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مهر در مذهب شافعی


محمد صادقی

(تاریخ دریافت2315/12/12 :؛ تاریخ پذیرش)2315/10/11 :

چکیده
از دیدگاه مذهب شافعی مهر یا صداق مالی است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن میشود .همچنین
در ای مذهب در آمنزش به شبهه ،نكاح فاسد و از بن بردن بضع زن ،مهر مطرح میگردد .مهری كه به موجب عقد ازدواج تعنین شیده
باشد را مهرالمسمی گویندكه ممك است عن معن  ،عن كلی ،منفعت یا عمل باشد .مهرالمسمی الزم است مالنت داشته باشید ،منفعیت
عقالئی مشروع داشته و پاك باشد ،مغصوب نباشدو مجهول نباشد.مهری كه به موجب قرارداد تعنن نشده ،بلكه با توجه بیه وعیع زن از
لحاظ س  ،زیبایی ،تحصنالت ،موقعنت خانوادگی و اجتماعی و با در نظر گرفت مقتضنات زمان و مكان معن میگرددمهر المثل گوینید.
مهر ممك است ناشی از عقد صحنح یا آمنزش با نكاح صحنح ،فاسد یا شبهه باشد .در صورت تحقق آمنزش یا فیوت یكیی از زوجین ،
كل مهر ثابت و مستقر شده و ساقط نمیگردد .در مذهب شافعی اگر آمنزش در نكاح مفوّعه (یعنی نكاحی كیه زن ،امیر ازدواج را بیدون
مهر به ولی واگذار كرده) محقق شود ،مهرالمثل ثابت میشود و اگر زوجه قبل از آمنزش طالق داده شود ،مسیتحق مهیر ننسیت و حیق
متعه دارد و اگر یكی از آنها فوت كند مهرالمثل ثابت میشود .همانطور كه آمنزش در عقد صحنح موجب ثبوت و استقرار كل مهر است،
آمنزش در عقد فاسد و آمنزش به شبهه ننز موجب ثبوت و استقرار مهرالمثل است.

کلیدواژگان
شافعی ،مهر ،مهرالمثل ،مهرالمسمی.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
مهر یا صداق مالی است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن شدده و مدرد ممدبه بده خرداخدت آن بده زن
میشود .در آميبش به شبهه ،نكاح فاسد و از بين بردن بضع زن نيب خرداخت مهر مطدرح مدیگدردد
(الخن14 ،4141 ،؛ بدران.)484 ،
در صورت فوت بضع به وسيمة شيردهی ،شدوهر فقدن نصده مهرال رد را مدیگيدرد و بدرا
دریافت مابقی ،به مرضعه رجوع می كند؛ چون جدایی ناشی از شيردهی ،هم ظاهر و هدم بداينی
است و آميبش هم صورت نگرفته؛ بنابراین ،مستحق نصه مهر میشود.
اما جدایی در صورت شهادت دروغ فقن ظاهر است و امكان آميبش داشدته اسدت؛ بندابراین
مستحق ك مهرال ر میگردد (الجبیر  464 ،4141 ،و .)461
به ه ين دلي شافعيه در تعریه مهر گفتهاند :مالی است كه با نكاح ،آميبش ،تفویدت بضدع یدا
خمع یا شهادت واجب میشود؛ (الغبالی11 ،4148 ،؛ الشدربينی .)111 ،4111 ،بندابراین مهدر مدالی
است كه م كن است به زن یا مرد خرداخت گردد .اما غير شافعيه مهر را مختص به مالی مدیدانندد
كه در مقاب است تاع (بالقوه یا بالفع ) به زن خرداخت میشود؛ بنابراین مهر شام مالی است كه بده
سبب عقد صحيح یا آميبش واجب میشود ،خواه آميبش ناشی از عقد فاسد ،شبهه یا اكراه باشد.
اقسام مهر
مهر به مهرال س ی و مهرال ر تقسيم میشود.
مهرالمسمي

مهر كه به موجب عقد ازدواج تعيين شده باشد را مهرال سد ی گویندد (الجبیدر 464 ،4141 ،و
 .)461مهرال س ی م كن است عين معين (مانند خانده ،زمدين ،بداغ) ،عدين كمدی ،منفعدت (مانندد
سكونت یا اجاره بها خانها برا مدت معين) یا ع

(كار) باشد ،البته كار را مدیتدوان مهدر

قرار داد كه ارزش اقتصاد و ماليت داشته باشد؛ مانند تعميم زبان ،تعميم قرآن ،صنعت و حرفده یدا
انجاه خدمت.
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در مهرال س ی الزه است شروط زیر مراعات گردد:
 .4ماليت داشته باشد :بنابراین قرار دادن شيئی كه قي ت ندارد به عنوان مهر صحيح نيست .مرالً
یك دانه گنده ن یتواند مهر قرار گيرد .برا مهر حداق و حداكرر وجود ندارد؛ بنابراین بدا
مهر كم هم ازدواج صحيح است ،اما مستحب است كده از مهرال رد ك تدر نباشدد (الخدن،
17 ،4141؛ الشربينی164 ،4111 ،؛ بدران 481 ،و.).481
 .1منفعت عقالئی مشروع داشته و خاك باشد :بنابراین خ ر ،خوك و ميته ن یتواندد بده عندوان
مهر تعيين شود؛ چون این موارد از نظر شرعی قي ت نداشته و انتفاع از آنها مشروع نيست،
هرچند نبد غير مسم ين دارا ماليت و منفعت میباشد .اگر این موارد به عنوان مهر تعيدين
گردد مهر باي و عقد صحيح است و مهرال ر ثابت میگدردد .در صدورتی كده بخشدی از
مهر ماليت داشته و خاك باشد و بخشی دیگر ماليت نداشته یا خداك نباشدد ،در قسد تی كده
ماليت ندارد یا خاك نيست مهر باي است .اگر این قس ت هيچ نوع منفعتی نداشدته باشدد،
مهر ه ان قس تی است كه ماليت دارد و در مابقی لغو میشود ،امدا اگدر ندبد برخدی اقدواه
منفعت دارد ،مانند خ ر كه نبد غير مسم انان ماليت و منفعت دارد ،در این صورت اگدر زن
به هنگاه تعيين مهر ،به عده مشروعيت جاه بوده ،بين اینكه مهر را فسخ كند و مهرال ر
بگيرد یا مهر را ابقاء ن اید ،خيار دارد .در این صورت ه ان قس ت از مهدر كده ماليدت یدا
منفعت دارد به عالوة بخشی از مهرال ر كه مساو قس تی اسدت كده ماليدت یدا منفعدت
نداشته یا غير م موك بوده است ،به عنوان مهر او میباشد (الشربينی.)168 ،4111 ،
 .7مغصوب نباشد؛ در صورتی كه مهر مغصوب باشد مهدر بايد و عقدد صدحيح اسدت و زن
مستحق مهرال ر میشود (الشربينی ،ه ان؛ بدران.)481 ،
 .1مجهول نباشد؛ اگر مهر مجهول باشد به نحو كه در جنس یدا اوصداآ آن اخدتالآ باشدد
مهرال س ی صحيح نبوده و مهرال ر تعيين میشدود (الخدن18 ،4141 ،؛ الجبیدر ،4141 ،
.)414
مدت دار بودن (مؤج بودن) مهر جایب است ،به شرط اینكه مدت مجهدول نباشدد ،خدواه
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ك مهر یا بخشی از آن مؤج باشد .بنابراین اگر در مهر مؤج  ،مدت ذكر نشود یدا مددت
غيرمعين ذكر شود ،مهرال س ی فاسد و زن مستحق مهرال ر میگردد.
اگر مهر سرّ داشته و بيشتر از آن را آشكار كرده باشند ،هر مهر كه عقد به آن منعقدد شدده،
صحيح است .اگر عقد را به صورت سر بر مهر كم منعقد كرده و دوبداره بده خداير شدهرت بده
صورت آشكار با مهر بيشتر عقد بستهاند ،عقد اوّل صحيح است .اما اگر ابتدا بدون عقد بر مهر كدم
توافق ن وده و سپس به صورت آشكار بر مهر بيشتر عقد ن ودهاند آنچه هنگاه عقدد گفتدهاندد الزه
است؛ بنابراین اگر مهر سر در عقد ذكر شود معتبر بوده و در غيدر ایدن صدورت ،معتبدر نبدوده و
آنچه آشكار شده ،معتبر است (الجبیر .)114 ،4141 ،
مهرالمثل

