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 39-29 /1399سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان  / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش

 شروط ضمن عقد نکاح برای پرداخت مهریهاقسام 

 1صدیقه محقق

 چکیده

برای تحکيم روابط بين زوجين و خانواده در اسالم قداست و منزلت خاصی دارد 

کردن احکام و دستورات خاصی صادر کرده است. یکی از موضوعاتی که در آسان

مهریه است. تشکيل خانواده و استواری روابط خانوادگی رابطه مستقيم دارد موضوع 

ها قيد مقدار مهریه و نحوه پرداخت آن از مباحث قابل توجه است. امروزه در عقدنامه

اهداف نوشتار ها و مشکالتی شده است. عندالمطالبه یا عنداالستطاعه منشأ نگرانی

حاضر بيان اقسام شروط ضمن عقد نکاح برای پرداخت مهریه و جلوگيری از 

مهریه در اثر جهل نسبت به  اخت مهریه و یا مطالبهاختالفات بين زوجين برای پرد

در مورد  با پژوهش حاضر مشخص شد که شرط عندالمطالبه یا عندالستطاعه است.

مقدار مهریه بين فقهای اماميه اختالف وجود دارد. مشهور فقها معتقدند که در مهر 

که مهریه در  ندارد. درباره ماهيت مهریه برخی عقيده دارندحداقل و حداکثر وجود 

قراردادی است اگر در زمان عقد، مهر  معتقدند کهعقود معاوضی و برخی دیگر  زمره

معين نشود و بعد از عقد نکاح مهر معين شود. شروط ضمن عقد برای پرداخت مهریه 

دو قسم است: شرط عنداالستطاعه که مبانی فقهی آن مواردی مانند قدرت پرداخت، 

شرط عندالمطالبه است؛ « المؤمنون عند شروطهم»ومات قاعده نفی عسر و حرج و عم

که برای اثبات آن نيازی به مبانی فقهی نيست؛ زیرا اصل در دیون این است که به 

محض مطالبه طلبکار، مدیون باید دین را پرداخت کند، پس در وجود و قراردادن 

عقد برای توانند به عنوان شرط ضمن این دو شرط هيچ اشکالی وجود ندارد و می

 .مهریه قرار گيرند پرداخت و مطالبه

دالمطالبه، مهرالمثل، ـــاعه، عنــد االستطـــه، عنــریــمه واژگان کلیدی:

مهرالمتع، مهرالمسمی.

 

                                                                    
  العالمیه، افغانستان. المصطفی، جامعهالهدیآموزش عالی بنت ، مجتمعفقه خانواده سطح چهارپژوه دانش .1
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 . مقدمه1

داند سکون و آرامش می اسالم برای خانواده قداست و منزلت خاصی قائل شده است و آن را مایه

به همين دليل به ازدواج و تشکيل خانواده فرمان داده است و در مقابل از انحالل خانواده جز 

ين زوجين احکام و دستورات در موارد خاص، نکوهش کرده است. اسالم برای تحکيم روابط ب

خاصی صادر کرده است. یکی از دستورات اسالم  موضوع مهریه و چگونگی پرداخت آن به زوجه 

شود؛ بنابراین الزم است است که با عنوان شرط عندالمطالبه و شرط عنداإلستطاعه مشخص می

 صحيح انجام گيرد. از شرایط مذکور به تفصيل سخن گفته شود تا مطالبه و پرداخت مهریه به نحو

از جهل به شروط مذکور در ضمن عقد  یاز مشکالت ناش یريجلوگهدف از نوشتار حاضر  

صورت عندالمطالبه یا عنداالستطاعه کردن این مطلب است که پرداخت مهریه بهو روشن نکاح

صحيح است. شروط عنداالستطاعه و عندالمطالبه مشکالتی را برای طرفين عقد نکاح و 

ای از مردها به علت عدم تمکن های آنها ایجاد کرده است و باعث به زندان افتادن عدههخانواد

مالی در پرداخت مهریه شده است. تضييع حقوق مالی زنان در مواردی که مردها با قراردادن 

