
کتاب االجاره

بسم اهللا الرحمن الرحیم

 یا صاحب الزمان ادرکنی و التهلکنی

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار رحیمی  استخراج    توضیحات متن 

بیان استاد بزرگوارم رحیمی نه جزوه و  به حقیر برمیگردد  اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد 

لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند     با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر، 

شود شما برادران بزرگوار خودم تکمیل  ست که امیدوارم به دست  نواقص و کاستی هایی  شک داراي  نمودار و محتوي آن بی   این 

نمی دانم لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز  این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است 

برکت 5 صلوات محمدي پسند به  سالم اهللا علیها  سادات صدیقه کبري  ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر 

ماهیت اجاره 

ک المنفعۀِ المعلومۀِ بعوضٍ معلوم و هی العقد على تملُّ

نیز میشود شامل سایر عقود   

لمنفعۀ «بـ«ا

«البیع»

«الصلح المتعلّقُ باألعیان»

خارج میشود به وسیله این قید
بالمنفعۀ»العوض باشد«الوصیۀُ  ساکن  مثالً وصیت کند که تا یکسال فالنی در این خانه 

لمعلوم» منفعتإصداقُها«ا ذا از تعریف خارج میشود.در واقع صداق(مهریه) عوضش غیر معلوم استمهریه قرار دادن  ل

لغات تعریف 

سکونت در خانهمنفعت

می دهند عوض اجرتی که در عوض سکونت 

اجاره
«معناي لغوي «اجاره

«اسم است به معناي «اجرت» و «کرایه 

آن «ایجار» است  نیست، چون مصدر  .مصدر 

شرعیه می دانند «معناي مصدري به معناي «ایجارمعناي اصطالحی .لذا «اجاره» را حقیقت 

جابها :و إِی

 رْتُک آج 

تُکرَی کْ  أَو أَ

ۀً سنَ ها  عتَ فَ کْتُک منْ لَّ م أَو

ةَ ارلْإِج عِ ا یلْب و نَوى بِا و لَ
عینِ  ى الْ لَ ع ه در و لَ فَإِنْ أَ طَ ب

لًا ۀً مثَ سنَ ا  نَاه سکْ  تُکالَ بِع انِ و إِنْ قَ ه جۀِ و ح ی الصفَف

درادیگتسبغیصنیانایبهبهراجابوجو

شرایط اجاره

و هی الزمۀ من الطرفین

(انواع عقود(از حیث جائز یا الزم بودن 

موجر مثل: اجاره، بیع، و  ( الزم من الطرفین (مستاجر و  ندارد.  بدون جهت حق بهم زدن  ..عقدي که طرفین 

بهم بزنند. مثل: عاریه، وکالتجائز من الطرفین میتوانند یک طرفه عقد  هر زمانی یکی از طرفین 

الزم من طرف و جائز من طرف آخر
برعکس خیر   .مثل رهن . کسی که چیزي را رهن کرده میتواند یک طرفه نقض کند اما 

نقض کند شده، را کامل ادا کند تا بتواند عقد را  باید چیز رهن گرفته  زیرا شخص رهن دهنده 

نیستند اال در چند مورد عقود الزمه قابل فسخ 
تقایل یا همان اقاله دو طرف فسخ کنند

مثل خیار فسخ، خیار غبن، خیار عیب ...  بتواند یک طرفه فسخ کندوجود اسباب فسخیک طرف فسخ کند

بد منْ لَا   و 

اقدینِ ع لْمتَ الِ ا کَم 

بلوغ

رشد 

عقل 

حرّیت 

ا هِمرُّف ازِ تَصو ج و
مملوك بودن عوضین

اختیار و رضایت 

تَینِ  لُوم عم رَةِ  لْأُج عۀِ و ا فَ لْمنْ نِ ا نْ کَوم و
بودن عمل و مدت  مشخص 

بودن منفعت  مشخص  مباح و 

ا  ارِهب تنِ اع رَةِ ع ی الْأُجةُ فد شَاهلْم فی ا ا تَکْ ه لَ ب أَنَّ رَ قْ لْأَ   و ا
شمارش سنجیده میشود باشد که به وسیله ي کیل یا وزن یا  اگر اجرت از چیزهایی 

نمیکند سنجیدن کفایت  به جاي  براي تعیین اجرت مشاهده 

شرایط دیگر 

اقسام اجاره

1
(مثال خانه را اجاره کند که بحثش گذشتطرفین این اجاره: موجر و مستاجر  اجاره اعیان

مستاجر هم می تواند محلی را که اجاره کرده است به دیگري اجاره دهدنکته

اجاره اعمال 2

:طرفین این اجاره 

موجر   اجیر یا 

کارگر

 مستاجر 
براي کاري اجیر میکند  کسی که شخصی را 

یا از منفعت عمل موجر منتفع میشود

کارفرما

جام دهد) شخصی ان مثال کارگري که باید عملی را براي  .)

