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 چکیده
مهر به عنوان یکی از حقوق اسالمی در عقد نکاح واجب بوده و بر 

مجرد وقوع عقد لزوم پرداخت آن از سوی زوج تاکید شده است. به

جمهور فقها گردد و بنا بر نظر نکاح ملکیت مهر برای زوجه ثابت می

تواند تصرف کند؛  اما مطابق رأی غیر مشهور زوجه در تمامی مهر می

تواند قبل از نزدیکی و یا دیگر اسباب استقرار مهر در زوجه نمی

تمامی آن تصرف کند. با توجه به ملکیت زوجه بر مهر زوج ضامن 

چه عین را بدون عیب و سالم به زوجه تحویل نماید و چناناست آن

ل از عقد معیوب بوده یا پس از آن معیوب شود، زوج ملزم به مهر قب

پرداخت خسارت است. بنا بر قول مشهور فقها ضمان مزبور از نوع 

ضمان ید بوده و در صورت تلف یا معیوب شدن عین مهر، زوج 

باشد؛ در عین حال برخی قائل به ضمان ضامن مثل یا قیمت مهر می

 دانند. مثل میمعاوضی بوده و زوج را ضامن مهرال
 

 مهر، ملکیت، زوج، زوجه، عقد نکاح. :هاکلیدواژه

 

  
Abstract 

Al-Mahr (dower) is obligatory as one of the 
Islamic rights in marriage contract. As soon as 

the marriage takes place, the property of the 

dower is proved for the wife and the wife will 
have the right to take possession of it. According 

to the wife's property on the dower, the husband 

is the guarantor to deliver the dower to the wife 
without any defects, so If the dower is defective 

before marriage or becomes defective after 

marriage, the husband is required to pay 
recompense. According to the publicity saying of 

the jurists, this guarantee is a kind of warrantor 

hand, at the same time, some jurists believe in an 
exchange guarantee. According to popular belief, 

in case the dower is lost or damaged, the husband 

is the guarantor of the dower or the price of the 
dower. But according to the exchange guarantee, 

the husband is the guarantor of the pseudo-

dowry. 
 

Keywords: property  warrantor (hand) Dhamaan 

al-yad  exchange guarantee  Replacement. 
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 مقدمه 

اند بر این که پرداخت مهر بر زوج واجب بوده و عدم اعطای آن و شانه علمای مسلمان اتفاق نموده

( آنان معتقدند صداق مانند دین است در 41/6ق،4141باشد. )ماوردی، خالی کردن از ادای آن حرام می

گیرد. با این لزومش بر ذمه. مالی است که با عقد بر ذمه ثابت گشته و احکام مربوط به دین را به خود می

عنوان وثیقه در برابر بندی باشد. همچنین جایز است بهوصف مهر ممکن است حال، مؤجل و یا قسط

لس شدن زوج، زوجه باشد و هنگام مفپرداخت آن رهن، شاهد و یا ضامن گرفت و حواله بر آن جایز می

-در استحقاق حق خود با سایر طلبکاران شریک شده و پس از مرگ زوج مقدم بر حق ارث و وصیت می

 -41/461، 4141شود. )ماوردی،گردد و سایر احکام دیون مستحق بر آن جاری می

( بنابراین شایسته است زوج، صداق همسرش را همانند سایر دیونی که از طرق 41،4141/41نووی،

حساب آورده و در اسرع زمان ممکن نسبت به مختلف امکان دارد بر ذمه او ثابت گردد، دین الزم به

( امر 1)نساء/« و ءاتوا النساء صدقاتهن نحله »اعطای آن به صاحبش اقدام نماید. خداوند در آیه شریفه 

ق مهر را برای زنان به صداق، ملکیت و استحقا« هن»به پرداخت مهر به زنان نموده است. اضافه ضمیر 

 رساند و تأکیدی است بر لزوم پرداخت مهر.می

( به عنوان یکی از اسامی  131بقره/« ) أو تفرضوا لهن فریضه»در آیه شریفه: « فریضه»اطالق واژه     

بر تعیین مقدار مهر، اهمیت ایفای کامل آن را به عنوان یک « فرض»مهر در کالم خداوند و اطالق واژه 

کسی که »کند. صهیب بن سنان از رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم روایت می کند: واجب بیان میفریضه 

مالی را به عنوان مهر برای همسرش تعیین کند در حالی که خداوند از نیت او آگاه است که قصد پرداخت 

زد، روز قیامت را ندارد و بدین صورت همسرش را فریب داده و از طریق باطل وی را بر خود حالل ساآن

( در این حدیث تصریح شده  1/114تا، )بیهقی، بی« کند.در حالت زنا خداوند بزرگ مرتبه را مالقات می

