
 اجــــاره

 اجاره دهنده و     .گويند»  اجاره«شخص را به ديگرى      کار   ملك يا     فعت واگذار آردن من    ـ  1مسأله  

اجاره آننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حّق تصّرف                        

  .در اموال خود داشته باشند

 يا  وآيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولىّ           تواند از طرف ديگرى        مى شخص  ـ  2مسأله  

آه مصلحت او    اجاره دهد به شرط اين     تا زمانی که صغير است،       تواند مال او را       صغير مى کودک  قّيم  

  .رعايت شود

مثًال مالك به   ( زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر خواند             هتوان ب   مى  را  اجاره صيغه  ـ  3مسأله  

قبول :  ك خودم را به فالن مبلغ در فالن مّدت به تو اجاره دادم، او هم بگويد                      شخصى بگويد فالن مل    

  .در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد و نيز آافى است آه ملك خود را به قصد اجاره) آردم

 همين آه با     ،براى انجام دادن آارى اجير شود       اجاره   آسى بدون خواندن صيغه        اگر  ـ  4مسأله  

  .اجاره صحيح استخود را شروع کند، طرف معامله، آار درخواست 

آه چنين   تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين         اجاره آرده نمى  ملکی را که شخص      ـ    5مسأله  

  . به مستأجر داده  باشد را اجاره دهنده حّقى

  شرايط اجاره

 معّين باشد،    مال  آن  بايد ـ1:   دارد ، شرایطی بدین شرح     دهند  مالى را آه اجاره مى       -  6مسأله  

2                    .دهم صحيح نيست   ها يا يكى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى         يكى از خانه  :  بنابراين اگر بگويد  

تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره       ـ  3.   مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را آامًال بيان آند                  ـ

 آن مال به واسطه      ـ4.  است فتن آن نيست باطل     اسبى آه فرار آرده و مستأجر قادر بر گر             مثال دادن

 صحيح   و دیگر موادی که مصرف می شوند         استفاده آردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه             

ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى            اند اى آه مال را براى آن اجاره داده             استفاده ـ5.  نيست

 چيزى را آه اجاره     ـ6.  يا آب آافى نداشته باشد باطل است       زراعت، در صورتى آه قابل زراعت نباشد         

  . در اجاره آن باشددهد ملك او باشد، يا وآيل و ولّى مى

  .درخت يا باغ يا مرتع براى استفاده از ميوه يا علف آن صحيح استدادن  اجاره ـ 7مسأله 
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استفاده آنند اجير      او برای تغذیه کودکی        آه از شير   تواند براى اين    مى  شيرده  زن ـ  8مسأله  

شود و الزم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حّق شوهر از بين برود،                         

  .باید با اجازه او باشد

 حالل بودن، بنابراين     ـ1:  دهند چند شرط دارد      منافعى آه مال را براى آن اجاره مى           ـ  9مسأله  

 پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم            ـ2.  باطل است اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى        

هاى مختلفى دارد بايد معّين آنند براى آدام فايده آن را اجاره                    اگر آن مال فايده      ـ3.  بيهوده نباشد 

 اجاره آن   خورد بايد معّين آنند آه      مى و شير دهی     آه به درد سوارى و باربرى         شتری دهند، مثًال    مى

بايد مّدت اجاره را نيز     ـ  4      .بيان شود بايد     در نظر باشد     سه مودر  است، و اگر هر      هاز اين براى آدام يك ا   

  .معّين آنند

اندن صيغه يا تحويل گرفتن        ابتداى آن بعد از خو        ، ابتداى اجاره را معّين نكنند        اگر  ـ  10مسأله  

  .محسوب می شود مال

اى   از آن استفاده   لی مستأجر دهد،  و   هرگاه چيزى را آه اجاره داده تحويل مستأجر           ـ  11مسأله  

  .نكند، بايد مال االجاره را بپردازد

 اگر آسى اجير شود آه در روز معّينى آارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آار                     ـ  12مسأله  

 ، بايد  و آن شخص در آن روز بيکار و در نتيجه متضّرر شود            حاضر شود، ولى صاحب آار، آارى به او ندهد        

  . ُاجرت او را بدهد کار صاحب

چنانچه درنگهدارى آن    ؛   اگر چيزى را آه اجاره آرده تلف شود، يا معيوب گردد                      ـ  13مسأله  

در غير این صورت ضامن       روى ننموده باشد ضامن نيست،          آوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده           

  .است

 ضررى   یا اشتباه    انگارى سهل  ثرجّراحى بيمار بر ا    معالجه یا     به هنگام    پزشک هرگاه   ـ  14مسأله  

 برساند يا سبب مرگ او گردد ضامن است، ولى اگر آوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است،                    ویبه  

معالجه یا  آه در مورد     بلكه بر اثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين                 

  . با اجازه ولى اقدام آرده باشدختنه اطفال

توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در                   مستأجر و مالك مى     ـ  15مسأله

تواند مطابق آن اجاره را      اجاره حّق فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى                   

  .فسخ آند
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مت باخبر نبوده    اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد آه مغبون شده است و قبًال از قي               ـ  16مسأله  

تواند اجاره را فسخ آند، ولى اگر در موقع اجاره شرط آنند آه حّق فسخ ندارند در اين صورت                             مى

  .توانند اجاره را به هم زنند نمى

شود و آن حق تا آخر مّدت براى ورثه   اجاره با مرگ صاحب ملك يا مستأجر باطل نمى    ـ  17مسأله  

 اند آه مستأجر شخصًا از آن ملك استفاده آند نه ديگرى،                 ماند، ولى اگر شرط آرده       آنها باقى مى   

  .صاحب ملك حق دارد باقيمانده مّدت را فسخ آند
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