نکته
بر قراري عقد اجاره به محض 

بود    اجرت یا اجاره بها، ملک موجر خواهد 

بود ملک مستاجر خواهد  و منفعت، 

پایان نرساند اما به  ندارد با اینکه مالک استتا زمانی که اجیر کار را  .حق طلب اجرت را 

اجرت

ف دمالکیت اجرتال قْ لْع بِا ک االجرة  لَ تُم  میشود و جام  به وسیله عقد ان مالکیت اجاره 

ب

بدهد؟محل بحث به اجیر  مستاجر(کارفرما) اجرت را  براي کاري اجاره کرد. چه زمانی واجب است  اگر مستاجري اجیري را 

اقسام تسلیم اجرت

نیست اجاره اجیر متوقف بر اجرت 
ه د ع لٍ فَب م ى ع ت علَ انَ اجاره بر اعمال باشد و إِنْ کَ

پایان نرساند  تا زمانی که اجیر کار را به 

.حق طلب اجرت را ندارد با اینکه مالک است

عینِ لیمِ الْ تَس سلیمها بِ پرداخت اجاره واجب میشود اجاره بر اعیان باشدو یجِب تَ به محض تحویل عین مستاجره 

اجاره اجیرمتوقف بر اجرت هست
نجام دهد  نجام حج) حاصل میشود اجیر حاضر است با هزینه خود کاري ا مطلوب (ا

جام دهد  پولی ندارد، تا این کار را ان میتواند فسخ کنداجیر  سرباز زد، اجیر  اینجا میتواند اجرت را زودتر طلب کند و اگر مستاجر از دادن اجرت 

نیاز به زاد و راحله دارد مثل حج که 

ثمره این بحث

نمائات خودش را نشان میدهد  در 
شد ش آن است که اجرت ملک موجر خواهد  فایده ا

بود .و بنابراین نمائات متصل و منفصل اجرت (از زمان عقد تا زمان تسلیم اجرت) متعلق به موجر خواهد 

.هرکس مالک اصل مال است، مالک منفعت نیز خواهد بودقاعده تبعیتدلیل

انواع نما
نیست متصل شدن  شده. رشد درخت (نموي که متصل به عین است(به عبارت دیگر از خود عین قابل جدا  بود حاال 10 کیلو  مثال گوسفندي چاقی که قبال 5 کیلو 

شدن حیوان، شیر حیوان منفصل چه دار  مثل میوه درخت، ب قابل جدا شدن از عین است.  نمایی که 

ج

ب ی ا {فی االجرة} عیهرَ ف ه لَو ظَ  ستو بوده  شود که قبل از عقد معیوب  شود یعنی معلوم  اگر در اجرت عیبی ظاهر 

للْأَجِیرِ   فَ

عینِ باشندمع التَّ  اگردر ضمن عقد اجرت را تعیین کرده 

ستحکم  مخیر 
فَسخُ لْ فسخ عقدا

شر وِ الْأَ قبول همان معیوب و گرفتن خسارتاَ

دلیل
باشد  مطلق بودن عقد اجاره اقتضا میکند که اجرت سالم  

 مشخص کردن اجرت مانع از عوض یا تبدیل اجرت با اجرتی دیگر میشود

هم د ع ع م باشدو نشده و کلی در ذمه  حکم اگر اجرت تعیین 

دلِ شهید اول الْب ب بِ لَ بودیطَا نشده   مطالبه بدل زیرا جنس معیوب به عنوان اجرت تعیین 

فَسخُ  برخی فقها لْ ه ا بدل بگیرد یا نه از همان اول حق فسخ داردو قیلَ: لَ  اعم از اینکه بتواند 

مطلقا

شهید اول و ثانی  نظر 
دالُ ب لْإِ ر ا ذَّ ع رِیب إِنْ تَ نباشدو هو قَ پرداخت بدل ممکن   این قول نزدیک به ثواب است در صورتی که 

نیست پرداخت بدل ممکن بود این قول صحیح   اگر 

احکام اجاره

بطالن اجاره است شبهه  مواردي که درآن 

بیع بیاید] لم تبطل[اجاره1 بعد اجاره  [و لو تعقبها البیع [اگر 

رِي مشْتَ انَ الْ اء کَ وس   

جِرَ لْمستَأْ خود مستاجرهو ا
پرداخت کند باید اجاره ماهیانه 

ثمن بیع را پرداخت کند

رَه غَی غیرمستاجرأَو
بیع را پرداخت کند ثمن 

 مال االجاره ماهیانه دریافت نماید

حاالت

 عالم به اجاره
بدهد پول  هم 

هبه کند

جاهل به اجاره
میتواند فسخ کند

معنا کند صبر کند

دلیل

منافاتی ندارد
ست منافع   اجاره متعلق به 

ست به عین   بیع متعلق 

شد  به هر دلیلی اگر اجاره فسخ 
باقیمانده  مدت 

ست  منفعت مال مالک اصلی 

و عذر المستأجر ال یبطلها2

انواع عذر

هتَاعم رَقُ  سانُوتاً فَی رَ ح ج تَأْ ا لَوِ اس کَم

مختص به مستاجر است]  [عذري که 

دلیل
شک الحق(معامله باطل شد شد) و  سابق(عقد جاري  .(قاعده استصحاب: یقین 

 از طرفی عین مستاجره سالم و قابل انتفاع ست

نمیشودحکم عقد باطل 

مثال
شرعی شد  .کنیزي را اجاره کرده بود براي نظافت مسجد ولی مانعی پیش امد مثال خانم در همین حین حیض 