بر این که شخصی که قصد عدم اعطای مهر زنش را دارد اوالً همسرش را فریب داده؛ ثانیاً از طریق باطل 

یح ترین حالت )زنا( در برابر پروردگارش و نادرست بر بضع زنش مسلط گشته و ثالثاً روز قیامت در قب

ال یحل لکم » کند: را انکار میشود. خداوند متعال در قرآن صراحتاً از این عمل نهی نموده و آنحاضر می

 «فال تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتنا و إثما مبینا » ( . 112)بقره/ «أن تأخذوا مما آتیتموهن شیئا 

که حتی عدم پرداخت کند بر اینظ شیء در موضع قلت بیان شده و داللت می( در این آیات لف 11)نساء/
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کند: باشد. فخر رازی در تفسیر این آیه بیان میمقدار بسیار اندک نیز بدون رضایت زوجه جایز نمی

 است و علت آن سه وجه می تواند باشد: خداوند این طریق گرفتن مهر را به بهتان تعبیر نموده»

مهر را برای زن فرض نموده است. کسی که مهر را پرداخت نکند یا آن را استرداد نماید، مثل خداوند  -4

 این است که معتقد است مهر فرض نیست و این، نوعی بهتان به کالم خداوند متعال است.

 مرد هنگام عقد، پرداخت مهر تعیین شده را بر عهده گرفته است؛ بنابراین هنگامی که آن را نپردازد، -1

 قول و وعده او هنگام عقد بهتان بوده است.

آوری یعنی آیا عقاب بهتان را جمع «أتأخذونه بهتنا» عقاب و گناه بهتان نزد آنان معلوم بوده است و  -3

 (  41-41/41ق، 4143)رازی، « کنید؟می

متاسفانه در عصر حاضر حکمت مشروعیت مهر که همان ایجاد الفت و صمیمیت هر چه بیشتر در 

طور که شایسته است تامین نمی شود؛ زیرا از طرفی باشد، آنانواده و نهایتاً تحکیم و تثبیت آن میخ

زوجین در ابتدای عقد نکاح در تعیین مقدار آن، گویا که کاالیی در حال مبادله است، با هم درگیر می 

موانعی در ایجاد شوند و از سوی دیگر پس از انعقاد عقد نکاح به علت عدم پرداخت آن مشکالت و 

روابط حسنه زوجین پدیدار می گردد؛ در حالی که هدف شارع از قرار دادن چیزی به عنوان مهر در عقد 

 گاه چنین نبوده است. نکاح هیچ

آورد. در این مقاله ثبوت استحقاق و ملکیت مهر از حین عقد، حقوقی را برای زوجه به ارمغان می    

 گیرد، از جهت فقهی و حقوقی بررسی گردد.از ملکیت مهر نشأت می سعی شده است حاالت مختلفی که

 استحقاق مهر    

 توان در دو حالت بررسی کرد: هنگام ابتدای عقد نکاح و هنگام انتهای عقد نکاح. استحقاق مهر را می    

 هنگام ابتدای عقد نکاح، حقوق زیر به مهر تعلق می گیرد.    

نکاحی واجب می گردد )خواه با تسمیه مهریا بدون تسمیه و وجوب حق اهلل: مهر در هر عقد  -4

را ندارند. مؤکد این مطلب آن است که برخی از علما برای اقل مهر مهرالمثل( و زوجین حق اسقاط آن

شمارند کنند و نزول از آن حد را جایز نمیحدی تعیین نموده و آن حد را حقی برای شرع محسوب می

 ( .1/11، 4141زیدان،  - 1/141، 4141)کاسانی، 
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باشد. همچنین میزان حق زوجه: حق زوجه در ابتدای عقد نکاح ثبوت ملکیت مهر همراه با قبض می -1

اش را بدون اذن به کمتر از مهر المثل مهر نباید از مهرالمثل کمتر باشد. اگر ولی، دختر صغیره یا رشیده

یح و مهر المسمی فاسد بوده و مهر المثل واجب می تزویج دهد، طبق نظر فقهای شافعیه عقد نکاح صح

گردد؛ زیرا تزویج بر کمتر از مهر المثل خالف مصلحت است؛ در حالی که ولی مأمور حفظ مصلحت می 

( حنابله و مالکیه معتقدند ولی می تواند دختر صغیره یا رشیده را با هر میزان 3/111تا، باشد. )شربینی، بی

ط صحت مهر را داشته باشد، تزویج دهد و دختر حق اعتراض ندارد. )ابن صداق در صورتی که شرای

 (111تا، ابن جزی، بی – 6/611تا ، قدامه، بی

بنابر رأی فقهای امامیه هر گاه ولی، مولی خود را به کمتر از مهر المثل تزویج دهد، اگر مصلحتی در 