مهر كه به موجب قرارداد تعيدين نشدده ،بمكده بدا توجده بده وضدع زن از لحدا سدن ،زیبدایی،
تحصيالت ،موقعيت خانوادگی و اجت اعی و بدا در نظدر گدرفتن مقتضديات زمدان و مكدان معدين
میگردد (الخن16 ،4141 ،؛ الغبالی77 ،4148 ،؛ الشربينی.)111 ،4111 ،
برا تعيين مهرال ر ابتدا زن با خویشاوندانی كه اگر مرد بودند عصبة او محسدوب مدیشددند
سنجيده میشود و اگر در بين آنها كسی مانند زن نباشد ،به سایرین مراجعه میشود .بندابراین ابتددا
به خواهر خدر و مادر  ،سپس خواهر خدر  ،سپس دختر برادر ،سپس دختر خسر ،و سدپس دختدر
ع و مراجعه میشود .اگر تعيين مهر از این يریق م كن نباشد؛ یعنی این افراد نباشدند یدا مهرشدان
مجهول باشد یا ازدواج نكرده باشند ،زنان ارحاه مورد توجه قرار میگيرند .منظور از زندان ارحداه،
مادر و خویشاوندان مادر از جهت خدر یا مادر هستند .در این صورت ابتدا مادر ،سپس خدواهر
مادر  ،سپس مادر ببرگها ،سپس خالهها ،سپس دختر داییهدا مدورد توجده قدرار مدیگيرندد .در
صورت تعذر به سایر زنانی كه مرد ایدن زن باشدند .مراجعده مدیشدود (الخدن 16 ،4141 ،و 11؛
الغبالی ،ه ان؛ الشربينی ،ه ان.).
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استقرار و سقوط مهر
مهر ناشي از عقد صحیح

چنان كه قبال بيان شد مهر م كن است ناشی از عقد صحيح یا آميبش بدا نكداح صدحيح ،فاسدد یدا
شبهه باشد .به مجرد انعقاد عقد صحيح ،ك مهر برا زن ثابت میشود ،اما احت ال سدقوط كد یدا
نصه آن میرود .در صورتی كه زن ع می مانند ارتداد كه موجب جدایی مدیشدود یدا ع مدی كده
موجب حرمت مصاهره گردد ،انجاه دهد ،ك مهر و در صورتی كه مرد زن را قب از آميبش يالق
دهد ،نصه مهر ساقن میشود (الخن11 ،4141 ،؛ الشربينی ،ه ان؛ الع رانی الشافعی148 ،4114 ،؛
بدران.)148 ،
در صورت تحقق آميبش یا فوت یكدی از زوجدين ،كد مهدر ثابدت و مسدتقر شدده و سداقن
ن یگردد (الخن ،ه ان؛ الع رانی الشافعی 144 ،4114 ،و 144؛ بدران.)144 ،
منظور از آميبش ،ایالج حشفه مرد یا مقدار آن در دبر یا قب زن میباشدد ،هرچندد زن صدغيره
باشد كه عادتاً با او آميبش ن یشود .شدافعی در ري قددیم ،خمدوت را موجدب ثبدوت كد مهدر
میدانست ،اما يبق ري جدید ،خموت با زن به تنهایی موجب ثبوت ك مهر ن یگدردد (الع راندی
الشافعی.)144 ،4114 ،
نفی آميبش از سو مرد با سوگند خذیرفته میشود.
الزه نيست زن خالی از موانع شرعی برا آميبش باشد؛ بنابراین اگر در حالت حدي

 ،نفدا ،

یا روزه آميبش صورت گيرد ،نيب ك مهر مستقر میگردد (الجبیر .)484 ،4141 ،
اگر زوجه قب از آميبش به موت يبيعی یا خودكشی یا قت توسن شوهر ،فوت كند ،كد مهدر
ثابت میشود ،اما اگر زن ،شوهر را بكشد مهرش ساقن میشود (الخن11 ،4141؛ الجبیر  ،ه دان؛
بدران 141 ،و .)141
مهر ناشي از آمیزش

در قس ت قب بيان شد كه اگر آميبش ناشی از عقد صحيح باشد ،ك مهر مستقر میگردد.
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اگر آميبش در نكاح مفوّضه (یعنی نكاحی كه زن ،امدر ازدواج را بددون مهدر بده ولدی قهدر
واگذار كرده) .محقق شود ،مهرال ر ثابت می شود و اگر زوجه قبد از آميدبش يدالق داده شدود،
مستحق مهر نيست و حق متعه دارد و اگر یكی از آنها فوت كند مهرال ر ثابت میشود (الجبیر ،
 .)487 ،4141ه ان يور كه آميبش در عقد صحيح موجب ثبوت و استقرار ك مهر است ،آميدبش
در عقد فاسد و آميبش به شبهه نيب موجب ثبوت و اسدتقرار مهرال رد اسدت (الخدن11 ،4141 ،؛
بدران.)141 ،
بند اول :آمیزش در نکاح فاسد

