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(تاریخ دریافت8314/82/81 :؛ تاریخ پذیرش)8311/23/22 :

چکیده
در این مقاله ،موضوعاتی مانند نکاح شغار ،تفویض مهر ،تغییرات مهر ،حق حبس زوجه ،مشررو ورودم مهرر ،ئفا رت ،ا رر م در مهرر،
مهری سری و آشکار ،تصرم صبی در زوجه ،و جهیزیه مورد وحث قرار میگیرد .حنفیه نکاح شرغار را صرحیم مری داننرد .تفرویض مهرر
عبارت است از ازدواج ودوم مهر یا ا ریار دادم وه ولی ورای ازدواج ودوم مهر .در صورتی ئه زوج ورا زوجرم مفوضره آمیرزش یرا روت
صحیم داشره واشد ،زوجه مسرحق مهرالمثل است..در نکاح فاسد اگر مهرالمسمی نباشد مهرالمثل ثاوت میشود و وه طریق اولی در نکراح
صحیم مهرالمثل ثاوت است .در صورت وقوع ط ق قبل از آمیزش ،اگر زم مهر را دریافت نکرده واشد وه مجرد طر ق ،نصرم مهرر وره
م ک زوج ورمی گردد و اگر جدایی از جانب زم واشد ئل مهر وه زوج ورمیگردد ،در صورتی ئه مهر معین قبل از قربض ت رم شرود؛ اگرر
مث ی واشد ،شوهر واید مثل آم را وه زم وپردازد و اگر قیمی واشد قیمت را میپردازد .اما اگر زم مهر را قبض ئرده و نرزد او ت رم شرود و
قبل از آمیزش ط ق داده شود زم ضامن نصم مهر است .اگر مهر مشرو واشد ،و مهر توافق شده از مهرالمثرل ویشررر واشرد ،چنانچره
وصم مورد نظر محقق واشد ،زوجه ئل مهرالمسمی را مسرحق است و اگر محقق نباشد ،زوجه مسرحق مهرالمثل است.اما اگر مهر مرورد
توافق ،ئمرر از مهرالمثل واشد ،اگر زوج وه شر عمل نماید ،زوجه مسرحق مهرالمسمی است؛ اما اگرر شرر مرورد نظرر محقرق نشرود،
رضایت زم وه مهرالمسمی از وین رفره و مسرحق مهرالمثل میشود.

کلیدواژگان
ا ر م در مهر ،تفویض مهر ،حق حبس ،ئفا ت ،نکاح شغار.

 استادیار حقوق خصوصی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالیمی ،قم ،ایاا
رایانایمهmsadeghi4817@yahoo.com :
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در این یمقاله ،یموضوعاتی یمانند نکاح شغار ،تفویض یمهرا ،تغییراام یمهرا ،حرس حرجه زو ره،
یمشاوط بود یمها ،کفائت ،اختالف در یمها ،یمهرا سرا و آشرکار ،تصراف صرجی در زو ره ،و
هیزیه یمورد بحث قاار یمیگیاد.
بند اول :نکاح شغار
نکاح شغار عجارم است از این که یماد دختا خودش را به تزویج پسرا شر د دیگرا در آورد در
یمقابل این که دختا او نیز به تزویج پسا این ش د درآیرد یننری ب رر کرا کرداز از ز کرا یمهرا
دیگا باشد .اگا بگوید« :تزویج یمیکنم به تو خواکاز را در یمقابرل ایرنکره خرواکام را بره یمرن
تزویج کنی» و ب ر کا کداز را صداق دیگا قاار ندکد یا به عنوا صداق ذکا کند ،ولی دیگرا
قجول نکند که صداق خواکاش ب ر ز دیگا باشد ،شغار نیست (.فااکید  853 ،1 ،4141،ابرن
یمنظور)144 ، 1 ،4141 ،
حکم نکاح شغار از دیدگاه حنفیه صحت اسرت و براا کرا کرداز از ز کرا یمهاالثلرل بابرت
یمیشود .به حنفیه اعتااض شده که در حدیث از نکاح شغار نهی شده و نهی یمقت ی فسراد اسرت.
واب داده اند که اوالً آنچه نهی شده حقیقت شغار است و یما یمیگوییم حقیقت یمنهیعنه نزد یما نیز
نافذ نیست و آنچه یما حالل و نافذ یمیدانیم عقد به یمهاالثلل است ،په ایرنکره شرغار یمهرا باشرد
باطل است .یمی توا این طور واب داد که نهی با این وارد شده که ب ر به عنوا یمهرا قراار داده
شود ،په یمها صحیح نیست کثانند قاار داد خثا و خنزیا به عنوا یمها ،که یمهاالثسرثی باطرل
یمیشود و عقد با یمهاالثلل باقی یمییماند .بانیاً نهی باا کااکت است نه فساد چو شارع در یموارد
دیگا فساد در یمهاالثسثی را یمو ب یمهاالثلل دانسته و آ را یمکاوه شثاده است ،په نهی در این
ا به قیاس با آ یموارد ،حثل با کااکت یمیشرود( .السرجاعی 642،الصرارا ی 428 ،4161،ابرن
نجیم 661 ،4166،ابوزکاه 434 ،4821،الجزیا .)414 ،4144،
بند دوم :تفویض مهر
زنی که بدو یمها ازدواج کند یمفوضه ناز دارد چو ایما خود را به ولی واگذار کاده و ولیّ ،زو ه
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را به شوکا تفویض یمی کند بنابااین ،تفویض عجارم است از ازدواج بدو یمها یا اختیرار داد بره
ولی باا ازدواج بدو یمها.
د ر صورتی که زوج با زو ة یمفوضه آیمیزش یرا خوروم صرحیح داشرته باشرد،زو ه یمسرتحس
یمهاالثلل است(.الجزیا .)411،4144،در نکاح فاسد اگا یمهاالثسثی نجاشد یمهاالثلل بابت یمیشرود
و به طایس اولی در نکاح صحیح یمهاالثلل بابت است .اگا در ازدواج شاط عدز یمها نثایند ،شراط
یموغی است و ارزشی ندارد .اگا ز یمفوضه را قجل از آیمیزش و خووم طالق دکد ،یمتنره براا ز
وا ب است ،خواه بند از عقد یمها تنیین کاده یا نکاده باشند چو آنچه بند از عقد تنیین شده
تنصیف نثی شود بنابااین ،طالقی که یمو ب و وب یمتنه یمی شود طالقی است که قجل از آیمیرزش
واقر شده و یمهاالثسثی و ود نداشته باشد ،خواه بند از عقد یمها تنیین شده باشد یرا نره و نیرز
کثینطور است اگا یمهاالثسثی فاسد باشد یملل ایرن کره خثرا یرا خنزیرا یمهرا قراار داده شرود(.
کثا .)415،
اگا ب شی از یمهاالثسثی صحیح و ب شی از آ فاسد باشد و ز قجرل از آیمیرزش طرالق داده
شود ،ز یمستحس نصف قسثت صحیح بوده و در قسثت فاسد یمها یموغی یمیشرود .کثچنرین اگرا
یمها صد درکم و یک کدیه باشد و قجل از آیمیزش طالق داده شود ز یمستحس نصرف صرد درکرم
است و کدیه یموغی یمیشود و در دو حالت فوق یمتنه نیست زیاا در طالق قجل از آیمیزش یمهاالثلل
نیست ،بوکه یمهاالثسثی یمورد تو ه قاار یمی گیاد و اگا از کثه هرام یمهاالثسرثی فاسرد باشرد
یموغی شده و یمهاالثتنه وا ب یمی شود ولی اگا از هتی فاسد باشد یمستحس نصف قیثت صرحیح
یمها بوده و در قسثت فاسد یموغی یمیشود ایما بند از آیمیزش ز یمستحس یمهاالثلل یمیگادد.
یمنظور از طالق قجل از آیمیزش در اینجا کا دایی است که از انرب شروکا باشرد و صراحب
یمها در سجب دایی یمشارکت ندارد خواه طالق یا فسخ یا دایی به سجب ایالء ،لنرا یرا رب و
عنن شوکا یا ارتداد شوکا و یا بوسید دختا ز یا یمادر ز به شهوم باشد و در این یمروارد اگرا
یمهاالثسثی نجاشد ،ز یمستحس یمتنه یمیشود ،ایما اگا سجب دایی از انب ز باشرد یملرل ارترداد
ز  ،ایمتناع از اسالز آورد  ،رابطة نایمشاوع با پسا شوکا ،بوسید پسا شوکا با شرهوم ،شریاداد
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به کوو کوچک ،فسخ کاد ازدواج بند از بووغ و یا ازدواج با ریا کفرو و فسرخ ازدواج توسر
ولی ،در این یموارد ز یمستحس یمتنه نیست ( ..بدرا .)645،
بنابااین یمتنه یمالی است که در صورم وقوع طالق قجرل از نزدیکری و تنیرین یمهرا بره ز داده
یمی شود و آ عجارم است از لجاس یا قیثت آ که به ا نصرف یمهرا بره ز یمفوضره پاداخرت
یمی شود و با یماد وا ب نیست بیشتا از نصف یمهاالثلل را بدکد .یمقدار یمتنه بره حسرب اخرتالف
احوال یمادز تفاوم یمیکند .اگا زو ین با یمقدار یمتنه توافس کادند توافس صحیح است واال قاضری
با تو ه به حال ز و یماد یمقدار آ را تنیین یمیکند .اگا کا دو توانثند باشند بره براالتاین قیثرت
لجاس تنیین یمی شود ،ایما اگا یکی توانثند و دیگا فقیا باشد به حد وسر تنیرین یمریشرود و در
صورتی که کا دو فقیا باشند کثتا از آ تنیین یمیشود( .بردرا  646 ،ابروزکاه 611 ،4821،ابرن
نجیم641 ،4166 ،ر .)668
در بیا یمتنه فقها گفتهاند :چیز است که سا ز را بپوشاند یا سا تا پرا ز را بپوشراند ،بره
طور کوی آنچه یمطووب است پوشش ز به طور یمتنارف است و اگا شوکا قیثت را بدکد ز باید
قجول کند( .الجزیا  ،پیشین السجاعی ،پیشین).
یمتنه دو قسم است :وا ب و یمستحب .یمتنة وا ب در یمورد ز یمفوضره ا اسرت کره قجرل از
آیمیزش طالق داده شود یمتنة یمستحب در یمورد کا یمطوقها بند از آیمیزش است خواه یمهاالثسرثی
داشته یا نداشته باشد و کثچنین در یمطوقة قجل از آیمیزش اگا یمهاالثسثی داشته باشرد در صرورتی
که دایی از انب شوکا باشد یمتنه یمستحب است ،یمگا این کره یماترد شرود یرا از اسرالز آورد
ایمتناع کند( .بدرا  641 ،ابوزکاه 614 ،4821،و  616الساخسی 43 ،4164،کاسانی.)214 ،4161،
بند سوم :تغییرات مهر
تصرف در مهر