صورت بین ادله ثبوت والیت؛ در غیر این دلیل عمومآن اقتضا شود، عقد، صحیح و مهر الزم می شود؛ به

نظر وجود دارد. برخی قائل به صحت عقد و بطالن مهر و رجوع به مهر المثل می فقهای امامیه اختالف

باشند و برخی معتقدند در این صورت عقد باطل می باشد. از شیخ طوسی قول سومی نقل شده است و آن 

یت. همچنین جواز عفو از مهر بعد از ثبوت آن، این رأی را دلیل ادله والصحت عقد و مهر می باشد؛ به

قوت می بخشد. اصح اقوال امامیه رأی دوم می باشد؛ زیرا ادله نفی ضرر بر اطالق ادله والیت مقدم است؛ 

تا بنابراین راجح در اقوال فقهای امامیه این است که زوجه در این حالت حق اعتراض دارد. )طباطبایی، بی

 ( 1/311، 4141محقق حلی،  – 111- 41/2، 

حق ولی: از دیدگاه ابو حنیفه ولی حق دارد که مهر مولی او کمتر از مهرالمثل نباشد و اگر دختر عاقل  -3

باشد به کمتر از مهرالمثل تن به ازدواج دهد، ولی حق اعتراض و طلب بکری که تحت سرپرستی او می

-افتخار کرده و تزویج بر کمتر از مهرالمثل را ننگ و عار می فسخ عقد را دارد؛ زیرا اولیا به مغاالت مهر

(؛ بر خالف مالکیه و  1/116، 4141دانند )کاسانی، پندارند و حتی رضایت زوجه را مسقط حق ولی نمی

 – 111تا ، ابویوسف و محمد از حنفیه که معتقدند در این صورت ولی حق اعتراض ندارد )ابن جزی، بی

 (.1/141، 4141کاسانی، 

تواند بخشی از گوید: ولی مجبر )پدر و جد پدری( نسبت به صغیره میشهید ثانی از فقهای امامیه می

ی آن. مقصود، بخشی از نصف مهر است که زن به واسطه طالق پیش )نصف( مهر را به زوج ببخشد نه همه

از نزدیکی باشد  گردد؛ چون بخشیدن ولی مشروط به آن است که طالق پیشاز نزدیکی مستحق آن می

 (.41/11، 4146)شهید ثانی،
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گردد هنگامی که عقد نکاح تمام شد و الزم گشت، مهر واجب در آن عقد حقی خالص برای زوجه می

ماند و تبعاً زوجه حق تصرف در آن را خواهد داشت؛ همان طور که و حقی برای دیگری در آن باقی نمی

چنین حق تبرئه زوج از پرداخت مهر یا بخشش آن را دارد در سایر اموال خود، این حق را داراست. هم

 (1/116، 4112زحیلی،  – 1/11، 4141)زیدان، 

 ط اختصاص مقداری از مهر به غیر زوجه:

بر اساس مطلبی که بیان شد، آیا ولی حق دارد هنگام تعیین مهر، مقداری از آن را به نفع خود شرط     

نماید؟ و در صورت شرط نمودن، حکم آن چگونه می باشد؟ در این مورد فقها اقوال مختلفی ارائه نموده 

 اند: 

شرط )خواه زوجه یا ولی( ابوحنیفه و یارانش معتقدند شرطی که صورت پذیرفته برای صاحب آن     

 (. 1/11، 4116باشد )ابن رشد، گردد و نکاح نیز صحیح میالزم می

گیرد. در واقع، چنین نظر شافعی بر آن است که مهرالمسمی فاسد بوده و مهرالمثل به زوجه تعلق می    

در این حالت  شرطی در حق ولی و زوجه، هر دو، باطل می باشد؛ زیرا شرط در نقصان مهر تأثیر دارد و

مقداری از آن مجهول می باشد و نهایتاً منجر به جهالت کل صداق می گردد. در این حالت اگر قبل از 

 (. 41/431، 4141نزدیکی، طالق اتفاق بیفتد نصف مهرالمثل برای زوجه ثابت می گردد )ماوردی، 

شرط لغو  نیا ،گام عقد شرط شودصورت که اگر هن نیبداند؛ مالکیه در این مسأله قائل به تفصیل شده    

شده  یهنگام عقد نکاح زوجه بدان راض کهنیمشروط بر ا؛ ردیگ یبه زوجه تعلق م یبوده و کل مهرالمسم

گشته  نییچه در عقد نکاح تعحاصل گردد، زوج حق دارد به نصف آن ییجدا ،یکیباشد و اگر قبل از نزد

شرط  نی( اما اگر ا 1/11، 4116، ابن رشد - 1/111، 4112، است، رجوع کند )مالک ودهو پرداخت نم