سازی جامعه نسبت به کنند ضرورت آگاهقيد عنداالستطاعه خود را از پرداخت مهریه معاف می

نامه و مقاله نوشته طلبد. درباره مهریه آثار مکتوب و متنوعی اعم از کتاب، پایانرا می این دو شرط

، تأليف داود بصارتی و بررسی مبانی فقهی و حقوقی نحوه مطالبه مهریهشده است مانند کتاب 

مقاله مهریه، عندالمطالبه یا عنداالستطاعه اثر سيد محمدرضا امام و سيد محمد رضوی، اما 

ی با عنوان اقسام شروط ضمن عقد نکاح برای پرداخت مهریه در تحقيقات یافت نشد. نوشتار

بنابراین، نوشتار حاضر درصدد بيان این سؤال اصلی است که شروط ضمن عقد نکاح برای 

پرداخت مهریه کدامند و سؤاالتی مانند معنای مهریه چيست؟ مقدار مهریه چه مقدار است؟ 

-ت مهریه چيست. نوشتار حاضر در محدوده فقه و به روش توصيفیاقسام مهریه کدامند و ماهي

 ای گردآوری شده است.تحليلی و با استفاده از منابع کتابخانه

 شناسی . مفهوم2

 . مهر در لغت1-2

کار رفته ( برای مهر کلمات مترادف زیادی به1992)معلوف،  رود.کار میبه معنای عوض به مهر در لغت

(، نخله 186، ص1381مرد است )مطهری،  بودن عالقهنشانه راستين صداق که است مانند

( 630، ص1413(، فریضه )راغب اصفهانی، 3/977، 1410؛ جوهری، 3/203، 1410)فراهيدی، 
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( و ... . در فارسی به 3/485، 1414بن عباد، ؛ اسماعيل4/1505، 1410اجر و صدقه )جوهری، 

 (.223، ص1382شود )محقق داماد، مهر، کابين گفته می

 . تعریف مهر از دیدگاه فقها2-2

عقد نکاح آن را تمليک  واسطهمهر عوض بضع است که زن به»گوید: عالمه حلی در تعریف مهر می

آن چيزی که زن و مرد روی »گوید: ( فقيه دیگری در تعریف مهر می542، ص1363کند. )حلی، می

، 1980)طوسی، « قيمت است، چه کم باشد چه زیادکنند، مهر است. آنچه که برای آن آن توافق می

مهر مالی است که در مقال وطئ غير از زنا »اند: گونه تعریف کرده(. برخی دیگر از فقها این346ص

واسطه عقد نکاح یا تقویت قهری بضع )اگر کسی شود نه اینکه زن، کنيز باشد یا بهبه زن پرداخت می

 بعضی حاالت مانند ارضاع. برای مثال اگر مادرزن، نوهسبب تفویت بضع شود، ضامن است( در 

شود و چون تفویت بضع کرده است باید مهر دختری خود را شير دهد دخترش به شوهرش حرام می

را بدهد، رجوع شهود؛ یعنی شهودی شهادت دادند که این مرد با این زن ازدواج کرده و مهر را از زوج 

اند اگر شهود از شهادت خود برگردند چون تفویت بضع کرده گرفته است و به زن داده است. حال

 (.31/2، 1374باید مهر را به زوج بدهند )نجفی، 

ها اند. شافعیعلمای اهل سنت تعریف مهر را با الفاظی مانند وطی و استمتاع سامان داده

، 1980)الجزیری، «. شودواسطه نکاح یا وطی یا تفویت بضع واجب میمهر به»معتقدند: 

واسطه استمتاع از مهر هر آن چيزی است که برای زوجه به»ها بر این باورند: ( مالکی4/94-95

مهر عوض در نکاح است؛ »گویند: (. حنابله می119، ص1996الدین، )کمال« شوداو ایجاد می

« خواه در عقد نکاح ذکر شود یا اینکه بعد از عقد به تراضی زوجين یا حاکم تعيين شود

رسد؛ زیرا زن به مجرد (. تعریف مهر به عوض جامع به نظر نمی119، ص1996الدین، )کمال

تواند در آن تصرف کند. اگر شوهر قبل از دخول، زن خود را شود و میعقد نکاح، مالک مهر می