چنا که گفتیم به یمجاد عقد صحیح ،یمها یموک زو ه یمیگادد ،ایما احتثال سقوط کل یرا نصرف آ
یمیرود بنابااین تصاف زو ه در یمها (یملالً بیر ،رکن یا کجه) نافذ است.
در صورم وقوع طالق قجل از آیمیزش ،اگا ز یمها را دریافت نکراده باشرد بره یمجراد طرالق،
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نصف یمها به یموک زوج بایمیگادد و نیاز به ق راوم یرا رضرایت ز نیسرت و اگرا ردایی از
انب ز باشد کل یمها به زوج بایمیگادد ،کاچند یمها را ش د دیگا تجاعاً پاداخته باشرد .در
این حالت تصاف شوکا در آنچه که به یمجاد طالق یمستحس یمیشود ،نافذ است یمرلالً اگرا اسرب،
یمها ز بوده ولی تسویم نکاده باشد ،در صورم وقوع طالق قجل از نزدیکی یمیتوانرد نصرف آ را
بفاوشد( .الجزیا .)611 ،4144،
اگا ز یمها را قجض کاده و قجل از نزدیکی طالق داده شود ،در این صورم اگا شروکا نصرف
یمها را بدو رضایت ز یا حکم قاضی ،بفاوشد بیر نافذ نیسرت زیراا قرجض ز یمجتنری برا عقرد
صحیح بوده و از اسجاب یموک است و یموک زائل نثیشود یمگا با فسخ توس قاضی.
اگا ز بند از قجض کل یا بن ی از یمها در آ تصاف نثاید ،تصافش بردو حکرم قاضری و
رضایت شوکا صحیح و نافذ است .در صورم تصاف ز در یمها و وقوع طالق قجل از نزدیکی و
قیثی بود یمها ،ز باید نصف قیثت یمها در روز قجض را بپادازد و اگا یملوری باشرد بایرد نصرف
یملل را بدکد زیاا با قجض در ضثا زو ه وارد شرده اسرت بنرابااین اگرا بره وسریوه بیرر در آ
تصاف کند و بیر نافذ شود و قجل از آیمیزش طالق داده شود ،رد نصف عرین یمتنرذر شرده و بایرد
نصف قیثت روز قجض را به شوکا بدکد(.الجزیا  ،پیشین).
ز بند از ازدواج حس دارد که یمها را قجض کاده و در آ تصاف نثاید ،ایما بره طرور یمتنرارف،
ولیّ ،به نیابت از او یمها را قجض یمیکند .اگا ولیّ ،پدر یا د باشد ،قجض و براا ز صرحیح و
نافذ است ،یمگا اینکه ز عدز ررجت خود را نسجت به قجض یمها توس ولیّ اعالز نثاید یا شروکا
را از پاداخت یمها به ولیّ نهی کند که در این صورم قجض ولیّ صحیح نجوده و برا عویره ز نافرذ
نیست(.السجاعی 614 ،بدرا  411 ،کاسانی)611 ،4161،
زیاده در مهر