که عمرو بن  یثیحد لیدلبه ؛شودیم رفتهیصاحب شرط پذ قتیدر حق رد،یبعد از اتمام عقد نکاح صورت گ

صداق أو حباء أو عدةٍ قبل  یامرأة نکحت عل مایأ»کند:  یم تیوسلم روا هیاهلل و عل یصل امبریاز پ بیشع

ابنته أو  هیو احقّ ما أکرم الرجل عل هیالنکاح فهو لها و ما کان بعد عصمة النکاح فهو لمن اعط عصمة

 هیازدواج کند، همه مهر و عط شودیکه قبل از نکاح م یاوعده ایو  هیعط ایکه بر مهر  یهر زن» «أخته

است که به او عطا  یشخص یبرا د،بعد از انعقاد عقد نکاح باش هیوعده و عط نیباشد و اگر ایاو م یبرا
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« خواهر اوست ایشود، دختر  یم میمرد به جهت او تکر کیکه  یشخص نیشده است و سزاوارتر

 .( 141-3/143 ،4141ی، )صنعان

چه که قبل از عقد، از آن یکه زن مستحق تمام نیاست بر ا یلیدل ثیحد نیا: »دیگویمی شوکان

چه بعد او شرط شده باشد و آن ریغ یاگر برا یحت ؛باشدیم گرددیم نییوعده تع ایو  هیعط ،جمله صداق

« رگید یشخص ایزوجه و  ایباشد  یولاو مقرر شده، خواه  یاست که برا یکس یاز نکاح ذکر شود، برا

 (6/421تا، )شوکانی، بی

-به ؛دیخود شرط نما یاز صداق را برا یاست مقدار زیزوجه پدر باشد، جا یاگر ول معتقدندحنابله 

 نیهات یابنت یأن أنکحک إحد دیأر یإن »کند:  ینقل م )ع( بیخداوند از قول حضرت شع کهنیا لیدل

خود  ی( که اجاره بر چراندن گوسفندان را مهر قرار داده و برا11)قصص/  «حجج  یثمان یأن تأجرن یعل

 امبریپ ثیحد لیدلبه ؛حق برداشتن مال فرزند خود را دارد که والدنیعلت ا ین بهشرط نموده است. همچن

 «باشد ینفس و مال تو متعلق به پدرت م» « کیأنت و مالک ألب » :دیفرما یو سلم که م هیاهلل عل یصل

رنج شما دست نیفرزندان شما بهتر» «من أموالهم  فکلواکسبکم  بیإنّ أوالدکم من أط » :ثیو حد

پدر باشد مانند  ریغ یاما اگر ول «یدمند شوها بهرههستند پس بر شما حالل است که از اموال آن

، . ) ابن قدامهردیگیشده به زوجه تعلق م نییباشد و کل مهر تعیشرط باطل م، پدربزرگ، برادر، عمو و ... 

 ( 414-1/411 ،4141ی، بهوت – 6/621،  تابی

که  یاز مهر نبوده و مهر محسوب نگردد، مقدار یمعتقدند که اگر مقدار شرط شده جزئ هیامام یفقها

باشد و اگر ینم حیزوجه مقرر شده صح ریغ یکه برا یگردد و مقداریگشته، الزم م نییزوجه تع یبرا

 دی. )شهاشدبیاز مهر باشد، قول مشهور بر عدم صحت شرط م یجزئ رهیغ ایپدر  یمقدار مشروط برا

 (416- 411 ،4146ی، ثان

باشد.  یم عینکاح به ب هیمسئله، تشب نیسبب اختالف علما در ا: »دارددر این رابطه بیان می رشد ابن

-یکنند، میم هیمال او باشد تشب عیاز مب یقسمت دیکه شرط نما ییکاال عیدر ب لیرا به وک یکه ول یگروه

دانند، معتقدند که یم عیب ریکه نکاح را مغا یو گروه ستین زیجا عیطور که بهمان ست؛ین زینکاح جا ندیگو

 نیگردد که ایمتهم م یعقد نکاح باشد، ول نیاست که اگر شرط ح لیدل نیمالک بد لیباشد. تفص یم زیجا

 نیا د،یباشد؛ اما اگر بعد از عقد نکاح و اتفاق بر صداق شرط نمایخاطر نقصان مهرالمثل زوجه مه شرط ب

 (1/11، 4116)ابن رشد،  .«ردیگیاتهام صورت نم
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 زمان ملکیت مهر:     

مجرد عقد نکاح مالک مهر می شود. بحث در این است که آیا زوجه تمام مهر را با بی تردید زوجه به    

مجرد عقد فقط مالک نصف که بهشود؛ هر چند ملکیتش قبل از نزدیکی مستقر نگردد؟ یا اینعقد مالک می

