
 مـزارعــه

 بگذارد تا زراعت آند و       )زارع( کشاورز   ، زمين خود را در اختيار         آن است آه صاحب زمين      »مزارعه«

 . دهدبمعّينى از حاصل را به مالك مشاع سهم 

من اين  «:   باشد، مثًال بگويد    به هر زبانی     قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى         -1  مسأله

قبول «:   و زارع بگويد    »گذارم آن براى مّدت دو سال در اختيار تو مى           زمين را در برابر يك سوم حاصل          

البّته (اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد                   آه صيغه  ، يا بدون آن   »آردم

  ). و مانند آن بايد قبًال شده باشدسهم طرفيناى الزم درباره مّدت و مقدار گفتگوه

 صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل           ـ1:  باید رعایت شود    رعه چند  شرط      در مزا  ـ  2مسأله  

باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاآم شرع آنها را از تصّرف در اموالشان جلوگيرى                      

  سهم هر  ـ3.   همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود            ـ2نكرده باشد و سفيه نباشند،      

 بايد مّدتى را آه زمين در اختيار زارع          ـ4  .آدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها            

 زمين بايد   ـ5.  باشداى باشد آه به دست آمدن حاصل در آن مّدت ممكن               آنند و به اندازه    است معّين 

 زراعت شود مزارعه     توان آارى آرد آه آماده       قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست اّما مى              

آه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر            آند، مگر اين    نوع زراعت را بايد معّين     ـ6.  صحيح است 

 بايد زمين ـ7. آه معلوم باشد آه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است     نداشته باشد و يا اين     عرف  

ويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى           معّين باشد، بنابراين اگر آسى چند قطعه زمين دارد و بگ            

آه زمينها در مرغوبّيت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثًال بگويد                    

آنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين              مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى            

 مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد             ـ8  .آن به زارع بدهد   اوصاف  بيان  آه زارع ديده باشد با       

 ولى اگر مخارجى را آه هر آدام بايد بكنند ميان مردم آن                  ؛عّين آنند آه بر عهده چه آسى است          م

  .محل معلوم باشد آافى است

مال او باشد و بقّيه ) تن يك مثًال( اگر مالك يا زارع قرار بگذارد آه مقدار معّينى از حاصل         ـ  3مسأله  

  .را ميان هر دو تقسيم آنند اشكال دارد

خراب شود و آب   هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثًال قناتها ـ  4مسأله  

توان آن را    حّتى مثل علف آه مى     (   است قطع گردد، در صورتى آه مقدارى از زراعت به دست آمده             

و در بقّيه،    می باشد    مال هر دوى آنها   ،   آن مقدار مطابق قرارداد       ،  )  صرف کرد ت  حيوانابرای تغذیه    به

  .مزارعه باطل است
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 زارع زراعت نكند بايد اجاره آن مّدت را             پس از قرارداد مزارعه و تحویل زمين،           هرگاه ـ  5مسأله  

  .مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پيدا شده  ضامن است

 مگر در   توانند مزارعه را به هم بزنند،        احب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى           ص ـ  6مسأله  

يا يكى از  ولى اگر به هنگام قرارداد، حّق فسخ براى هر دو، صورتی که یکی از آنها مغبون شده باشد؛         

توافق  همچنين اگر در قرارداد       .توان مطابق قرارداد، معامله را به هم زد          ، مى شده باشد آن دو معّين     

  .کرده باشند که  نمی توانند قرار داد را فسخ کنند، نمی توانند آن را به هم بزنند
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