اگا زوج بند از عقد در یمهاالثسثی زیاده ا به و ود آورد ،این زیاده نصرف نثریشرود و زو ره
نصف اصل را یمیباد چو در آیة شایفه آیمده است« :فنصف یما فاضتم» و یمنظور آ چیز اسرت
که کنگاز عقد تنیین شده نه آنچه بند از عقد به و ود یمیآید( .بدرا .)644 ،
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اگا یمهاالثسثی در عقد از اشیایی باشد که یمحصول و نتیجه دارد یمانند درختی که یمیوه یمیدکرد
یا حیوانی که بچه دار یمیشود و زو ه قجل از آیمیزش و خووم طالق داده شود ،نصف یمها یمتنورس
به زو ه یمی باشد و دربارة زیاد تفصیل و ود دارد اگا زو ه یمها را قجض کاده و سپه زیراد
در نزد او ایجاد شده ،یمتنوس به زو ه است ،خواه زیاد یمتولد از یمها باشد یملل حیوا  ،یرا یمتولرد
نجاشد یملل ساختن ساختثا در زیمینی که یمها بوده است و خواه زیاد قجل یا بند از طالق ایجراد
شده باشد (.کثا .)646 ،
ایما اگا زیاد  ،بند از حکم قاضی یا تااضی طافین به رد نصف به زوج ،نزد زو ه بره و رود
آیمده ،زیاد نیز نصف یمیگادد چو نثاء ،یموک کا دو یمیباشد ،یمگا اینکه زیاد نثاء یمحسروب
نشود .یمانند ساختثا که یمتنوس به کسی که احداث نثوده ،یمیباشد.
در صورتی که زیاد در یمهاالثسثی نزد زوج ایجاد شده و زو ه یمها را قجض نکراده باشرد و
طالق قجل از آیمیزش واقر شود اگا زیاد ر خواه یمتصل یا یمنفصل ر یمتولد از یمها باشرد ،تنصریف
یمیگادد زیاا یموک یمشتاک زو ین بوده است ،یمانند اینکه یمها ،باری بوده که درختانش یمیروه داده
است ،خواه یمیوهکا چیده شده یا نشده باشد.
ایما اگا زیاد  ،یمتولد از یمها نجاشد اگا یمتصل به یمها باشد ،یمانند ساختن ساختثا در زیمینی که
یمها بوده ،این زیاد یمتنوس به کسی است که احداث نثوده است ،ایما اگرا زیراد یمنفصرل باشرد،
یمانند این که یمها به ا اره داده شده باشد ،ا اره بها نصف یمیشود چو یموک یمشتاک بین زو رین
بوده و نصف یموک با طالق قجل از آیمیزش به زوج بایمیگادد بنرابااین اگرا بنرد از قرجض در یمهرا
زیاده ا به و ود آید ،زوج نسجت به آ حقی ندارد و نصف قیثت اصل را یمیباد .اگا ز یمهرا را
قجض نکاده و به وسیوة بیر یا کجة یمنوضه در یمها تصاف کند تصافش نافذ است .ایما اگرا قجرل از
آیمیزش طالق داده شود ،باید نصف قیثت روز فاوش را بدکد و در صورتی که یمها ،یملوی باشد به
نصف یملل ر وع یمیشود (.الجزیا )614 ،4144 ،
تصاف زو ه در یمها به وسیوة کجه صحیح است و یمادایمی که یمحجور نجاشرد ولریّ یرا دیگراا
حس اعتااض ندارند .یمثکن است ز یمها را به شوکا یا دیگا بج شد .اگا به ریا شروکا بج شرد
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و او نیز قجض کند و قجل از آیمیزش طالق داده شود ،شوکا به نصف یمها ر وع یمیکند ،خواه یمهرا
پول نقد یا کاال باشد .عالوه با اینکه شوکا یمیتواند به کجها که نزد یموکوب له است ر وع کنرد.
ایما اگا یمها را به شوکا بج شد چند صورم یمتصور است کل یا ب شی از یمها ب شریده شرود در
کا دو صورم ،یمها پول نقد یا کاال باشد قجل یا بند از قجض یمها باشد.
اگا یمها نقد باشد و کل آ را بند از قجض به شوکا بج شد ،نثیتواند ر وع کند زیاا کجرة ز
به شوکا ،کثانند کجة شوکا به ز الزز است .در این صورم اگا قجل از آیمیزش طرالق داده شرود،
نثیتواند به کجه ر وع کند.
آیا شوکا حس یماا نه به نصف یمها را دارد یا گفته یمیشود یمها و ود ندارد و ز کرل آ را
ب شیده بنابااین شوکا عالوه با یمها یمستحس چیز نیست؟ یملالً اگا یمها  4111تویما باشرد و ز
آ را به عنوا این که یمها بوده بند از قجض بج شد و یمها یمورک شروکا شرده و قجرل از نزدیکری،
طالق داده شود ،آیا شوکا یمستحس  511تویما به عنوا نصف یمها است یا  511تویما داخل یمها
است که به شوکا ب شیده شده است؟
در واب گفته یمیشود :نصف یمها داخل در یمها ب شیده شده نیست چو نقد با تنیین یمنرین
نثیشود .بنابااین یمها درخصوص  4111تویما یمنحصا نیست ،حتی اگا بگویرد آ  4111تویمرانی
که یمها است به تو ب شیدز ،بوکه فاقی نیست بین ایرنکره بگویرد  4111تویمرانی کره یمهرا اسرت
ب شیدز یا  4111تویما را ب شیدز بنابااین اگا قجل از آیمیزش طالق داده شرود شروکا عرالوه برا
یمها که گافته ،یمستحس نصف یمها است( .الجزیا  ،پیشین).
ایما اگا یمها را قجل از قجض به شروکا بج شرد و قجرل از آیمیرزش طرالق داده شرود ،کری یرک
نثی تواند به دیگا یماا نه کند چو یمها در ذیمه شوکا یمتنرین شرده و ز آ را ب شریده ،پره
یمها باقی نثانده است .کثچنین اگا بند از قجض یمها ،نصف آ را بره شروکا بج شرد و قجرل از
آیمیزش طالق داده شود ،کی یک به دیگا ر وع نثیکند چو آنچه ب شیده ،نصف یمها بوده و
یمها یمنصاف در نصف یمیشود و آ دین در ذیمة شوکا بوده که ساق یمیشود.
اگا ز نصف یمها را قجض کند ،ولی کل یمها (اعم از یمقجروض و ریرا یمقجروض) را بره شروکا
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بج شد و سپه قجل از آیمیزش طالق داده شود کی یک به دیگا ر وع نثیکند چو نصفی که
قجض نشده تثایمی یموکوب را در حکم یمنین قاار یمیدکد .ایما اگا کثتا از نصف را بره او ب شریده
باشد ،ز باید یمابقی نصف را به شوکا رد نثاید .این یموارد در صورتی بود که یمها ،پول نقد باشد.
اگا یمها ریا نقد باشد یملل اینکه کاال تجار یمنین باشد (یمانند این لجاس یرا ابراث) یرا ریرا
یمنین بوده و یموصوف در ذیمه باشد و یا حیوا یمنین یا ریا یمنین یموصوف باشرد ،در ایرن صرورم
اگا یمها را به شوکا بج شد و قجل از آیمیزش طالق داده شود کی یک نثیتواند به دیگرا ر روع
کند ،خواه ز یمها را قجض کاده یا نکاده باشد.
اگا کل یمها را ب شیده باشد وضنیت روشن است چنا که بیا شد .ایما اگرا نصرف یرا بیشرتا
یمها را ب شیده باشد ،شوکا حس بابت خود به سجب طالق را گافته است ،ایما اگا کثتا از نصف را
بج شد ،باقیثاندة نصف را به شوکا رد یمیکند چو ز یمهرا یمنرین یرا یمهرا یموصروف در ذیمره را
ب شیده و در حکم یمنین حاضا است .بنابااین اگا قجل از آیمیزش طرالق داده شرود ریرا از آنچره
گافته ،یمها نیست تا نصف آ را بگیاد.
اگا ز یمها که کاال تجار یا یملل آ بوده را به شوکا بفاوشد و قجل از آیمیزش طالق داده
شود ،شوکا به نصف قیثت آ در روز که ز  ،کاال را قجض کاده ،ر وع یمیکنرد نره بره نصرف
قیثتی که به ز پاداخته است.
یمها یمکیل یا یموزو  ،اگا یمنین و حاضا باشد کثانند کاال تجار است و اگا ریا یمنین باشرد
کثانند پول نقد است یننی اگا قجل از قجض بج شد در صورم طالق قجل از آیمیزش ،حرس ر روع
به نصف ن واکد بود ،ایما اگا بند از قجض بج شد ،حس ر وع کست( .الجزیا .)616 ،4144 ،
تلف مهر

در صورتی که یمها یمنین قجل از قجض توف شود اگا یملوری باشرد ،شروکا بایرد یملرل آ را بره ز
بپادازد و اگا قیثی باشد قیثت را یمیپادازد .ایما اگا ز یمها را قجض کاده و نرزد او تورف شرود و
قجل از آیمیزش طالق داده شود ز ضایمن نصف یمها است .در این حالت اگا نصرف براقی باشرد و
ز با رضایت به یماد رد کند صحیح است واال حکم به استاداد نصف یمیشود و ز بایرد رد کنرد.

احکام مهر در مذهب حنفي 22  ........................................................................................................................ ........

ایما اگا ز در یمها تصاف نثاید ،تصافش نافذ و چو رد نصف یمتنذر است ،بایرد نصرف قیثرت
یمها در کنگاز قجض را بپرادازد( .بردرا  664 ،الجزیرا  612 ،4144 ،ابرن عابردین851 ،4145،
عجدالوکاب.)663 ،
بنابااین یمنووز یمیشود که توف یمها قجل از قجض با عهدة زوج بوده و زوج ضایمن یملل یا قیثت
است ،ایما بند از قجض ،ز یمالک یمها است .با احتثال سقوط کل یا ب شی از یمها ،چنا چه دایی
از انب زوج باشد ،نصف یمها ساق شده و ز ضایمن نصف است که در صورم و رود نصرف
کثا را رد یمیکند و در صورم عدز و ود ،قیثت را یمیپادازد .ایما اگا دایی از انب ز باشرد
و قجل از آیمیزش طالق داده شود کل یمها ساق یمیشود و ز باید کل یمها را در صورم و ود ،رد
نثاید و اگا یمو ود نیست باید قیثت آ را در روز قجض بپادازد.
اگا بند از عقد ،یمنووز شود یمها یموک ریا یا یمستحس ریا است ،ز به شوکا ر وع کاده و اگا
یملوی باشد ،یملل و اگا قیثی باشد ،قیثت را دریافت یمیکند (.الجزیا  ،کثا ).
نقصان مهر

نقصا یمها یمثکن است قجل یا بند از قجض باشد:
مورد اول :نقصان قبل از قبض

نقد در یمها قجل از قجض چند صورم دارد:
صورت اول :نقصان به سبب آفت آسماني

در این صورم اگا نقد کم است یملل این که اسب بیثار خفیفی پیدا کند ،زو ره حرس یمطالجرة
این نقد را ندارد و اگا یمقدار نقصا زیاد و فاحش باشد یملل اینکه یکی از چشمکرا اسرب از
بین باود یا باخی از درختا یمیوهدار باغ از بین باود ،زو ة یمطوقه قجرل از آیمیرزش خیرار دارد کره
نصف یمها یمنیوب را بگیاد یا نصف قیثت روز عقد را بگیاد زیاا یمهرا قجرل از قرجض در ضرثا
شوکا است و ز حس یمطالجة عوض در باابا نقد را ندارد.
صورت دوم :نقصان به فعل زوج

در این صورم اگا نقصا کم است ،ز حس دارد عالوه با گافتن یمها ،جاا نقد را نیز یمطالجره
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کند ،ایما نثی تواند یمها را رد و زوج را ضایمن نصف قیثت نثاید .ایما اگا نقرد فراحش باشرد ،ز
یم یا است بین این که نصف قیثت زیما عقد یا نصف یمها را بگیاد و زوج یموزز به نصرف قیثرت
خودش یمیباشد( .الجزیا .)644 ،4144 ،
صورت سوم :نقصان به سبب فعل زوجه