 است؟  شود و استقرار نصف دیگر آن متوقف بر نزدیکیمهر می

جمهور فقهای اهل سنت از حنفیه، شافعیه و متأخرین حنابله معتقدند در نکاح صحیح، مهر با عقد واجب 

گردد و اگر مسمی باطل باشد، مالک مهر المثل می مجرد عقد، مالک مهرالمسمی میمی گردد و زن به

( اگر زوجه 1)نساء / « نحله و ءاتوا النساء صدقاتهن »دلیل قول خداوند متعال که می فرماید: شود؛ به

شد. از طرفی مهر عوض در مقابل معوض است؛ پس شایسته است مالک نبود، امر به تسلیم مهر به او نمی

، 4141شود، زوجه نیز مالک مهر گردد؛ مانند ثمن در بیع )کاسانی، هنگامی که زوج مالک بضع می

شود؛ انع وجوب همه مسمی با عقد نمی( و سقوط نصف آن با طالق، م41/14، 4141نووی،  – 1/112

گشت، الزم چه اگر زن مرتد شود، همه مهر ساقط می گردد؛ در حالی که اگر مالک نصف مهر میچنان

 (1/411، 4141بهوتی،  – 6/622تا، شد در این حالت نصف مهر برای او ثابت شود. )ابن قدامه، بیمی

صورت نصف مهر المسمی می گردد و نصف دیگر به مجرد عقد مالکرأی مالکیه بر آن است که زن به

و إن »گردد. آیه شریفه: امانت در دست او می باشد و اگر نزدیکی حاصل شود، تمام مهر مستقر می

(  دلیلی است بر 131)بقره/...« طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم 

که در صورت طالق قبل از علت اینگردد؛ بهالمسمی میمهرمجرد عقد، زوجه مالک نصف این که به

 (1/411، 4116گردد. )جزیری، نزدیکی، پرداخت نصف مهر المسمی بر زوج واجب می

طور متزلزل و پس گردد؛ ولی بهمشهور فقهای امامیه برآنند که با انعقاد عقد، زوجه مالک تمامی مهر می

و ءاتوا النساء » دلیل اجماع و آیه شریفه مستقر خواهد شد؛ بهاز نزدیکی یا اسباب دیگر، تمامی مهر

(. که حکم این آیه مطلق بوده و به قبل یا بعد از نزدیکی مقید نیست. عالوه بر 1)نساء/«  صدقاتهن نحله 

دانند؛ به این صورت که ملکیت بضع برای زوج مقتضی ملکیت مهر آن، فقها نکاح را شأن معاوضات می

 (34/411تا، نجفی، بی – 1/111، 4146ست )شهید ثانی، برای زوجه ا

تواند قبل از ثمره خالف فقها در این زمینه این است که بنا بر نظر غیر مشهور )مالکیه( زوجه نمی    

نزدیکی و یا دیگر اسباب استقرار مهر، در تمامی آن تصرف کند؛ ولی بنا بر نظر جمهور زوجه در تمامی 
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نظر هر گاه قبل از نزدیکی طالق واقع شود، زوجه موظف است موجب اینکند و بهتواند تصرف مهر می

را به زوج برگرداند و اگر مهر هنوز پرداخت نشده باشد، چه تمامی مهر را دریافت داشته، نیمی از آنچنان

 را استحقاق خواهد داشت.فقط نیمی از آن

رسد رأی راجح ثبوت ملکیت مهر از حین عقد باشد. نظر می با توجه به ادله محکم و قوی جمهور به    

» باشد: عالوه بر آیاتی که دال بر این قضیه می باشند، سخن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیز مؤید آن می

)بیهقی،  «اگر شلوارت را به او بدهی بدون شلوار خواهی ماند« »إن أعطیتها ازارک جلست و ال ازار لک 

کند بر این که همه صداق از لحظه عقد از آن ( روایت داللت می1/116، 4112، مالک – 1/411تا، بی

ماند. از طرفی نکاح یک معاوضه است؛ هر چند عقد آن زوجه است و برای زوج چیزی از مهر باقی نمی

چون درخواست تعیین عوض، جواز حبس معوض تا قبل از ذکر عوض خالی باشد؛ لذا احکام معاوضه هم

طور که با انعقاد عقد معاوضه، مشتری مالک عوض و احکام دیگر بر آن مترتب است. هماناز دریافت 

شود و شود، در نکاح نیز این گونه است؛ زیرا زوج با عقد مالک بضع میمبیع و فروشنده مالک ثمن می

. از مقتضای آن تحقق مالکیت زن بر مهر خواهد بود که در لفظ و عقد عوض از آن قرار داده شده است

، مهر در واقع « و ءاتوا النساء صدقاتهن نحله»در آیه « نحله » سوی دیگر با توجه به استعمال واژه 

صورت بالعوض پرداخت می شود؛ بنابراین حق تصرف در آن را ای است که از طرف مرد به زن و بههدیه

 خواهد داشت.