نگذاشت تا از مغازه استفاده کندعرفی مغازه اي اجاره کرد و دزدي امتعه مستاجر را دزدید و دیگر چیزي براي وي 

شخصی(شرعی/ عرفی (عذر 

رِیقِ عِ الطَّ نعِ منْ قَطْ ما ر کالثَّلْجِ الْ لْعذْ م ا ع ا لَو أَم 

پیش می آمد، دیگر نمیتواند از منافع عین استفاده کند  و اختصاصی به مستاجر ندارد   یعنی عذري که براي هر کسی 

به حق جواز فسخ دادیمدلیل الزم میاد ضرر و ضرر هم که در اسالم منتفی است عذر عمومی + عدم استفاده از مال+ عدم خیار جهت فسخ معاملهحکمِ عقال ،حکم 

فسخ دارندحکم .صواب این است هر یک از طرفین حق 

عذر عمومی

هماحکم سخِ لکُلٍّ منْ فَ از الْ وج رَب قْ أَ الْ چرا لکل منهما؟فَ
فسخ دارد فسخ میشود (نه اینکه حق جواز  (شاید بتوانیم بگوییم خود به خود 

.در حقیقت انفساخ رخ داده بنابراین گفته: موجر هم حق فسخ دارد  منفعتی وجود ندارد شروط عقد هم از بین رفته است

عذر مستاجر

سرقت یا تلف شدن مال که قرار بود در انبار قرار بگیرد باطل نمیکند اجاره

 اگر عذر عمومی باشد باطل میشود

شرعی  عذر 

عذر عقلی

ستدر این حال اگر فسخ نکند منفی  میکند و ضرر  الضرر و ال ضرار فی االسالم ضرر 

بطالن اجاره

1تو الْم لُ بِ ا تَبطُ و لَ

موجر یا مستاجر بمیرد اجاره باطل نمیشود ۀً اگر یکی از  قُوفَ و نُ میع الْ نْ تَکُونَ  إِلَّا أَ

باشد مگرعین موقوفه 

 مال موقوفه هر نسلی در زمان حیات استفاده میکند  موقوف علیه موقوفه را به مدت 10 سال اجاره داده است

باشد اجاره باطل نمیشود ناظر  نمیشود اگر موجر  باطل  بمیرد اجاره  ناظر 

نکته

شارع مقدس راضی نیست روي زمین بماند  امور حسبه به اموري میگویند 
مجهول مالک مال یتیم ها  اموال 

سرپرستی و امور حسبه را میکنند  عدول مومنین 

سه شخص میتوانند ناظر بر موقوفه تعیین کنند

امام

نائب امام

حسبه

بطالن اجاره

بمیرند اتالف رخ میدهداگر هر دو موجر و مستاجر باهم 

بطالن اجاره

شخص خاصی استفاده کند2 شرط کند که فقط  موجر  میشود اگر  باطل  بمیرد   به محضی که 

بطالن اجاره

نَ یع رُ الْ جِ مستَأْ نُ الْ ضْما ی  و لَ

لف طا رِی وِ التَّفْ دي أَ ع لتَّ ا بِا إِلَّ

مستاجره که در دست مستاجر قرار میگیرد نیست عین  مطلقا در آن ضامن  مستاجر 
 در مدت اجاره

مدت اجاره بعد از 
مالک  قبل از طلب 

بعد از طلب مالک

شرط مگر به دو 
هو فعل ما یجب ترکه یا تعدي افراط

تفریط. یعنی تقصیري عرفا متوجه آن باشدتفریط

انواع امانت1نکته

پیدا کرده است (باب لقطه شرعیه مالی را  شما را امین قرار داده است. مثال کسی  (شارع 

باب اجاره که مستاجر از طرف موجر امین است (مالکیه(عقدیه قرار داده است. مثل  شما را امین چیزي  مال   مالک

ن ضمقاعده: االمین ال ی.
نیست به صورت کلی اگر کسی امین شد ضامن 

شرعی و چه عقدي ندارد چه امین   مالک حق بازخواست او را 

) ب ارةِ الْإِج د قْ ی عرَطَ [هو: موجر]) ف شَ  لَو  و

( د قْ ع د الْ س ا[هما: افراط و تفریط] فَ هِمونبِد ها [ها: عین]  مانَ (ضَ

1
مستاجر ضامن میشود ؟سوال بکنند، ایا  شرط ضمن عقد  شرط صحیح است؟اگر  این 

شرط فاسد استجواب  

2
د عقد نیز هستسوال مهم فسشرط فاسد، م حاال ایا 

دو قولجواب
قدماء(و منهم مصنف): مفسد عقد است

دا کردند و گفتند:  مفسد عقد نیست شیخ انصاري اقت متاخرین به  تقریبا 

دنکته میگوی شرط ضمان  فساد  بر  شهید ثانی دو دلیل 
شما میفروشم که در راه شرب خمر استفاده کنیمثالخالف مشروع است !این را به 