در این صورم ز فق یمها را یمیگیاد ،خواه نقصا کم یا زیاد باشد.
صورت چهارم :نقصان به سبب خود مهر

یملل اینکه اسب در ابا پاید ضابه ب ورد ،حکم این صورم یمانند صورتی اسرت کره نقرد بره
آفت آسثانی باشد.
صورت پنجم :نقصان به فعل اجنبي

در این صورم اگا نقد کم باشد ،ز فق یمها را یمیگیاد و از ا نجی نصف قیثت نقصری را کره
ایجاد کاده یمطالجه یمیکند ،ایما اگا نقد فاحش باشد ،ز یم یا است بین گافتن نصف یمها با الرزاز
ا نجی به پاداخت نصف قیثت نقصی که ایجاد کاده یا اینکه یمهرا را بره زوج داده و زوج نصرف
قیثت یمها در کنگاز عقد را بدکد و زوج به ا نجی نسجت به کل قیثت نقد یماا نه کند.
مورد دوم :نقصان مهر بعد از قبض

نقصا یمها بند از قجض نیز چند صورم دارد:
صورت اول :نقصان بعد از قبض و وقوع طالق قبل از آمیزش

در این صورم ،اگا نقد به فنل ز و نقصا کم باشد ،شروکا نثریتوانرد بیشرتا از نصرف یمهرا
کثااه با عیب را یمطالجه کند ،ایما اگا عیب فاحش باشد ،شوکا بین گافتن نصف یمها یمنیوب بردو
جاا خسارم یا یمطالجة نصف قیثت یمها در روز قجض یمها یم یا است .اگا نقد یمها در نزد ز
به آفت آسثانی ایجاد گادد یا یمها خود به خود ناقد شود ،خواه عیب و نقد قجرل از طرالق یرا
بند از آ باشد ،نیز کثین حکم را دارد.
صورت دوم :نقصان به سبب فعل اجنبي

در صورتی که نقد قجل از طالق باشد ،ز باید نصف قیثت یمها در روز قجض را بپرادازد چرو
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ضثا نقد با عهدة ا نجی است .و در صورتی که نقد توس ا نجی بنرد از طرالق باشرد ،زوج
نصف اصل را یمیباد و سپه بین اینکه نصف قیثت نقد را از ا نجری یرا زو ره بگیراد ،یم یرا
است( .کثا .)646 ،
باخی گفتهاند در عیب و نقد ایجاد شده توس ا نجی بین قجل و بند از طالق فاقی نیست.
صورت سوم :نقصان به سبب فعل زوج

این صورم ،کثانند صورتی است که توس ا نجی ایجاد شده است.
افزایش مقدار مهرالمسمي

یمثکن است زوج یمهاالثسثی را افزایش دکد .افزایش یمهاالثسثی توس زوج با دو شاط صرحیح
است:
 .4زو ه در یمجوسی که افزایش ذکا یمیشود قجول کند و اگرا صرغیاه اسرت ،ولری او بایرد در
یمجوه قجول کند
 .6یمقدار افزایش یمها یمنووز باشد اگا بگوید« :یمهام را زیاد کادز» ،ایما یمقردار زیراد را بیرا
نکند ،افزایش ،به هت یمجهول بود  ،صحیح نیست.
باخی شاط سویمی را نیز بیا کادهاند که بقا زو یت است بنابااین اگا افزایش یمهرا بنرد از
طالق بائن یا یموم باشد ،صحیح نیست.
دربارة این شاط اختالف است باخی گفته اند ابوحنیفه به صحت افزایش در یمها بند از فروم
زو ه ،یمشاوط با این که وربه قجول کنند ،تصایح کاده است و افزایش در یمها بند از طالق را نیرز
به فوم قیاس یمیکنیم چو صحت در این یمورد اولی اسرت .ایمرا اراکااً اشرتااط بقرا زو یرت
صحیح است چو بند از انقطاع زو یت یمننایی باا افزایش یمها نیست و کسی که آ را صحیح
یمی داند آ را تف وی از انب زوج یمیداند یمانند یمتنه که بنرد از انقطراع زو یرت داده یمریشرود
(بدرا  412 ،ابن نجیم 646 ،4166،السجاعی.)614 ،
در قجول افزایش یمها ،و ود شهود و بقا یمها در یموک زو ه شاط نیست بنابااین اگا بنرد از
این که زو ه ،شوکا را از پاداخت یمها ابااء کاد یا یمها را به او ب شید ،شوکا یمها را افزایش دکد
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صحیح است .کثچنین شاط نیست که افزایش یمها از نه یمها باشد بنابااین اگا یمها ،پول نقد و
افزایش یمها حیوا باشد یا بالنکه ،صحیح است.
در افزایش یمها الزز نیست آنچه افزوده یمیشود از زوج باشد بنابااین اگا ولیّ او افزایش دکد،
نیز صحیح است .به کار باد لفظ افزایش نیز الزز نیست .اگرا شروکا ،زو ره را قجرل از آیمیرزش
طالق دکد یمستحس نصف یمها اصوی است و افزایش یمها ،نصف نثیشود .این حکم به یموارد که
یمها ،عین باشد اختصاص ندارد( .الجزیا .)648 ،4144،
کاهش مقدار مهرالمسمي