چه زوج از تسلیم مهر مطالبه نماید. چنانتواند بالفاصله پس از عقد، مهر خود را همچنین زوجه می    

خودداری کند، زوجه می تواند قبل از هر گونه نزدیکی، نسبت به استمتاعات زوج تمکین ننماید. اگر همه 

باشد و تا زمانی که همه مهر که حق حبس برای زن ثابت میمهر حال باشد، فقها اتفاق نموده اند بر این

کاسانی،  – 41/461، 4141قوت خود باقی است )ماوردی، حبس به تمام و کمال پرداخت نگردد، حق

(. اگر 111تا، ابن جزی، بی -1/411، 4141بهوتی،  – 1/421، 4146شهید ثانی،  – 1/111، 4141

گشت، مطالبه مهر و امتناع از تمکین تا پرداخت کامل آن مجرد عقد، مالک همه مهر المسمی نمیزوجه به

 .شرعاً قابل قبول نبود

مجرد عقد، زن مالک مهر می به»از نظر مشهور امامیه تبعیت کرده است:  4111قانون مدنی در ماده     

 «.تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنمایدشود و می
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 ضمان زوج نسبت به مهر    

بی شک تا زمانی که به این تکلیف عمل  زوج پس از عقد نکاح، ملزم به تسلیم مهر به زوجه است     

طور که در ماده که مهر عین، منفعت یا دین باشد؛ همانباشد؛ اعم از ایننکرده ضامن عیب و تلف مهر می

هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد، معیوب بوده و یا بعد از »ق.م آمده است:  4111

 «.لف شده است، شوهر ضامن عیب و تلف آن استعقد و قبل از تسلیم، معیوب یا ت

 کیفیت ضمان    

شود که آیا ضمان مزبور از قبیل ضمان در مورد ضمان زوج نسبت به مهر این سؤال مطرح می    

باشد؟ در این مورد بین فقها اختالف نظر وجود دارد. برخی از فقهای اهل معاوضی یا از نوع ضمان ید می

(؛ اما 3/114تا، شافعی در قول اصح قائل به ضمان معاوضی هستند )شربینی، بیسنت از جمله فقهای 

اند مشهور فقهای امامیه و برخی فقهای شافعیه بر ضمان ید نظر داده جمهور فقها از جمله حنفیه، حنابله،

 (  34/32تا، نجفی، بی -413-1/1جزیری،  -111/ 3تا، شربینی، بی -1/11، 4114)سرخسی، 

ن معاوضی ضمانی است که در بیع و کلیه معامالت مالی معاوضی مطرح است؛ مانند ضمان بایع ضما    

صورت معامله فسخ خواهد شد؛ اما در ضمان ید انفساخ وجود نسبت به تلف مبیع قبل از قبض که در این

 ( 132، 4311ندارد. )محقق داماد، 

به واسطه عیب مسترد گردد و زوجه حق دارد اگر ضمان از نوع ضمان معاوضی باشد، جایز است مهر     

تا استیفای مهر، خود را حبس نماید و زوجه حق ندارد قبل از قبض در آن تصرف کند و مواردی از این 

قبیل که از احکام اعواض است. اما اگر ضمان مزبور، از نوع ضمان ید باشد؛ مانند ضمان عاریه گیرنده در 

ها، در این نوع ضمان عقد نکاح با تلف مهر یا استرداد وم و امثال اینعاریه مضمونه و ضمان مقبوض بالس

شهید ثانی،  –  34/32تا، نجفی، بی –3/111تا، گردد )شربینی، بیعنوان واسطه عیب منفسخ نمیآن به

4146 ،1/411 .) 

از دیدگاه جمهور فقهای اهل سنت و اکثر فقهای امامیه نکاح از قاعده ضمان معاوضی خارج است؛ لذا     

گردند و اگر مهر قبل از تسلیم به زوجه در دست زوج تلف شود، عقد نکاح و مهر، هیچ یک، باطل نمی

ید است )ابن زوج ضامن مثل یا قیمت مهرالمسمی است. پس ضمان زوج نسبت به مهر از نوع ضمان 

 ( 34/32تا، نجفی، بی - 3/111تا، شربینی، بی – 6/111تا، قدامه، بی
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اما برخی فقهای اهل سنت از جمله شافعیه در قول اصح که ضمان زوج نسبت به مهر را از قبیل     

دانند، معتقدند که در صورت تلف یا معیوب شدن مهر قبل از قبض، مهرالمسمی منفسخ ضمان معاوضی می

خواهد شد و چنان است که گویی مهر در نکاح تعیین نشده و زوجه پس از وقوع نزدیکی مستحق 