تواند از دليل عدم استفاده از بضع نمیشود، پس مرد بهطالق دهد زن مالک نصف مهر می

توان ثمن بضع تلقی کرد. در همه تعاریف اری کند. در نتيجه مهر را نمیپرداخت مهریه خودد

را به زوجه پرداخت  موجب عقد نکاح زوج ملکف است آنآمده است که مهر مالی است که به

شود؛ زیرا عقد نکاح شود بلکه از آثار آن محسوب میکند. مهر از ارکان عقد نکاح دائم تلقی نمی

 (.345، ص1377نيه، بدون مهر صحيح است )مغ
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 . اقسام مهریه3

 . مهر المسمی1-3

 ( 377، ص1375شود. )فيض، مهری است که ميزان آن هنگام عقد نکاح، معين و از آن نام برده می

 . موارد مهر المسمی1-1-3

تواند مهر واقع شود مانند اعيان، منافع، دین، منافع حر هر چيزی که در ملک انسان درآید، می

 (6/8، 1424و حقوق قابل انتقال. )مکارم شيرازی،  حضرت موسیمثل عمل 

 . مهرالمثل 2-3

مهری است که مقدار آن با رعایت حال زن از نظر شرافت و سایر صفات و وضعيت او نسبت به امثال 

ای شود. به عبارت دیگر، مهریهو بستگان و نزدیکان و همچنين محل زندگی و ... در نظر گرفته می

( مبنای فقهی مهرالمثل روایاتی 1/259، 1387ردیف او. )شهيد ثانی، شأن و همزنان هم همثل مهری

اند که وجود دارد. فقها به استناد مضمون فوق چنين نظر داده« لها صداق نساءها»است که در آن 

های علمی از نظر داشتن مدارک علمی و های اخالقی و خانوادگی و ارزشدر تعيين مهر، ویژگی

ری و یا معيارهای جسمانی، سن، زیبایی، بکارت و هر آنچه که در عرف محل، مایه افزایش مهر و هن

 (.256، ص1374یا کاهش آن است باید مورد توجه قرار گيرد )محقق داماد، 

 . مهرالمتعه 3-3

، هرگاه مهریه در عقد ذکر نشده باشد و قبل از نزدیکی و تعيين مهر»ق.م آمده است:  1093در ماده 

منظور از آن، تعيين مهریه با توجه به وضعيت «. زن خود را طالق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است

هایی مرد است از حيث غنا و فقر. پرداخت مهرالمتعه نزد فقهای اماميه الزامی است مالی و دارای

د زن را شود که پيش از نزدیکی، مر (. مهرالمتعه در صورتی به زن داده می31/51، 1347)نجفی، 

طالق دهد. در این صورت اگر جدایی در اثر فوت یکی از زوجين یا خيار فسخ یا درخواست طالق از 

 (.1/151، 1350مهرالمتعه را ندارد )کاتوزیان،  طرف زن، صورت گيرد زن حق مطالبه

 مقدار مهریه. 4 

ر بر آن رضایت مهریه یا صداق چيزی است که هر دو نف»آمده است:  در روایتی از امام صادق

( در مقدار مهر بين فقهای اماميه اختالف 2/604، 1408)نوری، «. یابند چه کم باشد یا زیادمی

وجود دارد. مشهور بين فقهای اماميه این است که مهر حداقل و حداکثری ندارد. محقق کرکی 
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بتواند مال واقع برای صداق، مقدار معين نشده است بلکه هر چيزی که »گوید: در این زمينه می

، 1380؛ مکارم شيرازی، 13/33، 1411)محقق کرکی، « تواند صداق واقع شودشود، می

ای وجود ندارد بلکه به در کمی و زیادی مهر، اندازه»نویسد: (. یکی دیگر از فقها می3/359