چنا که شوکا یمیتواند یمها را افزایش دکد ،ز نیز یمیتوانرد ب شری از یمهرا یرا کرل آ را سراق
نثاید ،یمشاوط با اینکه یمها پول نقد باشد ،ایما اگا یمها عین باشد ،یمانند کاال تجرار یرا حیروا ،
کاستن از یمها صحیح نیست.
در این یمورد اگا یمها نزد شوکا توف شود ،شوکا ضایمن نیست بنابااین اگا اسب را به عنروا
یمها ز قاار دکد ،سپه ز  ،شوکا را ابااء کند ،ز حس دارد یمادایمی که یمها کست آ را بگیاد ایما
اگا توف شود ،شوکا ضایمن نیست و این حکم اختصاص به یمها عین ندارد.
بند چهارم :امتناع زوجه از تمکین (حق حبس در مقابل دریافت مهر)
ایمتناع زو ه از تثکین و آیمیزش در دو حالت یمطاح یمیشود:
حالت اول :یمقدار یمها نقد یمش د شده باشد ،خواه کرل یرا بنرض از آ نقرد باشرد در ایرن
حالت ،شوکا باید یمها را نقد تسویم نثاید و در صورم عدز تسرویم ،حقروقی کره برا عقرد ازدواج
باا او بابت شده ساق یمیگادد چو ز یمیتواند از آیمیزش ایمتناع کند ،کاچند در یمنرزل شروکا
باشد و شوکا نسجت به او حس حجا نردارد .ز یمریتوانرد بردو اذ او از خانره خرارج شرده یرا
یمسافام کند یا به حج باود ]الجته در حج وا ب ،ز باید با یمحاز خود حج به را آورد ،کاچنرد
بند از دریافت یمها[ و با و ود این ،ز حس نفقه دارد( .الجزیا .)661 ،4144 ،
وقتی شوکا تثاز یمها نقد را پاداخت کاد ،ز باید خود را تسویم کند و بدو ا رازة شروکا از
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خانه خارج نشود ،یمگا در یموارد خاصی که نسجت به آنها اختالف است ،یمانند خاوج باا خدیمت
به پدر و یمادر یمایض که نیاز به خدیمت او دارند ،کاچند ریا یمسوثا باشرند ،خرواه شروکا ا رازه
دکد یا ندکد و کثچنین کفته ا یک بار خاوج باا دید پدر و یمادر که نیاز به خدیمت او ندارند،
یمشاوط با اینکه آنها قادر به آیمد نزد و نجاشند .الجته اگا والدین قرادر بره آیمرد باشرند ایمرا ز
تقاضا دیدار آنها را نثاید شایسته است که زوج ا ازه دکد تا به طور یمتنارف به دیدار آنها براود
و صحیح نیست که باخالف عاف او را از دید والدین یمنر نثاید.
کثچنین خاوج از یمنزل باا حج ،وا ب است ،خواه شوکا اذ بدکد یا ندکد .الجته اگا بدو
کثااکی یمحاز و بدو اذ شوکا خارج شود ،نفقهاش ساق یمیشود.
اعتااض شده که نفقه در باابا این است کره شروکا او را یمثنروع از خراوج کراده و در خانره
نگهدارد و بنابااین اگا ز بدو اذ از خانه خارج شده یا یمسافام کند ،بایرد نفقره سراق شرود،
خواه یمها نقد پاداخت شده یا نشده باشد.
واب داده یمیشود که حجه کاد حس زوج و نفقه حس زو ه است و شارع حرس زوج براا
نگهدار و حجه زو ه را یمنوط به پاداخت یمها کاده است بنابااین اگا در پاداخرت یمهرا نقرد،
کوتاکی کند ،حس خودش ساق یمیشود.
کثچنین اگا شوکا ،ز را از یمنزل بیاو کند ،یا ز باا استفتاء یمسألة دینی ،در صرورتی کره
شوکا باا او سؤال نکند ،خارج شود ،نفقهاش ساق نثیشود.
باخی یمیگویند :اگا ز تثاز یمها نقد را دریافت کند ،فقر بره اذ شروکا یمریتوانرد از یمنرزل
خارج شود ،ولی نظا اوّل قو تا است ،یمگا اینکه خاوج از یمنزل یمو ب فتنره باشرد کره در ایرن
صورم یمطوقاً ایز نیست ،حتی اگا شوکا اذ دکد.
اگا ب شی از یمها یمدم دار را پاداخته و ب شی یمانده باشد ،حس ز ساق نثیشرود و شروکا
نثیتواند ب شی از یمها یمدم دار را که پاداخته ،یمستاد نثاید.
حالت دوم :یمها یمدمدار باشد در این حالت یا شاط آیمیزش قجل از یمدم یمیشود یا نثیشود.
اگا شاط نثاید که قجل از سارسید پاداخت یمها ،آیمیزش صورم گیاد ،ز به اتفاق عوثا حس عدز
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تثکین ندارد ،ولی اگا شاط نکند اختالف است بن ی فتو دادهاند کره ز  ،نره قجرل از رسرید
یمدم و نه بند از آ  ،حس عدز تثکین ندارد ،حتی اگا بند از عقد یمها را یمدم دار کاده باشد.
باخی فتو دادهاند که با طجس استحسا یمادایمی که شوکا یمها را نپاداخته ،ز حس عدز تثکین
دارد چو وقتی شوکا به یمدم دار بود یمها راضی یمریشرود ،در حقیقرت بره سرقوط حقرش در
استثتاع راضی شده است .نظا دوز از نظا اوّل قو تا است.
اگا ز به کسی حواله دکد تا نسجت به یمها که از شوکا طوب دارد به شوکا ر وع کنرد ،ز
یمی تواند تثکین نکند تا ش صی که به او حواله شده یمها را بگیاد .اگا شروکا ،ز را بره ش صری
باا دریافت یمها حواله دکد و ز راضی شود حس عدز تثکین ندارد ،خواه یمها را قرجض کنرد یرا
قجض نکند (.الجزیا .)664 ،4144 ،
تسویم یمها با تسویم و تثکین ز یمقدز است لذا یماد نثی تواند بگوید یمها را تسویم نثیکنم تا
زو ه تثکین کند و فاقی ندارد بین اینکه یمها عین باشد یا ریراعین بنرابااین حرس حرجه فقر
یمتنوس به ز است و شوکا حس حجه ندارد ،به خالف بیر که کا دو (طافین) حس حجه دارند.
اگا شوکا خوف داشته باشد که پد ِر ز یمهرا را بگیراد و دختراش را تسرویم نکنرد ،پردر ایمرا
یمی شود که دختا را یمهیا تثکین نثاید ،سپه یمها پاداخت شود .از این ا یمنوروز یمریشرود کره
زایی باا عدز پاداخت یمها باا شوکا نیست ،یمگا یمحاوزبود از حقوق یمتاتب با عقد یملرل
آیمیزش و خووم و لزوز اذ شوکا باا خاوج از یمنزل و فاقی نیست بین اینکه شوکا توانثند یا
یمنسا باشد.
اگا شوکا تثاز یمها را پاداخت نثاید ،یمی تواند یمطالجة تثکین کند و اگا ز ایمتناع نثود ،ا جرار
یمیشود ،یمگا در دو حالت:
 .4صغیاه باشد و توا آیمیزش نداشته باشد در این حالت شوکا به پاداخت یمها ا جار یمیشود
نه زو ه ،و اگا شوکا ادعا کند که ز توا آیمیرزش دارد ولری خرالف آ را ادعرا نثایرد،
قاضی یمیتواند به کارشناس (زنا ) ار اع دکد
 .6ز بالغ باشد ،ایما به خاطا یمای ی توا آیمیزش نداشته باشد.
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بند پنجم :مشروط بودن مهر
اگا یمها کثااه با شاط باشد ،یمثکن است یمها توافس شده از یمهاالثلل بیشتا یا کثتا باشرد اگرا از
یمهاالثلل بیشتا باشد ،یملالً با  411توافس کاده و یمهاالثلل  51باشد ،و زوج ایرن زیراده را در باابرا
وصف خاصی ،یملل سواد یا زیجایی قاار داده باشد ،اگا وصف یمورد نظا یمحقس باشرد ،زو ره کرل
یمهاالثسثی را یمستحس است و اگا یمحقس نجاشد ،زو ه یمستحس یمهاالثلل است و یمها یمورد توافرس
باا او نیست زیاا زوج در صورتی به یمقدار زیاد رضایت داده کره وصرف یمرورد نظرا و رود
داشته باشد و در صورم عدز تحقس ،رضایت ندارد بنابااین فق به یمهاالثلل یموزز شرده و زیراد
ساق یمیگادد( .بدرا .)644 ،
ایما اگا یمها یمورد توافس ،در باابا یمنفنت خاصی که زو ره در نظرا دارد و انجراز آ را از زوج
خواستار یمی شود ،کثتا از یمهاالثلل باشد ،یملالً یمهاالثلل ز  411است و یمها یمورد توافس  51است
و شاط یمیکند که او را از شهاش بیاو نجاد یا ز دیگا نگیاد اگا زوج بره شراط عثرل نثایرد،
زو ه یمستحس یمهاالثسثی است چو برا رضرایت خرودش در یمقابرل عثرل یمرورد نظرا ،یمهرا از
یمهاالثلل کثتا در نظا گافته شده است ،ایما اگا شراط یمرورد نظرا یمحقرس نشرود ،رضرایت ز بره
یمهاالثسثی از بین رفته و یمستحس یمهاالثلل یمیشود.
در صورتی که بین زو ین با دو یمها توافس شود (یملالً اگا او را در شها خودش نگهردارد 411
و اگا بیاو بجاد  )611بین فقها حنفی اختالف است:
ابوحنیفه گفته است :یمهاالثسثی اوّل صحیح و دوّیمی فاسد است .اگا شاط اولری یمحقرس شرد
یمها الثسثی اوّل وا ب و اگا یمحقس نشد یمهاالثلل وا ب است ،به شراطی کره از ( 611دوّیمری)
بیشتا نجاشد و از ( 411اوّلی) کثتا نجاشد زیاا یمهاالثسثی اوّلی یمنجز و صحیح و هالت به سجب
یمهاالثسثی دوّز است .بنابااین دوّیمی فاسد است و در صورم تحقس شراط آ  ،یمهاالثلرل وا رب
یمیشود.
ایما زفا گفته :کا دو یمهاالثسثی فاسد است زیاا یمهاالثسثی یمجهول و یمادد بین دو چیز است
و تادد باعث هالت بوده و یمهاالثسثی یمجهول صحیح نیست بنابااین زو ه یمسرتحس یمهاالثلرل
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یمی شود ،خواه شاط اوّل یا دوّز یمحقس شود ،ایما یمهاالثلل از حداقوی که شوکا راضی است ،کثتا و
از حداکلا که زو ه راضی است ،بیشتا نجاشد.
ابویوسف و یمحثد گفتهاند :یمهاالثسثی اوّل و دوّز صحیح است و کا کداز از دو شاط یمحقرس
شد یمهاالثسثی آ وا ب یمیشود .اگا شاط اوّلی یمحقس شد ،یمهاالثسرثی اوّل و اگرا شراط دوّز
یمحقس شد یمهاالثسثی دوّز وا ب است زیاا باا کا حالتی یمهاالثسثی خاصی است که طرافین
به آ رضایت دادهاند و یمیتوا بدو نزاع و ضار ،به یمقت ا آ عثل نثود .بنابااین کا کرداز از
دو شاط یمحقس شود ،یمها خاص آ وا ب یمیشود( .الجزیا .)643 ،4144 ،
بند ششم :کفالت در پرداخت مهر (تضمین مهر)
قجالً بیا کادیم که با اننقاد عقد ازدواج ،یمها وا ب یمیشود و اگا از یموارد باشد که به ذیمه تنوس
یمیگیاد (یمانند نقود و یمکیل و یموزو ) به عنوا دین در ذیمة زوج یمیباشد بنابااین یمیتروا برا آ
کفیل گافت و آ را توس ش د دیگا ت ثین نثود ،خواه ضایمن ا نجی یا ولیّ زو ین یرا ولریّ
یکی از آنها باشد .شاط صحت کفالت ،قجول زو ه در یمجوه ایجاب و قجول یا قجول ولری زو ره
در صورتی است که زو ه به خاطا صغا یا نو اکویت نداشته باشد(.الجزیا .)641 ،4144 ،
وقتی کفالت واقر ،نافذ و یمنتجا گادید ،زو ه یمی تواند یمهاش را از زوج یا کفیل یمطالجه نثایرد.
اگا کفیل به ا زوج بپادازد یمیتواند به زوج یماا نه کند یمشاوط با اینکه کفالت بره ایمرا زوج
باشد ،ایما اگا به ایما زوج نجوده نثیتواند به زوج یماا نه کند زیاا کفیل در این حالت یمتجاع است.
اگا کفیل ،پدر باشد و از فازندش که تحت والیرت اوسرت کفالرت کراده باشرد ،در صرورم
پاداخت یمها یمیتواند به یمال فازندش ر وع کند ،یمشاوط با اینکه کنگاز پاداخت ،شراکد گافتره
باشد که قصد ر وع دارد چو شاکد گافتن در اینجا به یمنزلة ایما فازند به کفالت است .یمادر نیرز
در این یمسأله حکم پدر را دارد ،ایما اگا کنگاز کفالت و پاداخت ،شاکد نگافتره باشرد ،نثریتوانرد
ر وع کند .در صورتی که فازند قاصا یا فقیا باشد و پدرش با والیت باا او تزویج نثوده است
آیا به یمقت ا این والیت یمی توا یمها را از پدر یمطالجه نثود و نیز به یمقت ا اقداز بره ترزویج بره
عنوا ضثا و کفالت یمیتوا یمها را از او خواست؟
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حنفیه گفتهاند :یمها با پدر ،خواه به اصالت یا کفالرت ،وا رب نیسرت عردز و روب یمهرا بره
اصالت ،به این دلیل است که یمها حکثی از احکاز ازدواج و به عهردة زوج براا زو ره اسرت و
پدر ،زوج نیست تا یمها با او وا ب باشد و ایما عوت عدز و وب یمها بره کفالرت ایرن اسرت کره
دلیوی با کفالت یا ت ثین پاداخت توس پدر ،و ود ندارد.
بند هفتم :اختالف در مهر
اختالف زو ین گاکی در اصل آیمیزش است زو ه یمدعی آیمیزش یا خووم صرحیح و زوج یمنکرا
آ است و گاکی اختالف در تنیین یمها است کثچنین گاکی در یمقدار یا قجض یمهرا و یرا ایرنکره
آ چه به ز داده شده به عنوا یمها بوده یا کدیه بوده است ،اختالف یمیشود ،بنرابااین نسرجت بره
اختالف زو ین در یمها حاالم ذیل یمطاح یمیشود:
حالت اول :اختالف زوجین در آمیزش