نكاح فاسد نكاحی است كه یكی از شروط نكاح را نداشته باشد و نكاح بايد نكداحی اسدت كده
یكی از اركان نكاح را نداشته باشد .حكم نكاح فاسد و باي در غالب موارد یكسان است.
یكی از نكاحها باي  ،نكاح شغار است كه در این نوع نكاح ،شخص ،دخترش را به دیگدر
تبویج میكند در مقاب این كه او نيب دخترش را به این شخص تبویج ن اید و مهر در كار نباشد،
بمكه هر دختر مهر دیگر قرار بگيرد .در این نوع ازدواج ،ركن ازدواج (زوجه) مخت شدده؛ زیدرا
زوجه به عنوان مهر قرار داده شده است (الع رانی الشافعی.)114 ،4114 ،
نكاح متعه نيب باي است؛ زیرا صيغه كه از اركان ازدواج است مخت شده و صيغة ازدواج باید
دائم بوده و موقت به وقت نباشد (ه ان.)111 ،
نكاح شخص محره به مناسك حج نيب باي است.
اگر ولیّ ،دختر را به دو نفر تبویج كند و سابق آنها را نداند هر دو عقد باي است.
آميبش به سبب نكاح شغار ،نكاح موقت ،نكاح محره به مناسك حج ،و نكاح زندی كده بده دو
نفر تبویج شده موجب ثبوت عده ،نسب و مهرال ر میگردد.
یكی از نكاحها باي  ،نكاح معتده است ،هرچند عده از آميبش به شدبهه باشدد و بایدد عدده
منقضی شود .اگر در زمان عده عقد بسته شده و آميبش صورت گيرد ،نسب ثابت شده ،ولدی عدده
و مهر ندارد ،مگر اینكه ادعا جه به حرمت نكاح در عده شود( .الجبیر .)487 ،4141 ،
در صورتی كه مرد مدت يوالنی غایب شود به يور كه مفقود شناخته شود و قبد از ثبدوت
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موت یا يالق ،زوجهاش با مرد دیگر ازدواج ن اید ،سپس معموه گردد كه شوهر اوّل فوت كدرده
یا زن را يالق داده ،عقد دوه صحيح است؛ زیرا در این موارد به واقع توجه میشود.
هر آميبشی كه موجب ثبوت حد بر فاع آن نباشد باعث ثبوت عده ،نسب و مهرال ر میباشد
(ه ان.)481 ،
بند دوم :آمیزش به شبهه

آميبش به شبهه موجب ثبوت مهرال ر میگردد.
از نظر شافعيه شبهها كه موجب ثبوت مهرال ر میشود 1 ،قسم است:
 .4شبهة فاع ؛ مرد با زنی آميبش كند به گ ان اینكه ه سر او مدیباشدد ،سدپس معمدوه شدود
اشتباه كرده است .این ع

متصه به حمّيت یا حرمت ن یشود؛ چون فاع غافد بدوده و

تكميه از او منتفی بوده است.
 .1شبهة ممك :با كنيب كه مشترك بين او و دیگر است یا با مكاتبه (كنيدب مكاتدب) آميدبش
كند و جه به حرمت داشته باشد.
 .7شبهة يریق :در ازدواج و ترتيب آثار آن به قول عال ی كه تقميدش صحيح است ع

كدرده

باشد؛ مرالً با زنی بدون حضور ولی و شهود ازدواج ن وده و آميبش كند .در ایدن صدورت
اگر بر مبنا كسانی كه چنين ازدواجی را صحيح میدانند ع

كرده باشد ،شبهه و اگدر بدر

این مبنا نباشد ،حراه است.
 .1حميّت آميبش بر او مشتبه شده است؛ مر اینكه با كنيب خدر یا كنيب خسر آميبش كند.
به هر حال در آميبش به شبهه حدّ ساقن شده و اگر زن باكره باشد مهر باكره و اگر ثيبده باشدد
مهرال ر ثيبه ثابت میشود.
اگر آميبش به شبهه تكرار شود؛ به يور كه در ت امی مدوارد شدبهه یكسدان باشدد ،بدا تعددد
آميبش مهر متعدد ن یشود ،اما اگر شبهه تغيير كند مهر تكرار میشود .در این موارد حالدت زن در
هنگاه اولين آميبش باید در نظر گرفتده شدود؛ یعندی مهرال رد او در آن زمدان مدورد نظدر اسدت
(الجبیر  486 ،4141 ،و .)481
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احکام مهر
در این گفتار ،موضوعاتی مانند تفوی

 ،اختالآ در مهر ،انحدالل نكداح ،تصدرآ زوجده در مهدر،

تغييرات مهر ،حق حبس و اعسار شوهر از خرداخت مهر مطرح میگردد.
نکاح تفويض

نكاح تفوی

عبارت است از نكاحی كه خالی از مهر بدوده و امدر ازدواج و مهدر بده ولدی قهدر

واگذار شود (الغبالدی77 ،4148 ،؛ الع راندی الشدافعی716 ،4114 ،؛ الخدن11 ،4141 ،؛ الشدربينی،
117 ،4111؛ النوو  .)186 ،4114 ،تفوی

دو قسم دارد:

 .1تفويض مهر :مانند اینكه زن به ولی خود بگوید به هر مقدار میخواهی مرا تبویج كن.
 .2تفويض بضع :مانند اینكه زن به ولی خود بگوید مرا بدون مهر تبویج كن.
اگر زن رشيده باشد می تواند مهر را به ولی تفوی

كند و اگر سفيه باشد تفوی

او به ولی ،با

شرایطی كه در مبحث ولی مطرح است ،اذن در ازدواج محسوب میگردد.
اگر زن بگوید« :مرا تبویج كن» و نسبت به مهر سكوت كند ،تفوی

محسوب ن یشود؛ زیدرا

مع والً ازدواج ه راه با مهر است (الشربينی 117 ،4111 ،و 111؛ النوو  ،ه ان).
حکم تفويض در نکاح

