
 مــسـاقــات

آسى درختان خود را تا مّدت معّينى به ديگرى واگذار آند            آن است که      »مساقات«    ـ  1مسأله  

  .کند، باغ او را آبيارى و رسيدگى منافع آن یا دیگر آه در مقابل دريافت سهمى از ميوه

رخت به   اگر صاحب د   و بخوانند،    آن را به هر زبان       توانند صيغه  مىطرفين در مساقات      ـ  2مسأله  

يرد بى آن آه    آند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گ          قصد مساقات آن را دراختيار آسى آه آار مى        

مّدت و شرايط بايد قبًال شده        تعيين   گفتگوى الزم براى      البته  (. معامله صحيح است    اى بخواند،  صيغه

  ).باشد

آسى آنها را   ـ  2.  باشند الغ و عاقل   مالك و باغدار بايد ب     ـ1:  عبارتند از   مساقات  شرایط    ـ  3مسأله  

مّدت مساقات بايد معلوم     ـ  4.   ممنوع از تصّرف در مال خود نباشند          ـ3.  مجبور به اين آار نكرده باشد       

آيد  قرار دهند آه حاصل آن سال بدست مى           آنند و آخر آن را موقعى       باشد و اگر ابتداى آن را معّين        

6   .باشدبه صورت مشاع  يا ثلث حاصل و مانند آن  بايد سهم هر آدام به صورت نصفـ5. صحيح است

 بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از                                  ـ

آه براى پرورش ميوه الزم      و امثال آن     رسيدن آن بگذارند چنانچه آارهايى مانند آبيارى و سمپاشى              

 و اگر فقط احتياج به آارهايى مانند چيدن ميوه و                   ،ح است مساقات صحي مانده باشد     است باقى 

  .نگهدارى آن باشد قرارداد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست

 و  صحيحی در کار باشد      ار و مانند آن اگر قرارداد          خربزه و خي     هندوانه،  در مورد بوته    ـ  4مسأله  

  . صحيح است، این معامله تعداد چيدن و سهم هر آدام را مشخص آنند

آنند،   درختانى آه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى                   ـ  5مسأله  

زدن و آود دادن و سمپاشى آه موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه                  اگر به آارهاى ديگرى مانند بيل       

  .شود احتياج داشته باشد معامله  در آن صحيح است مى

توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ آنند و نيز اگر در                مله مى  طرفين معا  ـ  6مسأله  

توانند معامله را به هم زنند واگر        ضمن قرارداد، حّق فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى             

در قرارداد مساقات شرطى ذآر آرده باشند و آن شرط عملى نشود و آسى آه شرط به نفع اوست                      

  .تواند معامله را به هم زند  را وادار به انجام آن آند، مىنتواند طرف

او هستند،  خورد و ورثه او به جاى  به هم نمىدرختان معامله مساقات با مرگ صاحب       ـ  7مسأله  

اّما اگر آسى آه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد در صورتى آه شرط آرده باشند خودش                              
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 در صورتی که مالک موافقت   رد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند      خو باغدارى آند معامله به هم مى     

  .شوند جانشين او مىعامل  ورثه کند، 

باشد قبًال معّين آنند،       را آه بر عهده هر آدام از دو طرف مى             وظایفیبايد   طرفين     ـ  8مسأله  

 و اگر عرف و       مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهّيه آود و وسيله سمپاشى و غير اينها                        

  . باشد همان آافى است حاکم اى در محل قاعده

 آن را در اختيار     درختان،  متعّدد باشد يعنى صاحب     می تواند   طرف قرارداد در مساقات       ـ  9مسأله  

  .چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد
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