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 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 دانشکده حقوق علوم سیاسي و زبان های خارجه

(2)متون فقه  جزوه   
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وند   بخشنده  و مهربان هب  انم خدا

لت آن نیست هک همه گناه کار هستند و باید»   «. شوند بلکه رد آن است هک چیه        بی گناهی مجازات نشود  مجازات   هنر عدا

 

 مقدهم

می باشدهک استاد محترم (  2) ون فقهمت مباحث   از   دانشجویان زعزی و محترم این جزوه رب گرفته شده است   و احترام خدمت    با رعض ادب 

ا رد اختیار دانشجویان جهت دارم هک چنین جزوۀ ر  را  ند امکل تشکرم بیان فرموده اند  و رد پایان از این استاد ارج    امیرزاده جیرکلیجناب  دکتر 

 . زو می کنم و رد پایان ربای تمامی دانشجویان موفقیت و پیروزی را    آر سطح علمی قرار داده است ارتقاء

 :واژه گان کلیدی

کاح  . حضانت ، نفقه  ،  عیوب و تدلیس ،طالق ، اقسام طالق  ،    ضمائم شرط خیار  ،   ن

 .زری مراجعه بفرمائید وب سایت ربای ردیافت افیل این جزوه میتوانید هب آردس 

www.iran-nama.rzb.ir 

 باشرف   علیرضا

  5931اتبستان 
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 کلیات

 فقه 

 در لغت

در  راغب به معنای درک کردن چیزهای مخفي نیز آمده است و دن استفقه در لغت، به معنای دانستن و فهمی

، به کریم قرآندر « فقه»کلمه  ،معنا کرده است غایبمفردات، آن را پي بردن از معلومات حاضر به معلومات 

 (فهم ، فهم عمیق ) .و فهم عمیق به کار رفته استمعنای تدبّر، تعمّق 

 فقه در اصطالح 

به کساني که احکام شرعیه را توسط رأی و اجتهاد خویش به باشد،  مي علمدر اصطالح بنابر اینکه فقه یک 

  .شود آورند گفته مي بدست مي اجماعو  عقل، سنتکریم،  قرآنواسطه 

 ّت سن 

 (احادیث فقهي گفته مي شود ) قولي  -

 فعلي  -

 تقریری -

 تعریف فقه 

ِة َعْن »: اند در تعریف فقه به معنای خاص گفته ِة الَفْرِعیَّ رِعیَّ اْلفِْقُه فی االصطالح ُهَو اْلِعْلُم بِااْلْحکاِم الشَّ

ةِ اِدلَّتَِها ا ْفِصیلِیَّ  .دالیل تفصیلي آن است( منابع و)فقه، عبارت از علم به احکام فرعي شریعت از روی ؛  «لتَّ

و  دیناصول « الفرعیّه»کلمه و مانند آن،  فلسفهدر تعریف مزبور، احکام عقلي از قبیل « االحکام الشّرعیّه»عبارت 

از این رو، . کند خارج مي« فقه»غیر مجتهد را از محدوده   علم« عن ادلّتها التّفصیلیّة»مسائل اعتقادی اسالم و جمله 

نیست،  دلیلخود عالم باشد؛ زیرا علم او از روی  مجتهد نامید، اگر چه به همه فتاوای توان فقیه را نمي« مقلّد»

 .است تقلیدبلکه از روی 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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  احکام فقهی 

 .عبادات .1

 .عقد بیع ، عقد اجاره ، نکاح عقود  .3

 .طالق ، ابراء ایقاعات  .2

 .حدود ، قصاص   احکام .1

 .معروفترین تقسیم بندی ها احکام مي باشد  توجه 

  مذاهب فقهی 

 .سالمي بر این اساس نوشته شده است فقه امامیه ؛ قانون مدني و قانون مجازات ا (1

 .فقه حنفي (3

 .فقه شافعي (2

 .فقه حنبلي  (1

 .فقه مالکي  (5

  مذاهب اربعه اهل سنت 

 .فقه حنفي (1

 .فقه شافعي (3

 .فقه حنبلي  (2

 .فقه مالکي  (1
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 نکاح 

 تعریف نکاح 

ـ عاطفي که با عقد بین زن و مرد حاصل مي شود و به آنها حق مي دهد که با یکدیگر  يرابطة است حقوق

 (محقق داماد .) دگي کنند و مظهر بارز این رابطه ، حق تمتع جنسي است زن

 . در نهایت نکاح عقدی است الزم و لزومش ، لزوم حکمي است 

  احکام تکلیفی در فقه 

از آن جمله این است که فقهاء احکام را، یعني مقررات . زم است بعیي اصطالحات خاص فقهاء را ککر کنیمال

  .حکم تکلیفي، حکم وضعي: کنند دو قسم تقسیم ميموضوعه الهي را به 

احکام حکم به عنوان   این پنج،  اباحه، کراهت، استحبابحکم تکلیفی یعنی وجوب، حرمت، 

  .شوند می تکلیفیه خوانده خمسه

یعني باید انجام یابد و  حکم نیست، یا واجب است گویند از نظر اسالم هیچ کاری از کارها خالي از این پنج مي

، ظلم، دروغد ترک شود مانند یعني نباید انجام یابد و بای  شود مانند نمازهای یومیه، و یا حرام است ترکنباید 

خمر و امثال اینها، و یا مستحب است، یعني خوب است انجام یابد ولي اگر انجام نیافت مجازات ندارد،  بشر

ام یافت مجازات ندارد، یومیه، و یا مکروه است، یعني خوب است انجام نیابد ولي اگر انج نافلهمانند نمازهای 

است، یعني فعل و ترکش علي السویه است  مباحاست، و یا  عبادتگفتن در مسجد که جای  دنیامانند سخن 

  .احکام تکلیفي همه از قبیل امر و نهي و یا رخصت است. مانند اغلب کارها

 .ها و امثال این سببیت، شرطیت، مالکیت، زوجیتا احکام وضعي از این قبیل نیست، مانند امّ

 . د اخالقی و معنویعبُو  بُعد حقوقاین دو بُعد عبارتند از؛ نکاح دارای دو بُعد مي باشد که 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 احِالنکَ ابُتَکِ

 ماتِ  ول  صُ فُ  یهِ فِ  و لُ فِی الُمَقدَّ  اأَلوَّ

 فصل اوّل در مقدمات            

 .ازدواج کردن از مستحبات مؤکد است   ترجمه ؛ د  كَّ ؤَ مُ  ب   حَ ستَ مُ  حُ لنكاَ اَ 

مرد مي تواند به  ترجمه  ؛ بُ حَ ستَ ل یُ ها بَ نَ أذِ ستَ م یَ إن لَ  ا وَ هَ حَ كاَ نِ  یدُ رِ یُ  أة  مرَ اَ ه جِ ى وَ إلَ  رُ لنظَ اَ  وزُ جُ یَ وَ 

نماید ، نگاه کند اگرچه از او اجازه نگیرد بلکه این کار از نظر ( نکاح ) صورت زني که مي خواهد با او ازدواج 

 .  فقهي مستحب است 

البته تنها مي تواند صورت و   ترجمه ؛ ة  یَ اشِ مَ  وَ   ة  مَ ائِ ها قَ رُ نظُ یَ  وَ یِن ، َو َیخَتُص اَلَجواُز بِالَوِجه َو اَلَكفَّ  

، زن در حالي که ایستاده و مردی که قصد نکاح را با زن دارد دو کف دست های او را ببیند همچنین مي تواند

 .  در حال حرکت است نگاه کند 

؛ ة  هوَ شَ لِ  یة الَ مَّ الذَّ  وَ  ةِ مَ ه األَ جِ ى وَ ر إلَ ظَ نَ الَ  وزُ جُ یَ  وَ  ا هِ اسنِ حَ مَ  ا وَ هَ عرِ ى شَ إلَ  رَ ظَ النَ  وازُ جَ  : يَ وِ رُ  وَ  

نگاه به موها و محاسن زن نیز بالمانع است همچنین نگاه کردن به : و در روایتي آمده است که   ترجمه

  .، جایز است صورت کنیز و زن کافر کمي در صورتي که از روی شهوت نباشد 

 ترجمه  ؛ جِ عالَ الِ  وَ  ةِ ادَ هَ لشَّ اَ  وَ  ةِ لَ امَ عَ المُ كَ  ة  ورَ رُ ضَ لِ  الَّ ة إِ دَ اوَ عَ مُ  یرِ ن غَ مِ  ة  رَّ مَ الَّ ة إِ یَّ بِ جنَ ألَ ى اَ إلَ  رُ نظُ ال یَ  وَ 

مرد نباید به زن بیگانه بیش از یکبار نگاه کند و اعادۀ نظر جایز نیست ، مگر در موارد ضروری مانند معامله 

 . کردن  کردن ، گواهي دادن و درمان

 : توضیحات

که مراد از .  ةِ لَِضُروراًة ُتبُِع المَحضوراجمع ضرورات مي باشد و قاعده ضرورت یعني  لَِضُروَرة   در اینجا

 .محیورات یعني ممنوعات است 

 شهادت دو مرحله است ؛ 

 .تحمل شهادت ؛ یعني شاهد شدن . 1

 . ادای شهادت ؛ یعني اینکه دادن شهادت در نزد حاکم . 3
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 .حال در اینجا مراد از شهادت ، ادای شهادت مي باشد 

 ى ؛عمَ أَ  ن كانَ إِ  وَ  ة  رورَ ضَ لِ  الَ إِ  هُ وتَ صَ  عَ سمَ و تَ ي أَ بِ ألجنَ ى اَ لَ إِ  رَ نظُ ن تَ أَ  ةِ رأَ لمَ ى اَ لَ عَ  مُ حرُ ذا یَ كَ َو 
موارد یا شنیدن صدای او حرام است جز در ( نامحرم ) همچنین بر زن نگاه کردن به مرد بیگانه ترجمه

 .ضرورت حتي اگر مرد نابینا باشد 

و در اینکه زن مي تواند    ترجمه ؛ ف  الَ س خِ كِ العَ و بِ ا أَ هَ لَ  وكِ ملُ لمَ اَ  يَّ صِ لخَ ى اَ لَ إِ  ةِ رأَ لمَ اَ  رِ ظَ نَ  وازِ ي جَ فِ  وَ 

اند به زني که مالک اوست نگاه کند که میان فقها نگاه کند و نیز مملوک اخته مي توبه مملوک اختة خود 

 .اختالف وجود دارد 

( از روی شهوت ) به معني قصد و اراده داشتن  تلّذکدر اینجا یک نوع قصدی وجود دارد به عنوان قصد  :نکته 

 . باشد 

ریختن مني در  ترجمه ؛یرَ انِ نَ دَ  ةُ رَ شَ ا عَ هَ لَ  ةِ طفَ النُ  ةُ یَ دِ  بُ جِ تَ ، فَ  رط  شَ  یرِ غَ ة بِ رَّ لحُ اَ  نِ عَ  زلُ لعَ اَ  وزُ جُ یَ  الَ  وَ 

رون فرج زني که آزاد است بدون شرط کردن آن جایز نیست و اگر بدون شرط چنین کند باید ده دینار به بی

 . عنوان دیة نطفه به زن بپردازد 

 . ختن مني در خارج از فرج زن که کراهت دارد ی؛ یعني اینکه کنار زدن امّا در اینجا به معنای ر اَلَعزلُ  :نکته 

ة  . ه در مقابل کنیز مي باشد ؛ یعني زن آزاد ک اَلُحرَّ

 . ؛ در اینجا شرط به معنای شرط ضمن عقد است که اگر این شرط ایجاد شود کراهت بالمانع است  َشرط  

 هُ كرَ یُ  ا ، وَ اهَ فضَ و أَ لَ  مُ حرُ تَ فَ  سع  تِ  بلَ قَ  ولُ خُ لدُ اَ  الَ  وَ  هر  شُ أَ  ةِ عَ ربَ ن أَ مِ  رَ كثَ أَ  ةِ وجَ الزَّ  طءِ وَ  ركُ تَ  وزُ جُ یَ  الَ  وَ 

همچنین مرد حق ندارد بیش از چهار ماه نزدیکي با همسر خود را   ترجمه ؛ یال  لَ  هُ هلَ أَ  قَ طرُ ن یَ أَ  رِ افِ سَ لمُ لِ 

او نُه ساله شود با او نزدیکي نماید و اگر چنین کند و نزدیکي با او ترک کند و نیز حق ندارد قبل از آنکه همسر 

د و برای مسافر کراهت دارد که شبانه بر خانوادۀ خود موجب افیای زن گردد آن زن بر آن مرد حرام مي شو

 . وارد گردد 
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  الفصل الثاني في العقد: 

 در عقد فصل دوم           

  :توضیحات 

 عقد سه نوع مي باشد ؛

 .عقد بیع که ایجاب کننده بایع و قبول کننده مشتری مي باشد . 1

 . جر است عقد اجاره که ایجاب کننده موجر و قبول کننده مستا. 3

 .   است( مرد ) و قبول کننده زوج ( زن ) عقد نکاح که در اینجا ایجاب کننده زوجه . 2

 .         ایجاد مي کند( زوج و زوجه ) زوجیت یک حکم وضعي است که به دنبالش تکلیف و آثاری برای دو طرف 

 ( قانون مدني  1113ماده ) 

مثالً محرم شدن زوج و ( عاطفي و معنوی ) بة غیر مالي هم دارد آثار زوجیت همیشه جنبة مالي ندارد بلکه جن

 . زوجه با یکدیگر لذا عقد نکاح با سایر عقود متفاوت است 

اگر صیغة عقد را زوج و زوجه خودشان بخوانند اصیل یا اصالةً گفته مي شود امّا اگر صیغة عقد نکاح را عاقد یا 

 .   مي شودوکالةً گفته  وکیل یا اینکه  وکیل بخواند

 :ایجاب عقد نکاح عبارت است از   ترجمه ؛ یرُ غَ  الَ  كَ عتُ تَّ مَ  وَ  كَ حتُ نكَ أَ  وَ  كَ جتُ وَ زَ  ابُ فاإلیجَ 

 .انکحتُ ؛ یعني اینکه تو را به نکاح خود در آوردم   ،زوجتک ؛  یعني اینکه تو را به ازدواج خود در آوردم ) 

                                                           
 باید زن شد، معین مهریه و مدت که آن از بعد بخوانند، را عقد صیغه خودشان بخواهند مرد و زن اگر  - 1

  : بگوید

 المعلوم؛ المهرِ علي المعلومةِ المّدت في نفسي زوّجتُکَ

 . معین رمه با و معین مدت با آوردم در تو همسری به را خودم من

 قَبِلتُ؛ : بگوید مرد باید بعد

 کردم قبول

 .المعلوم  المهر لمُوکّلي علي النّکاحَ قبلتُ ، المعلوم المهر علي موکلک موکلتي أنکحت - 3

