس مع األسس األخرى، كالعذر الطارئويتكام  -60

 .الطارئة يف الفقه اإلسالمي متكاملة األحكام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow

