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انواع ،شرایط و اسباب مهر در مذهب حنفی


محمد صادقی

(تاریخ دریافت8314/82/81 :؛ تاریخ پذیرش)8314/82/24 :

چکیده
مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم میشود .مهرالمسمی ،مهری است که در عقد ازدواج تعیین مییشیود ییا بعید از عقید (در
صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین میگردد .مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن
مراجعه میشود .در موارد زیر مهرالمثل واجب میشود8 .ی در عقد صحیح ،مهر تعیین نشده باشد2 .ی در عقد ،عدم مهر شرط شیده باشید؛
3ی مهر تعیین شده در عقد فاسد باشد؛ 4ی در صورتی که آمیزش به شبهه شده باشد .آنچه به عنوان مهر تعیین میشود باید شرایط زیر را
داشته باشد:مالیت داشتن ،پاک بودن مهر و صحت انتفاع از آن ،مغصوب نبودن ،مجهول نبودن .مهر ممکن است به سیبب عقید صیحیح
واجب شود و ممکن است با آمیزش در نتیجة نکاح صحیح یا فاسد یا شبهه واجب شود .در پنج مورد مهر تأکید شده و احتمیال سیقوط از
بین میرود:آمیزش ،خلوت صحیح (آمیزش حکمی) ،فوت یکی از زوجین ،رجوع در عده ،ازالة بکارت .در موارد زیر در صورتی کیه جیدایی
بین زوجین قبل از آمیزش (حقیقی یا حکمی) واقع شود کل مهر ساقط میگردد :سبب جدایی زوجه باشد ،سبب جدایی ولی زوجیه باشید،
فسخ توسط زوج قبل از آمیزش ،بخشش کل مهر به زوج ،ابراء ذمة زوج نسبت به مهر .در دو حالت زیر مهر تنصیف میگردد :طالق قبل
از آمیزش ،جدایی به سبب زوج قبل از آمیزش.

کلیدواژگان
تنصیف مهر ،مهر ،مهر المسمی ،مهرالمثل.

 استادیار حقوق خصوصی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
برای مهر تعاریف مختلفی بیان شده است .برخی مهر را مالی دانستهاند که در عقد نکاح در مقابل
استمتاع از زوجه به وی پرداخت میشود .همچنین در آمیزش به شلههه یلا نکلاح داسلد نیلز مهلر
پرداخت میشود (الجزیری.)261 ،
برخی دیگر مهر را هدیة الزم دانستهاند نه عوض در مقاب استمتاع (ابوزهره.)261 ،
و برخی مهر را مالی دانستهاند که زوجه با عقد یا آمیزش حقیقلی مسلت م ملیگلردد (بلدران،
 .)282بر طهم این تعریف ،مهر حقی است برای زوجه در برابلر زو و پرداخلت مهلر بله زوجله
واجب است.
منشأ وجوب ،یکی از دو امر زیر است:
 .2عقد (در صورتی که ص یح باشد) ،اما وجوب مهر به وسیلةه عقد ،وجوب غیرمستقر است؛
یعنی مهر در معرض سقوط تمام یا نصف آن میباشد.
 .1آمیزش حقیقی :آمیزش حقیقی موجب ثهوت مهر است؛ چنانکه در عقد داسد و باطل بیلان
گردید.
مهر در هر نکاحی واجب است و برای وجوب آن به ادلة زیر استناد شده است( :بلدران281 ،؛
ابوزهره)271 ،
 .1قرآن کریم :در آیة «و احل لکم ما وراء ذلکمم ا بتغوم ا ومم الکم» نساء .11 /احالل به پرداخت مال
مقید شده اسلت .همچنلین آیلة «و آبم ا الساماء صمقاان لهم » نسلاء .1 /و «فمما اتمغمغمغم م ممس
فآب ه اج ره فریضة» (نساء .)11 /بر وجوب مهر در نکاح داللت دارد.
 .2سنت :احادیثی در مورد وجوب مهر بر عهدة زو برای زوجه وارد شده که احادیث ص یح
تلقی شده است .چنانکه پیامهر اکرم (ص) هیچ ازدواجلی را بلدون مهلر نگتاشلت و اگلر
واجب نهود یک بار بدون مهر تزویج میکرد تا داللت بر عدم وجوب نماید.
 .3اجماع :اجماع مسلمین از زمان پیامهر تا امروز بر این است که مهر در ازدوا واجب است.
اما مهر با اینکه واجب است ،رکن ازدوا یا شرط ص ت ازدوا نیست و ذکلر مهلر در عقلد
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ازدوا شرط نیست؛ (السرخسی921 ،؛ صاغرجی .)272 ،بنابراین ممکن است در عقد ازدوا نامی
از مهر برده نشده باشد یا آنچه به عنوان مهر تعیین شده ص یح نهاشد و نیز ممکلن اسلت زوجلین
توادم بر عدم مهر نمایند یا عدم مهر را شرط نمایند .در تمامی ایلن ملوارد عقلد صل یح و شلرط
باط است.
خداوند در این باره میدرماید « :و ال جسما لهممکم ا قهمغمم ا الساماء مما ه ام ه او بهلر م ا ةم فریضمة»
بقره .136 /که طالق قه از تعیین مهر جایز دانسته شده و روشن است که طالق بعد از وقوع عقد
است؛ بنابراین عقد بدون تعیلین مهلر صل یح اسلت (وزارة االوقلا

و الشلنون االسلالمیه291 ،؛

السرخسی ،پیشین؛ بدران.)283 ،
دربارة حکمت وجوب مهر در عقد نکاح گفتهاند :اگر مهر در نکاح واجلب نهاشلد زو ابلا ی
ندارد از اینکه با کوچک ترین ناراحتی و یا با هوی و هوس ازدوا را از بلین بهلرد؛ چلون اگلر از
لزوم پرداخت مهر نترسد ان الل ازدوا برای او مشقتی ندارد .در این صورت مقاصلد ملورد ن لر
شارع از نکاح به دست نمی آید؛ زیرا مقاصد و مصالح نکاح با موادقت حاص میشلود و موادقلت
هم در صورتی است که زن نزد شوهر عزیز باشد و تکریم شود و وجود مهر عاملی است که عزت
و تکریم زن نزد شوهر را تأمین مینماید (کاسانی ،پیشین ،1 ،ص.)961
انواع مهر
مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمث تقسیم میشود.
بند اول :مهرالمسمي

مهری است که در عقد ازدوا تعیین میشود یا بعلد از عقلد (در صلورت نهلودن مهرالمسلمی در
عقد) به وسیلة زوجین تعیین میگردد.
زوجه در صورتی مست م مهرالمسمی میشود که عقد ص یح باشد و تعیین مهلر در عقلد نیلز
ص یح باشد .تعیین در صورتی ص یح است که در عقد یا بعد از عقد مالی که مالیت دارد ،معللوم
است و حداق ده درهم میباشد ،تعیین شده باشد (بدران.)211 ،
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بند دوم :مهرالمثل

مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه میشود.
موارد مهرالمث  :در موارد زیر مهرالمث واجب ملیشلود (بلدران211 ،؛ ابلوزهره 281 ،و 282؛
السهاعی:)129 ،
 .2در عقد ص یح ،مهر تعیین نشده باشد .در این صورت اگر قه از تعیین مهر بله ترایلی یلا
توسط قایی ،آمیزش صورت گیرد یا شوهر دوت کند ،مهرالمث برای زن واجب میشلود؛
چون با عقد ،مهر واجب شده و مهرالمسمی وجود ندارد؛ لتا باید مهرالمث تعیین گردد.
 .1در عقد ،عدم مهر شرط شده باشد؛ مث اینکه زو شرط عدم مهر نمایلد و زوجله بیلتیرد.
این توادم باط است و عقد ص یح است ،اما اگر قه از تعیین مهر آمیزش صلورت گیلرد
مهرالمث واجب میشود.
 .3مهر تعیین شده در عقد داسد باشد؛ یعنی چیزی که مالیت شرعی و عردی ندارد؛ مانند خملر
یا یک دانه گندم به عنوان مهر تعیین شود یا اینکه مهر مجهول باشد.
 .1در صورتی که آمیزش به شههه شده باشد؛ مانند اینکله بلا زنلی ازدوا کنلد در حلالی کله
نمیداند خواهر ریاعی اوست و آمیزش کند ،در این صورت مهرالمث واجب میشود (در
مواردی که مهرالمث به خاطر آمیزش به شههه واجب میشود من ور از مهرالمث عقر است
(بدران.)213 ،
برای تعیین مهرالمث زوجه به مث خودش از اقوام پدری نه مادری (اگر ملادر از اقلوام پلدری
نهاشد) سنجیده میشود؛ بنابراین ابتدا به خواهران ،اگر نهاشد به عمه ها و اگر خواهر و عمه نهاشلد
به دختر خواهر پدر و مادری ،اگر نهود به دخترعمو مقایسه میشود .اگر از قهیله پدری کسلی نهلود
با قهیلهای که همانند قهیلة پدری است مقایسه میشود و اگر نهود قول زو با سوگند مقدم است.
در بین حنفیه نسهت به لزوم رعایت این ترتیب اخلتال

اسلت (یعنلی اگلر خلواهر باشلد بله

دخترعمو سنجیده نشود یا با وجود دختری از اقوام پدری به اجنهیه مقایسه نشود) ،اما ظلاهر کلالم
ایشان عدم اعتهار ترتیب است (ابوزهره281 ،؛ الجزیری.)211 ،
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اوصادی که در مماثلت معتهر است عهارتند از زیهایی ،مال ،مکان (چون عر

و علادت شلهرها

در مورد مقدار مهر متفاوت است) .بنابراین اگر اقوام پدری زوجه در شلهری باشلد و خلودش در
شهر دیگر باشد و مقدار مهر در عر

شهر اقوام پدری باالتر یلا کمتلر باشلد هملان علر

ملال

خواهد بود .همچنین سن ،عق  ،دین ،عفت ،علم ،ادب ،کملال ،حسلن خللم ،بکلارت ،ثیهوبلت و
درزند داشتن از اوصادی است که در تعیین مهرالمث به کار میرود (ابوزهره281 ،؛ السلهاعی126 ،؛
بدران.)212 ،
برای مقارنه بین دو زن باید در همة این اوصا
دقیر یا زیها یا باسواد باشد و دیگری این اوصا

مشابهت وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر یکلی

را نداشته باشد ،ص یح نیست .همچنین اگر یکلی

باکره و دیگری ثیهه باشد ،مقایسه درست نیست.
برای ثهوت مهرالمث باید دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن شهادت دهند و این شهادت باید با
لفظ شهادت نزد قایی باشد .اگر شهود عادل نهاشند ،قول زو مقلدم اسلت؛ چلون منکلر زیلادی
است .یعنی زن بر حسب ن ر قایی مدعی زیادی خواهد بود و شوهر منکر آن است و قول شوهر
مقدم است .در صورتی که دو زن در صفات مساوی باشند؛ مث خواهر و دختر عمو ،ولی مهر آنها
متفاوت باشد کدام مهر مال مهرالمث است؟ در جواب گفته شده احتیاطاً مهر کمتلر تعیلین شلود
که نشان میدهد رعایت ترتیب الزم نیست .برخی گفتهاند در این حاللت بله ن لر قایلی واگلتار
میشود (الجزیری.)213 ،
شرایط مهر
آنچه به عنوان مهر تعیین میشود باید شرایط زیر را داشته باشد:
بند اول :مالیت داشتن

مهر باید قیمت و ارزش داشته باشد .بنابراین آنچه قیمت و ارزش ندارد ،نمیتواند مهر قرار گیلرد.
مهر میتواند وجه نقد ،طال ،نقره ،کاالی تجاری ،حیوان ،زمین ،خانه ،منادع و عم و هرچیزی کله
ارزش مالی دارد ،باشد (کاسانی.)961 ،
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برای مهر حداکثر تعیین نشده است؛ زیرا در کتاب و سنت دلیلی بر تعیین حلداکثر بلرای مهلر
نیست و من ور آیة «و آتیتم احداهن قنطاراً دال تأختوا منه شیناً» (نساء.)02 /مال کثیر است و مقدار
مهر را تعیین نمیکند .اما حداق مهر از دیدگاه حنفیه ده درهم یا مساوی آن است که میتوانلد بله
صورت پول نقد یا کاال باشد .در صورتی که کمتر از ده درهم تعیین شود عقد ص یح اسلت و زن
مست م ده درهم است .برای این مطلب به روایت ابن ابی حاتم استناد کردهانلد کله «ال م مر اامل مم
لشرة دراهم» و این روایت با سند متکور حسن شناخته شده است.
بنابراین روایتی که از پیامهر (ص) وارد شده و در آن مهلر کمتلر از ده درهلم اجلازه داده شلده
است حم میشود بر آنچه زو باید نقداً هنگام عقد بیلردازد؛ یعنلی مسلت ب اسلت کله شلوهر
مقداری از مهر را نقداً بیردازد و باقی مهر به عنوان دین در ذمهاش بلاقی ملیمانلد (کاسلانی962 ،؛
الصاغرجی261 ،؛ ابن نجیم.)113 ،
بند دوم :پاک بودن مهر و صحت انتفاع از آن

بنابراین خمر و خنزیر و خون و میته نمی تواند به عنوان مهر قرار گیرد؛ زیرا از ن ر شلرعی قیملت
ندارد ،هرچند برخی از آنها نزد غیر مسلمانان قیمت دارد .در صورتی که این موارد به عنلوان مهلر
قرار داده شود مهرالمسمی باط و عقد ص یح است و برای زن مهرالمث ثابت ملیشلود (بلدران،
286؛ السهاعی 119 ،و .)116
در صورتی که بخشی از مهرالمسمی مالیت دارد و بخشی مالیت ندارد یا بخشی طاهر اسلت و
بخشی دیگر پا و طاهر نیست مهر چگونه است؟
اگر تزویج کند بر ده درهم و بر طالق زوجة دیگر ،در این صورت مهر مرکلب از ملال و غیلر
مال است و بالفع (همزمان با عقد) طالق زوجة دیگر واقع میشود و زن نیز مست م مهرالمسلمی
میگردد (الجزیری.)261 ،
اما اگر تزویج کند بر ده درهم و بر اینکه زوجة دیگر را طالق دهد ،در این صلورت ،بلا عقلد
طالق زوجة دیگر واقع نمیشود؛ چون وعده به طالق داده است .اگر طالق بدهد بله وعلده عمل
کرده است و اگر طالق ندهد ،چنانچه مهرالمسمی کمتر از مهرالمث باشد ،زن جدید مست م تمام
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مهرالمث است وا اگر کمتر نهاشد ،زن مست م چیز دیگری نیست .مث همین مورد است جایی کله
تزویج کند بر ده درهم و هدیه ای کله بله زن بدهلد ،در ایلن صلورت اگلر مهرالمسلمی کمتلر از
مهرالمث باشد زن حم مطالهة مقدار تکمیلی را دارد واال چیزی طلهکار نیست.
در صورتی که مهرالمسمی مشتم بر مال حالل و حرام باشد؛ مثالً ده درهم و خمر یا خو به
ع نوان مهر تعیین شود عقد ص یح است و زن مست م ده درهم است اما در مقاب خمر یلا خلو
مست م چیزی نیست و اگر ده درهم کمتر از مهرالمث باشد ،زن نمی تواند مهرالمث را مطالهه کند؛
چون خمر یا خو نزد مسلمانان منفعتی ندارد .بنابراین در مقاب آنها حقی وجود نلدارد .در ایلن
حالت اگر مقدار مهر کمتر از ده درهم شود زن مست م ده درهم است (همان ،ص.)269
بند سوم :مغصوب نبودن

در صورتی که مال مغصوب ،مهرالمسمی قرار داده شود ،عقد و مهرالمسمی صل یح اسلت ،خلواه
علم به غصب داشته باشند یا جاه باشند ،سیس اگر مالک اجازه داد زن مست م عین مهرالمسلمی
است و اگر اجازه نداد ،زن مست م قیمت مهرالمسمی است و تهدی به مهرالمث نمیشود (هملان،
ص.)268
بند چهارم :مجهول نبودن

اگر بر مهر مجهول تزویج شود ،مهرالمسمی ص یح نهوده و لغو است .در صورتی کله جلنس مهلر
ذکر شود ولی نوع آن بیان نشود یا جنس مقید به نوع را بیان کند ،اما اوصا

ممیزة مهر بیان نشلود

مهرالمسمی ص یح است و زن مست م حد متوسط از آن مهر است و زو نیلز مخیلر اسلت بلین
اینکه متوسط از آن شئ یا قیمت آن را بیردازد ،اما اگر اوصا

نیز ذکر شده باشد مهر معلوم بلوده

و زن مست م مهرالمسمی است.
در صورتی که مهر مردد بین دو مورد باشد؛ اگر قیمت یکلی از آنهلا کمتلر باشلد زن مسلت م
مهرالمث است و اگر طالق قه از نزدیکی واقع شود زن مست م نصف درجة پایینتر است.
اگر مهر ،جهاز و لوازم منزل تعیین شود زن مست م جهاز متوسط است (همان ،ص.)261
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در صورتی که مهر کاالی مکی یا موزون یا معدود تعیین شده و هنگام عقد مسلاوی ده درهلم
یا بیشتر بوده است ولی قه از تسلیم قیمت آن کم شود ،زن حم مطالهة کسر قیمت را ندارد؛ چون
قیمت هنگام عقد باید پرداخت شود .چنان چه مهر کاال یا اعیانی بوده که قیمتش هنگام عقلد کمتلر
از ده درهم بوده زن حم مطالهة کسر قیمت را دارد ،هرچند قیمت کاال هنگام تسللیم بله ده درهلم
رسیده باشد (همان ،ص.)272
اگر منادع اعیان مث سکونت منزل یا سواری حیوان یا حم حیوان و زراعلت زملین در ملدت
معلوم به عنوان مهر تعیین شود مهرالمسمی ص یح است و زن مست م منفعت تعیین شده میباشد،
اما اگر منادع معنوی مانند تعلیم قرآن یا دقه و یا حرده و امثال آن به عنوان مهر تعیین شود ،در ایلن
صورت اختال

است .ظاهر متهب حنفی در این مسأله عدم جواز است ،اما متلأخرین حنفلی بله

جواز اخت اجرت بر تعلیم قرآن و علوم دینی دتوی دادهاند؛ زیرا ممکن است کسی که آنها را تعلیم
دهد نهاشد ،و قاعده این است که هر چیزی که صالحیت اجرت گردتن بر آن دارد ملیتوانلد مهلر
قرار گیرد ،بعضی اشکال کرده اند که زو در این حالت خادم زن میشود و خلدمت شلخح حلر
جایز نیست؛ بنابراین نمیتواند مهر قرار گیرد ،ولی این اشکال درست نیست؛ چون به معلم قرآن یا
علوم دیگر خادم گفته نمیشود (کاسانی 966 ،و 967؛ ابن نجیم 116 ،؛ بدران.)288 ،
اگر طالق زوجة دیگر به عنوان مهر قرار گیرد ،بدون اینکه مالی بله آن یلمیمه شلود صل یح
نیست و زن مست م مهرالمث است (الجزیری ،پیشین ،ص.)271
اگر عهادتی که اخت اجرت بر آن جایز نیست ،مهر قرار داده شود ص یح نیسلت؛ مثل ایلنکله
ازدوا کند مهنی بر اینکه زن را به حج بهرد ،این مهر ص یح نیست و زن مست م مهرالمث است.
همچنین اگر ازدوا کند بر این مهنا که با عقد ،مرد خادم زن شود ،ص یح نیست و زن مست م
مهرالمث است ،اما گر شوهر عهد باشد و زن رایی به ازدوا شود ،در ایلن صلورت خلادم شلدن
مرد به عنوان مهر مانعی ندارد .اگر خدمت یک زن خادمه مهر قرار داده شود و زوجه رایلی شلود
ص یح است ،اما اگر خدمت یک مرد برای مدت معین مهر قرار داده شود ،در صلورتی کله باعلث
اختالط با نام رم باشد جایز نیست و زن مست م قیمت خلدمت اسلت و اگلر م

لوری نداشلته
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باشد ،مهر ص یح است و زن مست م خدمت مرد میباشد و اگر آن مرد رایی بله خلدمت نهاشلد
زن مست م قیمت خدمت میشود (همان).
مهر میتواند نقد یا مدتدار باشد ،اما شرط است که مدت مجهول نهاشد .مانند اینکله بگویلد:
«تا زمانی که توانایی داشته باشم» یا «تا زمانی که باران بیاید» یا «مسادری بیاید»؛ چون مدت در این
موارد مجهول بوده و ثابت نیست؛ بنابراین باید مهرالمسمی را نقد بدهد .اما اگر مدت معلوم باشلد؛
مث این که ک مهر را تا دو سال یا کمتر یا بیشتر بیردازد و یا بخشی را نقد و بخشی را تا یلک یلا
دو سال بیردازد ،ص یح است ،خواه در عقد شرط شود یا بعد از عقد بیان شود و باید بله آن عمل
گردد .اگر مدت ک مهر یا بخشی از مهر به دوت یا طالق یا وقت معینلی ملدت دار شلود هماننلد
مدت معلوم است؛ مث این که بگوید مهر مدت داشته باشد تا زمان مرگ یا طلالق یلا بله صلورت
اقساطی هر پنج سال بخشی از آن پرداخت شود ص یح است .همچنین اگر بگوید نصف مهر نقلد
و ربع مهر تا ابعداالجلین (مرگ یا طالق) و ربع مهر به صورت قسطی در چهار سال باشد صل یح
است (السهاعی116 ،؛ بدران281 ،؛ الجزیری.)129 ،
اگر مهر مؤج به هنگام درو یا برداشت پنهه یا سیاه شدن انگور باشد ،مانند مدت معلوم است؛
زیرا جه در این موارد م دود به زمان خاص است و خود دع  ،معلوم است (الجزیری ،همان).
اگر در مهرالمسمی نقد یا مؤج بودن را بیان نکنند ،زن حم دارد مقداری از مهرالمسمی را که
عرداً نقد است مطالهه کند؛ مثالً اگر عر
چون آنچه متعار

بر نقد بودن نصف یا دو سوم است آن را مطالهه میکنلد؛

است به منزلة ذکر در عقد است .اما اگر در هنگام تعیین مهرالمسلمی ،نقلد یلا

مؤج بودن ک مهر شرط شده باشد به شرط عم میشود و به عر

توجه نمیشود (همان).