 . المعلوم الصداق علي التزویج لموکلي قبلتُ ، المعین الصداق علي بموکلک موکلتي زوّجت
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 .با لفظ دیگری ایجاب واقع نمي شود ( دم متعتک ؛ یعني اینکه تو را به نکاح خود در آور

  ترجمه ؛ُمقَتِصرا   َعلَیِه َكالَُهَما بِلَفِظ اَلُمِضيَّ   لتُ بِ و قَ أَ  جتُ وَّ زَ و تَ أَ  كاحَ لنَ اَ  وِ أَ  یجَ زوِ التَ  لتُ بِ قَ :  بولُ القَ  وَ  

 ؛ ازدواج را  جتُوَّزَتَیرفتم ، یا ؛ ازدواج یا نکاح را پذ کاحَلنَاَ وِأَ یجَزوِالتَ لتُبِقَ) :و قبول آن عبارت است از

که بدون نیاز به ککر مفعول هم در ایجاب و هم در قبول که در قبول باید صیغة ( پذیرفتم یا قبلتُ ؛ پذیرفتم 

 . ماضي بکار رود 

جاب بر قبول و در عقد نکاح نه مقدم داشتن ای  ترجمه ؛ه فظِ لَ ل بِ وِ بُ القَ  الَ  وَ  ابِ یجَ الِ اَ  یمُ قدِ تَ  طُ رَ شتَ یَ  الَ  وَ 

 . الزم است و نه گفتن قبول با لفظ ایجاب 

در صورت قدرت بر اجرای عقد با   ترجمه ؛ ةِ ارَ شَ االِ س بِ رَ ألخَ اَ  ، وَ  ةِ درَ لقُ اَ  عَ مَ  یةِ بِ رَ لعَ اَ  یرِ غَ بِ  وزُ جُ یَ  الَ  وَ 

یغة عقد را الفاظ عربي نمي توان آن را با الفاظ غیر عربي جاری ساخت  و شخص الل با اشاره مي تواند ص

 . جاری کند

  :توضیحات

 عقد نکاح بر دو صورت ممکن است انجام شود ؛

 لفظي که همان   با صیغه  ( الف 

 .بیان کرد  ( داد و ستَد ) که مي توان همان عقد نکاح معاطات   بدون لفظ بدون صیغه ( ب

ظ عربي وجود نداشته باشد مي توان به نکاح واقع مي شود با الفاظ که از نظر قانوني اگر توان بیان صیغه به لف

که نظر فقها در خصوص  کرد امّا از نظر فقها دارای اختالف نظر مي باشد( جاری ) فارسي هم این صیغه را بیان 

و در تعریف نکاح معاطاتي « .فقه ها بالختالف بر بطالن نکاح معاطاتي نظر داده اند » نکاح معاطاتي این است که 

 « . نکاحي که صرفاً به اعالم توافق و تراضي بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظي باشد »  مي توان گفت که ؛

 . و در نهایت صیغه باید با قصد ازدواج منعقد گردد   فلذا زنای به تراضي هم گفته مي شود

                                                           
 . نایینيمیرزا ،  (منیة الطالب )  کتاب شرح مکاسب - 2
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عقد کننده باید از کمال   ترجمه ؛ هُ عدَ بَ  ازَ و أجَ لَ  وَ  هُ قدُ ل عَ اطِ بَ  انُ كرَ السَ فَ  الُ مَ لكَ اَ  دِ اقِ لعَ ي اَ فِ  برُ عتَ یَ  وَ 

برخوردار باشد و لذا عقد کسي که مست است باطل مي باشد گرچه پس از بر طرف شدن مستي آن را اجازه 

 . کند 

زن مي تواند از طرف خودش و   ترجمه ؛ وال  بُ قَ  وَ  ا  ابَ ا إیجَ هَ یرِ ن غَ عَ  ا وَ نهَ عَ  قدَ لعَ اَ  ةِ رأَ لمَ لي اَ وَ تَ  وزُ جُ یَ  وَ 

 . ه وکالت از غیر خودش ایجاب و قبول صیغةعقد را جاری کند یا ب

 (جواب این سوال ترجه فوق مي باشد)آیا زن مي تواند از طرف خودش و یا زوج صیغه عقد را جاری کند ؟ 

و شاهد و یا ولي وجود د ترجمه ؛ لَ ضَ فَ ا أَ ن كانَ إِ  وَ  ةِ یدَ شِ الرَ  كاحِ ي نِ ي فِ لِ لوَ اَ  الَ  وَ  انِ دَ لشاهِ اَ  طُ رَ شتَ یَ  الَ  وَ 

 . در نکاح دختر رشید معتبر نیست اگرچه وجود آنها بهتر است 

از نظر قانون از باب رعایت قواعده آمره و نظم عمومي حیور دو معرف و دو شاهد الزامي است در زمان : نکته 

 . ایجاد صیغة عقد نکاح ولي از نظر فقهي نیازی به حیور شاهد نمي باشد 

عین م یَ لَ  وَ  مَ هَ بَ أَ  نُ إِ مها فَ سَ م یُ لَ  ة وَ دَ احِ وَ  هُ وجَ زَ  وَ  نات  بَ  هُ لَ  و كانَ لَ ، فَ  ةِ وجَ الزَ  وَ  وجِ الزَ  نُ ی  عَ تَ  طُ رَ شتَ یُ  وَ 

زن و مردی که به ازدواج هم در مي آیند باید معلوم و مشخص باشند پس  ترجمه ؛ لَ طَ بَ  هِ فسِ ي نَ ا فِ یئَ شَ 

را بدون ککر نام شوهر دهد در صورتي که مبهم گذارد و فرد  اگر کسي چند دختر داشته باشد و یکي از آنها

 . خاصي از آنان را نزد خود معین نکند صیغة عقد باطل خواهد بود 

و در   ترجمه ؛ قدُ لعَ اَ  لَ طَ إال بَ  وَ  نَ آهُ رَ  وجُ الزَ  انَ ن كَ إِ  ألبُ اَ  فَ لَ ها حَ لیَ عَ  ودِ عقُ ي المَ ا فِ فَ لَ اختَ فَ  ینَ ن عَ إِ  وَ 

ز آنها نزد خود معین کند و آنگاه پدر و شوهر در تعیین آن اختالف کنند اگر شوهر دختران  صورتي که یکي ا

 .را دیده باشد پدر قسم مي خورد و اگر آنها را ندیده باشد عقد باطل خواهد بود 

 

  در والیت 

د و وَليِ محسوب عقد نکاح با بقیة عقدها از لحاظ ماهوی تفاوت دارد ، از نظر فقهي مادر بر فرزند والیت ندار

 . نمي شود امّا مي تواند قیم محسوب شود و قیمومت اطفال را در اختیار بگیرد 

 . در واقع والیت در نکاح زیر مجموعة بحث والیت است و فراتر از سرپرستي مي باشد 
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والیت در امر نکاح   ترجمه ؛الَوِصيَّ  وَ  الَحاِكمِ َو الَ ِوالَیِة فِي الَنَكاِح لَِغیِر األَِب َو الَجدَّ لَُه  َو لِلَمولَى َو 

 .تنها از آنِ پدر ، جدّ پدر ، جدّ پدری ، مولي ، حاکم و وصي است 

که از فقهي قاضي باید شرایط مجتهد بودن را  حاکم ، حاکم شرع مي باشدال در اینجا مراد از :توضیحات 

گر را داشته باشند ولي پدر دختر اکن ازدواج داشته باشد به عنوان مثال ؛ اگر دختر و پسری قصد ازدواج با یکدی

و برای این کار دلیل محکمه پسندی هم نداشته باشد در این صورت دختر مي تواند  ندهدبا پسر را به دختر خود 

و در  برای این اکن حاکم شرع باید مجتهد باشد فلذابا مراجعه به محاکم از حاکم شرع اکن ازدواج را بگیرد 

 .رجوع کرد  «عنِمتَليٌ المُوَ الحاکِمُ»ه قاعدۀ اینجا مي توان ب

در این خصوص دختری که به سن بالغ شدن کامل رسیده است آیا باید اجازه پدر برای ( ره ) امام خمیني 

 . ازدواج داشته باشد یا خیر مي فرمایند ؛ احتیاط استییاح از وَليِ است 

ِغیَرِة أَِو  ِشیَدِة فِ َفِوالََیُة الَقراَبِة َعلَى الصَّ َكُر الَ َعلَى الرَّ  ؛حَّ صَ ي األَ الَمجُنوَنِة أِو الَبالَِغِة َسفیَِهة  َو َكذا الذَّ
والیت خویشاوندی ، بر دختر کودک ، یا دیوانه ، یا دختر بالغي که سفیه است و نیز بر پسر ثابت   ترجمه

                    . است و بنا بر قول صحیح تر چنین والیتي بر دختر رشید ثابت نیست 

 :توضیحات 
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد  »قانون مدني مقرر مي دارد ؛ 1112ماده  

موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه میایقه 

خواهد با او ازدواج نماید و  تواند با معرفي کامل مردی که مي مي کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر

شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه 

 «.و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
 

اگر ولي دختر او را به کفو او شوهر ندهد به طور مسلّم   ترجمه  َو لَوَعَضلَها َفال َبحَث فِي ُسقُوِط ِوالَیتِِه؛

  .والیت او ساقط خواهد شد 
 .؛ یعني منع کردن  هالَیَعَ
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   ُوَ هُنا مَسائِل 

 فرق بین شرط خیار و خیار شرط ؛ :توضیحات 

 . مراد از شرط خیار؛  فسخ می باشد 

ت بعقد نکاح باطل است ولي در نکاح دائم شرط خیار فسخ نسب »مي دارد ؛  تصریح قانون مدني 1169ماده 

 ست که اصالًا شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن

 « .مهر ککر نشده باشد

 . مراد از خیار شرط ؛ مدت معین می باشد 

نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل اگر برای خیار شرط مدت معین  »قانون مدني مقرر مي دارد ؛ 111ماده

 «.است 

فقه در این خصوص بیان مي دارد که در مَهریه مي توان شرط خیار کرد تا مدت معین و این از لحاظ فقهي 

یِع البُ هًضُوَّفَبالمانع است که اگر ابتدا نکاح صورت گیرد و بعداً مَهریه مشخص شود از نظر فقهي به زوجه مُ

 . گفته مي شود 

ل  شرط کردن خیار   ترجمه ؛ لُ بطُ یَ د فَ عقِ ي الَ فِ  وزُ جُ یَ  الَ  وَ  داقِ ي الصِ فِ  ارِ یَ الخِ  اطُ رَ اشتِ  ح  صِ یَ : مسأله او 

 .مي شود  آنمانعي ندارد امّا در عقد جایز نیست و موجب بطالن در مورد مَهر 

  :توضیحات 

 . مي باشد  «عقد»  ((آن  ))در اینجا مراد از 

 :شروط مفصله کیل باطل است ولي مفسد عقد نیست  »مدني مقرر مي دارد ؛  قانون 323ماده 

 .شرطي که انجام آن غیر مقدور باشد -1 

 .شرطي که در آن نفع و فایده نباشد  -3 

 «    .شرطي که نامشروع باشد -2 
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که خالفش بر صحّت شرط مي باشد یعني اینکه هر شرطي که گذاشته مي شود صحیح است مگر این اصلعلیهذا 

 (خالف مقتیای عقد باشد . ) ثابت شود 

  اسباب انحالل قراردادها غیر از عقد نکاح 

 

 

 

 

  اسباب انحالل در عقد نکاح 

 

 

 اسباب انحالل درعقد نکاح

 

در جایي تحقق پیدا  فسخ . 3

مي کند که عیوب مجوز فسخ 

 . نکاح وجود داشته باشد 

طالق . 1  

اسباب انحالل قراردادها غیر از 

 عقد نکاح

 
انفساخ ،   انحالل قهری

خارج از اراده مي باشد که به 

صورت خودکار معامله فسخ 

 .  مي شود 

 خیارات        انحالل ارادی 

 (حق فسخ ) 

انحالل به تراضي  اقاله    
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  اقسام عقود از حیث دخول یا عدم خیار شرط در آنها  

 . مانند ؛ نکاح . ر آن راه ندارد عقودی که به اجماع فقها خیار شرط د .1

 .مانند ؛ وقف . عقودی که درباره اش  اختالف وجود دارد  .3

 .   مانند ؛ بیع و اجاره. عقودی که به اجماع فقها خیار شرط در آنها را دارد  .2

 يَ ضِ ا قَ مَ هُ دُ حَ أَ  فَ رَ اعتَ  وِ لَ  ا ، وَ ثَ ارَ وَ تَ  وَ  را  اهِ د ظَ عقِ الَ بِ  مَ كِ حُ  تهُ قَ دَّ صَ فَ  ةِ أَ رَ امَ  ةَ یَّ وجِ ى زَ عَ ادَّ ِو لَ : مسأله دوم 

اگر مردی ادعا کند که شوهر زني است و آن زن نیز او را تصدیق کند در   ترجمه ؛هِ بِ احِ صَ  ونَ دُ  هِ ه بِ یِ لَ عَ 

اگر تنها یکي از آن دو اعتراف به و . ظاهر حکم به عقد میان آن دو مي شود ، و از یکدیگر ارث خواهند برد 

اعترافش ، حکم  د ، فقط بر علیه همان شخص معترف ، به نسبت اقرار ویگری آن را انکار کنوجیت کند و دز

   .ف دیگر مي شود ، نه بر طر

  : توضیحات

  .صاحبه در اینجا به معنای طرف مقابل 

 .جایز است  ، این اقرار قاعدۀ اقرار ؛ عقال وقتي اقرار مي کنند به ضررشان

 حکم دو نوع مي باشد ؛ 

 .  حکمي است که مجتهد مي دهد و بر اساس ظاهر مي باشد : م ظاهری حک. 1

 . حکمي است که عنداهلل مي باشد یعني اینکه روز قیامت : حکم واقعي . 3

زوجیت یک حکم وضعي مي باشد که دارای آثاری است که یکي از این آثار توارث است که زن و شوهر از 

 . یکدیگر ارث مي برند 

                                                           
 .  ازضمائم برگرفته شده است که در پایان جزوه مي باشد  -1

 . 361 – 359، ص  3شیخ انصاری ، جلد -5
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  نظر فقه امامیه ؛ موجبات ارث از 

 

 فلَ الطَّ  جُ وَ زَ یُ  الَ ، وَ  يَّ صِ الخَ بِ  الَ وَ  ونِ جنُ المَ بِ  الَ ، وَ  ثلِ المِ َمهرِ بِ  ِاال یلُ كِ الوَ  الَ وَ  ولي  الَ  جُ وَ زَ یَ  الَ : مسأله سوم 