باشد.خالف مقتضی اجاره است .با ماهیت اجاره منافات دارد. زیرا ماهیت اجاره این بود که یدش امانی 

یارِ لْخ اطُ ا وز اشْترَ جی و

لف هما ا هما لَ د أَح ل شرط کنندو براي خود  موجرو مستاجر یا یکی از آنها در ضمن عقد اجاره خیاره فسخ عقد را  جایز ست 

مثالنکته
 شرط کنند که تا سه ماه پس از عقد موجر یا مستاجر اختیار برهم زدن عقد اجاره را داشته باشد

باشد شرط اینکه مدت خیار مضبوط و مشخص  نیز میشوددلیل به  شامل شرط خیار  ست  شروطهم عام  لمومنون عند  ا

لک (اشتراط خیار ب لُ ذَ عف یص یلِ أَوِ الْوکو للْ  سلَی  م نَع) عم ا  نمیتوان قرار دهد  إِلَّ دوجا جعل خیار در عقد الزمه 

نِ إِذْ (وکیل (اال اینکه موکل اذن بدهد    الْ

وکیل

ۀِ غبطَ (اال اینکه مصلحت و منفعتی براي وصی در فسخ ظاهر باشد) أَو ظُهورِ الْ

 وصی

شرط خیار نداریمدر عقود الزمه میتوان خیار قرار داد اما در عقود جائزه خیار نداریم زیرا خود عقد جائز است 1نکته پس  اجاره جزو عقود جائزه هست 

اجرت 

نِ یرَید ی تَقْ لَ نِ عرَتَی لَ أُج ع ج و اگر اجرت را به صورت مردد به دو فرض مختلف قرار دهیمو لَ

ك

تَاعِ لِ الْم قْ  نَ
رَة أُج [امروز ببري] بِعینه بِ مٍ وی ینجام دادید 100ف اگر امروز کار را ا

رَي رَةٍ اُخْ بِأُج  ( رَ مٍ (آخَ وی (یف و) جام دهی 50 تومان  اگر فردا ان

رَتَینِ لَ أُج عج 
( ۀِ یلرُّوم ۀِ ا اطَ یلْخ ا فی ا ماه د اگر دو درزه دوختید 100 تومن(إح

ی) رَي علَ )(و الْأُخْ داحبِو تی  ۀِ و هی الَّ یس فَارِ  اگر دوخت فارسی یک درزه بود 50 تومنالْ

حکم

ۀُشهید اول حالص ب رَ قْ لْأَ فَا
ست چون فعل و اجرت آن فعل معلوم 

ست اصالت در معامله صحت آن 

شهید ثانی  
صحت اجاره مورد اشکال است

دلیل
بودن مورد اجاره و اجرت پذیرش معلوم   عدم 

به تنهایی آنها  ست نه یکی از  مورد اجاره نه مجموع هر دو کار 

رَطَ شَ  لَو و

ر  دیرِ الْآخَ قْ لتَّ ی ا رَةِ علَ لْأُج م ا د نشودع شود که در فرض دیگر اجرت داده  شرط  لِهر گاه  قْ النَّ ۀِ  لَ سأَ ی م[هی: االجارة] ف  حتَص م نظر مشهورلَ لباسطبق   در مسئله انتقال کاال در دو روز و نیز در مسئله خیاطی کردن 
اجاره صحیح نیست

اجرت مثل ثابت میشود

رِ  دیرِ اآلخَ ى التَّقْ لَ رَةِ ع الْأُج م د ع

شود که در فرض دوم اجرت داده نشود شرط  لِ  اگر  قْ لَۀِ النَّ سأَ ی مف حصی م لَ
اجاره صحیح نیست  در مسئله انتقال کاال در دو روز و خیاطی کردننظر مشهور

براي هر دو روز میشود  شده بوددر این حالت اجرت المثل تعیین  شده بود و روزي که عدم اجرت تعیین  روزي که اجرت تعیین 

رٌ  نَظَ  کی ذَلف و

قیضها  ع منْ نَ لْمنْ یۀَ کُلِّ إِجارةٍ ا نَّ قَض لأَ  

د (مقتضاي عقد  قْ لْع ۀَ ا یقَض رَطَ  د شَ (فَیکُونُ قَ

معین  اگر مستاجر شرط کند که اجیر در صورتی که کاال در روز غیر 
منتقل کند اجرتی دریافت نمیکند

ست مقتضاي عقد اجاره را شرط کرده   مستاجر در واقع همان 

ا  رِه ی غَیف لِ أَو لنَّقْ ۀِ ا سأَلَ ی مطُلْ ف تَب م فَلَ لذا اجاره باطل نخواهد بود. با مقتضاي  فرض مخالفت کردن اجیر  نقل کاال و نه غیر ان که در این ویژگی یعنی شرط عدم اجرت بر  نه در مسئله   
اجاره خاص