اگر نصف مهرالمسمی نقد و نصف آن مؤج باشد ،اما وقت اجل (سررسلید) را ذکلر نکننلد
اختال

است؛ برخی مدت را باط دانسته و ک مهر را نقد ملیداننلد و برخلی ملدت را صل یح

دانسته و بر وقت وقوع جدایی مث دوت یا طالق حم نمودهاند .ایلن ن لر صل یح دانسلته شلده
است .اگر زن را طالق رجعی بدهد و مهرش مدتدار به طالق باشلد ،مهلر نقلد ملیشلود و اگلر
رجوع کند ،دوباره مدتدار نمیشود بلکه زن حم مطالهة مهر را دارد.
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در نقد یا مدت دار بودن مهر درقی ندارد که مهر پول نقد یا کاال یلا حیلوان و امثلال آن باشلد.
بنابراین اگر لهاس معلومی را با بیان طول و عرض برای مدت معینی به عنلوان مهلر معلین نمایلد،
ص یح است و در این صورت اگر در سررسید قیمت لهاس را به او بدهد زن میتواند از گردتن آن
امتناع کند ،اما اگر لهاس معینی به عنوان مهر قرار داده شود و مدت نداشته باشد و بخواهلد قیملت
آن را بدهد ،زن نمیتواند از گردتن قیمت امتناع کند (همان).
اسباب وجوب مهر
مهر ممکن است به سهب عقد ص یح واجب شود و ممکن است با آمیزش در نتیجة نکاح صل یح
یا داسد یا شههه واجب شود.
بند اول :مهر در نکاح صحیح

آنچه در نکاح ص یح واجب میشود ،اگر در عقد تعیین شود مهرالمسمی واال مهرالمث نلام دارد و
به مجرد عقد ص یح مهر واجب میشود ،اما احتمال سقوط ک یلا نصلف مهلر ملیرود چنلانکله
برخی از امور باعث تأکید مهر و عدم سقوط آن میشود که این موارد را بیان مینماییم:
موارد موجب تأکید مهر

در پنج مورد مهر تأکید شده و احتمال سقوط از بین میرود:
مورد اول :آمیزش

آمیزش باعث تأکید مهر میشود ،خواه مهرالمسمی باشد یا مهرالمث و خلواه مهلر در هنگلام عقلد
تعیین شده باشد یا بعد از عقد؛ بنابراین اگر با زوجه آمیزش شده باشد مهر ساقط نملیشلود ،مگلر
این که زوجه ابراء نماید یا مقدار آن را کم نماید (بدران .)111 ،آمیزش در عقد صل یح بلا ادخلال
حشفه یا مقدار آن در قه زن م قم میشود ،از این جا معلوم ملیشلود کله زن صلغیره کله تلوان
آمیزش ندارد ک مهر برای او ثابت نمیگردد (الجزیری276 ،؛ السهاعی121 ،؛ بدران ،همان) .عللت
استقرار مهر و تأکید آن به وسیلة آمیزش این است که نصوص شرعی بیان کنندة امور مسلقط مهلر
در مورد قه از آمیزش است و در این مورد به آنها عم نمیشود.
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مورد دوم :خلوت صحیح (آمیزش حکمي)

خلوت ص یح عهارت است از اجتماع زن و مرد در یک مکان به طوری که مانع (حسی ،شلرعی و
طهیعی) برای آمیزش آنها نهاشد (بدران112 ،؛ السهاعی111 ،؛ ابن نجیم.)128 ،
خلوت در مکانی ص یح است که از اطالع دیگران بر آنها در امان باشند .مث اینکله در مکلان
دربسته باشند؛ بنابراین خلوت در بیابان و ص را م قم نمیشود هرچند کسی نزدیلک آنهلا نهاشلد
مگر این که از عهور و مرور انسان در آنجا ایمن باشند .خلوت در مکانهلای عملومی نیلز صل یح
نیست .برای تأکید مهر به وسیلة خلوت ،الزم است که ازدوا ص ی ی بلین آنهلا صلورت گردتله
باشد ،اما اگر ازدوا داسد باشد خلوت ص یح نمیباشد.
مانع حسی که مانع از آمیزش میشود؛ مث اینکه مرد مریض باشد ،خواه بیملاری او بله طلور
کلی از آمیزش جلوگیری کند یا به او یرر برساند ،اما اگر بیماری کم باشد که مانع آمیزش نشلود،
مانع م سوب نمیگردد (کاسانی981 ،؛ صاغرجی273 ،؛ الجزیری.)277 ،
همچنین بیماری زن اگر شدید باشد مانع ص ت خلوت میباشد .اما سست بلودن بلدن زن در
صورتی که مرد ص یح باشد مانع ص ت خلوت نیست .عنین بودن یلا مجهلوب بلودن یلا خصلی
بودن مرد مانع حسی م سوب نمیشود .خلوت عنین ،مجهوب و خصی به ن لر ابوحنیفله صل یح
است.
قرن (به دتح قا

و راء) یعنی وجود شیئ در در زن که آن را مسدود نملوده و ملانع آمیلزش

میشود (که ممکن است استخوان ،غده یا گوشت باشد) مانع حسی م سوب میگردد.
رَتَم یعنی چسهیده بودن دو جدار در زن نیز مانع است .همچنین عف یعنی گوشتی در خار
در که مانع آمیزش است مانع م سوب میشود.
صغیر بودن نیز مانع حسی به شمار میآید .زن صغیره یا شوهر صغیر که توان آمیلزش نداشلته
باشند ،مانع خلوت ص یح م سلوب ملیشلوند (الجزیلری277 ،؛ السلهاعی121 ،؛ کاسلانی،986 ،
دراهیدی ،ابن من ور ،همان) .برخی این موارد را مانع طهیعی دانستهاند (بدران.)112 ،
مانع شرعی مانند اینکه زن حا ض یا نفساء بلوده یلا یکلی از زوجلین ،روزهدار یلا م لرم بله
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مناسک باشد .روزه و نماز مست هی مانع نیست ،اما احرام مست هی نیلز ملانع م سلوب ملیگلردد
(کاسانی987 ،؛ ابن نجیم.)111 ،
مانع طهیعی مانند اینکه شخصی همراه آنها باشد که مانع خلوت شود .برخی این ملانع را ملانع
حسی دانستهاند .شخح ثالث که مانع خلوت است باید کهیر و عاق باشد ،و در صورت صلغیر و
غیرعاق بودن ،بتواند آنچه واقع شده را نق کند .اگر کهیر ،خواب یا کور باشلد نیلز ملانع صل ت
خلوت است؛ زیرا امکان دهم و در در مورد ایشان هست ،مگر اینکه از حال آنها معلوم باشد که
نمیدهمند؛ مانند اینکه شخح کور ،کر نیز باشد یا شخح خواب ،خواب سنگینی دارد که چیلزی
را در نمیکند یا بیدار نمیشود (الجزیری278 ،؛ السهاعی121 ،؛ کاسانی987 ،؛ ابن نجیم ،همان).
خلوت با ایلن شلروط باعلث تثهیلت کل مهرالمسلمی ملیشلود و در صلورت علدم وجلود
مهرالمسمی باعث تثهیت ک مهرالمث میگردد.
با خلوت ص یح نسب نیز ثابت میشود ،هرچند شخح مجهوب باشد .همچنین نفقه ،سلکنی،
عده و حرمت نکاح خواهر زن نیز ثابت میشود.
خلوت ص یح ،در واقع جانشین آمیزش است و به آن آمیزش حکمی گفته ملیشلود ،مگلر در
مورد زوال بکارت؛ زیرا در خلوت بدون آمیزش ،زن بلاکره اسلت و ماننلد بلاکره ازدوا ملیکنلد
(الجزیری ،همان).
اگر مرد با زوجه خلوت کند ،دختر زن بر او حرام میشود .در مورد م ل بعد از طالق سلوم،
اگر م ل با زن ،بدون آمیزش ،خلوت کند ،کفایت نمیکند و برای شوهر اوّل حالل نمیشود.
خلوت باعث توارث نمیشود و زن و مرد از یکدیگر ارث نمیبردند.
اگر خلوت ص یح نهاشد آیا عده واجب میشود؟ اختال

است؛ ن لر صل یح ایلن اسلت کله

احتیاطاً واجب میشود؛ چون زن خود را تسلیم کرده و مانعی از جانب مرد بوده است (مث اینکله
در مکان عمومی خلوت کنند یا زن حا ض و نفساء باشد یا یکی از آنها روزة رمضان باشد یا یکلی
بیماری شدید داشته و مانع حسی وجود داشته باشد) به هر حال خلوت ملرد بلا زن موجلب ظلن
میشود؛ بنابراین واجب است که در همة موارد عده نگه دارد (همان).
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بعضی میگویند اگر مانع شرعی باشد؛ مانند حیض ،نفاس ،روزه ،زن عده نگله دارد؛ چلون بلا
این موارد امکان آمیزش هست ،به خال