توانند دختر را به کمتر از مهرالمثل به ازدواج و وکیل نمي  وليّ  ترجمه  ؛الِ مَ الكَ  عدَ بَ  رُ یَّ خَ تَ یَ ، فَ  یبِ العَ  اتِ ذَ بِ 

همچنین وليّ نمي تواند کودک را به . کسي درآورند و نیز حق ندارند او را به ازدواج دیوانه و اخته درآورند 

ازدواج کسي که عیبي در او هست درآورد که اگر وليّ چنین کاری کند کودک پس از کمال مخیر خواهد 

 . ء و یا ابطال کند بود که عقد را به ابقا

 لُ بطُ یَ  الَ ه ، وَ لیِ و وَ أَ  یهِ لَ عَ  ودِ عقُ المَ  نَ مِ  ةِ جازَ ى االِ لَ عَ  فُ قِ یَ  وال  ضُ ع فُ قَ لو وَ  احِ كَ النَ  قدُ عَ : مسأله چهارم 

عقد نکاح اگر به طور فیولي واقع شود منوط به اجازۀ کسي است که عقد برای او  ترجمه  ؛بِ قرَ ى األَ لَ عَ 

 .به اجازۀ وليّ اوست و بنابر قول نزدیک به صواب این عقد از اصل باطل نمي باشد  واقع شده یا منوط

 .صواب یعني چنین عقدی باطل نیست ؛ در اینجا یعني اقرب به  بِقرَاألَ :نکته 

  نکاح فضولی : 

جازه ا.   منظور از نکاح فیولي آن است که کسي بدون داشتن نمایندگي از سوی غیر ، تعهدی برای او بنماید

 . ( نکاح فیولي منوط به اجازه است . ) در نکاح فیولي ، کاشف از صحت عقد از زمان وقوع عقد است 

بنابراین اگر پسر کامل نباشد وطرف مقابل در باکره باشد سکوت کفایت مي کند ولي اگر پسر کامل نباشد و 

 . طرف ثیبه باشد باید اجازه گرفته شود 

                                                           

 .محقق داماد ، بررسي فقهي حقوق خانواده   - 6

 موجبات ارث از نظر فقه امامیه  

 

 سبب . 3

 ( ازدواج کردن ) زن و شوهر 

:نسب . 1  

ابوان،اوالد ـ اعمام ، اخوان ـ 

 اجداد ؛ اخوه 
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 َاهَعِوابِتَ وَ اتِمَرَحَالمُ یفِ:  ثُالِالثَّ صلُفَال  

 محرمات و توابع آن در : فصل سوم            

  محرمات به سه شکل مي باشد ؛

عبارت است از خویشاوندگي که با تولد یکي از دیگری و یا منتهي شدن دو . به وسیلة خون نسبی ؛  . 

افقي و عمودی صعودی  این نوع قرابت به صورت قرابت عمودی و. نفر به منشأ واحد حاصل مي شود 

 ( قانون مدني  1123ماده . ) و عمودی نزولي قابل تصور است 

 .سببی ؛ به و سیلۀ ازدواج  . 

 . رضاعی ؛ به وسیلۀ شیرخوردن  . 

 نتُ بِ  ، وَ  ال  ازِ نَ ا فَ هَ نتُ بِ  وَ  ختُ األُ  ، وَ  ال  ازِ نَ فَ  بنِ اإلِ  نتُ بِ  ا وَ هَ نتُ بِ  وَ  بنتُ الِ  وَ ت لَ ن عَ إِ  وَ  م  ألُ اَ  سبِ النَ م بِ حرُ یَ 

م مي شوند زناني که سبب خویشاوندی بر مرد حرا  ترجمه ؛ا  دَ اعِ صَ فَ  ةُ الَ الخَ  وَ  ةَ مَّ العَ  ، وَ  كَ ذلِ كَ  األخِ 

، خواهر و دختر خواهر مادر هر چند باال رود ، دختر و دختر دختر و دختر پسر هر چند که پایین برود : عبارتند از

 . که باال برود پایین برود ، عمه و خاله هر چند کههر چندپایین برود ، دختر برادر  کههر چند

 ... ( نوه ، نویره ، نویسه و ) فنازالً ؛ یعني پایین  :ه تکن

 ... ( پدر ، پدربزرگ ، جد پدری و ) فصاعداً ؛ یعني باال 

 مَّ تِ و یَ ، أَ  ظمَ العَ  دُ شُ و یَ أَ  حمَ اللَّ  تُ نبِ ن یُ أَ  ، وَ  احِ كَ ن نِ عَ  هِ ونِ كَ  رطِ شَ بِ  بِ سَ النَ بِ  مُ حرُ ا یَ مَ  اعِ ضَ الرِ م بِ حرُ یَ  وَ 

 ، وَ  ینِ ولَ ي الحَ فِ  عُ ضِ رتَ ون المُ كُ ن یَ أَ  ر ، وَ شِ العَ ر بِ شُ النَّ  بُ ألقرَ اَ  ، وَ  ة  ضعَ رَ  ةَ شرعَ  مسَ و خَ أَ ، ة  یلَ لَ وَ  ا  ومَ یَ 

مي شود به واسطة هر چند که به واسطة خویشاوندی حرام   ترجمه ؛ىخرَ أُ  اعِ ضَ رَ ا بِ هَ ینَ بَ  لَ فصِ تَ  ن الَ أَ 

مي شود ، البته به شرط آنکه شیرخوارگي از نکاح باشد ، و به مقداری باشد که  شیرخوارگي  هم نیز حرام 

کند ، یا آنکه یک شبانه روز کامل باشد و یا پانزده مرتبه ( محکم ) استخوان برویاند یا اینکه استخوان را سخت 

 .حاصل مي شود هم رمت با ده مرتبه شیر دادن و بنا بر قول نزدیک تر به صواب ، ح. باشد 
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 : توضیحات

 . در نشرح حرمت از نظر شرع شیرخوارگي بایکدیگر محرم هستند ولي از یکدیگر ارث نمي بردند 

  شرایط نشرح حرمت؛ 

 استخوان برویاند. 1

 . شدن استخوان شود  (محکم ) سخت شیری که طفل مي خورد باعث . 3

 .و یا پانزده مرتبه باشدشیر خورده باشد  ه روز کاملیک شبانطفل الاقل . 2

 : رحم اجاره ایی

 .در رحم اجاره ایي طفل متولد شده  از مادری که رحمش اجارۀ بوده این طفل با آن زن محرم رضاعي مي باشد

 َلُسائِم  

ل  ؛رُ یَّ خَ تَ یَ  یلَ قِ  ، وَ  كَ ذلِ كَ فَ  ینِ ختَ األُ  ینَ بَ  عَ مَ و جَ لَ   ، وَ اَل طَ بَ  قد  ي عَ ها فِ تَ بنَ اَ  ، وَ  مَّ األُ  جَ وَّ زَ و تَ لَ : مسأله او 

اگر مردی در عقد واحد ، مادر و دخترش را به ازدواج درآورد آن عقد باطل است و اگر در عقد   ترجمه

واحد میان دو خواهر جمع کند باز هم عقد باطل است و بنابر قولي میان آن دو مخیر است که یکي را انتخاب 

 . کند 

 . یلَ ؛ نظر قول غیر مشهور مي باشد ق :نکته 

 وَ  قدُ العَ  لَ طَ بَ  یمِ حرِ التَّ  وَ  ةِ دَّ العِ بِ  ا  مَ الِ عَ  ة  یَّ جعِ و رَ نت أَ اَ كَ  ة  نَ ائِ ها بَ دتِ ي عِ فِ  ة  أَ امرَ  جُ وَّ زَ ن تَ مَ : مسأله دوم 

کسي که با زني در   ترجمه ؛الَ فَ  الَّ إِ  ، وَ  لَ خَ ن دَ ت إِ مَ رُ ا حَ مَ هُ لَ هِ و جَ ا أَ مَ هُ دَ حَ أَ  لَ هِ ن جَ إِ  ، وَ  ا  دَ بَ ت أَ مَ رُ حَ 

ایام عدۀ او ازدواج کند  خواه عدۀ طالق بائن باشد خواه عدۀ طالق رجعي باشد ، و بداند که آن زن در ایام عده 

است و نیز بداند که ازدواج با زن در ایام عده حرام است در این صورت عقد او باطل خواهد بود و آن زن برای 

ولي اگر نسبت به یکي از این دو امر یا هر دوی آنها جهل داشته باشد ، در .  مي گردد  همیشه بر او حرام

 .صورتي که با آن زن نزدیکي کند آن زن بر او حرام مي گردد وگرنه حرام نمي شود

 . به مناسبت ، بحث طالق را مطرح مي نمائیم سپس مبحث نکاح را دنبال مي کنیم 



18 

 

 قطالَالَ ابُتَکِ

  ُلُ فِي أَرَكانِهِ  ُصولَو فِیِه ف   األَوَّ

 فصل نخست در ارکان طالق              

یَغُة َو الُمَطلَُّق َو الُمَطلََّقُة َو االِشُهادُ  طالق دارای چهار رکن است که عبارتند از ؛   ترجمه ؛َو ِهَي الصَّ

 .  صیغۀ طالق ، مرد طالق دهنده ، زن طالق داده شده ، گواه گرفتن

مرد مي تواند همسر خود را برای طالق دادن   ترجمه َتوِكیلُ الَّزوَجِة فِي َطالَِق َنفِسَها َو َغیِرَها؛َو َیُجوُز 

 .  7خودش و یا زن دیگری وکیل کند

َفاِس إَِذا َكاَنت َمدُخوال  بِهَ  هُر ِمَن الَحیِض َو النَّ َواُم َو الط  ُة َو الدَّ ا َحائاِل  َو ُیعَتَبُر فِي الُمَطلَقِة الَّزوِجیَّ

زني که طالق داده مي شود باید همسر دائمي   ترجمه ؛قوىى األَ لَ عَ  ینُ عیِ التَّ  ا ، وَ هَ عَ ا مَ هَ َحاِضرا  َزوجُ 

و در صورتي که شوهر با او نزدیکي کرده باشد و باردار نباشد و شوهرش با او حاضر نباشد   طالق دهنده باشد

 . ن بنابر اقوی باید زني که طالق داده مي شود معین شود ، همچنی 9باید زن از حیض و نفاس پاک باشد

 : بنابراین طالق زن حایض و یا نفساء در سه صورت صحیح است  :توضیحات 

 .مدخوله نبودن  .1

 .باردار بودن  .3

 . غایب بودن شوهر از زن ، که در غیر این صورت صحیح نمي باشد  .2

 

                                                           
 . قانون مدنی ؛ ممکن است صیغه طالق را به توسط وکیل اجرا نمود  3311ماده  -  

 . ق مصوو  قدد دام  است و نن مقدعهه با انداا  مد  اا بل  نن ان طر  وورر ان نوجیت اار  می وود قانون مدنی ؛ طال 3311ماده  - 1

قانون مدنی ؛ طالق نن در مد  قاد  ننانگی اا در حا  نفاس صحیح نیست مگر ااقکه حامل باود اا طالق قبل ان نزداکی با نن واقع  3311ماده  - 1

 . اطالع ان قاد  ننانگی بودن نن نتواند حاصل کقد  وود اا وورر غااب باود بعوری که
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 طالق    

 .رهایي مي باشد طالق در فارسي به معني جدایي و :توضیحات 

مي باشد و قاعدۀ طالق چنین « الطَالقُ هُد إِزالَةِ فِیه النِکاح لِغَیر عِوَضٍ » از لحاظ فقهي طالق عبارت است از 

 .  یعني اینکه حق طالق با مرد است « الَطالقُ بِیَد مِن أَحَد بِالساقِ» است 

 1122است و قاعدۀ طالق حق نیست و ماده نکته قابل توجه این است که طالق حق نمي باشد بلکه یک حکم 

مرد مي تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای  »قانون مدني مقرر مي دارد که ؛

  .طالق همسرش را بنماید

اه تقاضای این قانون، از دادگ( 1121)و ( 1139)،  (1119)زن نیز مي تواند با وجود شرایط مقرر در مواد  -تبصره

باشد به نظر دکتر امامي این شرط ( زوجه ) پس اگر در عقد نکاح شرط شود که حق طالق با زن «  .طالق نماید

 . از شروط نامشروع مي باشد و شرط باطل است امّا مفسد عقد نیست 

اشند بر که این قاعده از زماني که زوج و زوجه زندگي مشترک را شروع کرده ب   بنابراین در قاعدۀ تنصیف

 .مترتب مي شود ( زوج و زوجه ) آنها 

                                                           
درد، اواه قید حسی باود مانقد قید اسیر و اا ر  مهقوی باود رمانقد قید نکاح و ان اطالق بمهقی ارسا  و  طالق در لغت، رفع قید مهقی می - 31

ررگاه طلق  .باود می( به تصفیف الم)و طلق ( به تشداد الم)ق که اس  مودر طلّ نمااد و رمچقان انالۀ قید و تصلیه را افاده می ترک مشتق وده است

ا امّ اهقی تو طالق وده رستی " أنت معلّدۀ "به تشداد الم ان جانب وورر به اان  مورد استهما  قرار گیرد، بیانگر طالق صراح است، مثالً بگواد 

طالق  نمااد ان قبیل فراق، ترک و امثاله  صور  مهقی رای متهددی را افاده می ررگاه به تصفیف الم تلفظ وود، بیانگر کقااه در طالق است که در اان

طالق در اصعالح ورع به رفع  .باود باود و طالدۀ اس  فاقل مؤنث است که طوالق جمع نن می اس  فاقل ملکر بوده که صیغه جمع نن طُلَّق می

به قبار  داگر، طالق قبار  است ان  .؛ به بیان ساده تر، انالۀ نکاح را طالق گواقدباود مسقون نکاح اطالق گرداده که جز  در حالت ضرور  مجان نمی

رفع قید القکاح فی الحا  » :بوور  قام، اکثرات فدها  ان طالق تهراف ذال را ارامه داوته اند .رفع قید ثابت ورقی که به اساس نکاح بوجود نمده است

 «.أو المآ  بلفظ المصوو 

 

                                                                                                            ؛     ورط تقویف داراایورااط تحدق   - 33

وورر اجرای اان ورط براال  ساار وروط ، صرفاً مقوط به واقهه طالق است و بدون وقوع نن قابل اجرا نیست و امکان الزام  : طالق واقع شود1 - 

                       .برای اجرای ورط قبل ان دراواست طالق ناوی ان دراواست وی وجود ندارد

اکی ان ورااط تحدق ورط تقویف داراای اان است که نو  بصوارد نوجه را طالق درد و وی ارامه کققده داداواست  : زوج ، خواهان طالق باشد 2 -

  الق باودطالق باود و نه ااقکه نوجه اواران ط

چقانچه سو رفتار و سو ااالق نوجه قلت نو  باود با اثبا   : طالق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخالق و رفتار وی نباشد 3 -