نقیض آن است) آن و عدم اجرت  قتضاي عقد اجاره منع از نقیض  (ا

رُوط شْ الْم لَّ بِ خَ ذَا أَ نَّه إِ ابِ أَ ی الْبف ۀُ ما  ای غَ

ست که باشد این  بحث می   نهایت چیزي که در مسئله مورد 

نکند شرط یعنی انتقال کاال در روز معین عمل  هر گاه اجیر به مورد 

جِیرِ لْأَ ى ا اً إِلَ سوب انُ منْ ستیکُونُ الْبطْلَ  بطالن اجاره مربوط منسوب به خود اجیر 

د قْ ع الْ ۀِ  نْ جِها م اصلً کُونُ ح ا ی و لَ

زیرا زمان تعیین شده در عقد اجاره را ازدست داده و استحقاق اجرت را ندارد

نداده جام  شده ان آن اجیر  جام  بر ان زیرا کاري را که 

ست نشده  بطالن اجاره از ناحیه خود عقد حاصل  پس 

عین

ۀً  لُوکَ مۀِ م ع فَ لْمنْ نِ ا نْ کَوم دب  ال 

ه باشدلَ ملک موجر    منفعت باید 

 لَّاهومل  و سه قسم است أَ  والیت 

 ابوت

 وصایت

حکم حاکم

بر او والیت دارد براي کسی که موجر 

ه لَ ۀً  لُوکَ م(منفعت) م ت انَ باشدسواء کَ نمی کند که منفعت مملوك موجر  فرقی   
ۀِ  الَ الْأَص  بِ

مالک منفعت عین میشود به دیگري اجاره دهدنه تبعاًشخصی عین را اجاره کند در این صورت اصالتا  سپس آن مستاجر عین را 

شود موجر واگذار  به  باشد که منفعت عین  شده  براي موجر به منفعت عین، وصیت 

ۀِ یع لتَّب و بِا باشد أَ موجر  ملک  به تبعیت مالک بودن عین  منفعت  یا اینکه 

علم به منفعت چه طور معلوم میشود

رَةِ تَأْجسنِ الْمیع دةِ الْ شَاهبم

ۀَ لَ ها ج ع الْ فَ رْ ا ی ابِم هف صو 
ندارد ف توضیح الزم  اگر بگویید اوصا

به توضیح دارد بگویید نیاز  امااگر وصف 
اگر وصف نشود میشود فسخ کرد

باید جوري وصف کنی که هیچ جهالتی نماند

نِ یلْع ددةً فی ا ع ت متَ نَ عۀِ إنْ کَا فَ لْمنْ ینِ ا مشخص کنیدتَعیِ اگر یک چیزي ده منفعت داشت میشود ده جور استفاده کرد باید نوع منفعت را 

طرق اجاره یک ملک

مقدمه

میدهد خود مالک اجاره 

مستاجر ملک را اجاره میدهد

میدهد بدون اجازه مالک اجاره  فضولی 

رَ ج رِ أَنْ یؤَ جِ تَأْ سم للْ بدون اذن موجر عینی را که اجاره کرده به دیگري اجاره دهد  فَ سهمستاجر حق دارد  نَفْ ۀِ بِ ع منْفَ ء الْ شَرْط استیفَا  ع لَّا م به مستاجر شرط کند که فقط خودش بهره ببردإِ مگر موجر 

لْإِجازةِ ى ا قُوف علَ الْو رَب قْ أَ الْ ضُولی فَ لْفُ رَ ا آج  لَو و 
شخص فضولی مال را بدون اذن مالک اجاره دهد اگر 

ست قول نزدیکتر به صواب آن  مالک می باشد  بر اجازه  لزوم آن موقوف  عقد صحیح ست ولی 

باشد ۀًمنفعت اجاره باید معلوم  لُومع ا مهن نْ کَوم دب لَا   و

نَى  السکْ انِ کَ الزَّم ا بِ نمی باشد إِم در مواردي که تعیین آن جز به وسیله زمان ممکن 
بچه شیر دادن 

سکونت

الرُّکُوبِ کَ ۀِ  فَ سا لْم بِا  أَو ا بِه إِم مسافت و ست و هم با  آن هم با زمان ممکن  در منفعتی که تعیین 

ۀِ اطَ یخ الْ لِ کَ مع الْ و بِ بِه أَ ما  به وسیله زمان یا عملو إِ  

لِ  مع لْمدةِ و الْ ینَ ا ب ع مج و  و لَ
بدوزداگر مستاجر مدت وکار را تعیین کند برایش  مثال خیاط را اجیر کند تا این لباس خاص را امروز 

طْبِیقَحکم د التَّ انُ إِنْ قَص رَب الْبطْلَ قْ أَ الْ فَ
تطبیق زمان و عمل

این تطبیق غالبا رخ نمیدهد دلیل

و

رِ  جِ تَأْ سم الْ رِ  ی لغَ   اص خَ جِیرُ الْ لْأَ لُ ا م عا ی  و لَ

جام دهدتعریف شرط اینکه خود او مباشرتا آن کار را در مدت معینی ان نجام کاري اجیر کند به  کسی که مستاجر او را براي ا