جایی که مانع طهیعی و یا مانع حسلی وجلود دارد ،ملثالً

بیماری شدید که مانع آمیزش است .خلوت در این حالت ارزشی ندارد .اما ن ر اوّل مهتنی بلر ایلن
است که عده وابسته به آمیزش نیست ،بلکه عده مهتنی بر تسلیم زن برای آمیزش است ،در مکلانی
که امکان آمیزش وجود دارد و اگر این امر م قم شود عده واجب میشود (همان 278 ،و .)271
اگر زو و زوجه در حصول خلوت اختال

کنند ،زوجه بگوید طالق بعد از خللوت صل یح

م قم شده و مست م ک مهر است و زو بگوید طالق قهل از خللوت م قلم شلده و مسلت م
نصف مهر است ،زوجه باید بر ادعای خود بینه بیاورد؛ چون قول زو مطابم با اص ؛ یعنلی علدم
خلوت است و زوجه مدعی وجود خلوت میباشد و کسی که مدعی خال

اص است بایلد آن را

ثابت کند .در صورتی که زن بینه نداشته باشد ،در متهب حنفی دو ن ر اسلت؛ ن لری کله تلرجیح
داده شده این است که قول زو با سوگند مقدم میشود؛ چون قول او منطهم بر اصل اسلت و زن
مدعی است (بدران .)113 ،خلوت ص یح با آمیلزش در برخلی احکلام موادلم بلوده و در برخلی
احکام تفاوت دارد؛
اموری که خلوت ص یح با آمیزش متفم است( :همان.)111 ،
 .2به وسیله هر دو ک مهر برای زوجه تثهیت میشود؛
 .1نسب درزند نسهت به زو ثابت میشود؛
 .3عده بر زن در صورت جدایی واجب میشود و وجوب عده امور زیر را در بردارد:
 وجوب نفقه در دوران عده بر عهدة زو است؛ تا پایان عده ازدوا با این زن حرام است؛ تا پایان عده در حکم زوجه است و مرد نمی تواند ازدوا پنجم داشته باشد.اموری که خلوت ص یح با آمیزش تفاوت دارد( :همان.)119 ،
 .2آمیزش باعث حرمت دروع زوجه بر زو ملیشلود؛ ماننلد دختلر زن ،املا خللوت صل یح
موجب حرمت نمیشود؛

 ......................................................  11فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،9بهار 9399

 .1آمیزش با مطلقه به طالق رجعی در عده ،رجلوع م سلوب ملیشلود ،املا خللوت ،رجلوع
م سوب نمیشود؛
 .3طالق بعد از آمیزش ممکن است رجعی یا با ن باشد و در رجعی طالق دهنده در ایام علده
میتواند بدون ریایت زن ،و بدون عقد و مهر جدید رجوع کند ،اما طالق بعلد از خللوت
دقط با ن است و شوهر حم رجوع ندارد ،مگر با عقد و مهر جدید.
 .1آمیزش در ازدوا م ل باعث حلیت زن برای شوهر اوّل ،بعد از انقضاء عده میشلود ،املا
خلوت با زن موجب حلیت نمیشود.
 .9کسی که زوجهاش را بعد از آمیزش طالق رجعی دهد و در مدت عده دوت کند زوجه از او
ارث میبرد ،اما اگر بعد از خلوت ص یح زوجه را طالق دهد و در عده ،شوهر دوت کنلد
توارث بین آنها نیست؛ چون با طالق با ن زوجیت بین آنها منقطع شده است.
 .6آمیزش با زوجه موجب احصان زو میشود ،اما خلوت موجب احصان نیست؛ بنابراین اگر
کسی بعد از آمیزش با زوجهاش زنا کند ،م صن شناخته میشود و حد رجم دارد ،اما اگلر
بعد از خلوت زنا کند و سابقة آمیزش در ازدوا ص یح نداشته باشد م صن نیست و حلد
 211یربه شالق دارد (بدران ،همان).
مورد سوم :فوت یکي از زوجین

دوت یکی از زوجین موجب تثهیت ک مهر میشود ،خواه قه از آمیزش و خلوت باشد یا بعلد از
آمیزش و خلوت باشد؛ زیرا مهر با عقد ثابت میشود تا مسقطی برای مهر به وجود آید و با دلوت،
وجود مسقط منتفی میشود و ک مهر ثابت میگردد (السهاعی121 ،؛ کاسانی988 ،؛ بلدران ،هملان؛
الجزیری.)276 ،
اگر زو دوت کند زوجه مهر یا مابقی آن را (قه از تقسیم ترکه بین ورثه) از ترکله ملیگیلرد؛
زیرا دین است و بر حم ورثه مقدم میشود .اگر زوجه دوت کند ورثهاش مهر را میگیرند.
دقها اتفاق دارند که چنان چه مرگ طهیعی یا به وسیله قت توسط اجنهی یا با خودکشی یا با قت
زوجه توسط زو باشد ،ک مهر تثهیت میشود .موت طهیعی که روشن است ،اما قت توسط اجنهی
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هم به موت طهیعی مل م میشود؛ زیرا هیچکدام از زوجلین دخلالتی ندارنلد .همچنلین اگلر زو ،
زوجه را بکشد مهر تثهیت میشود؛ زیرا جنایت شوهر موجب سقوط حم مهر زوجله نملیشلود و
همچنین خودکشی زو موجب سقوط حم مهر زوجه نمیشود (بدران.)116 ،
اما در صورتی که زوجه خودکشی کند یا زو را بکشلد ،اخلتال

ن لر اسلت؛ جمهلور دقهلا

گفتهاند :اگر زوجه خودکشی کند ،مست م ک مهر میشود و زدر او را مست م مهر ندانسته اسلت،
مگر اینکه با آمیزش یا خلوت تثهیت شده باشد.
در صورتی که زوجه ،زو را بکشد حنفیه آن را موجب تثهیت مهر دانسلتهانلد ،املا زدلر آن را
موجب سقوط مهر دانسته است (همان ،117 ،عهدالوهاب ،همان ).
مورد چهارم :رجوع در عده

در صورتی که شوهر ،زن را بعد از آمیزش طالق با ن دهد و سیس در عده بلا مهلر جدیلد بله زن
رجوع کند ،در این صورت به مجرد عقد ،تمام مهرالمسمی در عقد جدید تثهیت ملیشلود (بلدون
آمیزش یا خلوت؛ چون در عده بودن زن قا م مقام خلوت و بلکه باالتر از آن میباشد).
برخی اعتراض کردهاند به اینکه زن ،بنابر آمیزش اوّل ،مست م ک مهر است ،و عده هم اثلری
از آثار آن است ،پس گویا آمیزش صورت گردته است؛ بنابراین به مجرد عقلد دوم ،اسلت قاق کل
مهر را پیدا نمیکند ،بلکه بر طهم آمیزش اوّل است .جواب داده شده که در ایلن صلورت آمیلزش
نیست ،خواه مهر بر عقد حاص در عده مترتب شود یا بر آمیلزش اوّل قهل از طلالق (الجزیلری،
.)271
مورد پنجم :ازالة بکارت

برخی سهب پنجمی برای تثهیت مهر قرار داده اند و آن عهارت است از ازالة بکلارت بلا انگشلت و
مانند آن ،اما این مورد به موارد قهلی برمی گردد؛ زیرا اگر بکارت در خلوت با انگشت زا ل شلود،
تثهیت مهر به خاطر خلوت ص یح است واال چیزی به عهدة مرد نیست .به همین خلاطر گفتلهانلد
اگر در غیر خلوت بر زنش با شدت وارد شود و بکارتش را زا

