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❖ حكم أخذ األجرة عند تعذر االنتفاع بالعني املؤجرة ،بسبب جائحة أو حرب
❖ السؤال :ما حكم أخذ األجرة عند تعذر االنتفاع بالعين المؤجرة ،بسبب جائحة أو حرب؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أش ف األنبياء والم سلين ،سيدنا محمد ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
فاإلجارة عقد على المنفعة بعوض [المبسوط ج 15ص ،]74وقد أم الش ع بالوفاء بالعقود من ط في العقد ،قال تعالى ﴿ :ياأَي َّ ِ
آمُنوا
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
أ َْوُفوا ِباْل ُعُقوِد﴾ [سورة المائدة ،]1:ومقصد عقد اإلجارة انتفاع المستأج بالمأجور ،والمؤج يملك األج ة بمج د العقد كما يملك البائع الثمن
للبيع ،وبهذا قال الشافعية والحنابلة [المغني ج 5ص.]329

هذا في األوضاع الطبيعية ،وقد تط أ ظ وف عامة تؤث على ح كة االقتصاد في المجتمع ،ومنها عقود اإلجارة .ومن هذه الظ وف؛
الج ْوح ،وهو االستئصال ،يقال جاحتهم
الجوائح ،كحدوث الح وب الطاحنة التي تهلك الناس وتدم العقارات ،وسميت الجائحة جائحة من َ
يد أ َْن
السنة َج ْوحاً وجياح ًة :استأصلت أموالهم ،وهي سنة جائحة؛ جدبة [لسان الع ب مادة الفعل َج ْوح ج 2ص .]431ومنه الحديثِ « :إ َّن أَِبي ُي ِ ُ
أن الجائحة المعتب ة هي التي تجتاح أموال الناس
اح َماِلي» [سنن ابن ماجة :كتاب التجارات باب مال ال جل من مال والده] ،ويستدل من النص ّ
َي ْجتَ َ
وتهلكها وليست النكبة العارضة ،ولقد راعت الش يعة تأثي الكوارث على العقود ،مما فتح باب اليس بعد العس  ،وذلك للحاالت الف دية
ِ ِ
َص َاب ْت ُه َج ِائ َح ٌةَ ،ف َال َي ِح ُّل َل َك أ َْن
والجماعية ،عن جاب بن عبد هللا ،عن رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،قالَ « :ل ْو ِب ْع َت م ْن أَخ َ
يك ثَ َم ًاَ ،فأ َ
ِ
َن َِّ
يك ِب َغ ْي ِ َح ٍّّق؟» [صحيح مسلم :كتاب المساقاة باب وضع الجوائح] .و َع ْن َجاِب ٍّ « :أ َّ
صَّلى هللاُ َعَلْي ِه َو َسَّل َم،
ْخ َذ ِم ْن ُه َش ْيًئاِ ،ب َم تَأ ُ
تَأ ُ
ال أَخ َ
ْخ ُذ َم َ
النب َّيَ ،
ض ِع اْل َج َو ِائ ِح» [صحيح مسلم كتاب المساقاة ،باب وضع الجوائح].
َم َ ِب َو ْ
أَ
تعد أساساً بنى عليه الفقهاء الوضع من األجور في حالة الجوائح .أما مقدار الوضع من األجور في حال النكبات
فاألحاديث السابقة ُ
سوغ فسخ عقد اإليجار بسبب الجائحة [بدائع الصنائع ج 4ص.]194
والجوائح؛ فهو أم اجتهادي تباينت فيه اجتهادات الفقهاء ،فمنهم من ّ

ومنهم من قال بعدم جواز أخذ أج ة الشيء أو العين المؤج ة من المستأج  ،وذلك النعدام المنفعة وانتفائها ،ومنهم من قال يت احم العاقدان

نسجاما مع قوله صلى
بعقد اإلجارة ،بأن يقوم المؤج بخصم جزء من األج ة مقابل عدم انتفاع المستأج بالعين المؤج ة ،للظ ف القاه  ،ا
ً
هللا عليه وسلم :بوضع الجوائح ،ومنهم من قال إن واجب الدولة حماية أط اف العقد بما يحقق العدالة ،ولو أدى ذلك إلى إسقاط األج ة
لفت ة محددة ،أو أن تقوم بدفعها كنوع من التعويض عن الض ر .وقال ابن قدامة الحنبلي " :فإذا جاء أم غالب يحجز المستأج عن
منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من األج بمقدار مدة انتفاعه [المغني ج 5ص.]336

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أن األج ة تستحق بالعقد وتمكين االنتفاع بالعين المؤج ة ،فإن وقعت جائحة تمنع االنتفاع بالعين المؤج ة

فيلزم المستأج أج ما انتفع به ،ويقدر ذلك الخب اء أو القضاء ،هذا إذا كانت الدولة عاجزة عن تعويض ط في العقد ،وهللا أعلم.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