.        تفاده نصوارد بودنوجه را اثبا  کقد ، اان ورط برای نوجه قابل اس  ررگاه نو ، نشون و قدم تمکین  مثالً. اابد نن ، ورط تقویف داراای تحدق نمی
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 الفصل الثاني؛ في أقسامه 

 فصل دوم در اقسام طالق 

 عبارتند از ؛ که چهار قسم است طالق

؛ عبارت است از طالق زني که حایض است مگر در صورت وجود مصحح برای آن ، یعني طالق حرام ( الف

 . عدم دخول ، یا بارداری و یا غایب بودن شوهر 

 . طالق مکروه ؛ عبارت است از اینکه اخالق زن و شوهر با هم سازگار و متناسب نباشد ( ب 

 . و طالق ظهار کننده است    طالق واجب ؛ طالقي است که ایالء کننده( ج

؛ طالقي است که میان زوج و زوجه اختالف و ناسازگاری باشد و امیدی برای رفع آن وجود طالق سنّت ( د

 زیر تقسیم مي شود ؛  قسم به صورت سه  که در نهایت طالق سنّت نیز به نداشته باشد ،

 .طالق باین . 1

 .طالق رجعي . 3

 .طالق عدی . 2

ِغیَرِة ، َو الُمخَتلََعِة ، َو الُمَباَراِة َمالَم َطالَُق َغیرِ : َو ُهَو ِستَّة  َبائِنُ  الَمدُخوِل بَِها ، َو الَیائَِسِة ، َو الصَّ

  آن طالقی است که شوهر ) طالق باین  - 1 ترجمه ؛ینِ تَ جعَ الَبذِل ، َو الُمَطلَقِة َثِالَثة  َبَعد رَ  َیرِجَعا فِي

                                                                                                                                                                                     
 -4تواند ان  اا مهاد  نن ذکر وده که اان میزان می« تا نوف داراای» در اان ورط قبار   : تا نصف اموال یا معادل آن می باشد  مالک

  . تهیین نن به نظر دادگاه بستگی دارد تران درصد اموا  نو  تا سدف پقجاه درصد نن تلدی وود که پااین

اکی داگر ان ورااط تحدق ورط ملکور حوو  داراای نو  ، در نمان نندگی نناووای با نوجه  : دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد 5 -

کقد ، نارا به ما  ناوی ان ارث اموا  به دست  پیدا نمیو اموا  موروثی سراات ( نه ان تاراخ قدد)است ، للا به اموالی که نو  پیش ان ااام نناووای داوته 

 . وود نورده در نمان نناووای اطالق نمی

بقابراان وامل اموا  ان بین رفته اق  . ورط است موجود بودن اموا  حین طالق ورط النم برای اجرای اان   : دارایی در حين طالق موجود باشد 6 -

به ققوان مثا  . به نعر بااد داون نو  نیز مدنظر قرار گیرد  چقین ننچه موضوع ورط است، داراای نو  است ، للارم. وود ان تلف اا مفدود وده ، نمی

اللمه باود، پرداات مهراه نوجه ملکور اا نوجه داگر ان داراای  اوارد او را طالق درد اا نوجه داگرش مشغو  ای که می اگر نو  نسبت به مهر نوجه

ورط تقویف داراای مددم است و حتی بقا بر نظری اجرای اان ورط نسبت به مستثقیا  دان ر  ممقوع بوده و تههد به انتدا   نو  ، نسبت به اقما 

   .تواند ان اان قاقده کلی مستثقی باود تا نوف ما  نو  نیز نمی

: ان اان امر سصن رفته است 2  د سوره بدره ناه ااال  بدان مهقی است که وورر سوگقد ااد می کقد با نن اود ر  بستر نشود، در قرنن مجی -  3

و در کتابهای فدهی حک  نن بیان وده ولی در بین قوانین موضوقه که ما دادا  قانون احوا  وصویه . «لللان اؤلون من نسامه  تربص اربهۀ اوهر»

اگر مرد قس  بصورد که بیش ان »: قانون مزبور می گواد 1 3کوات حک  نن را بیان کرده و ان موجبا  دراواست طالق ان ناحیه نن دانسته است، ماده 

           طالق  چهار ماه با نن ر  بستر نشود اا مدتی تهیین نکقد و به رر حا  چهار ماه بگلرد و بر اان سوگقد اود باقی باود، با دراواست نن، دادگاه

 .«می درد
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طالق زني که با او نزدیکي نشده : و در آن شش مورد مي باشد  (نمی تواند رجوع ابتدایی در آن داشته باشد 

، تا هنگامي که در خلع و مبارات زن به آنچه است ، طالق زن یائسه ، طالق صغیره ، طالق خلع و طالق مبارات 

و طالق زني که سه بار  (که اگر رجوع کند طالق بصورت رجعی بدل می شود ) بخشیده است رجوع نکند 

 .طالق داده شده و در میان این سه طالق دوباره شوهر به او رجوع کرده است 

  :توضیحات   

عني جدا کردن که از نظر قانون مدني برای شوهر حق رجوع وجود مي باشد به م« بَیِنَ » از ریشه  نطالق بای

 . ن زوجه غیر مدخوله مي باشد یکي از موارد طالق بای( نون مدني قا 1111ماده ) . دارد ن

  ( قانون مدني  1115ماده ) .صورت زیر تقسیم بندی مي شود ه طالق باین ب

 

 

  تعریف طالق خلع: 

و به مالي که زن در مقابل ( یعني آن چیزی که بخشیده شده است ) عني رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال ی

 . داده مي شود فدیه گفته مي شود و این فدیه مي تواند بیشتر از مهر زوجه باشد ( زوج ) طالق به مرد 

ل مالی که به شوهر می دهد طالق خلع آن است که زن به واسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقاب

 (قانون مدني  1116ماده ) . طالق بگیرد 

 طالق باین 

 ۀًلثَاِثَ قۀِلَطَالمُ
؛ینِتَجعَد رَعَبَ  

طالق برای  
. مرتبه سوم   

تِ ؛ ارَبَالمُ

 طالق مبارات

؛  ۀِعَلَختَالمُ

 طالق خلع

؛   ةِیرَغِالصَّ
زوجه برای 

طالق کمتر از 
.سال باشد  9  

؛ۀِسَائِالیَ  

  طالق یائسه 

 یرِغَ
 ولِدخُالمَ

طالقي که  ؛اهَبِ
قبل از نزدیکي 

.واقع شود  
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 زن در دوحالت مي تواند طالق بگیرد ؛ 

اقدام به صدور حکم طالق کند این طالق ( عسر و حرج ) عسر و حرج ، چنانچه دادگاه از این طریق ( الف 

 . قیایي محسوب مي شود زیرا به نظر قاضي بستگي دارد 

 . از شروط ضمن عقد نکاح که همان دوازده شرط در سند نکاحیه مي باشند  تخلف زوج( ب 

  تعریف طالق مبارات: 

طالق مبارات آن . است یعني مفارقت ، مادامي که زن رجوع به عوض نکرده باشد  هباب مفاعلمبارات مصدر 

  (قانون مدني  1117ماده ) . است که کراهت از طرفین باشد 

 مبارات از لحاظ ماهیت تفاوت های طالق خلع و 

 .مي باشد ولي در طالق مبارات کراهت طرفیني مي باشد ( زن ) کراهت از طرف زوجه در طالق خلع  .1

مي تواند بیشتر از مهریه زوجه باشد امّا در طالق مبارات نباید بیشتر از ( بذل مال ) در طالق خلع فدیه  .3

 . مهریه زن باشد 

یعني اینکه اگر زوجه به مابذل رجوع نکند طالق ، طالق باین است و مفهوم  ذِل ؛عالِمُ تَرجِعَها فِي الَب  توجه

به مابذل رجوع کند طالق ، به طالق رجعي مبدل مي شود و ( زن ) مخالف این چنین مي باشد که اگر مطلقه 

 .  شوهر در زمان عده حق رجوع به زوجه را دارد 

 :چند نکته 

که از اقسام طالق باین مي باشند عده وجود ندارد و زن ( و صغیر  غیرمدخوله ، یائسه) در طالق های  .1

 . بالفاصله مي تواند بعد از طالق ازدواج کند 

قانون  1151سب است ، برابر نظر شهید اوّل و ماده علّت نگهداشتن عده زوجه جلوگیری از اختالط ن .3

ه ماه و ده روز مي باشد علیهذا مدني عده طالق سه طُهر است اما بین مردم شهرت دارد که عده طالق س

 .امروزه مالک قانون مدني است که مبنا را طُهر مي داند نه ماه 
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  ثالثۀ بعد رِجعَتیِن تعریف طالق 

در این نوع از طالق مرد سه مرتبه زن را طالق داده و نیز در هر مرتبه رجوع به زوجه کرده است اما برای مرتبه 

 . محسوب مي شود سوم این طالق از نوع طالق باین 

 . در فقه طالقي تحت عنوان طالق توافقي نداریم بلکه به عنوان طالق خلعي نوبت اوّل مي باشد  :نکته 

جَعُة َرَجَع أَوالَ ؛ طالق رجعي و آن طالقي است که طالق  - 3 ترجمه َو َرجِعي َوُهَومالِلُمَطلِق فِیِه الرَّ

 . جوع کند یا نکند دهنده در آن حق رجوع به زن را دارد خواه ر

شوهر ( سه ماه و ده روز ) به طالقي گفته مي شود که شوهر حق رجوع دارد یعني در زمان عده  طالق رجعي

 .حق رجوع به زوجه را نیز دارد که در این طالق زوجه مدخوله مي باشد 

رائِِط ُثمَّ َیرِجُع فِي  الِعدِة َوَیَطأَ ُثَم ُیَطلَق فِي ُطهر آَخَر ، َوَهِذِه َو َطالَُق الِعَدِة َو ُهَو أَُن ُیَطلُق َعلَى الشَّ

ةِ  اِسَعِة أََبَدا  ، َوَما َعَداهُ فِي ُكلَّ َثالَثة  لِلُحرَّ طالق عده و آن به این صورت است که   ترجمه ؛َتحُرَم فِي التَّ

نزدیکي کند و سپس در  شوهر با حفظ شرایط یاد شده زن را طالق دهد آنگاه در عده به او رجوع نماید و با او

پاکي دیگری او را طالق دهد زني که به این صورت طالق داده مي شود در طالق نهم برای همیشه بر شوهرش 

                 حرام  مي شود اما در اقسام دیگر طالق اگر زني که طالق داده شده آزاد باشد پس از سه بار طالق حرام 

 . مي شود 

و عبارت است از اینکه مرد همسرش را طالق دهد؛ سپس در  طالق سنّتدر مقابل  طالق عدّی طالق عدی 

کند و دوباره او را طالق دهد و پس از طالق به وی رجوع و با وی  آمیزشو با وی  رجوعبه او  هعدّزمان 

 .مقابل آن طالق سنّت به معنای اخصّ قرار دارد. کند؛ سپس برای سومین بار او را طالق دهد نزدیکي

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B3%D9%86%D9%91%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 ِحرام عقد نکاح در حال ا 

اگر   ترجمه  قِد ، َو إِن َجِهلَ لَم َتُحرم َو إِن َدَخلَ بَِها ؛لَو َعَقَد الُمِحرُم عالَِما  بِالتَّحِریِم َحرَمت أََبَدأ بِالعَ 

کسي که مُحرِم است زني را به عقد خود درآورد و بداند چنین عقدی در حال احرام حرام است ، آن زن بواسطة 

را نداشته امّا اگر علم به حرمت این کار . ، اگر چه با او نزدیکي نکند    عقد برای همیشه بر او حرام مي شود

 . باشد آن زن بر او حرام نمي شود اگر چه با او نزدیکي کند 

 ختُ ألَ ا اَ ذَ كَ ، وَ  ةَ دَ العِ ( الُمطلِقۀ ِمن )  جَ رِ خَ تُ  تىَّ حَ  ما  ائِ دَ  یجُ زوِ التَ  هُ ز لَ جُ م یَ لَ  ا  یَّ جعِ اب رَ صَ النَ وذُ  قَ لَ ا طَ ذَ إِ 

               کسي که زنان او به حد نصاب   ترجمه ؛ة  یدَ دِ شَ  ة  یَ اهِ رَ ى كَ لَ عَ  ازَ جَ  نا  ائِ بَ  انَ كَ ولَ  ، وَ  ة  تعَ مُ  وَ  ئما  اِ دَ 

      اگر یکي از آنها را طالق رجعي دهد تا وقتي آن زن از عده بیرون نیاید ( و چهار همسر دارد ) رسیده اند

دائم و یا موقت  نمي تواند زن دیگری را به عقد دائم خود درآورد همچنین نمي تواند خواهر آن زن را به عقد

 . امّا کراهت شدید دارد  صورت باین باشد ازدواج جایز است ،خود درآورد و اگر طالق به 

 :توضیحات 

 ( به حد نصاب رسیدن ) کوالنصاب ؛ یعني کسي که چهار زن دائم دارد  

 ؛ یعني موقت متعة

 .غیر تعبدی ( ب . تعبدی ( ماهیت احکام فقهي به دو گونه مي باشد ؛ الف 

؛ زن کافر غیرکتابي  ترجمه  َتحُرَم الَكافَِرةُ َغیُر الِكتابَِیِة َعلَى الُمِسلِم إِجَماَعا  ، َو الِكتابَِیُة َدَواَما  ال ُمَتَعة 

به اتفاق فقها بر مرد مسلمان حرام است و نیز ازدواج دائم با زن کتابي برای مرد مسلمان جایز نیست امّا ازدواج 

 . موقت جایز است 

 :وضیحات ت

 کافر بر دو نوع مي باشد ؛ 

 .؛ مانند مسیحي ، زرتشتي ، یهودی ( کمي ) کافر کتابي  .1

 ( .حربي ) کافر غیرکتابي  .3

                                                           
  . با قل  به حرمت موجب حرمت ابدی است  قانون مدنی ؛ قدد در حا  احرام باطل است و 3101ماده  31-
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،َةَ نَ ؤمَ المَ بَ ََجَ زوَ التَ َبَ اصَ نَ للَ َوزَ جَ الََ َ،َوَ َرَ افَ الكَ بَ َجَ ََ زوَ التَ َةَ مَ سلَ لمَ ل ََوزَ جَ َََ ل َ،َفَ َاحَ كَ يَالنَ فَ َة َر َبَ عتَ مَ َةَ اءَ فَ الكَ 

یعني برابر بودن زن و ) کفو بودن   ترجمه ؛ة َرَ افَ الكَ بَ َرَ اَمَ مَ كَ َةَ امَ دَ استَ َوَ أ ََةَ تعَ مَ ََجَ زوَ التَ َمَ سلَ مَ للَ َوزَ جَ ََ َوَ 