حنفیه در این زیمینه دو قول یمطاح کاده که نظایة باتا قول ز را یمقردز یمریدانرد زیراا ز یمنکرا
سقوط نصف یمها است (.بدرا .)666 ،
حالت دوم :اختالف در وجود مهرالمسمي

یننی یک طاف یمدعی و ود یمهاالثسثی و دیگا یمنکا است .ایرن حالرت چهرار صرورم دارد:
(برردرا  ،کثررا الجزیررا  661 ،4144 ،کاسررانی 215 ،4161 ،و  212طهثرراز 13 ،4161 ،ابررن
نجیم.)621 ،4166،
 .4اختالف در حال حیات هر دو ،هنگام طالق بعد از آمیزش یا خلوت

یملالً اگا زوج ادعا یمهاالثسثی نثاید و ز یمنکا شود ،زوج باید ابجام کند .اگا نتواند ابجام کند،
ز با اینکه چنین یمهاالثسثایی و ود ندارد ،قسم یمی خورد و در این صرورم یمهاالثلرل براایش
بابت یمیشود ،یمشاوط با این که از یمقدار که زوج به آ اعتااف کاده کثتا نجاشد .کثچنرین اگرا
ز ادعا کند که یمهاالثسثی و ود دارد و یماد یمنکا شود ،ز باید بابت کند و اگرا نتوانرد یمراد بره
این که چنین یمهاالثسثایی و ود ندارد ،قسم یمی خورد و در این صورم یمهاالثلل براا ز بابرت
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یمیشود ،یمشاوط با این که از یمهاالثسثی که ز ادعا نثوده بیشتا نجاشد و در کا دو صرورم اگرا
یمنکا از اتیا سوگند نکول کند ،آنچه دیگا ادعا نثوده بابت یمیشود.
 .9اختالف در حال حیات هنگام طالق ،قبل از آمیزش یا خلوت

در این صورم اگا بابت شود که یمهاالثسثی ندارد ،یملل اینکه ز نتواند بابت کند و یمنکا با عدز
یمهاالثسثی سوگند ب ورد ،ز فق یمتنه را یمیباد.
 .3اختالف بعد از فوت یکي از آنها

اگا ز فوم کند و شوکا ادعا و ود یمهاالثسثی کاده و وربه انکار کنند ،یمدعی باید بابت کنرد
اگا نتوانست وربه سوگند یمی خورند و کثاننرد طرالق بنرد از آیمیرزش ،براا ز یمهاالثلرل بابرت
یمیشود .در صورتی که زوج فوم کند و زو ه یمدعی و رود یمهاالثسرثی باشرد کثرین وضرنیت
ار است (.بدرا  668،الجزیا  ،4144 ،پیشین).
 .1فوت هر دو و اختالف ورثة آنها

در این صورم دو نظا است .ابوحنیفه قول یمنکا یمهاالثسثی را پذیافتره و صراحجین ،یمهاالثلرل را
باا ز بابت یمیدانند.
حالت سوم :اتفاق زوجین در وجود مهرالمسمي و اختالف در مقدار آن

]در صورتی که یمها دین در ذیمه باشد خواه پول نقد یا یمکیل و یموزو باشد[ .این حالت نیرز چنرد
صورم دارد( :الساخسی 26 ،4164،بدرا  ،کثا

الجزیا  ،4144،کثرا کاسرانی212 ،4161 ،

طهثاز 13 ،4161،ابن نجیم.)651 ،4166،
 .4اختالف در حال دوام زوجیت باشد ،خواه آمیزش شده یا نشده باشد
 .9اختالف بعد از طالق و آمیزش باشد

حکم این دو صورم یکسا است اگا در یمقدار پول نقد اختالف داشته باشند ،سه فاض یمتصرور
است:
فرض اول :یمهاالثلل یموافس قرول ز باشرد .در ایرن صرورم قرول ز بنرد از سروگند یمقردز
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یمیشود یننی سوگند یمیخورد که ازدواج ،با طجس یمدعا زوج صورم نگافته و یمسرتحس چیرز
است که خود یمیگوید اگا نکول کند ادعا زوج باا او بابت یمیشود و اگا براا ادعرا خرود
بینه اقایمه کند پذیافته شده و به نفر او حکم یمیشود و اگا شروکا بینره بیراورد از او نیرز پذیافتره
یمی شود ،ایما اگا کا دو بینه بیاورند بینة زوج با بینة زو ه یمقدز یمیشود چو ااکا با زو ه است
یننی یمهاالثلل یمدعا ز است و زوج یمیخواکد خالف ااکا را بابت کند.
فرض دوم :یمهاالثلل یموافس قول زوج باشرد در ایرن صرورم قرول زوج برا سروگند پذیافتره
یمیشود .یننی سوگند یمیخورد با این که یمطابس یمدعا زوج ازدواج یمننقد نشده و به نفر او حکرم
یمیشود .اگا نکول کند به نفر زو ه حکم یمیشود و کا کداز بینه بیاورد پذیافته یمریشرود ،ایمرا در
این صورم بینة زو ه یمقدز است چو قول زوج یموافس ااکا است و بینة زو ه خالف اراکا را
ابجام یمیکند.
فرض سوم :یمهاالثلل یموافس قول کی کداز نجاشد در این صورم کا دو قسم یمیخورند .زوج
با اینکه ازدواج با یمدعا زو ه واقر نشده و زو ه کم با اینکره ازدواج برا یمردعا زوج واقرر
نشده ،قسم یمیخورند و کا کداز نکول کند ،ادعا دیگا بابت یمیشود .باخی گفتهانرد اگرا زوج
نکول کند یمهاالثلل بابت یمیشود ولی نظا اوّل باتا است( .الجزیا .)681 ،4144،
اگا کا دو قسم ب ورند یمهاالثلل بابت یمیشود .اگا یکی بینه بیاورد پذیافته شده و اگا کرا دو
بینه بیاورند به یمهاالثلل حکم یمیشود .کثین تفصیل در یمورد یمکیل و یموزو نیز کست.
 .3اختالف بعد از طالق و قبل از آمیزش باشد