کند سیس قه از آمیلزش طلالق

دهد ،دقط نصف مهر را باید بیردازد و جهران ازاله بکارت الزم نیست .اما اگر زنش نهوده و باعلث
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ازاله بکارت شود ،با او ازدوا نموده و باید مهرالمسمی و مهرالمث را ل به سهب ازاله بکارت ل بلا
هم بیردازد (همان).
بنابراین روشن می شود که اسهابی که از ن ر حنفیه موجب تثهیت مهر میشود  1مورد است] .با
توجه به این نکته که در مورد چهارم ک مهر یا بر عقد دوم در عده و یلا بلر آمیلزش اوّل قهل از
طالق مترتب میشود[ این امور موجب تثهیت مهر میشود و بعد از آن احتمال سقوط ندارد مگر با
ابراء.
بنابراین اگر جدایی از جانب زن باشد مث اینکه مرتد شود یا با پسر شوهر رابطه داشلته باشلد
در این صورت اگر آمیزش کرده باشد از شوهر جدا شده ولی مهرش ساقط نمیشود ،اما چنانچله
قه از آمیزش ،خلوت و دوت ،چنین کاری انجام دهد ،ک مهر ساقط میشود؛ چون سهب جلدایی
زن است (همان.)271 ،
موارد سقوط کل مهر

در موارد زیر در صورتی که جدایی بین زوجین قه از آمیزش (حقیقی یا حکمی) واقع شلود کل
مهر ساقط میگردد:
مورد اول :سبب جدایي زوجه باشد

در صورتی که سهب جدایی بین زوجین از ناحیة زوجه باشد؛ مانند مرتد شدن زن یلا ملوردی کله
شوهر اسالم آورد و زن از اسالم آوردن امتناع کند و اه کتاب هم نهاشد .یا بعد از بلوغ یا بعلد از
اداقه از جنون ،دسخ ازدوا را اختیار نموده باشد؛ زیرا استفاده از حلم دسلخ بله منزللة گتشلتن و
صر

ن ر از مهر میباشد (بدران126 ،؛ کاسانی119 ،و 911ل .)912

مورد دوم :سبب جدایي ولي زوجه باشد

در صورتی که جدایی از جانب ولی زوجه باشد؛ مانند این که ازدوا را به دلی عدم رعایلت کفلو
بودن زو یا به خاطر نقصان مهر دسخ کند .در این صورت زوجله مسلت م چیلزی نیسلت؛ زیلرا
جدایی از جانب او تلقی میشود و ولی او حکم خودش را دارد (بدران ،همان).

انواع ،شرایط و اسباب مهر در مذهب حنفي 11  ................................................................................... .....................

مورد سوم :فسخ توسط زوج قبل از آمیزش

در صورتی که جدایی از جانب زو قه از آمیزش و خلوت باشد و جدایی دسخ باشد (نه طالق)
مانند اینکه زو مجنون بعد از اداقه یا صغیر بعد از بلوغ ،ازدوا را دسلخ کنلد و قایلی هلم بله
درخواست ولی حکم به دسخ بدهد .در این صورت زو تعهدی نسهت به مهر ندارد؛ زیلرا دسلخ،
نقض عقد از اص آن میباشد ،گویا عقدی نهوده است و همچنین اگلر در ایلن حاللت مهلر باشلد
دسخ ازدوا دایدة خود را از دست میدهد.
مورد چهارم :بخشش کل مهر به زوج

در صورتی که زوجه ک مهر را به زو بهخشد مشروط بر اینکه اهلیت این کار را داشلته باشلد و
زو نیز ههه را در مجلس قهول کند .سقوط مهر به ههه م قم میشلود خلواه زن مهریله را قلهض
کرده یا قهض نکرده باشد و خواه مهر عین یا دین باشد ،با تعیین معین شود یا نشود.
مورد پنجم :ابراء ذمة زوج نسبت به مهر

اگر زوجه زو را از پرداخت مهر ابراء کند ،مهر ساقط میشود ،خواه قه از آمیزش یا بعلد از آن،
مشروط بر این که زوجه اهلیت این کار را داشته باشد و مهر دین در ذمه باشد مانند نقود و مکی و
موزون در صورتی که معین نهاشد (همان012 ،؛ کاسانی 092 ،و .)333
موارد سقوط نصف مهر (تنصیف مهر)

در دو حالت زیر مهر تنصیف میگردد:
مورد اول :طالق قبل از آمیزش

اگر زن قه از آمیزش و خلوت ص یح طالق داده شده و مهرالمسمی ص یح در عقد تعیلین شلده
باشد ،مهر تنصیف میشود .خداونلد در ایلن بلاره ملیدرمایلدَ « :وإِ ْ قَهَّ ْمغُ ُمم ُه َّ ِمم ْ اَمْت ِمل َْ ْ ََ ُام ُه َّ َواَم ْق
فَمر ْ غُم َة َّ فَ ِر ِ
ْم ُ َمما فَمَر ْ مغُ ْم» بقره .137 /که بر طهم آیه اگلر مهلر معلین بلوده و طلالق قهل از
َ
یضمة فَس ْ
َ ْ ُ
آمیزش باشد ،مهر تنصیف میگردد ،اما اگر مهرالمسمی ص یح نهاشد ،با آمیزش ،مهرالمث واجلب
میشود و قه از آمیزش مهر تنصیف نمیشود (بدران.)118 ،
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مورد دوم :جدایي به سبب زوج قبل از آمیزش

هر جدایی قه از آمیزش و خلوت در صلورتی کله سلهب جلدایی از ناحیلة زو باشلد موجلب
تنصیف مهر میشود؛ مانند جدایی به سهب لعان ،ایالء یا جلدایی بله سلهب امتنلاع زو از اسلالم
آوردن بعد از اسالم آوردن زوجه ،اما در صورتی که جدایی به سلهب اسلتفادة زو از خیلار بللوغ
باشد از این حالت استثناء میشود؛ یعنی اگر زو صغیر باشد و هنگلام بللوغ از حلم دسلخ خلود
استفاده کند و قایی حکم به جدایی زوجین دهد ،مسؤولیتی در برابر مهر نلدارد (در صلورتی کله
قه از آمیزش و خلوت باشد) و حکمت سقوط مهر این است که باید دا دهای بر حم دسلخی کله
شارع برای زو در ن ر گردته ،مترتب باشد و دا ده در سقوط مهر ظاهر میگردد (همان.)111 ،
بند دوم :آمیزش

آمیزش ممکن است در نکاح ص یح ،عقد داسد و یا شههه صورت گردته باشد:
آمیزش در نکاح صحیح

ممکن است مهر با آمیزش واجب شود؛ چنانکه گتشت اگر آمیزش مهتنی بلر عقلد صل یح باشلد
موجب تثهیت مهر میشود ،به طوری که احتمال سقوط نمیرود حتی اگر زن کاری کند که موجب
جدایی شود .اما اگر شوهر او را قه از آمیزش یا قه از خلوت ص یح طلالق دهلد ،نصلف مهلر
ساقط شده و نصف دیگر برای زن باقی است .همچنین در هر جدایی کله از جانلب شلوهر باشلد؛
مانند ارتداد شوهر یا زنای شوهر با مادر زن یا دختر زن ،اگر شوهر این امور را قهل از آمیلزش یلا
خلوت با زن انجام داده باشد زن مست م نصف مهر است (ابن نجیم111 ،؛ الجزیلری .)282 ،اگلر
زن ادعای آمیزش یا خلوت داشته و شوهر منکر باشد ،قول زن پتیردته است؛ چون او منکر سقوط
نصف مهر است و قول منکر پتیردته میشود .برخی گفتهاند در اینجا قول مرد پتیردته است؛ زیرا
مرد منکر وجوب زیاده بر نصف است .این دو قول متعاریند؛ چون قاعلده ملیگویلد قلول منکلر
مقدم است و هر کدام از زوجین ممکن است منکر م سوب شوند ،به همین خاطر برخی قول اوّل
را به وجهی دیگر ترجیح دادهاند و آن عهارت است از اینکه عقد ص یح موجب ک مهر میشلود،
اما نقح به نصف به سهب جدایی است که از ناحیله زو بلوده و عاریلی اسلت .اگلر ایلن املر
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عاریی نهود ،مهر بر اص خود باقی بود ،پس مرد مدعی وجود این امر عاریی و زن منکر است و
قول زن مقدم میشود (الجزیری ،همان .وزارة االوقا ).
این حکم آمیزش با عقد ص یح است که باعلث تثهیلت کل مهرالمسلمی ملیشلود ،املا اگلر
مهرالمسمی نهاشد یا داسد باشد یا عدم مهر شرط شده باشد ،زن مست م مهرالمث است.
آمیزش در عقد فاسد