اگر ولی ،زن را به مهرال ر و خول رایدج محد تدبویج كندد ،بده عندوان مهرال سد ی زن شدناخته
میشود .اما اگر بدون مهر تبویج ن وده (نه به مهرال ر و نه به مهر غير از خول رایج) یدا نسدبت
به مهر سكوت كند ،با آميبش و مرگ ،مهرال ر ثابدت مدیشدود و اگدر قبد از آميدبش و تعيدين
مهرال ر يالق داده شود ،مهر نداشته ،اما حق متعه دارد.
اگر قب از تعيين مهر ،فوت كند مهرال ر مقرر میشود؛ چون فوت مانند آميبش باعدث ثبدوت
مهرال ر میگردد.
اگر با رضایت ،مهر صحيحی تعيين شود و یا در صورت تنازع ،قاضی مهر تعيين كرده باشدد
و قب از آميبش ،زن يالق داده شود ،زن مستحق نصه مهر میباشد.
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اگر مهر مانند خ ر تعيين و زن راضی شود ،در صورتی كه قب از آميدبش يدالق داده شدود
زن مستحق نصه نبوده ،بمكه مستحق متعه است.
در صورتی كه مهرال س ی فاسد بوده و قب از آميدبش يدالق داده شدود ،زن مسدتحق نصده
مهرال ر است.
مفوضه ،میتواند تا تعيين مهر ،از آميبش امتناع كند ،و در صورت امتناع زوج از تعيدين ،بدرا
تعيين مهر به قاضی مراجعه میشود (النوو  186 ،4114 ،و 181؛ الخن.)11 ،4141 ،
اختالف در مهر

اختالآ در مهر م كن است بين زوجين یا زوج و ولی ،یا دو ولی (ولی زن و ولی مرد) یدا وكيد
یكی از آنها یا دو وكي  ،یا یكی از اینها با ورثة دیگر (در صورتی كه دیگر فوت ن وده است)
و یا ورثة هر دو (در صورتی كه زوجين فوت ن ایند) ،باشد.
اختالآ در امور زیر محقق میشود:
 .4اختالآ در وجود مهرال س ی؛ زن ادعدا عدده تعيدين مهرال سد ی و مدرد ادعدا تعيدين
مهرال س ی را دارد و یا بالعكس.
 .1اختالآ در مقدار مهر؛ مرالً زن بگوید مهر  144بوده و مرد بگوید مهر  144بوده است.
 .7اختالآ در جنس مهر؛
 .1اختالآ در نوع مهر؛ مرال زن بگوید مهر  144كي گنده خوب بوده و مرد بگوید  144كيد
گنده خست بوده است.
 .1اختالآ در حال یا مؤج بودن مهر؛
در ت امی این صورتها ،اگر یك يرآ بينه داشته باشد ادعا او ثابت میشود ،ولی اگر بينها
نباشد یا هر دو بينه داشته و متعارض باشند ،باید هر دو سوگند یاد كنند (تحاله) سوگند یاد كردن
از شوهر شروع میشود و با نكول هر یك ،ادعا دیگر خذیرفته میشود (الشدربينی111 ،4111 ،؛
الع رانی الشافعی.)161 ،4114 ،
اگر زوجين بالغ و رشيد باشند ،باید بر مدعا خود به صدورت قطعدی سدوگند یداد كنندد ،امدا
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نسبت به صغير و مجنون باید ولی سوگند یاد كند و سوگند ولی نيب بده صدورت جبئدی و قطعدی
است .در صورتی كه قب از سوگند ولی ،صغير بالغ شود یا مجنون افاقه خيدا كند ،خدودش (صدغير
یا مجنون) سوگند یاد میكند.
در صورت اختالآ بين ولی و زوجه؛ اگر زوجه باكرة بالغه باشد ،خودش قسم میخورد؛ چون
مهر به او تعمق میگيرد.
وارث باید به نفی عمم سوگند یاد كند ،مرالً وارث مرد بگوید« :بده خددا سدوگند چندانكده زن
میگوید (مرالً  ) 144عمم نداره بمكه مهر  144بوده است» یا وارث زن بگوید« :به آنچه شوهر ادعا
كرده ( )144عمم نداره بمكه مهر به  144بوده اسدت» (الشدربينی117 ،4111 ،؛ الع راندی الشدافعی،
.)166 ،4114
ولی نيب باید بر فع خودش سوگند یاد كند؛ یعنی بگوید« :تبویجی كه من انجاه دادهاه به 144
بوده است نه به  ،»144در این صورت ،به يور ض نی مهر برا زوجه ثابت میگردد.
اگر اشكال شود كه چگونه شخص با سوگند دیگر مستحق دریافت مال میشدود ،در جدواب
گفته می شود كه سوگند ولی به استحقاق مهر برا زوجه نبوده ،بمكه سوگند به ع

تبویج (فعد

خودش) بوده اسدت (الشدربينی111 ،4111 ،؛ الع راندی الشدافعی 166 ،4114 ،و 161؛ الجبیدر ،
 .)177 ،4141اگر ولی نكول كند و زوج سوگند یاد كند ،آیا به نفع زوج حكم میشود یا به انتظدار
بموغ صغيره میمانند تا سوگند خورده یا نكول كند؟ در این مسأله دو نظر اسدت و نظدر دوه یعندی
انتظار تا زمان بموغ صغيره ترجيح داده شده است (الجبیر  ،ه ان).
كيفيت سوگند صغيره بعد از بموغ چگونه است؟ آیا باید بر نفی عمم سوگند یاد كند یا بر ثبوت
ادعا خویش و نفی ادعا دیگر به صورت جبئی؟
در این مسأله دو نظر است؛ نظر مناسب این است كه بر نفی عمم سوگند بخورد ،چون در واقع
شاهد حال نبوده و ن ی تواند به صورت جبئی سوگند بخورد به خالآ باكرة بالغه (هنگامی كه بين
زوج و ولی اختالآ باشد) كه به صورت جبئی و قطعی سدوگند یداد مدیكندد ،هرچندد عقدد بده
مباشرت ولی منعقد شده است ،اما از او اذن گرفته شده و این خود شاهد حال میباشد.
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اگر یكی از يرفين نتواند دعو خدود را ثابدت ن ایدد و هدر دو سدوگند یداد كنندد (تحداله)
مهرال س ی فسخ می شود (الشربينی117 ،4111 ،؛ الرممی .)766 ،4141 ،و اگر اخدتالآ در وجدود
مهرال س ی بوده ،مهرال ر برا زن ثابت میشود .اگر اختالآ بعد از آميدبش باشدد ،زن مسدتحق
ت اه مهرال ر میشود و اگر قب از آميبش باشد مستحق نصه مهر میباشد.
در صورتی كه اختالآ در مقدار مهر باشد تحاله كرده و زن مستحق مهرال ر است ،هرچندد
مهرال ر از آنچه خودش ادعا كرده بيشتر باشد (الرممی166 ،4141 ،؛ الشربينی.)117 ،4111 ،
اگر اختالآ بين ولی و زوج در مقدار مهر باشد؛ برخی گفتهاند باید تحداله كنندد و اگدر زوج
نكول كرد ،ولی سوگند میخورد و به نفع او حكم مدیشدود و برخدی در ایدن صدورت حكدم بده
مهرال ر دادهاند .نظر برتر این است كه ولی میتواند زوج را سوگند بدهد؛ چون م كن است زوج
نكول كرده و ولی قسم بخورد و به نفع او حكم شود ،یعنی اگر زوج مدعی مقدار باشد كه برابدر
مهرال ر و با قول ولی مساو است مسأله روشن بوده و خصومت مرتفع میشود ،اما اگر مقدار
كه ادعا میكند و آن را مساو مهرال ر میداندد ك تدر از مهرال سد ی اسدت ،ولدی او را سدوگند
می دهد و شاید زوج نكول كرده و در نتيجه ادعا ولدی نسدبت بده زیداده ثابدت شدود (الع راندی
الشافعی161 ،166 ،4114 ،؛ الرممی.)768 ،4141 ،
تصرف زوجه در مهر