در این صورم اگا یمها ،عین یمنین حاضا باشد و زوج راضی به داد نصرف آ بره زو ره شرود،
طجس آ عثل یمیشود واال ز یمستحس یمتنة یمناسب با او یمیباشد و اگا یمهرا دیرن باشرد ،براا ز
یمتنة یمناسب یمیباشد .این در صورتی است که ز نتواند دعوایش را با بینه بابت کنرد واال یمسرتحس
نصف یمها است که بابت یمیکند.
 .1یکي از زوجین بمیرد و نسبت به مقدار مهر ،بین طرف دیگر و ورثة متوفي اختالف باشد

حکم این صورم کثانند حالت حیام است.
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اگا یماد در یماض یمنتهی به یموم ،ازدواج کند و یمهرا ز را بیشرتا از یمهاالثلرل او قراار دکرد،
یمقدار زیاد  ،در حکم وصیت بوده و از بوث خارج یمیشود و در صورتی که بوث کثترا از یمقردار
زیاد باشد به یمقدار بوث نافذ است ،یمگا اینکه وربة ا ازه دکند.
 .9زوجین بمیرند و ورثه آنها در مقدار مهرالمسمي اختالف داشته باشند

در این صورم قول وربة زو ه یمقدز است( .کاسانی 662 ،4161،ر .)665
حالت چهارم :اختالف در جنس یا وصف یا نوع مهرالمسمي

در این حالت اگا یمها ،یمنین باشد قول زو ه بدو سوگند یمقدز اسرت و یرا تحکریم (داور ) بره
یمهاالثلل یمی شود و اگا یمها ،دین یموصوف در ذیمه باشد اختالف در نه و نوع و وصف کثاننرد
اختالف در اصل است(.کاسانی .) 684 ،4161،
حالت پنجم :اختالف زوجین در پرداخت و عدم پرداخت مهر نقد

یملالً زوج ادعا کند که یمها نقد (یمنجل) را پاداختره و زو ره انکرار نثایرد .در ایرن صرورم اگرا
اختالف قجل از زفاف و آیمیزش باشد ،زوج باید یمدعا خود را بابت کند چو یمها به یمو ب عقد
در ذیمة او بابت شده است و تنها با پاداخت آ ذیمرهاش برا یمریشرود بنرابااین بایرد دلیوری برا
پاداخت ارائه نثاید .اگا یمدعا خود را با بینه بابت کند ،یا زو ه از قسم خورد نکول نثاید ،بره
نفر او حکم یمیشود .ایما اگا زوج نتواند ادعا خود را بابت کند و زو ه سروگند ب رورد دعروا
زوج رد یمیشود .در صورتی که اختالف بین آنها بند از آیمیزش بروده و عراف رالرب در شرها بره
صورتی است که زو ه خود را بند از دریافت یمها نقد تسویم و زفاف یمیکنرد ،اگرا زو ره یمنکرا
پاداخت شود ،تصدیس نثیگادد زیاا عاف دعو او را تکذیب یمیکند .ایما اگا چنین عافی و ود
نداشته باشد زوج باید دعو خود را بابت نثاید اگا با بینه ابجام نثاید یا زو ه از سروگند نکرول
کند ،با طجس دعو او حکم یمیشود.ایما اگا زوج نتواند ادعا خود را بابت کنرد و زو ره سروگند
ب ورد ،دعو زوج رد یمیگادد (.بدرا .)661 ،
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حالت ششم :اختالف در هبه یا مهر بودن مال اخذ شده از زوج توسط زوجه

زوج بند از ازدواج چیز به ز داده و کنگاز اعطا یا ارسال آ باا زو ه ،کدیه یا یمها برود آ
را بیا نکاده و بنابااین اختالف شده است زو ه آ را کدیه و زوج آ را زو یمها یمریدانرد .در
این صورم کا کداز با ادعا خود بینه بیاورد به نفر او حکم یمیشود و اگا کرا دو بینره بیاورنرد،
بینة زو ه یمقدز یمیشود زیاا بینة زو ه خالف ااکا را بابت یمیکند و بینة زوج که یمدعی اسرقاط
ذیمة خود نسجت به یمها است ،ااکا یمیباشد چاا که عادتاً ش د ابتدا اقداز بره برا کراد ذیمرة
خود نثوده و سپه تجاعاً کار انجاز داده و کدیه یمیدکد .اگا کی کداز نتوانند بینره بیاورنرد ،بره
عاف یماا نه شده و قول کسی که یمطابس عاف است کثااه با سوگند یمقدز یمیشود و اگا سروگند
ن ورد حکم به نفر دیگا یمیشود .در صورتی که عافی نجاشد قول زوج با سوگند یمقدز یمیشرود،
یمگا اینکه آنچه به زو ه داده عادتاً نتواند یمها قاار گیاد( .بدرا  665 ،و .)662
باخی این یمسأله را بین یمواد یمصافی و ریا یمصرافی تفصریل دادهانرد اگرا آنچره داده شرده از
خوردنیکا و یمواد باشد که عادتاً یمصاف شدنی و خوردنی اسرت و زوج گثرا کنرد رزء یمهرا
است و ز بگوید کدیه است قول ز یمقدز است چو عادتاً این اشیاء به عنوا یمها قاار داده نثی
شود،ایما دریمورد کاالکا یمصافی ریاخوراکی باید به عاف یماا نه شرود و در عراف ایمراوزه ایرن
یموارد یمها نجوده ،بوکه کدیه است بنابااین اگا زوج یمدعی یمها باشد و بینه نداشته باشد قول زو ه
با سوگند یمقدز است(.الجزیا  684 ،4144،ابن نجیم.)625 ،4166،
باخی یمیگویند در یمواد یمصافی قابل خورد  ،قول زو ه یمقدز است و در ریا این یمروارد اگرا
قول زوج ابجام نشد با سوگند یمقدز یمیشود .اگرا زوج سروگند یراد کنرد و کدیره یمو رود باشرد،
یمی تواند آ را باگاداند و اگا یمصاف شده باشد قیثت آ یمحاسجه و از یمها کسرا یمریگرادد و در
صورتی که با کل یمها یمساو باشد کی کداز به دیگا ر وع نثیکنند.
بند هشتم :مهر سری و آشکار
یمثکن است زو ین دو یمها را در نظا بگیاند یکی یمها سا و دیگرا یمهرا کره آشرکار شرده
است .دربارة یمها سا و آشکار دو و ه و ود دارد:
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وجه اول :با یمقدار یمها سا  ،بدو عقد توافس کاده ،سپه در آشکار برا یمهرا بیشرتا عقرد
بجندند .این و ه چند صورم دارد:
 .4صورم اول :یمقدار که در عقد زیاد شده از نه یمها سا است اگا بند از عقد توافرس
داشته باشند ،یمها کثا چیز است که بدو عقد با آ توافس کادهاند و اگرا تنرازع کننرد
یمها کثا یمها یمذکور در عقد است ،یمگا اینکه شوکا دلیوی یمجنی با اینکه یمها یمرذکور در
عقد به خاطا اعالز با یمادز (سثنه) بوده ،اقایمه نثاید.
 .6صورم دوز :زیاد از نه یمها سا نجاشد در این حالت اگا به این کره زیراد ایجراد
شده در عقد به خاطا اعالز به یمادز (سثنه) بوده ،توافس داشته باشند ،اگا آنچه با آ توافس
نثودهاند ،یمساو یمهاالثلل باشد ،کثا است واال یمهاالثلل الزز یمیآید.
 .8صورم سوز :به طور سا با یمها توافس و در عقد عدز یمها را بیا کنند در این صورم
یمها ،آ چیز است که با آ توافس نثودهاند( .الجزیا  682 ،4144،کاسانی634 ،4161،
ابن عابدین.)841 ،4145،
وجه دوم :به طور سا با یمها و در آشکار با یمها دیگا عقد بجندند در این حالت اگا برا
آ چه واقر شده ،توافس داشته باشند یا شهادم دکند ،یمها یمنتجا ،کثا یمها است که عقد به طرور
سا با آ واقر شده و اگا تنازع کنند در یمسأله اختالف است صراحجین یمریگوینرد :یمهرا کثرا
است که عقد اوّل با آ واقر شده و ابوحنیفه یمیگوید :اگا نه یمها یم تورف باشرد یمهاالثسرثی
عجارم است از اوّلی و دوّیمی یننی دوّیمی به اوّلی افزوده یمیشود ،ایما چنا چره رنه یکری باشرد
اگا دوّیمی از اوّلی بیشتا باشد ،دوّیمی یمنتجا است( .الجزیا .)684 ،4144،
بند نهم :تصرف صبي در زن بدون اذن ولي
اگا صجی (کودک) بدو اذ ولی ،با زنی ازدواج و آیمیزش کند ،یمها با عهدة صجی نیست .اگا برا
ز بیجه که خواب است زنا کند ،چیز با عهدة صرجی نیسرت .کثچنرین اگرا برا ز براکاها کره
خودش دعوم نثوده زنا و بکارم او را زائل کند ،حد نداشته و چیز با عهدة او نیست ،ایما اگرا
ز  ،باکاه باشد و صجی بکارم او را ازاله کند ،یا اگرا ز را وادار و بکرارتش را زائرل کنرد یرا ز
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صغیاه باشد و بکارتش را زائل کند ،حتی اگا صغیاه خودش دعوم نثاید ،باید یمهاالثلل بپرادازد
زیاا ایما صغیاه ارزش ندارد (.کثا .)684 ،
بند دهم :جهیزیه
هیزیه اباث و لوازز یمنزل است که ز باا رفتن به یمنزل شوکا به آ نیاز دارد .فقها اتفاق دارند
که یمها ،یموک خاص زو ه و حقی از حقوق اوست که کا تصافی یمیتواند در آ انجراز دکرد آ
را کدیه دکد یا با آ