-مثابه مبیع در دست بایع است )شربینی، بیگردد؛ زیرا مهر با عقد معاوضی مملوک گشته و بهمهرالمثل می

 (.3/111تا، 

معاوضی بودن عقد نکاح و  رسد منشاء خالف ماهیت ضمان زوج نسبت به مهر، معاوضی یا غیرنظر میبه

توان اظهار داشت که مهر بر خالف مبیع و ثمن در بیع رکن باشد که در این صورت میبه تبع آن مهر می

گردد؛ زیرا مقصود اصلی عقد نکاح استمتاع و توابعش )تواصل و الفت( می باشد که نکاح محسوب نمی

واج بوده و بر همین اساس عدم تسمیه مهر در قائم به وجود زوجین است؛ بنابراین زوجین رکن عقد ازد

 نکاح جایز است. عقد نکاح از دو جهت با عقود معاوضه تفاوت دارد:

 رؤیت منکوحه در آن شرط نیست. -4

 (.41/1ق،4141شود )ماوردی، ترک عوض در آن موجب فسادش نمی -1

ل از آن مهری تعیین شده خداوند در سوره بقره حکم زن مطلقه را در دو حالت بیان می کند؛ حالتی که قب

و حالتی که در حین عقد و قبل از طالق اسمی از مهر برده نشده و مقدار آن تعیین نگشته است و این 

تقسیم داللت بر این دارد که نکاح تفویض )نکاحی که در آن صداق ذکر نشده است( جایز بوده و هیچ 

تا، احکام القرآن، جصاص، بی -4/121 ،4111ابن عربی،  -3/421، 4116خالفی در آن نیست )قرطبی، 

4/134  ) 

ق.م می گویند: در عقد  4111پیروی از فقهای امامیه و با استناد به ماده دانان بهای از حقوقعده    

-تنهایی منفسخ گردد، عقد بدون صداق مینکاح، انفساخ عقد و انفساخ مهر مطرح نیست؛ زیرا اگر مهر به

دانند که این که فقها در این مورد، مثل یا قیمت مهر را الزم میبپردازد و حال آن شود و زوج باید مهرالمثل

امر خاصیت ضمان ید است نه ضمان معاوضی که بر مبنی بر انفساخ است؛ زیرا در ضمان معاوضی باید 

عقد نسبت به عوض و معوض منفسخ گردد و تبعیض در انفساخ عوض و معوض مورد ندارد؛ پس راهی 

 .(434، 4361ماند )جعفری لنگرودی، ن ید باقی نمیجز ضما
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 تلف و عیب در مهر قبل از تسلیم   

را بدون عیب گردد، زوج ضامن است آنمجرد عقد نکاح مالک تمام مهر میجا که زوجه بهاز آن      

زوج ضامن چه عین مهر قبل از عقد معیوب بوده یا پس از عقد معیوب شود، تسلیم زوجه نماید و چنان

 جبران خسارت است. فقها در حاالت مختلف آراء متفاوتی ارائه نموده اند:

هر گاه پس از عقد معلوم شود که مهر در زمان عقد یا پس از آن معیوب بوده است، فقهای شافعی  -4

 معتقدند که در این صورت زوجه مخیر است بین این که صداق را فسخ نموده و مهرالمثل دریافت نماید و

تا، یا به صداق معیوب راضی شود و در این صورت زوجه حق ندارد مطالبه ارش نماید. )شربینی، بی

3/111 ) 

تواند مهر را به واسطه عیب برگرداند و مثل حنابله و برخی فقهای امامیه معتقدند که در این حالت، زن می

گردد و سبب استحقاق د نکاح فسخ نمیرا بنا بر ضمان ید دریافت کند؛ زیرا با ارجاع آن، عقیا قیمت آن

آن همچنان باقی است. یا این که مهر را نگه دارد و مطالبه ارش کند؛ زیرا مهر بر عقد سالم واقع شده و 

 - 6/611گردد. )ابن قدامه، چه عین مهر سالم نباشد، عوض آن که ارش است الزم میچنان

زن مختار است که به قیمت صداق در روز  ( فقهای حنفی معتقدند که1/111حلی،  – 1/314طوسی،

ازدواج رجوع کند یا این که به صداق معیوب راضی گشته و حق گرفتن ارش نقصان را ندارد 

 (1/11، 4114)سرخسی،

نظر مشهور امامیه بر آن است که زوجه حق گرفتن قیمت را ندارد؛ زیرا اصل لزوم ملکیت زن نسبت به  

اه با ارش مستحق است؛ چون به اقتضای قاعده ضمان ید، زوج ضامن مهر است پس فقط عین مهر را همر