اگر آمیزش با عقد داسد باشد؛ در صورتی که مهرالمسمی وجود داشلته باشلد بلین مهرالمسلمی و
مهرالمث مقارنه میشود .اگر مهرالمسمی کمتر از مهرالمث باشد زن مهرالمسمی را ملیبلرد و اگلر
بیشتر باشد زن مهرالمث را میبرد؛ بنابراین آنچه زن در نتیجة آمیزش مهتنی بر نکاح داسد ملیبلرد
اق بین مهرالمسمی و مهرالمثل اسلت .در صلورتی کله مهرالمسلمی نداشلته باشلد زن مسلت م
مهرالمث است .در عقد داسد ،زن مست م چیزی نیست مگر با آمیزش؛ بنلابراین اگلر زو قهل از
آمیزش ،زن را طالق دهد ،زن مست م چیزی نیست ،هرچند با زن خلوت کرده باشد.
خلوت در نکاح داسد ،داسد است؛ زیرا آمیزش در نکاح داسد حرام است و شهیه به خلوت بلا
حا ض است که آمیزش با او حرام میباشد؛ بنابراین مهر تنها با آمیزش در قه (نله در دبلر) ثابلت
است( .همان)
برای روشن شدن مطلب الزم است مهر نکاح داسد را بیان کنیم؛ نکاح داسد دو قسم است:
الف) یک قسم موجب مهر نیست و به وسیله آن نسب ثابت میشود ،اما موجب عده نیست .به
این نکاح ،نکاح باط هم میگویند مانند ازدوا با م ارم که عقد با آنها باط است .یا مث ازدوا
با زن شوهردار یا زن در زمان عده ،در صورتی که بداند در علدة غیلر اسلت؛ ایلن عقلد ،باطل و
موجب حد است و اگر جاه باشد به خاطر شههه حد ندارد.
همچنین زمانی که زن ،مرد را وادار به ازدوا کند نکاح موجلب مهلر نیسلت؛ چلون اکلراه از
جانب زن در حکم باط است که مهر ندارد اما بعد از آمیزش نسب ثابت میشود و موجلب علده
میگردد.
ب) قسم دیگر نکاح داسد ،موجب مهر است و نسلب بله وسلیلة آن ثابلت ملیشلود و آن در
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صورتی است که شرطی از شرایط ص ت از دیدگاه حنفیه رعایت نشده باشلد ماننلد نکلاح بلدون
حضور شهود .در این موارد هرچند به ن ر حنفیه عقد داسد است ،اما از دیدگاه دیگلران صل یح و
موجب مهر و عده است و نسب با آن ثابت میشود .مواردی نیز وجود دارد که سایر متاهب داسد
میدانند اما حنفیه می گویند آمیزش در این موارد موجب ثهوت شههه و عده میشود؛ مانند ایلنکله
دو خواهر را در یک عقد تزویج کند و با هر دو آمیزش کند یا خواهرِ زنی را که طلالق داده اسلت
قه از انقضای عده تزویج کند یا زن چهارم را طالق دهد و قهل از انقضلای علدة او زن دیگلری
بگیرد .ظاهر کالم حنفیه این است که عقد داسد است نه باط ؛ یعنی موجب مهر میشود و موجب
عده و نسب نیز میشود اما متاهب دیگر آن را جایز ندانستهاند (الجزیری)281 ،
از مثالها روشن میشود که آثار عقد داسد در آنها مترتب میشود؛ چون در ایلن ملوارد شلههة
حلیت وجود دارد؛ زیرا اگر مراعات رابطة خواهری نهود بین خواهر زن و اجنهیه بلودن نسلهت بله
این که برای ازدوا مرد نیاز به انت ار تا پایان عده نیست درقی نهلود و همچنلین اگلر مراعلات زن
چهارم نهود که عقد پنجم را غیر مجاز میکند و زنی که طالق داده شده در حکلم سلایر زنهلا بله
شمار میردت ،وجهی برای انت ار تا پایان عده نهود .به همین دلی اگر شخح سه زن داشته باشلد
و یکی از آنها را طالق دهد ،بدون انت ار تا پایان عدة او میتواند زن دیگری بگیرد؛ بنابراین حنفیله
در این مثالها نکاح را داسد دانستهاند نه باط ؛ چون در آنها شهههای وجود دارد که برای صاحهش
عتر ایجاد میکند .عالوه بر این نسهت به آثاری که بر ازدوا داسد مترتب میشود اختال

اسلت.

حتی بعضی گفتهاند ثهوت عده و نسب در نکاح باط و داسد یکسان است ،اما ن ر مشلهور هملان
تفصیلی است که ذکر شد.
دسخ در نکاح داسد یا باط متوقف بر ن ر قایی نیست ،بلکه هر کدام از آنها هرچند در غیاب
دیگری میتواند دسخ کند ،خواه آمیزش کرده یا نکرده باشد و عده از زمان جدایی واجب و نسلب
ثابت میگردد و مدت ثهوت نسب (که حداق آن  6ملاه اسلت) از زملان آمیلزش در ن لر گردتله
میشود (همان.)183 ،
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آمیزش به شبهه

در آمیزش به شههه مهرالمث ثابت میشود .قاعده نزد حنفیه این است که هر آمیزش در داراالسلالم
یا موجب مهر است یا موجب حد ،مگر در هشت مورد:
 .2اگر کود بدون اذن تزویج شود و زوجه تمکین نماید نه مهر بر عهدة اوست و نه حد؛
 .1شخح ،مالک کنیزی است که او را میدروشد و قه از تسللیم بله مشلتری بلا او آمیلزش
می کند نه حد دارد و نه مهر برای کنیز است ،ولی مشتری میتواند در صورت بلاکره بلودن
کنیز ،قیمت نقح بکارت را کسر نماید.
 .3اگر دو ذمی با هم ازدوا کنند و سیس مسلمان شوند در صورتی که زن در شلریعت قهللی
مهر نداشته بعد از اسالم نیز حم مطالهة مهر ندارد.
 .1اگر مولی کنیز خود را به ازدوا عهد خود در آورد کنیز مهر ندارد.
 .9عهد در صورتی که با صاحب خودش با شههه آمیزش کند ،زن مهر ندارد.
 .6آمیزش با حربیه مهر و حد ندارد.
 .7اگر شخح کنیزی را که وقف او شده آمیزش کند مهر و حد ندارد.
 .8اگر کنیز مرهونهای را با اذن راهن آمیزش کند به گمان این که بر او حالل است مهر و حلد
ندارد (همان.)287 ،
من ور از مهرالمث در آمیزش به شههه ،همان چیزی است که اصطالحاً عقلر نامیلده ملیشلود.
برخی آن را تفسیر کرده اند به مقداری که اگر زنا جایز بود به زانیه پرداخت میشد ،اما ن ر ص یح
این است که عقر ،مهرالمث به نسهت زیهایی است؛ بنابراین مهر زن زیها با صر

ن لر از حسلب و

مال داده میشود.
شههه ای که در این جا مطرح است موردی است که به امر ثابت و ص یح شهاهت دارد ،املا در
واقع چنین نیست .این شههه به سه دسته تقسیم میشود:
قسم اوّل ـ شبهة محل؛ شههه ای است که به خاطر دلیلی که موجب حلیت در م ل ملیشلود
ایجاد شده است .اما مانعی برای حلیت وجود دارد؛ بنابراین وجود دلی موجلب شلههه در حلیلت
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م