هاز تهیه کند و کسی نثیتواند یمنارض او گادد .کثچنین فااکم کاد لوازز

یمورد نیاز در یمنزل با ز و با پدر او وا ب نیست و زوج نثیتواند او را یموزز به تهیة هاز نثاید.
بنابااین کا چیز که زو ه به آ نیاز دارد با عهدة زوج اسرت و رزء نفقرة وا جره شرثاده
یمی شود و با تنیین یمها ،شوکا حس یمطالجة هیزیه را ندارد ،ایما اگا دا از یمجوغ یمها ،یمجوغی تنیین و
به ز داده شود تا با آ

هیزیه تهیه کند ،اگا ز

هیزیه نیاورد ،شوکا حس یمطالجه دارد چرو آ

را تجاعاً نداده است ولی اگا یمدتی سکوم کند ،داللت با رضایت او یمیکند و حقش را نسرجت بره
یمطالجه ساق کاده است( .بدرا  662 ،و  664ابن عابدین 822 ،4145،و .)824
اگا یمتنارف باشد که پدر دختا هیزیه بدکد ،پدر و وربرة او حقری براا ر روع بره هیزیره
ندارند .کثچنین اگا در دورا کودکی باا دختا هیزیه تهیه کند ،یموک دخترا یمریشرود .اگرا در
یمورد هیزیه بین پدر و دختا اختالف باشد و پدر بگوید« :عاریره دادز» و دخترا بگویرد« :تثویرک
شده است» ،یا شوکا بند از فوم ز  ،ادعا یموکیت ز با این ایمروال را نثایرد (ترا خرودش ارث
بجاد) ،یمادایمی که به طور یمتنارف لوازز یمورد تنازع به عنوا

هیزیه داده یمیشود نه به عنوا عاریه،

نظا باتا قول زو ه را یمقدز یمیداند و بند از فوم او قول شوکاش یمقدز است.
اگا اشکال شود که در این یمورد طافین به یمالکیت پدر یمنتاف کستند و انتقال یمالکیت نیراز بره
دلیل دارد در پاسخ باید گفت :در یمورد هیزیه و لوازز یمنزل به ااکا اکتفا یمیشود.
اگا یمادر اشیاء و لوازز یمنزل که یمال پدر است را به دختا بدکد و پردر سراکت باشرد ،هیزیره
یمتنوس به دختا بوده و نثیتواند استاداد کند.
اگا زوج به خانوادة زو ه یمالی بدکد تا آنها دستاسی او به زو ه را فااکم کننرد حرس دارد آ
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یمال را یمستاد دارد چو رشوه است( .الجزیا .) 683 ،4144،
اگا یماد به زنی که در عدة دیگا است یم ارج بدکد تا بند از پایرا عرده برا او ازدواج کنرد،
کاچند ایز نیست ،ولی دربارة حس یماد نسجت به این ایموال چند نظا است و آنچه یمحققین برا آ
اعتثاد کادهاند این است که اگا یماد با ز  ،شاط ازدواج نثاید و ز با او ازدواج ننثاید ،یمریتوانرد
آنچه را انفاق نثوده په بگیاد و اگا شاط نکاده ،باخی گفتهاند ر وع یمیکنرد زیراا اگرا عادتراً
یمنووز شود که این یم ارج را فقر براا ازدواج داده و در ریرا ایرن صرورم ،یم رارج را تحثرل
نثیکاد ،کثانند شاط است .باخی یمطوقاً باا یماد حس ر وع دانستهانرد چرو بره یمنزلرة رشروه
است ،خواه شاط شده یا نشده باشد و باخی دیگا باا یماد حس ر وع ندانستهاند( .کثا .)681 ،
نتیجه
نتایج بدست آیمده در این پژوکش به شاح زیا است:
 حکم نکاح شغار از دیدگاه حنفیه صحت است و باا کا کرداز از ز کرا یمهاالثلرل بابرتیمیشود.
 تفویض عجارم است از ازدواج بدو یمها یا اختیارداد به ولی باا ازدواج بردو یمهرا درصورتی که زوج با زو ة یمفوضه آیمیزش یا خووم صرحیح داشرته باشرد ،زو ره یمسرتحس
یمهاالثلل است .در نکاح فاسد اگا یمهاالثسثی نجاشد یمهاالثلل بابت یمریشرود و بره طایرس
اولی در نکاح صحیح یمهاالثلل بابت است .اگا در ازدواج شاط عردز یمهرا نثاینرد ،شراط
یموغی است و ارزشی ندارد.
 اگا ب شی از یمهاالثسثی صحیح و ب شی از آ فاسد باشد و ز قجل از آیمیزش طالق دادهشود ،ز یمستحس نصف قسثت صحیح بوده و در قسثت فاسد یمها یموغی یمیشود.
 در صورم طالق قجل از آیمیزش ،اگا ز یمها را دریافت نکاده باشد به یمجاد طالق ،نصرفیمها به یموک زوج بایمیگادد و اگا دایی از انب ز باشد کل یمها به زوج بایمیگادد.
 اگا ز بند از قجض کل یا بن ی از یمها در آ تصاف نثاید ،تصافش بدو حکم قاضی ورضایت شوکا صحیح و نافذ است.
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 اگا زوج بند از عقد در یمهاالثسثی زیادها به و ود آورد ،این زیاده نصرف نثریشرود وزو ه نصف اصل را یمیباد ایما اگا زیاد  ،بند از حکرم قاضری یرا تااضری طرافین بره رد
نصف به زوج ،نزد زو ه به و ود آیمده ،زیاد نیز نصف یمیگادد
 در صورتی که یمها یمنین قجل از قجض توف شود اگا یملوی باشد ،شوکا باید یملرل آ را برهز بپادازد و اگا قیثی باشد قیثت را یمیپادازد .ایما اگا ز یمهرا را قرجض کراده و نرزد او
توف شود و قجل از آیمیزش طالق داده شود ز ضایمن نصف یمها است.
 نقصا یمها به سجب آفت آسثانی باشد در این صورم اگرا نقرد کرم اسرت زو ره حرسیمطالجة این نقد را ندارد و اگا یمقردار نقصرا زیراد و فراحش باشردزو ة یمطوقره قجرل از
آیمیزش خیار دارد که نصف یمها یمنیوب را بگیاد یا نصف قیثت روز عقد را بگیاد.
 ایمااگا نقصا به فنل بوده و کم باشد ،ز حس دارد عالوه با گافتن یمهرا ،جراا نقرد رانیز یمطالجه کند ،ایما اگا نقد فاحش باشد ،ز یم یا است بین اینکه نصف قیثت زیما عقد
یا نصف یمها را بگیاد.
 چنانچه نقصا به سجب فنل زو ه باشد ز فق یمها را یمیگیاد. افزایش یمهاالثسثی توس زوج بشاط قجول زو ه و یمنووز بود یمقدار آ صحیح است. ایمتناع زو ه از تثکین و آیمیزش در دو حالت یمطاح یمیشود :در صورتی که یمقدار یمها نقردیمش د شده باشد ،ونیز در یمورد که یمها یمدم دار باشرد ایمکرا حرس حرجه براا ز
یمطاح یمی شود.
 اگا یمها از یموارد باشد که به ذیمه تنوس یمیگیاد یمیتوا با آ کفیل گافت. اختالف زو ین گاکی در اصل آیمیزش و گاکی در تنیرین یمهرا اسرت کثچنرین گراکی دریمقدار یا قجض یمها و یا اینکه آ چه به ز داده شده به عنوا یمها بوده یا کدیه بوده اسرت،
اختالف یمیشود،
 کا چیز که زو ه به آ نیاز دارد با عهدة زوج است و زء نفقة وا جه شثاده یمیشود وبا تنیین یمها ،شوکا حس یمطالجة هیزیه را ندارد،
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