 ( 34/14تا، عین آن قبل از تسلیم است و باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بپردازد. )نجفی، بی

ق.م قائل به حق اخذ ارش برای  4111دانان نیز به پیروی از نظر مشهور فقها و با استنباط از ماده حقوق

 (1/413، 4311امامی،  – 431، 4361د. )لنگرودی، زوجه هستن

شود؛ زیرا واسطه فعل زوجه تلف شود، زوج بریء میهرگاه مهر پس از عقد و قبل از تسلیم به زوجه به

ابن قدامه،  – 3/114تا ،شربینی، بی -1/11، 4114منزله قبض است. )سرخسی،اتالف از جانب زوجه به

 (34/32تا ، نجفی، بی –6/111تا ، بی
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اگر مهر توسط اجنبی و شخص ثالث تلف شود، زوجه مخیر است برای گرفتن عوض مستقیماً به  -1

کند. کننده رجوع کند یا این که به زوج مراجعه نماید که در این صورت، زوج به تالف رجوع میتلف

 34/32تا ، نجفی، بی – 6/111تا ، ابن قدامه، بی –3/114تا ،شربینی، بی -1/11، 4114)سرخسی،

111 ). 

قول اصح شافعیه بر آن است که زوجه مخیر است صداق را فسخ نموده و مهرالمثل را از زوج مطالبه 

نماید و یا این که از تلف کننده، مثل یا قیمت آن را غرامت بگیرد که در این صورت حق مطالبه از زوج را 

 (3/114تا ،ندارد. )شربینی، بی

طور سبب آفت سماوی یا ارضی بهواسطه فعل زوج یا بهد و قبل از تسلیم بههر گاه مهر پس از عق -3

قهری تلف شود، طبق نظر اکثر فقها، با استناد به ضمان ید، زوج ضامن مثل یا قیمت آن است. 

( اما مشهور رأی شافعیه بر 111 34/32تا ، نجفی، بی –/6تا ، ابن قدامه، بی -1/11، 4114)سرخسی،

استناد قاعده ضمان عقد، صداق فسخ شده و مهرالمثل بر زوج واجب می گردد. )شربینی،  آن است که به

 (3/114تا ،بی

 منافع مهر قبل از قبض    

هر گاه مهر تعیین شده در عقد نکاح، عین معینی باشد که دارای منافعی است، آیا زوج ضامن منافع آن     

عین کند، قبل از تحویل آن به زوجه، تکلیف اجرت و ای مباشد؟ مثال اگر شوهر مهر زنش را خانهمی

باشد؟ طبق نظر جمهور فقها از جمله حنفیه، شافعیه و حنابله اگر زوجه مهر خود را منفعت خانه چگونه می

باشد؛ اما اگر زوجه مطالبه نکند، زوج ضامن منافع فائته و همچنین منافعی که زوج از آن بهره برده، نمی

زوج از تحویل آن ممانعت ورزد، شوهر ضامن منافعی است که در مدت امتناع از تسلیم را طلب کند و آن

فوت و یا استیفا شده است. فقهایی که معتقد به ضمان ید زوج می باشند اجرت المثل را از وقت امتناع بر 

تا، ابن قدامه، بی – 3/111تا، شربینی، بی – 3/161، 4114دانند. )سرخسی، عهده شوهر ثابت می

6/612) 

 نتیجه    

مجرد عقد، مالک همه گردد و زوجه بهطبق نظر جمهور فقها در نکاح صحیح، مهر با عقد واجب می -4

 گردد، بنابراین حق تصرف در کل مهر را دارد. مهرالمسمی می
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را بدون عیب تسلیم وی نماید با توجه به ملکیت زن نسبت به مهر از حین عقد، زوج ضامن است آن -1

چه عین مهر قبل از عقد معیوب بوده و یا پس از عقد معیوب شود، زوج ضامن جبران خسارت و چنان

 است.

ضمان مزبور طبق نظر جمهور فقها از نوع ضمان ید است و اصح اقوال فقهای شافعیه، قائل به ضمان  -3

 معاوضی هستند.

ضی مطرح است؛ مانند ضمان بایع ضمان معاوضی ضمانی است که در بیع و کلیه معامالت مالی معاو -1

نسبت به تلف مبیع قبل از قبض که در این صورت معامله فسخ خواهد شد؛ اما در ضمان ید انفساخ وجود 

 ندارد.

در ضمان ید، زوج ضامن بدل شرعی )مثل یا قیمت مهر( بوده و در ضمان معاوضی، زوج ضامن  -1

 مهرالمثل است.

نماید و زوج از پرداخت آن ممانعت ورزد، زوج ضامن منافعی است  هر گاه زوجه مهر خود را مطالبه -6

 که در مدت امتناع از تسلیم فوت و یا استیفا شده است.
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