جایزنیست براي فرد دیگري غیر از مستاجر کار کند مگر اینکه مستاجر اذن بدهد
ست منحصرا براي مستاجر   زیرا منفعت اجیر 

میکند نسبت به مدت زمانی که عادتا در آن کار  البته 

لَقِ للْمطْ  وز جی و 

میشود شکل اجیر  سه  به  اجیر مطلق می تواند براي دیگري کارکند و 

حاالت

شده باشد دون قید مباشرت ولی مدت تعیین  ب

باشد دون قید مدت ولی مباشرت شرط شده  ب

دون تعیین مباشرت و زمان باشد  ب

م لَّ س  و إِذَا تَ
فَاعا االنْتیهنُ ف کمةٌ ی دم ت ضَ م نَ و یع باشدالْ برداري از عین در آن جهتی که عین را اجاره کرده   اگر مستاجر عین را تحویل بگیرد و مدتی بگذرد که در آن امکان بهره 

رَةُ  لْأُج رَّت ا قَ بر عهده ي مستاجر استقرار می یابداستَ بپردازد اجرت  باید آن را به مستاجر   

شرایط صحت اجاره

مساله

(احکام اجاره(مسائل 



کتاب االجاره

بسم اهللا الرحمن الرحیم

 یا صاحب الزمان ادرکنی و التهلکنی

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار رحیمی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم رحیمی

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر، لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

ماهیت اجاره 

شرایط اجاره

اقسام اجاره

اجرت

احکام اجاره

ا بد منْشرایط صحت اجاره  و لَ

احۀً با مهن لَ باید شرعا مباح باشدکَو اء أَو حملِ مسکرٍ بطَ و غنَ رٍ أَ علیمِ کُفْ رَ لتَ تَأْجلَوِ اس مستاجر کسی را که اجیر کند تا کفر یا عناد و یادیگر دانستنی ها ي باطل را آموزش دهد باطل ست اگرفَ

ا  هیملس لَى تَ وراً عد قْ کُونَ منْ ی  و أَ

ا تَصح إِجارةُ اآلبِقِ  زیرا همرا با غرر ست اجاره دادن عبد فراري صحیح نمی باشد فَلَ

هلَی م إِ از اگر مثل بیع چیز دیگري که مالیت داشته باشد به عبد فرار ضمیمه کندفَإِنْ ضَ ونَ الْج ممکن ست اجاره آن صحیح باشدأَمکَ

عنکته رَأَ الْمنْ  و لَو طَ

قَبضِ  لَ الْ خُ فَإِنْ کَانَ قَبس فَ لَه الْ فَ

ه د ع إِنْ کَانَ ب و 

لَت فاً بطَ لَ انَ تَ  چنانچه مانع مذکور تلف شدن عین باشدفَإِنْ کَ

اجاره باطل میگردد

م تَبطُلْ  انَ غَصباً لَ  و إِنْ کَ
اصبِچنانچه مانع مذکور غصب باشد غَ لَى الْ تَأْجِرُ عسالْم رْجِع مستاجر براي گرفتن اجرت مثل منفعتی که در دست غاصب تلف گردیده به او رجوع میکندو ی

 اجاره باطل نمیشود

 زیرا عقد اجاره به وسیله قبض توسط مستاجر استقرار یافته ستدلیل
و ضمه موجر نیز خالی شده ست

عین موجود ست و امکان تحصیل منفعت نیز فراهم می باشد

اي بعد القبض

اگر براي استفاده از عین مستاجره در آن جهتی که عین براي آن اجاره شده مانعی عارض گردد
قابل تسلیم کردن باشد

شرایط صحت

مساله

بیۀِ عع فَ رَ فی الْمنْ ه و لَو ظَ
مستاجر مخیر ستاگر در منفعت عیبی ظاهر شود

فَسخُ  لَه الْ  فَ

رٌ رشِ نَظَ و فی الْأَ

درصورتی که عیب قبل از عقد بوده و مستاجر اطالع نداشته

د (عیب  قْ ع د الْ عأَ ب رَ  اگر عیبی بعد از عقد ایجاد شود(و لَو طَ
رظن ضرالا یف و خسفلا هل( کلذََکف .این جا هم مثل قبل عقد است (

نِ امِ الْمسکَ هِد انْ در فرض انهدام خانه فقط در صورتی براي مستاجر حق خیار ثابت میشود کهکَ
انتفاع از خانه هر چند به مقدار کم ممکن باشد

یا بتوان مانع را برطرف کرد

بح  و یستَ
ولًااجیري که بدون قرار داد اجاره استخدام شود رَةِ أَ لَى الْأُج ع لُهمع ستَ نْ  یم عقَاطنْ ی [یعنی قبل شروع کار قیمت را قطعی کنند أَ