(. در مقابل قول مشهور فقها قول 1/188، 1418)محقق حلی، « تراضی طرفين بستگی دارد

شهوری وجود دارد که معتقد است مهر نباید از مهرالسنته تجاوز کند و چنانچه بيش از آن غيرم

(. برخی دیگر از فقها 292، ص1415کند )سيد مرتضی، مقرر شود به همين مقدار برگشت می

(. مهرالسنه، مهری است 2/115، 1412اند )شهيد ثانی، مهر بيش از مهرالسنه را مکروه دانسته

زن پانصد درهم است  تزویج کند مهریه مرد را به کتاب خدا و سنت پيامبر که اگر زن و

 (.259، ص1375)فيض، 

 . ماهیت مهریه5

در اینکه ماهيت مهر در عقد نکاح چيست، آیا عوض از چيزی است و آیا داخل در عقود معاوضی 

شده است. منشأ مانند اجاره یا غير از اینهاست بين فقهای اماميه و اهل سنت محل بحث واقع 

گردد که آیا مهر در عقد نکاح مانند سایر عقود معامالت است تا اختالف در حقيقت به این برمی

مهر در آن حکم معاوضات حقيقيه و آثار آن را داشته باشد یا عقد نکاح از عبادیات و امور ارزشی 

ا قصد قربت در آن فرعی داشته باشد ی است تا قصد قربت در آن شرط باشد و مهر در آن جنبه

 الزم نيست و از امور توصليه است.

 . تعبیر فقها از ماهیت مهریه1-5

اند و در ترتيب برخی از احکام آن به همين عقود معاوضی شمرده برخی از فقها نکاح را در زمره  -

سبب عقد، مالک مهر عوض بضع است و زن به»گوید: دليل استدالل شده است. عالمه حلی می

باتوجه به حاالت مختلف، نوعی خاص از مهر به زوجه تعلق ( 141ص، 1363)حلی، «. گرددآن می

قراردادی دارد و برخی دیگر ناشی از  رسد ماهيت برخی از اقسام مهریه ریشهنظر میگيرد و بهمی

(، پس ماهيت تمام اقسام مهریه یکی نيست. 7، ص1389زاده، حکم قانون است )موسوی، و تقی

پرداخت آن  صورت کامل نسبت به نوع، مقدار و نحوهلمسمی که زوجين در مورد آن بهدر مهرا

گيرد الزام ناشی از قرارداد است و عهده میتوافق دارند و زوج با رضایت و رغبت پرداخت آن را به

 (.7، ص1389زاده، زوج و مورد قبول زوجه است )موسوی، و تقی این الزام، ناشی از اراده
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شده بعد از عقد نکاح را در صورت عدم تعيين مهر هنگام عقد از فقها مهر تعيينبرخی  -

( در مهرالمثل و مهرالمتعه که 3/533، 1377اند. )موسوی خمينی، نکاح را قرارداد تلقی کرده

شود، مهریه ماهيت قرار دارد و ریشه آن موجب قانون موظف به پرداخت مهریه میزوج فقط به

 (.7، ص1389زاده، رد )موسوی، و تقیالزام قانونی دا

( و این 1/188، 1418تواند صبغه تمليکی یا عهدی داشته باشد )محقق حلی، مهریه می

امر به عمل حقوقی زوج بستگی دارد. مثل اینکه زوج هنگام عقد نکاح، عين معينی را تمليک 

شود. س از عقد، مالک میکند و زن بالفاصله پتمليکی پيدا می کند. در این فرض، مهر صبغهمی

زوج مشغول  کند که مهر عهدی است و فقط ذمهگاه زوج تعهد پرداخت مالی را به عنوان مهر می

رسد مهری که در آن است، ولی مالی در عالم خارج وجود ندارد تا زن مالک آن شود. به نظر می

مهر است نه مهریه  شود نوع اولتعاریف فقها آمده است که به مجرد عقد زوجه مالک آن می

، ص 1344ها امروزه از این نوع هستند )گرجی، و جمعی از نویسندگان، عهدی و اغلب مهریه

233.) 