در امر نکاح معتبر است و از این رو زن مسلمان نمي تواند با کافر ازدواج کند و مرد ( شوهر در اسالم و ایمان 

ازدواج کند امّا مرد مسلمان چنانکه گذشت مي تواند بر نکاح خود با زن کافر باقي ناصبي نمي تواند با زن مؤمنه 

 .بماند یا آنکه او را به عقد موقت خود درآورد

 : توضیحات 

 . ( مراد زن شیعه و سنّي مي باشد ) ؛ یعني زن مسلمان  ة  م  سل  لم  ل  

 . ( فقط زن مسلمان مرادش مي باشد) ؛ یعني فقط زن مومن  ة  ن  ؤم  لم   

  . ؛ یعني کساني که دشمن هستند  ب  اص  ن  لل  

ازدواج ( غیرشیعه ) آیا زن مؤمنه مي تواند با مخالف ترجمه ؟؛فَ الَ خَ المَ بَ ََجَ زوَ تَ الَ َةَ نَ ؤمَ لمَ ل ََوزَ جَ لَََ هَ َوَ 

 کند ؟

َ َزَ ائَ جَ فَ َكس َالعَ َما،َأَ َنَ والَ قَ َ ای پاسخ به این سوال دو قول وجود بر ترجمه ؛اهَ علَ بَ ََنَ نَدَ مَ َذَ أخَ تَ َةَ رأَ المَ َنَ ل 

قطعاً جایز است به دلیل اینکه زن ، دین خود را از ( یعني ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف ) دارد امّا عکس آن 

 .شوهرش مي گیرد 

این نوع نکاح را بالمانع دانسته است امّا در فقه دو قول دکتر محقق در کتاب بررسي فقهي حقوق خانواده  :نکته 

 .د دارد که در قول اوّل این نکاح امکان ندارد و در قول دوم این نکاح را مکروه اعالم کرده اند وجو
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  ُفِي نَِكاح الُمَتعةِ  ثُالِالثَّالَفصل ، 

 . در نکاح موقت سوم فصل             

 :توضیحات 

 اقسام عقد نکاح عبارتند از ؛

 .عقد نکاح دائم  .1

 (تعه صیغه ، م موقت ،) نکاح منقطع عقد  .3

 ارکان عقد نکاح موقت به ترتیب کیل مي باشد ؛

 .مدت معین ؛ اَألَََجَلُ  .1

 .اجرت معین ؛ اُجرَتُ المُسَمَّي  .3

َاهَ َ َإ ََةَ ابَ حَ الصَ َعضَ بَ ََمَ حرَ تَ َبتَوَ ثَ ََ مَل ََهَ سخَ ىَنَ عوَ دَ َ،َوَ َهَ ب ََحَ رَ صَ مَ َرآنَ القَ َهَوَ تَ ََ رعَ يَشَ فَ َفَ لَ خَ َالَ َوَ 

عقد موقت به اتفاق فقهای امامیه مشروع است و قرآن با صراحت آن را بیان کرده  جمهتر ؛ودَ ردَ مَ ََعَ شرَ تَ 

و ادعای نسخ آن ثابت نشده است و اینکه برخي از صحابه آن را حرام کرده اند بدعت و نوآوری در دین است 

  .است که مردود مي باشد 

 :توضیحات 

پس چنانکه شما  ؛ة  ضَ ریِ فَ  نَ هُ رِ جوُ اُ  نَ هُ آتوُ فَ  نَ نهُ ه مِ م بِ تُ عَ تَ مستَ ما اِ فَ  »مي فرمایند   31در قرآن سورۀ نساء آیه 

   «. از آنها بهره مند شوید آن مهر معین که مزد آنهاست به آنها بپردازید

بر خالف این  که نکاح موقت را چنین نتیجه گیری مي کننددر «رِجوُاُ »پرداخت  و «متُعَمتَستَاِ »ای شیعه ازفقه

 .همان مهریه مي باشد  رِجوُند اُبیان مي دار

 . در نکاح دائم مهریه رکن نمي باشد  :نکته 
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دَ ََ َ،َوَ َكَ ذلَ كَ َهَ ولَ ب َقَ َوَ َمَ ائَ الدَ كَ َهَ ابَ َجَ إ ََوَ   الَإ ََفَ لَ اَسَ مَ عََ مََ يَجَ فَ َمَ ائَ الدَ كَ َهَ كمَ حَ َ،َوَ َهرَ المَ َكرَ ذَ َوَ َلَ جَ الَ ََز

ایجاب عقد موقت مانند   ترجمه ؛َلَ جَ اَالَ ذَ كَ َ،َوَ َةَ ثرَ كَ َالَ َوَ َةَ ل َقَ َرَ هيَالمَ فَ ََرَ قدَ تَ َالَ َ،َوَ َيَ ثنَ اَاستَ مَ 

ایجاب عقد دائم است و قبولش نیز مانند قبول آن است با این تفاوت که در آن مدت معین و مهر ککر مي شود 

وقت نیز صادق م ازدواجو تمام احکامي که برای ازدواج دائم ککر شد مگر مواردی که استثنا شده در مورد 

 .معیني از جهت کم و زیادی در مهر و نیز در مدت معتبر نیست  زۀاست اندا

 :توضیحات 

  احکام ارث و مهر در نکاح منقطع 

 .عدم توارث زوجه منقطعه  . 

 . علتش این مي بیاشد که توارث از احکام است  چرا در نکاح منقطع با فوت مرد ، زن ارث نمي برد ؟

اح منقطع هستند مي توانند شرط ارث کنند؟ از نظر فقها این شرط باطل است چون خالف آیا زن و مردی که نک

 .احکام شرعي مي باشد امّا عقد را باطل نمي کند 

زوجین که زوجیت آنها دائم بوده و ممنوع از ارث »قانون مدني در این خصوص مقرر مي دارد که ،  911ماده 

 « . نباشند از یکدیگر ارث مي برند 

امّا شهید اول در . وم مخالف این ماده این مي باشد که زن و مرد در نکاح منقطع از یکدیگر ارث نمي برند مفه

؛  ارث نمي برند مگر اینکه آن را شرط کرده  هِرطِشَ عَمَ الَّإِ ثُارُوَتَ الَ وَ »لعمه دمشقیه در این باره مي فرمایند ؛ 

 « .باشند 

 .بطالن نکاح منقطع فاقد مهر  . 

» قانون مدني مقرر مي دارد ؛  1195ماده . باطل است عقد نکاح رکن است و هر یک از این رکن ها نباشد  چون

 « . در نکاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بطالن است 
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مثالً در یک نکاح موقت به    در نکاح موقت فسخ و طالق وجود ندارد فقط بذل به مدت وجود دارد: 1نکته

ز گذشت شش ماه از این عقد بین زوج و زوجه اختالف مي افتد و مرد باقي مانده زمان مدت یکسال و بعد ا

 . به زوجه بذل مي کند یعني اینکه مي بخشد ( شش ماه دوم ) عقد را 

عقد نکاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدت در عقد انقطاع » قانون مدني مقرر مي دارد ؛ 1131بنابراین ماده 

مي باشد ؛فسخ ، طالق  به سه طریقدر نهایت مي توان نتیجه گرفت که منحل شدن عقد نکاح   «. منحل مي شود 

 . بذل مدت  و

؛چنانچه در عقدی برای آن مدت مشخص نشده باشد آن مي فرمایند الوسیلةدر تحریر ( ره ) امام خمیني :  3نکته 

 . نکاح یک نکاح دائم به حساب مي آید 

                                                           
 : موارد انحال  قدد اندوا  موقت   31-

 عسر و حرج زن -انقضای مدت - بذل مدت

رمان طوری که گفته ود قدد موقت برای مد  مهیقی نن و وورر را متههد به وفاداری نسبت به ر  می کقد ولی در جراان قدد   : بذل مدت (الف

دالالی ان جمله کرارت ان نن اا مشکال  وصوی اود قادر و اا ماال به ادامه اان قدد و رابعه نباود، در اان صور  می تواند ممکن است که وورر به 

د مبقی بدیه مد  را بل  کقد اهقی به نن ببصشد، به ققوان مثا  اگر مد  قدد اک ساله باود و وورر بهد ان مد  اک ماه به رر دلیلی ان تومی  او

هد ابعه پشیمان وود می تواند بدیه مد  را به نن ببصشد، در اان صور  اگر رقون نناووای صور  نگرفته، بااد نوف مهر نن را به او بدرد و ببر ااجاد ر

 .ان نناووای ملزم است که تمام مهر را پردااته و نن را ررا کقد

ی بوده و پس ان اتمام مد  نن و وورر تههدی نسبت به اکداگر چقانچه ان نام اان قدد مشصص است، نناووای برای مد  مهیق :انقضای مدت( ب

رراک ان طرفین می توانقد بدون مسوولیت نسبت به اکداگر به نندگی مستدل بپردانند، به قبار  داگر با تمام   .ندارند و دوران محرمیت تمام می وود

 . ودن مد  قدد اود به اود ان ر  جدا می ووند

نن دچار قسر و حر  وود اهقی ادامه اان رابعه به  ،چه در رابعه ای که در اثر قدد موقت بین نن و مرد ااجاد می وودچقان : عسر و حرج زن( ج

طبیهی است  ،فو  رر اک ان نن و وورر موقت. دالالی برای نن غیرقابل تحمل و مشدت نور باود می تواند ان دادگاه تداضای انحال  رابعه را بکقد

 .د داا  فو  اکی ان طرفین موجب پااان اافتن قدد نناووای می وود، در قدد موقت نیز موجب انحال  قدد می وودرمان طوری که در قد
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  َهرِ المَ  يفِ :  عهُ ل الرابِ صُ الف 

  هر فصل چهارم در مَ

 هر و اقسام آن مَ: اوّل  گفتار

 مَهر: بحث اوّل

به مالي گفته یه علیهذا مَهر. هریه ، صداق ، کابین و قواله اشاره کردهر ، مَهر را مي توان در مفاهیمي همچون مَمَ

 .آن در آینده مي شودمي شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود مي پردازد یا مکلف به پرداخت 

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد         » چنین بیان مي دارد ؛ 1178مَهر در قانون مدني ماده 

 « . مي توان مَهر قرار داد 

 اقسام مَهر : بحث دوم 

 که عبارتند از ؛  به اقسام زیر تقسیم مي شودهریه در فقه و حقوق اسالمي مَ

 المسمی هرمَ:   - 

هری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در مَ،  هر المسميمَ

قانون مدني منوط به تراضي طرفین است و محدودیتي در  1181هر مطابق ماده تعیین میزان مَ. کنند عقد ککر مي

هر باید بین طرفین تا حدی که رفع مَ، قانون مدني 1179ه است؛ و طبق ماد بیني نشده این خصوص در قانون پیش

 .جهالت آنها بشود، معلوم باشد 

 :شرایط مهر المسمی

 دارای ارزش مالي و اقتصادی باشد. 

  تملک و نقل و انتقال باشدقابل. 

 مشخص و معلوم باشد. 

 معین و تصریح شده باشد. 

 دارای منفعت عقالیي و مشروع باشد. 

 شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 هرالمثلمَ:   - 

ه، ولي هریه نوعي تعیین گردیده که مطابق قانون نبودهریه توافق نشده یا اینکه مَاگر در زمان انعقاد عقد راجع به مَ

است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه  عمل زناشوئي بین زوجین رخ داده

هریه گردد که به این نوع مَ ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین مي هریهمانند تحصیالت، سن، شغل و امثال آن مَ

 .مورد توجه قرار مي گیرد ( زوجه ) ، در واقعه در این نوع مَهر حال زن  گویند هرالمثل ميمَ

 هرالمتعهمَ:   - 

هر شده باشد زوج به زوجه مطلقه خود که با او در نکاحي که دائم بوده و مهریه ککر نشده یا شرط عدم مَ

 .شود هرالمتعه گفته ميکند و این مهریه اصطالحاً مَ ای پرداخت مي است مهریه نزدیکي نکرده

هرگاه مَهر در عقد ککر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکي و » مي دارد ؛ قانون مدني مقرر 1192بنابراین ماده 

تعیین مَهر زن خود را طالق دهد زن مستحق مَهرالمتعه است و اگر بعد از آن طالق دهد مستحق مَهرالمثل 

حظه          قانون مدني برای تعیین مَهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر مال 1191فلذا طبق ماده « . خواهد بود 

 . مي شود که این نوع مَهر بر خالف مَهرالمثل مي باشد 

 نۀهرالسُّمَ:   - 

ی زهرا تعیین نمود و  و فرزند خود فاطمهشود که رسول خدا برای همسران  ای گفته مي به میزان مهریه هرالسنهمَ

مستحب است که مقدار مهریه از این  ، مقدار را برای مهریه قرار ندهند مت خود سفارش نمود تا بیش از اینبه اُ

مت من کساني هستند از رسول خدا روایت شده که بهترین زنان اُ باشد و بیشتر از آن کراهت دارد مقدار کمتر

  .ها زیاد باشد ن هر و محبت آم و مِها ک ی آن که مهریه

 نکاح بدون مَهر : وم دگفتار 

در صورتي که « . در صحّت عقد نکاح ککر مهریه شرط نیست ؛    دقالعَ  ةً ِصح   يرط  فِ لَیَس شَ  ِذکُرالَمهر» 

گفته شده در نکاح دائم مهریه رکن عقد محسوب نمي شود که مفهوم مخالف این است نکاح بدون مهریه 

 . است صحیح 

 

                                                           
 .  01،    13،    جوارر الکالم - 30

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87
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 حاالت زوجه در مهریه  : بحث اوّل 

 زوجه در مهریه چند حالت دارد که این حاالت عبارتند از ؛

 .مهریه زوجه ، مَهرالمسمي است یعني اینکه صداق معلوم  .1

 .مفوضةًالمَهر است یعني اینکه تعیین به شخص دیگری محول شده است  .3

ضمن عقد نکاح ، به کلّي ککر نشده باشد به چنین زوجةً مفوضةٌالبُیع ؛ یعني اینکه هرگاه مهریه در  .2

   . زني زوجه مفوضة البُیع گفته مي شود 

 شرط عدم مَهر: بحث دوم

پس در واقعه « . لزوم مَهر که در عقد نکاح است یک حکم شرعي مي باشد  ؛16ً  لُزومُ المَهر فِیه حُکم شَرعيً» 

 . شرط خالف عدم مَهر یک شرط نامشرع است 

 .شروط مفصلة کیل باطل و موجب بطالن عقد است » قانون مدني مقرر مي دارد ؛ 322ماده  بنابراین

 .شرط خالف مقتیای عقد  -1

 « . شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود  -3

د خواه عین باشد هر چه قابل ملکیت باش ترجمه ؛َهَ ارَ مهَ إ ََحَ صَ ََ َةَ عَ نفَ وَمَ أ ََانَ كَ ََناَ عَ َكَ ملَ نَََ أ ََحَ اَصَ مَ َلَ كَ 