(موطو ه) شده است هرچند به مانعی که عارض شده علم داشته باشد؛ مث اینکه مرد با کنیز

نوة خود آمیزش کند ،بنابر مدلول این حدیث« :انت و مالک البیک» تو و ماللت متعللم بله پلدرت
هستی .ظاهر این حدیث مفید است که الم برای ملکیت و معنایش ایلن اسلت کله درزنلد و آنچله
مالک است مملو

پدرش باشد و کنیز درزند هم مملو

پدر میشود .اجماع با ظاهر این حلدیث

معارض است ،عالوه بر این که الم برای ملک نیست ،بلکه معنی حدیث این است که تلو منسلوب
به پدرت هستی؛ یعنی اص اوست و وجود تو مترتب بر وجود اوست (همان).
اما به هر حال شههة حلیت باقی است و این شههه را شههة ملک و یا شههة حکمیه هم مینامند.
مانند این مورد است ،وقتی شخح ،زن خود را با لفظ کنایی طالق دهلد مثل «انم ونم  ،خالْمة» و
زن جدا شود ،سیس در دوران عده با او آمیزش کند ،حد نداشته و مهر بر او واجب است و این به
خاطر شههة دلی است؛ یعنی قول عمر که گفته« :کنایات رجوع هستند» و رأی بعضی متاهب هلم
همین ن ر است .اما از دیدگاه حنفیه دلی بر این قا م شده کله بلا کنایلات هلم طلالق بلا ن واقلع
میشود ،پس آمیزش زن در عده حرام است ،مگر با عقد جدید ،ولی بله دلیل وجلود شلههه ،حلد
ندارد ،هرچند عالم به ت ریم باشد.
همچنین است جایی که بعد از ارتداد زن با او آمیلزش کنلد .بعضلی از علملای حنفلی دتلوی
دادهاند که با ارتداد زن ،جدایی ایجاد نمیشود؛ بنابراین اگر ارتداد از زن باشد ،نکاح دسخ میشلود
و آمیزش با او در این حالت حرام نیست.
همچنین اگر زن با درزند شوهر زنا کند ،زن بر شوهر حرام میشود ،اما اگر بعد از آن شوهر بلا
او آمیزش کند ،شههة حلیت باقی است ،پس حد نمیخورد؛ به خلاطر ایلنکله شلادعی گفتله« :زنلا
موجب حرمت مصاهره نمیشود» (همان.)288 ،
به ن ر حنفیه ،اگر کسی با مادرزنش آمیزش کند ،زوجه حرام میشود ،اما اگلر بعلد از ایلن بلا
زوجه آمیزش کند ،حد نمیخورد؛ چون شادعی گفته« :زنا با مادر زن موجب حرمت نملیشلود» و
این خود باعث شههه میگردد.
قسم دوم ـ شبهة فعل است؛ که شههة اشتهاه هم نامیده میشود؛ یعنی شههه است در حم کسی
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که نزد او اشتهاه ایجاد شده و گمان به حلیت دع نموده است .مث اینکه کسی به گمان جلواز ،بلا
کنیز پدر یا کنیز مادرش یا با زنی که او را سه طالق داده ،در زمان عده ،آمیزش کند .در این ملوارد
ادعای ظن کفایت میکند ،اما اگر اقرار کند که علم به ت ریم داشته ،حد میخورد (ابوزهره.)211 ،
در صورتی که زن را با لفظ کنایه طالق دهد ،اما نیت طالق سه گانه نماید ،سیس در عده بلا او
آمیزش کند ،حد نمیخورد ،هرچند علم به ت ریم داشته باشد .طالق با ن هم مث طالق سله گانله
است ،مث اینکه زن را طالق خلع بدهد ،سیس در عده با او آمیزش کند (الجزیری.)288 ،
قسم سوم ـ شبهة عقد؛ اگر بر م رمی از م ارم عقد بسته شود و آمیزش کند و علم به ت ریم
نداشته باشد ،حد نمیخورد؛ چون عقد در شههة حلیت ایجاد شده و این مسأله مورد اتفلاق اسلت،
اما اگر عالم به ت ریم باشد به ن ر صاحهین (م مد و ابویوسف) حد میخورد ،اما به ن ر ابوحنیفه
حد نمیخورد ،ولی نسب ثابت میشود (ابوزهره ،پیشین).
در این مسأله درقی بین م ارم نسهی یا ریاعی یلا مصلاهره نیسلت؛ بنلابراین اگلر بلا خلواهر
ریاعی خود به گمان حلیت ازدوا کرده و آمیزش کنلد ،حلد نلدارد و بلا آمیلزش ،نسلب ثابلت
می شود و زن حداق از مسمی و مهرالمث را مست م میشود .اما اگر با کسی که به سهب دیگلری
بر او حالل نیست ،ازدوا و آمیزش کند؛ مث این کله بلا زنلی کله در علده اسلت ازدوا کلرده و
آمیزش نماید یا زنی را که طالق سوم داده بدون م ل  ،آمیزش کند یا  9زن را در یک عقد تلزویج
کرده و آمیزش کند یا بین دو خواهر در یک عقد جمع و آمیزش کند یا دو خلواهر را بلا دو عقلد
پشت سر هم تزویج و سیس با دومی که عقدش باط است آمیزش کند ،در هملة ایلن ملوارد بله
اتفاق ،حد ندارد ،هرچند عالم به ت ریم باشد .پس اختال

بین ابوحنیفله و صلاحهان در عقلد بلر

م ارم و آمیزش با آنها این است که صاحهان میگویند اگر علم به حرمت دارد حد ملیخلورد واال
نه ،اما ابوحنیفه میگوید :مطلقا حد ندارد و درقی بین م ارم و دیگران نیست (الجزیلری .)281 ،و
مدار اختال

این است که آیا م ارم صالحیت دارند که م

عقد واقع شوند یا نه؟

ابوحنیفه میگوید :زن با قطع ن ر از عقد ازدوا خاص ،که قابلیت برای غرض عقد (تناسل و
توارث) داشته باشد ،برای عقد صالحیت دارد ،پس ت ریم م رَم عاریی است و این باعث شلههه
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در جواز عقد بر آنها میشود .اما صاحهان میگویند زن (م رم) برای این عاقلد خلاص صلالحیت
ندارد .اگر کسی زن اجنهیهای را در دراش خود بهیند و به گمان اینکله زن خلودش اسلت ،بلا وی
آمیزش کند ،حد ساقط نیست؛ زیرا مرد یا بینا است یا نابینا ،و وقت یا روز است و یا شب تاریلک؛
اگر بینا و روز است ،اشتهاه در حم او معنی ندارد؛ چون یلرورتاً در ایلن حاللت بلین زن خلود و
دیگری درق میگتارد ،پس اگر آمیزش انجام دهد زانی است و مهرالمث دارد و اگر نابینا است یلا
شب است؛ مفروض در این حالت این است که بعد از اینکه او را دعوت بله عمل نملوده ،بلا او
آمیزش کرده است ،مگر اینکه شخح نابینا بوده و از جانلب زن ،نیرنگلی در کلار باشلد ،در ایلن
حالت زن حد میخورد (بلخی ،ابوزهره.)211 ،
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 .26عهدالوهاب ،م مد ،شرح دتح القدیر ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.3 ،
 .27دراهیدی ،خلی  ،العین ،نشر هجرت ،قم2121 ،ه .ق ،چ دوم .
 .28الکاسانی ال نفی ،االمام عالء الدین ،بدا ع الصنا ع دی ترتیب الشرا ع ،دار المعردلة ،چلاپ اول،
بیروت 2111 ، ،هل .ق.3 ،
 .21مغنیه ،م مد جواد ،الفقه علی المتاهب الخمسله ،مؤسسلة الصلادق (ع) ،چلاپ سلوم ،تهلران،
2317ش .
 .11وزارة االوقا

و الشنون االسالمیه ،الموسوعة الفقهیه ،کویت ،چاپ اول2121 ،ق.31 ،

