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و یعتبر في . شخص آخر في مقابل عوضلاإلجارة هي تسليم منفعة الملک أو العمل      ـ  1مسألة  ال

  .الموجر و المستأجر البلوغ و العقل و القصد و االختيار و عدم الحجر

التصح إجارة غير المالک، إال إذا کان وکيال عنه أو وليا للصغير، أو إذا تعقبت بإجازة                        ـ  2  ةمسألال

  .لمالکا

التشترط العربية في صيغة اإلجارة؛ بل الیشترط إجراء الصيغة لفظا؛ فإذا سّلم الموجر               ـ  3  ةمسألال

  .ماله للمستأجر بقصد اإلیجار و قبضه المستأجر کذلک، فتصح اإلجارة

 فالیجوز إیجاره لشخص آخر؛ إال إذا         – کالبيت و الدکان و أمثالهما         –لو استأجر ماال       ـ  4  ةمسألال

  . له هذا الحق من جانب الموجرثبت

  ةجارإلط ائشرا

  :شرائط العين المستأجرة هي کالتالي  - 5 ةمسألال

 .      العين المستأجرة أو یعلم أوصافها و لو بتوصيف الموجر             مستأجر  أن یری ال     ـ2  .تعيين المال   ـ1

 المال الذي یستهلک     فال تصح إجارة   .  إمکان االنتفاع بها مع بقاء عينها          ـ4  . التمکن من التسليم    ـ  3

فال تصح إجارة األرض للزراعة إذا      .  قابليتها لالنتفاع المقصود من اإلجارة      ـ5.  باالنتفاع به کالخبز مثال لألکل    

  .أن تکون ملکا للموجر ـ6. کانت غير قابلة للزراعة أو لم یمکن سقيها

  .ا و عشبهایصح إیجار الشجرة أو المزرعة أو الحدیقة لالنتفاع بفاکهته ـ 6 ةمسألال

یجوز للمرأة إیجار نفسها لإلرضاع من دون إذن زوجها، إال إذا أوجب ذلک تضييع حّقه،                   ـ  7  ةمسألال

  .فيشترط إذن الزوج حينئذ

  : تشترط في منفعة المال المستأجر امور و هي کالتالي ـ 8 ةمسألال

المال بإزائها سفها و عبثا       أن الیکون بذل        ـ2.  أن تکون محللة، فالیصح إیجار الدکان لبيع الخمر           ـ1

تعيين مدة اإلجارة ، کما في إجارة البيت مثال؛ أو تعيين           ـ  4.  تعيين نوع المنفعة من المال      ـ3  .عند العقالء 

  .العمل من حيث الکمّية و الکيفية، کما في إیجار عمل شخص لخياطة الثوب

 1



ين إجراء صيغة اإلجارة أو استالم      إذا لم یعّين مبدأ مدة اإلجارة، فيکون ابتداءها من ح            ـ  9  ةمسألال

  .المال

إذا سّلم الموجر العين المستأجرة، وجب علی المستأجر تسليم االجرة؛ و إن لم                  ـ  10  ةمسألال

  .ینتفع بها في بعض المدة أو تمامها

إذا آجر نفسه لعمل معّين و سّلم نفسه و استعد للعمل و لکن لم یستوفه                            ـ  11  ةمسألال

  .مه؛ فيستحق االجرةالمستأجر و لم یستخد

إذا تلفت العين المستأجرة، فالیضمنها المستأجر، إذا لم یقصر في حفظها و لم                    ـ  12  ةمسألال

  . یتعّد في االنتفاع بها

لو عالج الطبيب المریض مباشرة و تضرر المریض أو مات، فالطبيب ضامن إذا کان                     ـ  13  ةمسألال

  .مقصرا أو مخطأ

و إذا اشترط حق    .  سخ الموجر و المستأجر إذا تراضيا علی الفسخ       تنفسخ اإلجارة بف  .  14ة  مسألال

  .، فتنفسخ اإلجارة بفسخ من اشترط له حق الفسخالفسخ لهما أو ألحدهما في عقد اإلجارة

إذا ثبت غبن الموجر أو المستأجر، فله حق الفسخ؛ إال إذا اسقط حق الفسخ في                   ـ  15  ةمسألال

  .ضمن العقد أو بعده

تبطل اإلجارة بموت الموجر أو المستأجر، فينتقل حق الميت إلی وارثه إلی نهایة               ال  ـ  16  ةمسألال

  .أما إذا اشترط انتفاع المستأجر فقط بالمال المستأجر، فللموجر حق الفسخ في بقية المدة. المدة
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