حكم بيع بيت مسكون بالجن

نناقش فً هذه المقالة حكم بٌع بٌت مسكون بالجن  ,هل ٌمكن تطبٌق أحكام العٌب الخفً علٌه
وبالتالً مطالبة المشتري للبائع بفسخ العقد ,أم ال ؟
أبتداء ً نعرف أن شروط العٌب الخفً فً عقد البٌع ثالث وهً  ,الخفاء والقدم والتأثر ( إما فً
القٌمة أو فً المنفعة ) وهنا النقص فً المنفعة واضح جدا ً  ,إذا المضاٌقات التً تصدر من
الجن فً هذا المجال لبنً البشر ستكون واضحة وفٌها إخالل بالمنفعة كبٌر جدا ً  ,قد ٌقول قائل
إن مسألة اإلثبات ستكون صعبة ؟ نقول صحٌح إنها صعبة ولكن لٌست مستحٌلة  ,ومنها
المعاٌنة بصحبة خبراء  ,وكذلك أالستشهاد بالمالك السابقٌن للعقار وسماع شهاداتهم  ,المعززة
بشهادة أفراد العائلة ( أبناء المدعً  ,زوجته  ,وغٌرهم ) .
إن سكن الجن فً بٌوت األنس ممكن وهذه الجن ( تسمى بالعوامر أي التً تعمر البٌوت )
وغالبا ما تتشكل فً صور الحٌات  .وقد نهانا الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن قتل جنان
البٌوت فربما كان هذا الجنً الذي قُتل مسلما ً فعن أبً سعٌد الخدري قال  -قال رسول صلى هللا
صلى هللا علٌه وسلم ( إن بالمدٌنة نفر من الجن قد أسلموا  .فمن ر

أي شٌئا ُ من هذه العوامر

فلٌؤذنه ثالثا ً فإن بدا له بعد فلٌقتله  .فإنه شٌطان )  .روا مسلم  ,وذلك ألن المسلم قد تأكد من أن
هذه الحٌة لٌست جنا ً مسلمه واال كانت قد انصرفت من المنزل كما أمرها صاحبه

 0فالجنً

المسلم ال ٌؤذي أهل المنزل وال ٌخٌفهم وال ٌفعل ذلك إلى الشٌطان .
امام القضاء األمرٌكً فقد عرضت علٌه قضٌة ٌطالب فٌها المشتري بفسخ العقد لكونه
مسكون باألرواح ( حسب تعبٌر المحكمة ) وقد أستجابت المحكمة لطلبه  ,وذكرت أن أثبات
ذلك كان إقرار البائع ( غٌر القضائً) قبل البٌع بكثٌر عندما نشر مقالة فً أحدى الصحف
المحلٌة ٌصف فٌها كٌف أنه ٌتعرض لمضاٌقات األرواح فً سكنه  ,ثم بٌعه للمشتري .
علٌه ال نرى حرج من اللجوء الى القضاء فً هذه الجزئٌة لكً تكون له كلمة الفصل فً ذلك
وقد وضعت الشرٌعة األسالمٌة الكثٌر من األحكام التفصٌلٌة فً هذا األمر  ,ولكن نجد أن
طرفً عقد البٌع ٌلجؤون الى الطرق الودٌة لحل المسألة إذا ما تعرضوا لمثل هذا األمر .
د.صالح أحمد اللهٌبً
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