در صورتی كه زوجه مهر را دریافت نكرده باشد ن یتواند در آن تصرآ كند .بنابراین تصدرآ بده
وسيمة بيع ،هبه ،رهن یا اجاره و امرال آنها نافذ نيست ،البته اگر تصرآ به صورت وصديت ،وقده،
تقسيم مال یا اباحة يعاه برا فقرا باشد جایب است .اگر گفته شود شافعيه به مجرد عقدد زوجده را
مالك ك مهر می دانند و الزمة این امر صحت ه ة تصرفات زن اسدت ،زیدرا مالدك مدیتواندد در
ممكش هر تصرفی را انجاه دهد ،در جواب گفته میشود؛ گرچه زن مالك مهر اسدت ،امدا احت دال
سقوط ك یا بع

مهر میرود؛ بنابراین مالكيت ضعيه است و ن یتواند تصرآ ن اید ،اما بعد از

قب

مهر ،مالكيت قو شده میتواند در مهر تصرآ كند .زوج نيب ن یتواند در مهر كده زوجده

قب

نكرده و هنوز در اختيار اوست تصرآ كند (الجبیر .)141 ،4141 ،
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م كن است زوجه مهر را به شوهر خود ببخشد .در صورتی كه بعد از قب

بخشديده باشدد و

قب از نبدیكی يالق داده شود ،شوهر مستحق ك مهر است؛ چون به او بخشديده اسدت و نصده
مهر را نيب به خاير وقوع يالق قب از نبدیكی مستحق میشود؛ اگر مهر مرمی باشد مستحق نصده
مر و اگر قي ی باشد مستحق نصه قي ت آن میباشد .اگر زوجه نصه مهدر را بخشديده باشدد و
شوهر او را قب از وقوع نبدیكی يالق دهد ،شوهر ،نصه مهر را بده سدبب بخشدش مدیگيدرد و
نصه دیگر را به سبب وقوع يالق قب از نبدیكی مستحق میشود .اگر مهدر دیدن بدوده و زوجده
نصه آن را ابراء ن وده و قب از آميبش يدالق داده شدود ،در ایدن صدورت مهدر از بدين رفتده و
هيچكداه در برابر دیگدر يمبكدار نيسدت (الغبالدی76 ،4148 ،؛ الشدربينی181 ،4111 ،؛ الرممدی،
 .)767 ،4141اما اگر زوجه قب از قب
تصرآ قب از قب

مهر ،آن را به شوهر بخشيده باشد ،هبه باي اسدت چدون

است و در این صورت اگر قب از نبدیكی يالق داده شود ،فقن نصده مهدر

به زوج بازگشت میكند (الع رانی الشافعی.)716 ،4114 ،
انحالل نکاح قبل از نزديکي
بند اول :بعد از تعیین مهر (وجود مهرالمسمي)

در صورتی كه مهرال س ی وجود داشته باشد و زن قب از نبدیكی يدالق داده شدود مهدر تنصديه
میشود ،گرچه زن به مجرد عقد مالك مهر میشود اما مالكيت او نسبت به نصه مهر متبلبل است
و در صورتی مستقر میشود كه نبدیكدی واقدع شدود .در صدورت وقدوع يدالق قبد از نبدیكدی،
مالكيت متبلبل زن نسبت به نصه مهر از ميان خواهد رفت و این نصه بده شدوهر برمدیگدردد،
خواه خول نقد یا كاال یا حيوان باشد ،و خواه خرداخت كنندة مهر شوهر یا ولی و جدد او باشدد .امدا
اگر شخصی اجنبی (غير از ولی) مهر را بپردازد؛ در صورتی كه این كار را تبرعاً انجداه داده باشدد،
نصه مهر به شوهر برمی گردد و اگر تبرعاً انجاه نداده باشد ،نصه مهر به اجنبی (خرداخت كننددة
مهر) برمیگردد.
در قرآن ،حكم تنصيه مهر در حالت وقوع يدالق قبد از نبدیكدی چندين آمدده اسدت« :و ان
طلقتموهن من قبل ان متسوهن و قد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم» (بقره.)171 /
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اگر قب از نبدیكی جدایی واقع شود و سبب آن زوج باشد ممحدق بده يدالق قبد از نبدیكدی
است و باعث تنصيه مهر میشود ،مر اینكه شوهر مسم ان یا مرتد شده یا لعان ن اید.
بازگشت نصه مهر به شوهر به صورت قهر است و الزه نيست قصد شده یا صيغها بكدار
برده شود (النوو 114 ،4114 ،؛ الشربينی184 ،4111 ،؛ الرممی.)711 ،4141 ،
بند دوم :قبل از تعیین مهر
 )6طالق

در صورت وقوع يالق قب از نبدیكی و تعيين مهر ،زن مستحق متعه خواهد بود .الشدربينی114 ،؛
الرممی761 ،؛ النوو 111 ،؛ الع رانی الشافعی .).114 ،متعه در لغت به معنی بهرهمند شدن و لدذت
بردن ،و در اصطالح ،عبارت است از مالی كه شوهر در صدورت وقدوع يدالق قبد از نبدیكدی و
تعيين مهر به زن میخردازد .ه چنين اگر مهر تعيين نشده باشد و جدایی بده سدبب ارتدداد شدوهر،
لعان ،یا اساله شوهر واقع شود ،زن مستحق متعده اسدت (الشدربينی114 ،4111 ،؛ الرممدی،4141 ،
761؛ النوو 111 ،4114 ،؛ الخن84 ،4141 ،؛ الغبالی .)71 ،4148 ،حكم متعه در قرآن چنين است:
« ال جناح عميكم ان يمقتم النساء ما لم ت سوهن او تفرضوا لهن فریضده و متعدوهن عمدی ال وسدع
قدره و عمی ال قتر قدره متاعاً بال عروآ حقاً عمی ال حسنين»؛ باكی نيست بر ش ا اگر يالق دهيدد
زنانی را كه با آنان نبدیكی نكرده یا مهر مقرر نداشتهاید .ولی آنان را به چيب بهدرهمندد سدازید،
دارا به قدر خود و ندار به قدر خود به بهرها شایسته كه سدباوار مقداه نيكوكداران اسدت؛ (بقدره/
.)176
اق متعه ،چيب است كه قي ت و ماليت داشته باشد و حداكرر برا آن نيست .اگر بر مقددار
متعه تراضی صورت نگيرد قاضی تعيين میكند .مستحب است متعه از  7درهدم ك تدر و از نصده
مهر بيشتر نباشد (الشربينی111 ،4111 ،؛ الرممی ،ه ان؛ النوو  ،ه ان؛ الخن.)81 ،4141 ،
 )2فسخ يا فوت