َ.یا منفعت مي توان آن را مَهر قرار داد 

داشته باشد و قابل تملک نیز هر چیزی را که مالیت » قانون مدني نیز تصریح کرده است  1178ماده همچنین در 

  «.مي توان مَهر قرار داد باشد 

اندازۀ   ترجمهَ؛َ مرهَ دَ َأةَ مسمَ خَ َوَ هَ َوَ ةََ نَ السَ َزَ اوَ جَ تَ نَََ أ ََه َر َكََ َ،َوَ َرةَ ثَ الَكَ َوَ َةَ لَ رَقَ هَ يَالمَ َرَفَ قدَ الَتَ َوَ 

خاصي از جهت کمي و یا زیادی در مَهر معتبر نیست امّا کراهت دارد مَهر را بیش از مَهرالسنه که پانصد درهم 

َ. است قرار داد 

                                                           
 .  1 ،    0بجقوردی ، کتاب قواقد الفدیه ،    - 32
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 : توضیحات 

این قانون مقرر  33در ماده   1291از نظر فقهي مهریه زیاد کراهت دارد ، قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن  ؛مي دارد که 

چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در . های مالي است قانون اجرای محکومیت( 2)مشمول مقررات ماده

رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز . الک پرداخت استخصوص مازاد، فقط مالئت زوج م

   « .کماکان الزامي است

َدَ اهَ مشَ الَ ََهَ يَفَ كفَ ََ َوَ  َوَ َهَ ارَ تبَ اعَ َنَ عَ ة  َتَ ل ََ، َعَ هَ جَ وَ زَ و َكَ لَ ا َعَ َ َب َنَ َةَ نَ سَ َوَ َاللَ َابَ تَ ى َالسَ َ َلَ ه َوَ هَ فَ َمَ لَ ه

و اگر زني را برکتاب خدا و سنت  کند  از اندازه گیری آن کفایت مي ریهمه مشاهدۀ  ترجمه ؛ٍمرهَ دَ َةَ أ َمَ مسَ خَ 

  .به ازدواج خود درآورد مهریة او پانصد درهم خواهد بود ( ص)پیامبرش

َ.مي توان آموزش قرآن را مهریة او قرار دهد   ترجمه؛َاَ هرَ مَ َرآنَ القَ ََمَ علَ تَ َعلَ جَ َوزَ جَ ََ َوَ 

 ؛ةَ تعَ اَالمَ هَ ل َفَ َولَ خَ لدَ َبلَ قَ َقَ لَ نَطَ إ ََ،َوَ َثلَ المَ هرَ مَ فَ َلَ خَ نَدَ إَ ،َفَ َهرَ المَ َكرَ ذَ ََرَ نَغَ مَ َمَ ائَ الدَ َقدَ العَ َحَ صَ ََ َوَ 
عقد دائم بدون ککر مهریه در آن صحیح است و اگر پس از چنین عقدی با زن نزدیکي کند   ترجمه

           متعه برای زن ثابتمَهرال طالق دهد یکي کندنزد و اگر پیش ازآنکه با اومَهرالمثل بر عهدۀ او ثابت مي شود 

   .مي شود 

                                                           

قلیه به تداضای  ملکور در اان قانون ممکن نگردد محکومٌ به ان طرق اگر استیفای محکومٌ: اجرای محکومیت رای مالی مدرر می دارد قانون  1ماده -  3

قلیه تا سی رون پس ان ابالغ  چقانچه محکومٌ. وود می له حبس جلب رضاات محکومٌودن ادقای اقسار او اا  اجرای حک  اا پلارفته له تا نمان محکومٌ

ااقکه دقوای اقسار مسترد اا به موجب حک   وود، مگر باود حبس نمی کلیه اموا  اود، دقوای اقسار اواش را اقامه کرده  اجرامیه، ضمن ارامه صور 

 .قعهی رد وود

له  اقامه کقد، ررگاه محکومٌ مدرر در اان ماده، ضمن ارامه صور  کلیه اموا  اود، دقوای اقسار اود را لتقلیه اار  ان مه چقانچه محکومٌ -3تبوره

نمااد، دادگاه با صدور قرار قبولی  به ارامه قلیه به تشصیص دادگاه کفیل اا وثیده مهتبر و مهاد  محکومٌ محکومٌ ننادی وی را بدون اال تأمین بپلارد اا

دقوای اقسار به موجب  در صور  ردّ. کقد قلیه اودداری و در صور  حبس، او را نناد می ان حبس محکومٌ روون ودن وضهیت اقسار وثیده اا کفیل تا

صور  قدم  در. قلیه اقدام کقد مهلت بیست رون پس ان ابالغ واقهی نسبت به تسلی  محکومٌ وود که ظر  گلار ابالغ می حک  قعهی، به کفیل اا وثیده

به و  وود نسبت به استیفای محکومٌ که حک  تحت نظر نن اجرا  می   مهلت ملکور حسب مورد به دستور دادستان اا رمیس دادگاریتسلی  ظر

دادگاه ظر  مهلت ده رون پس ان ابالغ واقهی قابل اقتراض در دادگاه  در اان مورد دستور. وود الکفاله اقدام می اجراای ان محل وثیده اا وجه رای رزاقه

و ساار مدررا  مربوط به اان دستوررا تابع قانون ناین  نحوه صدور قراررای تأمیقی مزبور، مدررا  اقتراض نسبت به دستور دادستان. است دادنظرتج

 .دادرسی کیفری است

 .جری استووند نیز م مدررا  راجع به تهواق و موانع اجرای مجانا  حبس در اوو  کسانی که به استقاد اان ماده حبس می - تبوره
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اگر تعیین کننده مهریه را به یکي از زن و شوهر   ترجمه ؛ حَ اَصَ مَ هَ دَ حَ ىَأَ ل َإ ََهرَ المَ َدَرَ قَ اَتَ ضَ وَ وَفَ ل ََوَ 

 .تفویض کنند صحیح است 

ین مهر بشوهر یا شخص ثالثي داده ممکن است اختیار تعی» ؛تصرح مي کند  1189بنابراین قانون مدني در ماده 

   «.شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند
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 َشرٌعَ لُائِسَا مَنَهُو 

  چند مسأله           

لَ د عقد نکاح زن به مجر  ترجمه ؛بضَ القَ َبلَ قَ ََهَ فَ َفَ رَ صَ اَالتَ هَ ل ََدَوَ قَ العَ بَ َكَ ملَ ََ َاقَ دَ الصَ :َمسألهَاو 

َ  .در آن تصرف کند ،  مالک همة مهریه مي شود و مي تواند پیش از گرفتن آن 

 : توضیحات 

، عین معین باشد به مجرد مهریهاگر ،  باشد  به مجرد انشاء عقد نکاح، زوجه مالک تمامی مهریه می

ین به مالکیت زن در مي آید و او حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه همچون فروش و اجاره تحقق نکاح، آن ع

اگر مهریه عین کلي باشد مانند مقداری پول یا طال به محض وقوع عقد شوهر موظف به . آن را خواهد داشت

یدیه آن ئي جهت تأه مدت زمان خاص یا اقساطمگر اینک. ادای آن خواهد بود و زن مي تواند آنرا مطالبه کند

به مجرد عقد ، زن مالک مَهر می شود و می تواند هر » ؛قانون مدني مقرر مي دارد  1183ماده . منظور شده باشد

این مالکیت نسبت به . یعني زن مي تواند هرگونه تصرفي در آن نماید « .نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید 

در تحریرالوسیله در . دیگر تا قبل ازوقوع نزدیکي متزلزل است هر به مجرد عقد منجز و نسبت به نصفنصف مَ

 «.و مالکیت تمام آن با وقوع نزدیکی مستقر می شود » :چنین بیان شده است این مورد این

هرمالکیت زن موجود باشد نصف مهر به شوهر بنابراین اگر شوهر قبل از نزدیکي زن خود را طالق دهد و عین مَ 

هر پرداخت صورت ملزم به دادن بدل آن از مثل یا قیمت آن خواهد شد و اگر هنوز مَ ایندر غیر . برمي گردد

 .نشد، فقط نیمي از آن را استحقاق خواهد داشت

 در نهایت مالکیت زوجه در مهریه به دو صورت مي باشد ؛

 ( در صورت دخول یا ارتداد یا فوت ) .مالکیت مستقر ( الف 

 . لزل مالکیت متز( ب 

 ن عقد شروط ضم 

َاطَ رَ اشتَ كَ َرطَ يَالشَ غَ ل ََفَ الَ خَ اَََ مَ َطَ رَ وَشَ لَ ،َفَ َاحَ كَ النَ َقدَ يَعَ فَ َرعَ الشَ َقَ وافَ اَََ مَ َاطَ رَ اشتَ َوزَ جَ ََ :َمسألهَدوم
شرط   ترجمه ؛هالَ نزَ يَمَ اَفَ ذَ كَ َوَ َم َزَ اَلَ هَ دَ لَ يَبَ اَفَ هَ اؤَ بقَ إ ََطَ رَ وَشَ ل ََوَ َرىسَ تَ ََ َوَالَ اَأَ َهَ ل َعَ َجَ و َزَ تَ ََ َنَالَ أَ 

کردن اموری که در شرع با آن موافق است ، در عقد نکاح  جایز است و اگر در عقد نکاح چیزی را شرط کند 

http://sedayevakil.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A8%D8%B3.html
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، مانند آنکه ( .امّا عقد به صحّت خود باقي است )آن شرط لغو و بي ثمر خواهد بود که مخالف شرع است ، 

رد شرط کند که زن را در شهر یا منزل او نگاه شرط کند که با زن دیگری ازدواج نکند ، یا کنیز نگیرد و اگر م

 . دارد ، عمل به آن الزم است 

توانند هر شرطي که مخالف با  طرفین عقد ازدواج مي»ي دارد ؛قانون مدني مقرر م 1119در این باره ماده 

ن شوهر ز مقتیای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه

ب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری ئدیگر بگیرد یا در مدت معیني غا

نماید که زندگاني آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق 

 «.شرط در محکمه و صدور حکم نهایي خود را مطلقه سازد

 : توضیحات 

بیان  «قودالعُفوا بِوُأَ»و آیه « مهِروطِشُ ندَالمومن عِ»ا ؛ این شرط الزم الوفاء مي باشد که طبق روایت هَبقاوُشرط اِ

 . گردیده است 
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 حق حبس در مهریه : گفتار سوم 

 ؟ حق حبس چیست

قد نکاح، به زوجه این حق را فقها در ع .باشد حبس در لغت به معني نگاه داشتن، بازداشتن، و توقیف کردن مي

 (ينزدیک)، از تمکین ( ریه حال باشدمه)دار نباشد    اند که تا زماني که مهر به او داده نشده است، اگر مهلت داده

للزوجه االمتناع قبل الدخول حتي تقبض مهرها ان کان ». اند خودداری کند و این حق را نوعي حق حبس دانسته

زن از مرد نیست، بلکه ( نزدیکي)نان وظایف زناشوئي فقط مخصوص تمکین خاصبه قول اکثر حقوقدا« حاال

زن مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگي مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذیرش 

 .حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید

شود یعني پس  ام دادن وظیفه خود، ساقط ميبه نظر مشهور فقهي، حق حبس زن پس از اقدام اختیاری او به انج

مرد و حتي در  (يدارای)حق حبس برای زن، تمکن ماليوجود . انجام اولین نزدیکي حق مزبور از بین مي رود

نیست، و زن همچنان مي تواند از ( فقیر یا ناتوان در پرداخت یک جای مهریه توسط مرد )صورت معسر بودن 

 .حق حبس زن به رسمیت شناخته شده است قانون مدني 1158دّه در ما. حق مزبور استفاده کند

در مقابل شوهر دارد امتناع کند طبق ماده مذکور زن مي تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفي که 

 .هر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودمشروط بر اینکه مَ

. حق حبس از لوازم و متعلقات ازدواج است و در صورت فسخ یا بطالن عقد، وجود حق حبس معني ندارد

عسار او مهلت عادله مي دهد یا قرار همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل ا

 اقساط مي گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت

 

 حق حبس برای زن ط اعمالیشرا 

یعني . مهریه باید حال باشد؛ و قرار دادن مهلت برای حق حبس به منزله انصراف از حق حبس است  .1

شد که نشان دهد مرد قبول و اگر توافقي وجود داشته با. زماني برای پرداخت مهریه مشخص نشده باشد

چون از . کرده است در زمان مشخصي مهریه را بدهد در این صورت زوجه حق حبس نخواهد داشت

زمان عقد ازدواج مرد مي تواند ایفای وظایف زناشویي را از زن طلب کند، در نتیجه زن نمي تواند از 

وظایف زناشویي را ننماید و  اما در صورتي که مرد از زن طلب ایفای. حق حبس خود استفاده کند

. هرش استفاده کندزمان پرداخت مهریه فرا رسد زن خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مَ

http://dadshid.com/2016/07/01/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/
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عالوه بر این در صورتي که بخشي از مهریه حال باشد و بخش دیگر آن مدت داشته باشد، باز هم برای 

. ت مدت دار زن حق حبس نداردآن قسمتي که حال است حق حبس وجود خواهد داشت و برای قسم

و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویي را از زوجه طلب کند، زوجه 

اما در فرضي که زوج از زوجه درخواست اجرای وظایف  .تواند از حق حبس خود استفاده کند نمي

اهد توانست از حق حبس خود تا زناشویي را نداشته باشد و زمان پرداخت مهریه فرا برسد، زوجه خو

 قانون مدني 1183دار نباشد چون به موجب ماده  هر وعدهدر صورتي که مَ. استیفای مهرش استفاده کند

تواند از  شود، تا زماني که زوج آن را تادیه نکند، مي هر ميض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مَبه مح

 .حق حبس خود استفاده کند

شرط دیگری که برای استفاده از امتیاز حبس برای زوجه وجود دارد این است که زوجه قبل از گرفتن   .3

قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از  1186ماده . )مهریه به ایفای وظایف زناشویي اقدام نکرده باشد

، حق حبس ( نزدیکي صورت گیرد)گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص کند 

 .شود و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویي نیست وی ساقط مي

 :اصل مي شودزماني که زوجه از حق حبس خود استفاده مي کند امتیازهای زیر برای وی ح

 .و یا سایر وظایف زناشویي کرد( نزدیکي)نمي توان زن را مجبور به تمکین خاص. 1

در صورت قسط بندی کردن پرداخت مهریه توسط دادگاه حق حبس زن تا پایان دریافت تمامي اقساط . 3 

 .مهریه به قوت خود باقي مي ماند

 .ددر طول استفاده از حق حبس زن مستحق نفقه خواهد بو .2

قانون  613ماده  .در صورت خودداری مرد از پرداخت نفقه، زن حق شکایت کیفری از مرد را خواهد داشت .1