هرَاغ قیب فَ ع یهف ونْ ی بعد از فراغت از کار به صورت تمام وفا کندو أَ

ه رَ و یکْ
نَ (اجیر ضامن مورد تلف شده در دست او شود  ضَمنْ ی اما اگر اجیر افراط و تفریط نکرد، نسبت به خراب شدن وسیله ضامن است اما گرفتن غرامت از وي مکروه است(أَ

ع التُّهمۀِ (متهم باشد به کوتاهی و تفریط  لَّا م اگر اجیر افراط و تفریط کند، مقصر است و نسبت به خراب شدن وسیله ضامن است و باید غرامت بپردازد( إِ

هنیع قَاء ب ع م بِه فَاعاالنْت حا ص کُلُّ م و 

تُهار إِج و تُهار إِع حص  هر چیزي که با استفاده عینش باقی باشد اجاره و عاریه آن صحیح استتَ

 هر چیزي که استفاده شود ازبین نرودموضوع اجاره چیست

عکس نقیض در اجاره و عاریه درست نیست

 مثال اجاره دادن شیر درست نیست.اجاره دادن خرما درست نیست

منحه:گوسفندي که شیر دارد

کلما لم یصح استیفاءه اال به ذهابه لم یصح اجارهۀُ

اعاً  رِداً کَانَ أَو مشَ فَ منفرد و اجاره مشاعمنْ
منفرد طلق

 عدم تقسیم باطل نمی کند اجاره مشاع رامشاع
نه فقط اجازه از شریک میگیریم

 هرجا یی دست بگذاریم افراد در آن مشاع اند

(احکام اجاره(مسائل 

لَّاالول أَقَ ه بِ رَ غَی قْبِیلُه لًا فَلَه تَ ملَ عقَب (منْ تَ
اگر کسی انجام کاري را قبول کرد میتواند در ازاي اجرت کمتري از آنچه پذیرفته به دیگري بدهد

 دلیل
 اصل اصالت الجواز

اصل عموم اوفوا بالعقود

ا بِه) الثانی رَه تَأْجا[ما = اجرت] اس مرَ م کْثَ ا بِأَ تُهار [ه: مستاجر اولی] إج نًا فَلَهیرَ ع تَأْجاس لَو

 شهید اول
می تواند اجاره دهد

 دلیل
 اصل اصالت الجواز

اصل عموم اوفوا بالعقود

نمی تواند مگر به دو صورتبرخی فقها
 مثال خانه را 100 تومن نقداً اجاره کرده و به30 سکه طال که 150 تومن می ارزد اجاره دهداجاره دادن عین در اجاره دوم با جنس اجرت در اجاره اول مختلف باشد

 یک صفت کمالی در او ایجاد بشود مثال خانه را رنگ کرده است در عینی که اجاره کرده کاري انجام دهد که ارزشش باال رود

اگر کسی عینی را که اجاره کرده به بیش از قیمت خودش به دیگر اجاره بده

)الثالث رِیط فْ م التَّ وا[ها: عین] ی ه رَةِ  (ضَمنَ قیمتَ ج نِ) الْمستَأْ یع رَّطَ  فی الْ ا فَ (إذَ

یوم تفریط مشهور است تفریط در عین مستاجره باعث ضمانت می باشد

 ضامن روز تفریط ام یا روز اجاره

  بعضی میگویند ضامن یوم التلف می باشد
  هر جایی که عین باقی ست باید عین را بدهیم ولو عیب داردهرچه که هست را میدهیم چون تا یوم التلف عین باقی است

  روزي که ضمان از عین به قیمت انتقال می یابد
 نه روز قبل از آن که روز تفریط ست هر چند حکم به ضمان شده ست

چون فرض این ست که در روز تفریط عین باقی ست

 موضع اختالف جاي که اختالف مربوط به  نوسانات بازار باشد

 یک موقع خود جنس عیب دار میشود

 یک موقع جنس سالم است اما نوسانات بازار سبب افزایش یا کاهش میشود

 اگر تفاوت براي قیمت بازار نباشد باید قیمت عین سالم را بدهد

لَی الْمالک)الرابع ۀِ عابالد و د بع نَۀُ [خرجی] الْ (مؤُ

 هزینه نگهداري عبد و دابه بر مالک است 
  مئونه تابع مالک ست نه مستاجر 

دلیل
 هزینه و خرجی تابع ملک ست

اصل آن ست که هزینه و خرجی بر کسی غیر از مالک واجب نمی باشد

اگر مالک

که هیجاگر مالک حاضر باشد مونه را بدهد

 مستاجر باید از مالک اذن بگیرد و سپس از او مطالبه کند اگر حاضر نباشد مونه را بدهد

 شاهد براي انفاق الزم ندارد یا حاکم شرع در دسترس نباشد جهت گرفتن اذن

با نبود مالک ضامن است مگر نهی مالک باشد   اگرمستاجر اهمال نماید در نفقه و سبب تفریط شود

هورِ ی الْمستَأْجِرِ فی الْمشْ قَتُه علَ فَ جِه فَنَ ائوی حذَ هنْفیرَ أَجِیرًا ل تَأْجاس لَو اقوالو