هرگاه قب از نبدیكی و تعيين مهر ،نكاح به عمت فسخ یا فوت یكدی از زوجدين منحد شدود ،زن
مستحق هيچ گونه مهر نخواهد بود؛ زیرا بنا به فرض نه ض ن عقد و نه خس از آن ،مهر تعيدين
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نشده و نبدیكی نيب صورت نگرفته تا زن مستحق مهرال ر باشد .متعه نيب یك امر استرنایی است و
در موارد كه سبب جدایی ،زن نباشد ،مانند يالق قب از نبدیكی و تعيين مهر ،واجب میشدود و
قاب تع يم به موارد دیگر نيست.
در صورتی كه سبب جدایی زن باشد مر مرتد یا مسم ان شدن زن ،و نيب در صورتی كه سبب
جدایی هر دو باشند مانند مرتد شدن زوجين ،هيچ گونه مهر به زن تعمق ن یگيرد.
تغییرات مهر

مهر م كن است زیاد شده یا نقص و عيبی در آن خدید آید و یا تمه گردد:
بند اول :زيادی مهر

اگر بعد از جدایی بين زوجين ،مهر زیاد شود و سبب جدایی ،زن باشد (مدرال مرتدد شدود) زیداد
متعمق به مرد است ،چون ك مهر از ممك زن خارج میشود؛ بنابراین نسبت به منافع و ث رات نيدب
حقی ندارد ،اما اگر سبب جدایی زن نباشد ،بمكه زوج به سبب يالق یا امر دیگر سدبب جددایی
شده است ،نصه زیاد متعمق به زن و نصه دیگر متعمق به زوج میباشد و در این جهت فرقدی
بين زیاد متص و منفص نيست.
اما اگر زیاد در مهر منفص بوده و قب از جدایی ایجاد شود ،زیاد متعمق به زن است ،خواه
سبب جدایی زن یا شوهر باشد ،زیرا اگر سبب جدایی ،شوهر باشد ،شوهرمستحق نصه مهر بدون
زیاد است و اگر سبب جدایی ،زن باشد ،شوهر مستحق ك مهر بدون زیاد است.
اگر جدایی به واسطة سببی كه مقارن عقد بوده واقع شود ،مدرالً بده وسديمة عيدب فسدخ شدود؛
برخی گفتهاند :مرد زیاد را نيب میگيرد چون عقد كان لم یكن بوده و جددایی هدم بده سدبب زن
واقع شده است .برخی گفتهاند :چنان كه مشهور است ،مرد در زیاد منفص  ،حق رجوع نداشته و
تنها در زیاد متص میتواند رجوع كند .برخی نيب تساو هر دو را در این حالت ترجيح دادهاند،
چون عقد در هر دو حالت كان لم یكن تمقی میشود (الجبیر .)141 ،4141 ،
اما در زیاد متص مانند چاقی حيوان؛ اگر جدایی به سبب شوهر بوده و زن زیداد را مطالبده
كند ،شوهر فقن میتواند نصه قي ت مهر بدون زیاد را مطالبه كند ،امدا اگدر زن ببخشدد شدوهر
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می تواند زیاد متص را بگيرد و حق مطالبة قي ت را ندارد .مرالً نخمی مهر زن شده و در این نخ
خرما به وجود آمده است ،اگر زن راضی شود كه مرد نصه نخ را به ه دراه زیداد بگيدرد مدرد
ن یتواند قي ت را مطالبه كند ،اما اگر زن راضی نشود ،مرد میتواند نصه قي ت نخ بدون خرمدا
را مطالبه كند؛ چون ث ر در ممك زن حادث شده است.
زن میتواند ميوه را تا هنگاه برداشت بر درخت نگهدارد ،در این صورت اگر مرد بر ابقا ميوة
درخت تا زمان برداشت راضی شود ،زن باید نصه مهر را به او بدهدد و اگدر راضدی نشدود حدق
دریافت قي ت را دارد .بنابراین زوج میتواند به زوجه امكان ابقا ميوه را بدهد و زوجه مجبور به
قطع ميوه نيست ،چنانكه زوج هم مجبور به رضایت تا زمان برداشت نبوده و حق مطالبة قي دت را
دارد .ه چنين اگر با قطع ميوه یا يوالنی شدن بقاء ميوه بر درخت ،نقصی در درخت به وجود آید،
مرد میتواند قي ت را مطالبه كند (ه ان.)144 ،
بند دوم :حدوث عیب يا نقص در مهر

نقص مهر به سبب حدوث عيب در سه حالت متصور است:
 .4نقص بعد از جدایی و قب

 ،خواه به فع زوجه یا فع اجنبی ایجاد شده باشدد؛ زوج حدق

مطالبة عوض این نقص را دارد ،اما اگر نقص سبب دیگر داشته باشدد ن دیتواندد مطالبده
كند.
 .1نقص قب از جدایی و بعد از قب

اتفاق افتاده است؛ در این حالت شوهر مخيدر اسدت كده

مهر را بدون عيب بگيرد یا نصه بدل آن در حالت سالمت را مطالبه كند.
 .7نقص قب از يالق و قب از قب