دادگاه او را از ...  هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد» : مجازات اسالمي

 «سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نماید

 .جبر و زور یا اکراه یا در حال بیهوشي تسلیم مرد شود حق حبس وی ساقط نمي گردد اگر زن به .5

َولَ خَ الدَ َعدَ اَبَ هَ ل َََس َل ََ،َوَ َاالَ حَ َانَ نَكَ اَإَ هَ هرَ مَ َض َبَ قَ ىَتَ تَ حَ َولَ خَ الدَ َبلَ قَ َاعَ نَ متَ االَ َةَ وجَ لزَ لَ :َمسألهَسوم
ت باشد ، زن حق دارد پیش از تحقق جماع ، خود را اگر مهریه به صورت حال و بدون مد ترجمه  ؛َاعَ تنَ امَ 

در اختیار شوهر قرار ندهد و از وی تمکین نکند تا آنکه مهریة خود را بگیرد ولي پس از تحقق جماع بنابر قول 

َ .صحیح تر چنین حقّي ندارد 

http://dadshid.com/2016/07/01/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/
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 : توضیحات 

از ایفای وظایفي که در مقابل شوهر  تواند تا مهر به او تسلیم نشده زن مي»قانون مدني مقرر مي دارد ؛ 1185ماده 

 «.دنخواهد بودارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه 

اگر زن قبل از اخذ مهر ، به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل »مي دارد که ؛تصریح  1186همچنین ماده 

مع کالک حقى که براى مطالبه مهر دارد . د از حکم ماده قبل استفاده کندشوهر دارد قیام نمود، دیگر نمى توان

 .ساقط نخواهد شد

مي باشد که برخي    منظور دکتر کاتوزیان از این عبارت تمکین خاص« ایفای وظایف زناشوئی»در خصوص 

 . از حقوقدانان این نظر را مورد پذیرش قرار نمي دهند 

 چند نکته 

 . ن تعیین نشده یا عدم مَهر در آن شرط شده باشد ، برای زن حق حبس نیست در نکاحي که مَهر در آ -1

 .شوهر حق ندارد پرداخت مَهر را موکول به تمکین کند  -3

 .   اعسار شوهر مانع استفاده زن از حق حبس نیست -2

                                                           
باود و مفهوم تمکین  میمفهوم تمکین اا  اطاقت ان نیانرای غرازی مرد ان طر  نن . تمکین دو نوع می باود تمکین قام و تمکین اا   - 31

 و نن موظف به پیروی و اطاقت ان وورر است استقام فرمانبرداری در تمام امور کلی نندگی 

 . 12، ش  3دکتر ناصر کاتوناان ، حدوق اانواده ،     - 31
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 َخامسالفصلَال

َفصلَپنجمَََََََََ

  .در عیوب و تدلیس  ترجمه  ؛ََسَ دلَ التَ َوبَوَ ََ يَالعَ فَ 

 : حات توضی

  اسباب و علل فسخ نکاح 

 همان طوری که قبالً گفته شده است انحالل عقد نکاح با بقیة عقدها متفاوت است و این اسباب عبارتند از ؛ 

  

در زن و مرد عیوبي وجود دارد که این باعث فسخ نکاح مي شود ، اگر این عیب ها در زن وجود داشته باشد 

ایجاد مي شود و اگر این عیب ها در مرد وجود داشته باشد حق فسخ برای زن ( زوج)فسخ برای مرد حق 

 . ایجاد مي شود و در نهایت اینکه آثار فسخ با طالق متفاوت است ( زوجه)

  شرط تبانی 

نکاح منظور از این شرط ساخت و ساز یا اینکه ساخت و باخت نمي باشد بلکه به شرطي گفته مي شود که عقد 

 . بر اساس آن صفت ، شرط شده است و نام دیگرش شرط بنایي مي باشد که عقد بر اساس آن انعقاد یافته است 

هرگاه در یکي از طرفین صفت خاصي شرط شده و بعد از » تصریح کرده است که ؛ 1138قانون مدني در ماده 

حق فسخ خواهد بود خواه وصف  عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل

در اینجا قانونگذار در این ماده از عبارت  «. بر آن واقع شده است  متبایناً مذکور در عقد تصریح شده یا عقد

 .استفاده کرده است که به معنای تباني مي باشد « متبایناً»

 

 اسباب و علل فسخ نکاح

 
                رط صفتتخلّف از ش.3

 ( قانون مدني  1138ماده ) 

عیوب مجوز فسخ نکاح        .1

(قانون مدني  1131ماده )     
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 چند نکته به صورت قاعده 

اگر عیب بعد از عقد نکاح ایجاد شود در اینجا برای طرف مقابل حق فسخ وجود ندارد به جز جنون و  .1

را استثناء کرده اند زیرا عقد نکاح ( جنون و دیوانگي )  دیوانگي که قول مشهور فقها این دو موضوع

یک عقد الزم است به همین دلیل حق فسخ وجود ندارد ، در نقطة مقابل اگر این عیوب قبل از عقد 

 . نکاح ایجاد شده باشد حق فسخ وجود خواهد داشت 

دارد و فوری مي باشد در عیوبي که ایجاد مي شود عیوب ، خیار عیب علي الفوری یعني اینکه فوریت  .3

آن بین سه الي یک و در صورتي که زن متوجه عیوب مرد بعد از عقد گردد حق فسخ دارد و مهلت 

 .هفته مي باشد 

 در خیار عیب چه مواردی را باید بدانیم ؟

 در خیار عیب باید به دو مورد توجه داشته باشیم که این دو مورد عبارتند از ؛ 

 . حق خیار وجود داشته باشد  . 

 .علم به فوریت داشته باشیم  . 

در نهایت کسي که ادعای فسخ مي کند باید دلیل برای اثبات ادعای خودش داشته باشد تا آن ادعا در محکمه 

 . مورد توجه قرار بگیرد 

ََةَ مسَ خَ َلَ جَ يَالرَ فَ َيَ هَ َوَ  ََولَ لىَقَ عَ َامَ ذَ الجَ َ،َوَ َنَ نَ العَ َوَ َبَ الجَ َوَ َاءَ صَ الخَ َوَ َونَ نَ الجَ :  ترجمه ؛

، انگي ، خایه کشیدگي ، آلت بریدگيدیو: عیبهای مرد که مجوز فسخ نکاح از سوی زن است پنج امر مي باشد 

  .و بنابر قولي جذام ( بیماری هایي که قوۀ شهوت را کاهش مي دهد و مانع انتشار ککر مي شود ) عنن 

َطَ وَ َهَ عدَ بَ َوَ َقدَ العَ َلَ بقَ َالَ َوَ َهَ َرَ غَ َوَ َقَ طبَ المَ َنَ نوَ الجَ ََنَ ب ََرقَ فَ الَ َوَ  َمَ فَ َوَ َ،الَ وَأَ ء َالخَ عنَ ي َاءَ صَ ى
در مورد دیوانگي فرقي میان دیوانگي دائم و دیوانگي دوره ای ، میان دیوانگي پیش از عقد   ترجمهُ؛اءجَ الوَ 

   . نکاح و پس از آن ، و میان وقوع نزدیکي و عدم وقوع آن نیست 
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پس از عقد نکاح ( به استثنای دیوانگي)اگر این عیوب  ترجمه ؛َسخَ فَ َلَ فَ َقدَ عَ الَعدَ بَ َهَ ذَ تَهَ دَ دَ جَ وَتَ ل ََوَ 

َ .حاصل گردد ، زن نمي تواند عقد را فسخ کند 

َوَ َاءَ فضَ االَ َ،َوَ َاَ ظمَ عَ َنَ رَ القَ َوَ َادَ قعَ االَ َىَوَ مَ العَ َوَ َص َرَ البَ َوَ َامَ ذَ الجَ َوَ َونَ نَ الجَ :ََةَ سعَ تَ َةَ رأَ المَ َوبَ ََ عَ َوَ 

و عیب های زن که مجوز فسخ نکاح از سوی مرد است نُه عیب  ترجمه َ؛امَهَ فَ َفَ لَ ىَخَ ل َعَ َقَ تَ الرَ َوَ َلَ فَ العَ 

فیا ، عَفَل ، رَتَق ، با اختالفي که در آن إی ، زمین گیری ، قرن استخواني ، دیوانگي، جذام ، پیسي ، کور: است 

ََ.   دو وجود دارد

خیار عیب فوری است و   ترجمه؛َقَ لَ طَ بَ ََس َل ََوَ َمَ اكَ الحَ ََهَ فَ َطَ رَ شتَ ََ َالَ َوَ ،َورَ ىَالفَ ل َعَ ََبَ العَ َارَ ََ خَ َوَ 

لذا اموری که در طالق معتبر است در فسخ معتبر )حاکم شرع در آن شرط نیست و فسخ غیر از طالق است 

ََ.(نیست 

َعَ رجَ ََ َىَوَ مَ سَ المَ فَ َولَ خَ الدَ َعدَ بَ َانَ نَكَ إ ََ،َوَ َهَ صفَ ن َفَ َةَ نَ يَالعَ فَ َالَ إ ََولَ خَ الدَ َبلَ قَ سخََ الفَ َانَ نَكَ إ ََهرَ مَ َالَ َوَ 
در صورتي که فسخ پیش از ( در جایي که عیب ثابت و فسخ واقع شود )   ترجمه؛ََسَ ل َدَ ىَالمَ ل َعَ َهَ بَ 

و اگر فسخ پس . نزدیکي باشد ، مهری برای زن نخواهد بود ، مگر در مورد عنن که نیمي از مَهر ثابت مي شود 

ََ. 31نزدیکي واقع شود ، مَهرالمسمي ثابت مي شود و شوهر به کسي که تدلیس کرده مراجعه مي کنداز 

                                                           
نمین  -0افاا  -1بر  -1مجلا - قرن -3.ود نن موجب حق فسخ برای مرد اوارد ب قانون مدنی مدرر می دارد؛ قیوب نار در 1 33ماده   1 -

 .نابیقاای ان رر دو چش   -2گیری

ررگاه قدد نکاح قبل ان نزداکی به جهتی فسخ وود نن حق مَهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ : قانون مدنی مدرر می دارد 3313ماده   3 -

 . ققن باود که در اان صور  با وجود فسخ نکاح نن مستحق نوف مَهر است 
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 ََالفصلَالسادس

َفصلَششمَََََََََ

 .در قَسم ، نشوز و شقاق   ترجمه؛َقاقَ الشَ َوَ َوزَ شَ النَ َوَ َسمَ يَالقَ فَ 

 : توضیحات

 . بهای شوهر را میان او و زنان او قسم در اصطالح فقها عبارت است از قسمت کردن شارع ش: قَسم 

در لغت به معنای ارتفاع یافتن یعني بلند شدن و در اصطالح عبارت است از ناسازگاری زن با شوهر یا : نشوز 

 .شوهر با زن 

  . عبارت است از ناسازگاری و عدم اطاعت هر یک از زن و شوهر نسبت به یکدیگر : شقاق 

  َقاقَ الشَ َو 

 : توضیحات 

نه که در تعریف شقاق بیان شده است اگر بین زن و مرد شقاق ایجاد شود باید یک داور از طرف زن و همانگو

 . یک داور از طرف مرد تعیین شود 

نَوَمَ أ َََنَ وجَ الزَ َهلَ نَأَ نَمَ ََ مَ كَ الحَ َمَ اكَ الحَ َعثَ بَ ََ ،َفَ َةَ رقَ ىَالفَ خشَ ََ َاَوَ همَ نَ مَ َوزَ شَ النَ َونَ كَ نَََ أ ََقاقَ الشَ َوَ 
َوجَ الزَ َذنَ بإَ َالَ إ ََحَ صَ مَََ ل َََقَ فرَ ىَالتَ لَ اَعَ قَ فَ نَاتَ إ ََ،َوَ َهَ لَ عَ فَ َحَ صلَ ىَاالَ لَ اَعَ قَ فَ اتَ َنَ إَ ،َفَ َاَ َمَ حكَ اَتَ مَ هَ ََرَ غَ 
 شقاق آن است که نشوز ترجمه؛َا َغَ ائَ سَ َانَ اَكَ ذَ إ ََمَ لزَ ََ َاهَ طَ رَ اَشَ مَ َلَ كَ َ،َوَ َذلَ يَالبَ فَ َةَ وجَ الزَ َوَ َقَ لَ يَالطَ فَ 

و ناسازگاری از هر دو طرف باشد و بیم جدایي آنها رود و در این صورت حاکم دو نفر از خانواده زن و شوهر 

و یا از غیر خانواده ایشان به عنوان حَکَم و داور مي فرستد و اگر هر دو داور بر اصالح کار آنها توافق نظر 

         یکدیگر بود تنها در صورتي  از دا شدن آنهاداشتند همان را انجام مي دهند و اگر نظر هر دوی آنها بر ج

هر شرطي که دو داور برای زن  وو زن اکن در بخشیدن مَهر بدهد  مي توانند چنین کنند که شوهر اکن در طالق

 .و شوهر قرار دهند اگر خالف شرع نباشد الزم مي گردد 
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  ََشوزَ النَ َو

 : توضیحات 

 نشوز 

لغت نشوز به معنای ارتفاع یعني بلند شدن است و در اصطالح به  همانطوری که در تعریف نشوز بیان کردیم در

ناسازگاری زن با شوهر یا شوهر با زن مي باشد به عبارت دیگر خارج شدن زن و یا شوهر از اطاعت معنای 

 .یکدیگر 

ه زن در تعلق مي گیرد ک(  زوجه ) بنابراین در چنین صورتي نفقه به زن تعلق نمي گیرد و در صورتي نفقه به زن 

 .تمکین شوهر باشد 

ارج شدن زن و یا شوهر از اطاعت خنشوز عبارت است از   ترجمه؛  ةَ اعَ نَالطَ عَ َوجَ رَ الخَ َوَ هَ َوزَ شَ النَ َوَ 

 . ی دیگر

َمَ اَ،َثَ هَ ظَ عَ َاَوَ هَ بَ دَ يَأَ اَفَ هَ تَ عادَ ََرَ غَ وَبَ أ ََهَ جَ ائَ وَ حَ مَبَ رَ بَ التَ َوَ َهَ جهَ يَوَ هاَفَ َبَ قطَ ت َب ََوجَ زَ للَ َهَ تَ مارَ تَأَ رَ هَ اَظَ إذَ فَ 

َثَ َهَ إلَ َهَ هرَ ظَ َلَ وَ حَ  ،َ َوَ هَ راشَ فَ َلَ زَ اعتَ َمَ ا َهَ ربَ ضَ َوزَ جَ ََ َالَ َا َا َامتَ إذَ َوَ . َفَ تَ اعَ نَطَ عتَعَ نَ ا َََ ََ ه َهَ ل ََبَ جَ ما

