اﺟﺎره
ﮐﻠﯿﺪواژه :اﺟﺎره ،ﺑﻄﻼن اﺟﺎره ،ﻣﺎلاﻻﺟﺎره،
ﭘﺮﺳﺶ :آﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺑﻄﻼن اﺟﺎره ،ﺗﺼﺮف طﺮﻓﯿﻦ در ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﺣﺮام اﺳﺖ؟ اﮔﺮ طﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪطﻮر؟ اﮔﺮ ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺟﺎره ،ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧ ﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن در آن ﺑﺎطﻞ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪر ﺟﺎت
 - ١اﺣﮑﺎم ﺑﻄﻼن اﺟﺎره
 - ٢ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
 - ٢.١اول
 - ٢.٢دوم
 - ٢.٣ﺳﻮم
 - ٢.۴ﭼﮫﺎرم
 - ٣ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ
ا ﺣﮑﺎم ﺑﻄﻼن ا ﺟﺎره
ﺑﺎ ﺑﻄﻼن اﺟﺎره ،رﺿﺎﯾﺖ طﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف در ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره و ﻣﻮرد اﺟﺎره ـ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻐﺎزه و  ...ـ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺗﺼﺮف در آﻧﮫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ
طﺮﻓﯿﻦ ،ﺟﺪای از ﻋﻘﺪ ،راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف دﯾﮕﺮی در ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧ ﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ،راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻓﺘﻮای ﻣﺮا ﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

][١

← اول
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ )ﻣﺪ ظﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ(:
اﮔﺮ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.
← دوم
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی )ﻣﺪ ظﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ(:
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
← ﺳﻮم
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ اﻟﻌﻈ ﻤﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ )ﻣﺪ ظﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ(:
ﺗﺼﺮف ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ ﻏﺼﺐ و ﺣﺮام اﺳﺖ.
← ﭼﮫﺎرم
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ ھﺎدوی ﺗﮫﺮاﻧﯽ )داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ(:
 .١ﺑﺎ ﺑﻄﻼن اﺟﺎره ،رﺿﺎﯾﺖ طﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف در ﻣﺎلاﻻﺟﺎره و ﻣﻮرد اﺟﺎره از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺗﺼﺮف در آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ طﺮﻓﯿﻦ ﺟﺪای از ﻋﻘﺪ ،راﺿﯽ
ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .٢ﻧ ﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎرهای ﮐﻪ )اﺟﺎره آن( ﺑﺎطﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﺪای از ﻋﻘﺪ ،راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١ا ﺳﺘﻔﺘ ﺎ از دﻓ ﺎﺗﺮ آﯾ ﺎ ت ﻋﻈ ﺎم :ﺳﯿ ﺴﺘ ﺎﻧ ﯽ ،ﻣﮑ ﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺻ ﺎﻓ ﯽ ﮔﻠﭙ ﺎﯾﮕ ﺎﻧ ﯽ) ،ﻣ ﺪ ظﻠ ﮫﻢ اﻟ ﻌ ﺎﻟ ﯽ ( ﺗﻮ ﺳﻂ ﺳ ﺎﯾﺖ ا ﺳ ﻼم ﮐﻮﺋ ﺴﺖ .

ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺎم ﮐﻮﺋﺴﺖ.
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