اتفاق افتاده است؛ در این حالت اگر زوجه بده آن راضدی

شود شوهر نصه مهر را بدون عوض نقدص دریافدت مدیكندد؛ چدون در تحدت تصدرآ
خودش ناقص شده است و اگر زن راضی نشود ،زن نصه مهرال ر را مطالبده مدیكندد و
مرد ك مهر را میگيرد .در صورتی كه عيب توسن زوجه یا اجنبی ایجاد شده باشد شدوهر
نصه مهر با نصه عوض كه مقاب عيب است را مطالبه میكند.
م كن است مهر از یك جهت زیاد و از جهت دیگر نقص خيدا كند؛ در این حالت مهر بين هدر
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دو تقسيم میشود ،اگر نپذیرفتند بدون در نظر گرفتن زیاده و نقص ،قي تگذار شده و بدين آنهدا
تقسيم میگردد .ه ان.
در صورتی كه مهر نبد شوهر ناقص شده و شوهر ن یخواهد جدا شود و قصدد آميدبش دارد،
چهار حالت متصور است:
 حالت اول :عيب در مهر توسن زوجه به وجود آمده و زوجه رشيده باشد؛ در ایدن حالدتقب از آميبش مستحق چيب نيست.
 حالت دوه :عيب توسن آفت آس انی خدید آمده اسدت .در ایدن صدورت زن بدين ایدنكدهمهرال س ی را فسخ كند و مهرال ر بگيرد یا مهر را با عيب دریافت كند ،مخير است.
 حالت سوه :عيب توسن اجنبی ایجاد شود. حالت چهاره :عيب توسن شوهر ایجاد شود.در صورت سوه و چهاره ،زوجه بين فسخ و گرفتن مهرال ر و یا گرفتن مهر معيوب با مطالبدة
قي ت نقصی كه به سبب عيب به وجود آمده ،مخير است.
بنابراین اگر مهر توسن زوج ،یا آفت آس انی معيوب شود زوجه مخير است بين فسدخ مهدر و
گرفتن مهرال ر و بين گرفتن مهر معيوب به ه راه مطالبة قي ت نقص.
در صورتی كه مهر توسن زوجه معيوب شود و رشيده باشد خيار ندارد.
بند سوم :تلف مهر

اگر مهر عين باشد (مانند حيوان ،لبا  ،باغ) قب از قب

 ،ض ان به عهدة زوج و به صورت ض ان

عقد است نه ض ان ید .معنا ض ان عقد این است كه در صدورت تمده شدیء زوج ضدامن
است و باید مهرال ر بپردازد اما اگر ض ان ید باشد باید مر یا قي دت خرداختده شدود .الشدربينی،
خيشين ،ص164؛ (الرممی771 ،4141 ،؛ النوو 118 ،4114 ،؛ الغبالی.)74 ،4148 ،
تمه مهر نبد زوج ،قب از قب
 .4تمه به آفت آس انی باشد.
 .1زوج تمه كند.

 1صورت دارد:
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در این دو صورت باید مهرال ر خرداخت شود چون با تمه ،مهرال س ی منفسخ شده است.
 .7زوجه تمه كند؛ در این صورت اگر زوجه رشيده باشد مستحق چيب نيست.
 .1اجنبی تمه كند؛ در این صورت اجنبی ضامن میباشد و زوجه مخير است كه مهدر را فسدخ
كرده و مهرال ر بگيرد و زوج هم به اجنبی رجوع كند یا اینكه مهرال س ی را فسخ نكندد
و از اجنبی بدل را مطالبه ن اید و در این صورت از زوج يمبكار نيسدت (الشدربينی،4111 ،
 164و 161؛ الرممی776 ،4141 ،؛ النوو 111 ،4114 ،؛ الغبالی ،ه ان.).
اگر مهر زن دو عين باشد و یكی از آنها به آفت آس انی تمه شود یا قبد از قدب

بده اتدالآ

زوج تمه شود ،مهر نسبت به قس ت تاله فسخ شده و نسبت به بقيه صحيح اسدت و زن در ایدن
حالت خيار دارد بين این كه باقي اندة مهر را بگيرد و نسبت به مقدار تمه شده از مهرال ر دریافت
كند یا این كه مهر را فسخ ن وده و مهرال ر بگيدرد (الشدربينی161 ،4111 ،؛ الرممدی771 ،4141 ،؛
النوو  ،ه ان).
زوج نسبت به منافعی كه موجب زیاد در مهر ن یشود ،مانند سوار در حيدوان ،در صدورت
استفاده ،ضامن نيست .اما منافعی كه موجب زیاد در مهر میشدود مرد ميدوه و نتداج ،ندبد زوج
امانت بوده و اگر از آنها استفاده كند ضامن است و اگر زن آنها را مطالبده ن دوده و شدوهر تسدميم
نكند و نبد او تمه شود ضامن است.
مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن (حق حبس)

با تحقق نكاح ،زن مالك ،مهر میگردد .اگر مهر عين معين باشد ،به مالكيت زوجده در آمدده و و
حق هر گونه تصرآ و انتفاع در آن خواهد داشت ،چنانكه میتواند آن را بفروشدد یدا ببخشدد یدا
اجاره دهد.
اگر مهر عين كمی باشد ،به مح