َلَ اَ،َمَ هَ وعَ جَ رَ َهَ ب ََلَ مَ ؤَ اَََ ىَمَ ل َعَ َاَ صرَ قتَ اَمَ هَ ربَ ضَ  ر گاه نشانه های ه ترجمه؛ اَ رحَ بَ مَ َالَ َوَ َا َََ دمَ مَ َكنَ مَََ ا

نشوز در زن برای شوهر آشکار شود به اینکه زن به شوهر و ترشرویي کند ، و نیازهای او را بر نیاورد یا گفتار و 

کردارش را نسبت به شوهر تغییر دهد شوهر ابتدا او را نصیحت مي کند آنگاه در بستر پشتش را به او مي کند ، 

و زدن او جایز نیست ولي اگر در آنچه برای شوهر بر او واجب است ، آنگاه محل خوابش را از او جدا مي کند 

تمکین نکرد مي تواند او را بزند البته به اندازه ای که امید دارد باعث رجوع زن مي شود و در هر حال زدن نباید 

  . شدید باشد و یا موجب خون ریزی شود 

 : توضیحات 

  :در خصوص تنبیه مي فرمایند  سورۀ نساء که 21و  22 اتبا توجه به آی

ا»؛  22آیه  َ َكاَن فَ  تََرَك اْلَو لَِداِن َواْْلَْقَربُوَن َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَمنُُكمْ  َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َمَو لَِى ِممَّ اتُوهُْم نَِصيبَهُْم إِنَّ َّللاَّ

اند،  برجا گذاشته ید،ا و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و کسانى که با آنان پیمان بسته؛  ٍء َشِهيدا   َعلَى ُكلِّ َشى
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بپردازید، زیرا که خداوند بر هر چیز، شاهد و ( ارث از)ایم، پس سهم آنان را  براى هر یک وارثانى قرار داده

 «.ناظر است

َجاُل َقوَّ ُموَن َعلَى النَِّسآءِ »؛ 21آیه  ُ َبْعَضُهْم َعلَى َبْعض  َو ِبَمآ أَْنَفقُوْا ِمنْ  اَلرِّ َل َّللاَّ لَِحُت لِهِ أَْموَ  بَِما َفضَّ ْم فالصَّ

ُ  َقِنَتٌت َحِفَظٌت لِّْلَغْیِب ِبَما َحفِظَ  فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ  َوالَّتِى َتَخافُوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ َّللاَّ

اً َكبِیر َفإِْن أََطْعَنُكْم َفََل َتْبُغواْ  َ َكاَن َعلِی  مردان داراى والیت بر زنانند از آن جهت که  ؛ اً َعلَْیِهنَّ َسبِیَلً إِنَّ َّللاَّ

 و از آن( قدرت بدنى، تولیدى واراده بیشترى دارند)برترى داده ( زنان)بعیى  را بر( مردان)خدا بعیى از ایشان 

حفظ ( براى آنان)نگهدار آنچه خدا  دهند، پس زنانِ شایسته، فرمان بردارند و جهت که از اموال خود نفقه مى

آنان را ( نخست )زنانى که از سرپیچى آنان بیم دارید، پس ( امّا)و در غیاب اویند( حقوق واسرار شوهر،)کرده، 

 تنبیهو)آنان را بزنید ( اثر نکرد، قهر اگر پند و)در خوابگاه از آنان دورى کنید و( اگر مؤثّر نشد)و موعظه کنید

 همانا خداوند بزرگوار و. مجویید( براى ستم وآزار)اى بر آنان  ، پس اگر اطاعت شما را کردند، بهانه(بدنى کنید

 « .بزرگ مرتبه است

  . و در بحث نکاح دو باب دیگر ملحق مي شود   ترجمه؛  انَ ر َظَ كَنَ ل َذَ بَ َقَ حَ ل َََ َوَ 

  ابواب نکاح 

  َترجمه ؛  دوالَ الَ :ََلَ وَ ال    ـ فرزندان 

ائِم وجَ الزَ دَبَ لَ الوَ َقَ لحَ ََ َوَ   .در ازدواج دائم ، فرزند به شوهر ملحق مي شود  ترجمه ؛  الدَّ

نَََ سَ الحَ َةَ ربَ ت َبَ َهَ َكَ حنَ ت ََىَ،َوَ سرَ يَالََ فَ َةَ امَ قَ الَ َىَوَ َمنَ الَ َهَ ن َذَ يَأَ فَ َانَ ذَ الَ َ،َوَ َودَ ولَ المَ َسلَ غَ َبَ حَ ستَ ََ َوَ 

مَوَ ََ لىَإ ََداَ مَ حَ مَ َهَ َتَ سمَ تَ َ،َوَ َلَ سَ العَ َوَ أ ََتمرَ الَ بَ َهَ لطَ خَ بَ وَل ََوَ َاتَ ر َفَ َاءَ وَمَ ،َأَ َاتَ ر َفَ الَاءَ مَ َوَ َمَ لَ السَ ََهَ ل َعَ 
َوَ َاءَ ََ نبَ الَ َسماءَ أ ََيَوَ ل َعَ َوَ َمدَ حَ مَ َسمَ اَإَ هَ لَ فضَ أ ََهَوَ اللَ َبدَ عَ َاءَ سمَ الَ َقَ صدَ أ ََ،َوَ َازَ جَ َرَ ََ نَغَ إَ عَفَ ابَ السَ 
َهَ ت َََ سمَ تَ َوَ َمَ اسَ يَالقَ ب َأ َبَ َهَ تَ نََ كَ ََنَ بَ َمعَ الجَ َرهَ كَ ََ َ،َوَ َبَ اللقَ َوزَ جَ ََ َ،َوَ َهَ ت َََ كنَ ت ََ،َوَ َمَ لَ السَ َمَ لَهَ عَ َةَ مَ ئَ الَ 
مستحب است که   ترجمه؛ ا َكَ الَ وَمَ أ ََاَ ار َرَ وَضَ أ ََا َثَ ارَ وَحَ اَأَ دَ الَ وَخَ أ ََماَ كََ وَحَ أ ََا َمَ كَ ميَحَ سَ نَََ أ ََ،َوَ َمدَ حَ مَ بَ 

وقتي بچه به دنیا مي آید او را غسل دهند در گوش راست اکان و در گوش چپش اقامه بگویند تربت سیدالشهداء 

و شیرین اگر چه بواسطة مخلوط کردن آن با خرما یا عسل شیرین شده باشد بر کامش مالند  و آب فرات یا آب

راست ترین نام ها عبداهلل است و پر . تا روز هفتم او را محمد بنامند و مي توانند پس از آن نامش را تغییر دهند 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%82%d9%87%d8%b1.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%8a%d9%87.html
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همچنین مستحب است برای فرزند  فییلت ترین نام ها محمد و علي و اسامي پیامبران و ائمه علیهم السالم است

خود کنیه ای انتخاب کند و لقب گذاردن برای او جایز است و جمع میان کنیة ابوالقاسم و نام محمد کراهت 

َ. دارد و نیز نام های حَکَم ، حکیم ، خالد ، حارث ، ضرار یا مالک مکروه است 

ََاحکام فرزندان ترجمه ؛َورَ مَ أ ََوالدَ امَالَ حكَ أ ََوَ 

َالعَ نَ مفَ َ َوَ َابعَ السَ َومَ يَالََ فَ َذنَ الَ َقبَ ثَ َوَ َانَ تَ الخَ َوَ َلقَ الحَ َوَ َةَ قَ قََ ها َوَ َةَ َقَ قَ العَ َبلَ قَ َلقَ الحَ َنَ كَ لََ ، ،َ

از جمله احکام اوالد آن است که برای او  ترجمه؛ََزعَ ناَ القَ َهَ كرَ ََ َ،َوَ َةَ ضَ وَفَ أ ََباَ هَ ذَ هََ عرَ شَ َزنَ وَ ب ََقَ دَ صَ ت َََ 

را بتراشند ، ختنه اش کنند و گوشش را سوراخ کنند و این کارها را در روز هفتم انجام  ، سرش دعقیقه کنن

دهند و بر تراشیدن سر باید پیش از عقیقه باشد به اندازۀ وزن موهای فرزند طال یا نقره صدقه دهند و کراهت 

  .دارد که قسمتي از سر را بتراشند و قسمت دیگری از آن را نتراشند 

َشَ ََ فَ َعَ مَ جتَ ََ َاةَ شَ َةَ قَقَ العَ َوَ               عقیقه گوسفندی است که واجد شرایط قرباني  ترجمه ؛َِةَ ضحَ الَ َوطَ رَ ها

  .مي باشد 

 َالح ضان ة

ََنَ َقَ ق َرَ َاانَ وَكَ أ ََةَ مَ سلَ مَ َة َرَ تَحَ انَ ذاَكَ إ ََراَ كَ ذَ َانَ نَكَ إ ََوَ َعَ ضاَ الرَ َةَ دَ مَ َدَ لَ الوَ بَ َحقَ مَأَ الَ ،َفَ َةَ ضانَ اَالحَ نهَ مَ َوَ 
َبعَ السَ َعدىَبَ نثَ االَ بَ َوَ غََ لوَ لىَالبَ كرَإَ الذَ حقَبَ أَ بََ الَ َوَ َبعَ ىَسَ لَ ىَإَ نثَ الَ بَ َقَ حَ أ ََمَ الَ فَ َلَ صَ ذاَفَ إَ نَ،َفَ َ َرَ افَ وَكَ أَ 

َوَ  َفَ َبنَ االَ بَ َيَ صَ الوَ َنَ مَ قََ حَ أ ََمَ الَ َ، َفَ َبَ الَ َبَ لَ َةَ ضانَ الحَ فَ َانَ بوَ الَ َدَ قَ نَفَ إَ ، َبَ قرَ الَ َبَ قارَ الَ فَ َدَ قَ نَفَ إَ ،
از دیگر احکام فرزند حیانت است ، در زمان شیرخوارگي کودک ،مادر نسبت به حیانت  ترجمه؛َبَ قرَ الَ فَ 

او سزاوارتر است اگر چه فرزند پسر باشد البته در صورتي که مادر آزاد و مسلمان باشد یا پدر و مادر هر دو 

مي که فرزند از شیر گرفته شد مادر سن هفت سالگي نسبت به حیانت مملوک یا هر دو کافر باشند و هنگا

دختر سزاوارتر است و پدر نسبت به حیانت پسر تا سن بلوغ و نسبت به حیانت دختر از سن هفت سالگي 

سزاوارتر است همچنین مادر نسبت به حیانت پسر از وصيِ پدر سزاوارتر است و در صورت فقدان پدر و مادر 

پدرِ پدر است و اگر او هم نباشد حیانت از آنِ نزدیکان و خویشاوندان فرزند به ترتیب نزدیکي حیانت برای 

 .  آنها مي باشد 
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 :توضیحات 

والدت او اولویت برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ » مقرر مي دارد ؛ 169قانون مدني در ماده 

است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حیانت خواهد داشت پس از انقیاء این مدت حیانت با پدر 

در صورت فوت یکي از ابوین حیانت » تصریح مي کند که  1171همچنین در ماده  «. آنها با مادر خواهد بود 

 «. طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد

َتَ ل ََوَ  َفَ هَ تَ انَ ضَ طتَحَ قَ سَ َمَ الَ َتَ جَ وَ زَ و ،َ َةَ انَ ضَ الحَ تََ ادَ تَعَ قَ لَ نَطَ إَ ا اگر مادر با مرد دیگری  ترجمه؛

َ. ازدواج کند حق حیانت او ساقط مي شود و اگر از او طالق بگیرد این حق به او باز مي گردد 

 : توضیحات 

حیانت طفل با او است مبتال به اگر مادر در مدتي که  »قانون مدني در این خصوص مقرر مي دارد؛ 1171ماده 

   « .جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حیانت با پدر خواهد بود

اگر فرزند بالغ و رشید شود حق حیانت نسبت به   ترجمه ؛َنهَ عَ َةَ انَ ضَ الحَ َتطَ قَ سَ َاَ َدَ شَ رَ َدَ لَ الوَ َغَ لَ اَبَ ذَ ا  َوَ 

 . او ساقط مي شود 

 ترجمه؛ََالنظرَالثانيَ،َفيَالنفقات   ََـ در نفقه ها

ََلَ وَ الَ فَ  َكَ فَ َلَ امَ الكَ ََنَ تمكَ الَ َرطَ شَ بَ َمَ الدائَ َقدَ العَ بَ َةَ وجَ الزَ َةَ قَ فَ نَ َبَ جَ تَ : ََهَ فَ َوغَ سَ ََ َانَ كَ مَ َوَ َانَ مَ زَ َلَ ي
َفَ َاعَ متَ ستَ االَ  َلَ مَ َقدَ العَ َعدَ بَ َةَ تَ اكَ سَ للَ َالَ َوَ َة َزَ ناشَ للَ َالَ َوَ َةَ َرَ غَ لصَ ل ََةَ قَ فَ نَ َلَ ، َا ََنَ مكَ التَ َضَ عرَ تَ م

نفقة زن بواسطة عقد دائم بر شوهر واجب مي شود ، مشروط بر آنکه زن در هر زمان : اوّل سبب  ؛ترجمهَهَ ل َعَ 

و هر مکاني که استمناع در آن جایز باشد از شوهر خود تمکین کند بنابراین نفقة زني که بالغ نشده و ناشزه است 

ه پس از عقد سکونت کرده است تا وقتي تمکین خود را به شوهر عرضه بر شوهر واجب نیست و نیز نفقة زني ک

ََ. نکرده است بر شوهر واجب نیست 

َوَ َبَ ارَ قَ يَالَ اقَ ىَبَ ل َعَ َبَ حَ ستَ ََ َ،َوَ َالَ ازَ نَ فَ َدَ والَ الَ َوَ َا َدَ اعَ صَ فَ ََنَ وَ بَ ىَالَ ل َعَ َةَ قَ فَ النَ َبَ جَ تَ َ،َوَ َةَ رابَ القَ :َيَانَ الثَ 

خویشاوندی ، نفقة پدر و مادر هر قدر باال رود ونفقة اوالد هر : سبب دوم  ترجمه ؛ََهمنَ مَ َثَ رَ ايَالوَ فَ َدَ أكَ تَ ََ 
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قدر پایین رود واجب است و نفقة سایر خویشاوندان مستحب است و این استحباب در مورد خویشاونداني که از 

 . انسان ارث مي برند بیشتر است 

ََ:توضیحات 

 اسباب نفقه عبارتند از ؛

 . یت زوج .1

 .قرابت و خویشاوندی  .3

 .ملک  .2

 . نفقه زن جزو حقوق ممتازه مي باشد همانطوری که مهریه جزو دیون ممتازه است  :نکته 
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