مشهور فقها
نفقه بر مستاجر میباشد علی المشهور

دلیل
 روایت سلیمان بن سالم است که ضعیف است  

 منافع مال مستاجر است

شهید ثانی

 اجیر مانند غیر اجیر می باشد نفقه اش واجب نمی باشد مگر شرط شده باشد 

دو دلیل که گفت بر عهده مستاجره ست چه

روایت مذکور اگر از حیث سندي سالم باشد

استحقاق مستاجر نسبت به منافع اجیر سبب نمیشود که از اموال خود اجیر بدهد

شما کارگري را اجاره میکنید و پول غذا و چایی را از اجرتش کم میکنید

 اگر کسی را اجاره کرد تا حوائج او را انجام دهد

) الخامس عۀِ الْمعینَۀِ فَ اطُ الْمنْ ا یجوز [ال یصح] إسقَ (لَ

 در صورتی که منفعت معینه باشد اسقاط جایز نمی باشد
یعنی منفعت از ملک مستاجر خارج شود اما او همچنان اجرت بپردازد اسقاط

 پس اجرت اگر عین خارجی باشد قابل اسقاط نمی باشد ابرا و اسقاط فقط در کلی در ذمه یعنی بر گردن شخص دیگر یست

 تذکر

 اگر اجیر در حین کار فوت کرد

 صغیر

 کبیر

عبد

 چه در حین کار بمیرد چه بعد از کار استیفاء امکان ندارد مگر با سلطه این اجیر قبض شده براي استیفا

مثال بعد از اتمام ساعت کاري او را رها نکندمگر اجیر را بعد از کار حبس نماید

لَی الْمؤجرِ) السادس ع عۀِ فَ فیۀُ الْمنْفَ تَو هلَی ع قَّف تَوا ی کُلُّ م 

 هر چیزي که به دست آوردن منفعت تعلق دارد به عهده موجر است

 حمل بارقتب پاالن لجام

 این منفعت نیز متوقف بر این مقدمه ست زیرا رساندن منفعت به واسطه عقد الزم بر موجر واجب ستدلیل

این امور واجب میباشد از باب مقدمه واجب

نظر شهید اول

شهیدثانی

 قائد یعنی کسی که از جلو االغ را می راند سائق کسی که از عقب حیوان را می راند اگر شرط کرده باشد

اگر عرف به چیزي حکم نکند یا مختلف باشد
یعنی آنچه که بر موجر واجب ست انجام عمل ست نه چیز دیگر

پس مستاجر باید وسیله کار را فراهم کند

موارد نادري که برخالف استثنا هستند

 رضاع باید از شیر خودش باشد

 حمامی باید آب را تهیه نماید

 خیوط از عهده خیاط است

مراجعه به عرف

 کلید تابع قفل منزل ست وجزئی از آن واجب است بر موجر کلید را بدهددر اجاره خانه تذکر

اگر مستاجر بخواهد بهره برداري کامل از مال داشته باشد 

السابع

کرُ) لَف الْمنْ ةِ حار الْإِج د قْ ی عفَا ف لَ  کسی که منکر ست باید قسم بخورد خواه موجر باشد خواه مستاجراختالف در اصل وقوع عقد و قرار داد اجاره(لَو اخْتَ

یکی منکر عقد و دیگري مدعی عقد اجاره اگردر عقد اجاره اختالف کردن

رِ  تَأْجسالْم ءرِ الشَّی د اگر اختالف در باره مقدار و میزان عین مورد اجاره باشدفی قَ
افیشهید اول لَف النَّ کسی که نفی کننده مقدار زاید ست قسم میخوردح

هر دو قسم میخورند و اجاره باطل میشودبرخی فقها

کالالْم لَف نِ ح یالْع دی رف نزاع درباره بازگرداندن عین اجاره شدهو 
قول او مقدم بر مستاجر ستمالک قسم میخورد

دلیل
مستاجر عین را براي مصلحت منفعت خود قبض کرده ست

اصل عدم رد ست

لَف الْأَجِیرُ [کاالي مورد اجاره] ح هلَیرِ ع تَأْجساعِ الْم اك الْمتَ و فی هلَ
درباره تلف شدن کاالیی که براي جابجایی آن اجیر گرفته شده ست

اجیر امین محسوب میشوددلیلاجیر سوگند میخورد

( قَمیصِ اء و الْ قَب الْ لِ (کَ عف نِ) فی الْ فیۀِ الْإِذْ ی کَیف و

لَف الْمالکنزاع در نحو ه ي اذن دادن مالک در انجام عمل مانند دوختن قبا یا پیراهن ح

رَةِ حلْف الْمستَأْجِرِ رِ الْأُج د و فی قَ

شهید اول
 مستاجر باید قسم بخورد

اصل عدم زیادت اجرت ست و قول مستاجرموافق با اصلدلیل

برخی فقها
هر دو قسم بخورند

 هر کدام هم موجر  و مستاجر هم مدعی ست هم منکردلیل