وقوع عقدد ،شدوهر بددهكار آن شدده و زن مدیتواندد آن را

مطالبه كند ،مگر اینكه مدت یا اقسايی برا خرداخت مهر تعيين شده باشد .البته چنانكه بيان شدد
مالكيت زن نسبت به نصه مشاع مهر ،مالكيت متبلبل است؛ یعنی در صدورتی كده يدالق قبد از
نبدیكی واقع شود نصه مهر به شوهر برمیگردد ،اما بدا تحقدق رابطدة نبدیكدی كد مهدر مسدتقر
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میشود .چنانكه بيان شد ،با تحقق عقد ،زن مالك مهر شده و مدیتواندد آن را مطالبده ن ایدد و تدا
دریافت نكرده میتواند از ت كين خود دار ن اید .ه چنين ولی او میتواند او را منع ن اید.
برا این كه زن بتواند از این حق استفاده كند باید مهر حال بوده و مؤج نباشدد ،خدواه زمدان
اج قب از ت كين رسيده باشد یا نه و چنانچه زنی كه به تأجي در خرداخدت مهدر راضدی شدده،
مجنونه باشد ،ولیّ میتواند او را از ت كين منع ن اید تا مهر را دریافت كند (الشربينی167 ،4111 ،؛
الرممی778 ،4141 ،؛ النوو .)184 ،4114 ،
در صورتی كه زن از این حق استفاده كرده و ت كين نن اید یا ولی او را از ت كين مندع ن ایدد،
نفقهاش ساقن ن یشود؛ زیرا تقصير از جانب شوهر است (الشربينی.)161 ،4111 ،
در حق حبس زوجه ،فرقی بين مهر عين معين و مهر كمی نيست.
ه چنين ،زن در صورتی میتواند از حق حبس استفاده ن اید كه به اختيار ت كين نن وده باشدد.
اما اگر به اختيار ت كين ن وده و زوج با او آميبش ن وده است (هر چند در دبر) حق حبس نددارد
و ن یتواند برا دریافت مهر ،از ت كين امتناع ن اید.
اگر ت كين با اكراه صورت گرفته یا زن صغيره یا مجنونه باشد ،حق حدبس سداقن ن دیگدردد
(الرممی771 ،4141 ،؛ الشربينی 161 ،4111 ،و.)161
در صورتی كه زن عيب رتق یا قرن داشته و ت كين ن وده باشد ،اگدر شدوهر قبد از خرداخدت
مهر ،از يریق دبر با او آميبش كرده و این آميبش به اختيار زن باشد ،حق حبس ساقن میشدود (و
اال حكم زن سالم را دارد)؛ زیرا در این حالت ،است تاع از يریق دبر حكم است تاع از يریق قبد را
دارد و در صورت زای شدن بي ار  ،حق حبس بازگشت ن یكند.
اگر بعد از عقد ازدواج ،شوهر مبادرت به خرداخت مهر ن اید ،زن بایدد ت كدين كندد ،امدا اگدر
امتناع كند شوهر ن یتواند مهر را استرداد ن اید (الشربينی 161 ،4111 ،؛الغبالدی .)74 ،4148 ،الزه
نيست خرداخت مهر بر آميبش مقده باشد؛ لذا اگر نباع بين زوجين ایجاد شود ،مرالً شدوهر بگویدد
ت كين كن تا مهر را بپردازه و زن بگوید مهر را بپرداز تا ت كين ن ایم ،در این صورت شوهر بایدد
تا رفع خصومت مهر را نبد یك عادل بسپارد (الشربينی161 ،4111 ،؛ الغبالی.)74 ،4148 ،
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اگر مهر نبد عادل تمه شود بر عهدة شوهر است .بعد از سپردن مهر به عادل ،و بده زن ،امدر
به ت كين مین اید .در صورت ت كين زن ،مهر را به او میخردازد ،هرچند شدوهر آميدبش نكندد .و
اگر بعد از خرداخت مهر از ت كين امتناع ن ود ،مهر از او مسترد میشود.
در صورتی كه زن حاضر به ت كين بوده ،اما عيبی داشته باشد كه مانع آميدبش گدردد ،شدخص
عادل مهر را به زن میدهد؛ زیرا مالك تسميم مهر به زن ت كين میباشد (الشربينی ،ه ان؛ الندوو ،
184 ،4114؛ الرممی 778 ،4141 ،و .)771
بعد از خرداخت مهر ،شوهر حق مطالبة ت كين را دارد ،اما زن در مدوارد زیدر مدیتواندد مهمدت
بگيرد( :الشربينی 161 ،4111 ،و 166؛ النوو  184 ،4114 ،و 181؛ الغبالی)74 ،4148 ،
 .4برا نظافت و خاكی :اگر زن یا ولی او مطالبة مهمت ن ایند باید سه روز مهمدت داده شدود و
اگر شوهر راضی نشد ،قاضی تعيين میكند.
 .1زن صغيره باشد كه امكان آميبش نداشته باشد ،در این صورت شوهر باید تا زمدانی كده زن
توان آميبش خيدا كند ،صبر ن اید.
در صورتی كه شوهر ادعا كند كه زن توان آميبش دارد و ولی ادعا او را رد ن اید ،بایدد  1زن
یا دو مرد محره امكان آميبش زن را تشخيص دهند .البتده شدافعيه در مدوارد مشدابه ،نظدر
خبشك عادل را نيب كافی دانستهاند .بنابراین میتوان به نظر دو خبشك عادل نيب ع د ن دود
و در این مدت زن نفقه ندارد.
 .7زن مری

باشد ،در اینجا واجب است مهمت داده شود ،اما زن در این مدت نفقه ندارد.

 .1الغر به زن عارض شود ،در این صورت باید تا زمان زوال الغر صدبر كدرده و زن نفقده
ندارد .اما اگر الغر يبيعی باشد ،شوهر مكمه به صبركردن نيست چون م كن است يول
بكشد و الغر يبيعی مانع آميبش نيست.
اعسار شوهر از پرداخت مهر

اگر شوهر معسر شده و قدرت خرداخت مهر را ندارد ،زن میتواند صبر كرده و یدا بدا شدراین زیدر
ازدواج را فسخ ن اید( :الجبیر )116 ،
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 .4زن آزاد باشد؛ بنابراین ،اگر كنيب باشد ن ی تواند با اعسار شوهر فسخ ن اید بمكه حدق فسدخ
برا موال اوست ،اگر خواست فسخ میكند ،اما مولی به خاير اعسار شوهر در خرداخدت
نفقه حق فسخ ندارد.
 .1زن بالغ باشد؛ بنابراین ،صغيره حق فسخ ندارد بمكه ولی او حق فسخ دارد ،البتده ولدی حدق
فسخ به خاير نفقه ندارد؛ زیرا حق فسخ به خاير نفقه مختص زن است ،زن م كدن اسدت
به گرسنگی راضی باشد ،اما راضی به جدا شدن از شوهرش نباشد.
 .7قب از آميبش باشد؛ بنابراین ،اگر به اختيار ت كين كرده باشد حق فسخ ندارد.
 .1اعسار زوج به وسيمة اقرار خودش یا بينه نبد قاضی اثبات شود و االّ حق فسخ نيست ،مگدر
این كه شوهر غایب بوده و خبر از او نباشد ( غایب مفقود االثر) و مدال در دسدتر

هدم

نداشته باشد .در چنين حالتی ،بدون مهمت دادن برا اثبات اعسار ،ازدواج فسخ میشود.
 .1امر به قاضی ارجاع شود :بنابراین قاضی یا زن به اذن قاضی ،فسخ را انجاه میدهدد .قاضدی
برا اثبات اعسار سه روز به شوهر مهمت مدیدهدد و صدبح روز چهداره ازدواج را فسدخ
میكند ،مگر اینكه شوهر مهر را تسميم كند .اگر شوهر غایب باشد و مال در دسدتر

هدم

نداشته باشد ،مهمت داده نشده و فسخ میشود.
نتیجه
مهر م كن است ناشی از عقد صحيح یا آميبش با نكاح صحيح ،فاسد یا شبهه باشد.
در صورت تحقق آميبش یا فوت یكدی از زوجدين ،كد مهدر ثابدت و مسدتقر شدده و سداقن
ن یگردد.
اگر آميبش در نكاح مفوّضه (یعنی نكاحی كه زن ،امر ازدواج را بددون مهدر بده ولدی واگدذار
كرده) محقق شود ،مهرال ر ثابت میشود و اگر زوجه قب از آميبش يالق داده شود ،مستحق مهر
نيست و حق متعه دارد و اگر یكی از آنها فوت كند مهرال ر ثابت میشود.
ه ان يور كه آميبش در عقد صحيح موجب ثبوت و استقرار ك مهر اسدت ،آميدبش در عقدد
فاسد و آميبش به شبهه نيب موجب ثبوت و استقرار مهرال ر است.
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