 اقسام شروط ضمن عقد نکاح برای پرداخت مهریه. 6

شود و برخالف عقد یا ایقاع، شرط ماهيتی اعتباری و غير مستقل است که در ضمن عقد انشا می

توان یک ایقاع تلقی کرد؛ زیرا ایقاع عمل شود، پس شرط را نمیصورت مستقل انشا نمیبه

که شرط، عمل شود درصورتیموقع انشا می طور مستقل به ارادهطرفه است که بهحقوقی یک

( 4/22، 1387شود. )شهيدی، تبع عقد، انشا میحقوقی دوطرفه است که وابسته است و به

طور که متعاقدین شود. همانرار داده میشرط امری فرعی است که در ضمن عقد اصلی ق

ای توانند مجموعهشکل عقد جدید تنظيم کنند، میطور مستقل و بهتوانند توافقات خود را بهمی

، 1389زاده، مرکزی  قرار دهند )سعيدی، و وهاب از توافقات را در قالب شرط، حول یک هسته

 (.64ص

 . شرط پرداخت مهریه عنداالستطاعه 1-6

تواند از جانب زوجين در ضمن عقد نکاح مطرح شود شرط پرداخت جمله شروطی که میاز 

مهریه به هنگام استطاعت مالی زوج است. یکی از شروط عوضين در فقه، قدرت تسليم است. 

 ای باشد که بایع بتواند آن را به مشتری تحویل دهد. گونهبرای مثال در عقد بيع، مبيع باید به
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 . آیات1-1-6

 وَ »سوره بقره است:  280 توان از آن برای اثبات قدرت پرداخت استفاده کرد آیهآیاتی که می از

َن  ِإن
َ
و کا

ُ
َنِظَرٌة  ُعْسَرٍة  ذ

َ
ن وَ  َسَرٍة يَم  ِإلَی  ف

َ
  أ

ْ
وا

ُ
ق ْم  ْر يَخ  َتَصدَّ

ُ
ک

َّ
ُمون؛ ُکنُتْم  ِإن  ل

َ
 تنگدست وامدار اگر و َتْعل

 بهتر تانیبرا دیيببخشا او بر چون که ديبدان د،يباش دانا اگر و گردد توانگر تا مهلتی دهيد بود

عبارت ذوعسره از نظر فقهی، بدهکاری است که بيش از نيازهای ضروری و مخارج «. است

اش را نداشته باشد تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند. مقصود از متعارف خود و خانواده

پوشاک، مسکن، وسيله نقليه، خادم و  نيازهای ضروری که جزء مستثنيات دین است خوراک،

 (.12/581، 1388... در حد شأن است )جوادی آملی، 

 . روایات2-1-6

اگر کسی خواهان این باشد که خداوند متعال وی را »فرماید: می پيامبر گرامی اسالم

تحت عرش خود جای دهد چند شرط دارد: یکی از آنها این است که باید به شخص بدهکار 

، 1409)حرعاملی، «. مهلت دهد تا با حصول گشایش، بدهی خود را پرداخت کند )ناتوان(

18/367) 

 .  قاعده نفی عسر و حرج3-1-6

قدری است که زوج با مطالبه زوجه قادر به پرداخت اگر مهریه عندالمطالبه باشد و ميزان آن به

های ود و با سختیشنيست و زوجه اصرار بر مطالبه خود کند، حرج و سختی بر زوج وارد می

صورت عنداالستطاعه حرج از او بسياری مواجه خواهد شد. بنابراین با قراردادن مهریه به

 شود.برداشته می

 . عمومات المؤمنون عند شروطهم4-1-6

تواند به عنوان شرط ضمن عقد قرار گيرد اگر با توجه با این مطلب که شرط عند االستطاعه می

المؤمنون عند »صورت عنداالستطاعه توافق کنند براساس روایت بهزوجين بر پرداخت مهریه 

 توافق آنها معتبر است و باید به آن ملتزم شوند.« شروطهم

 . شبهه و دفع آن5-1-6

که چنين استطاعتی برای زوج حاصل نشود زوجه مستحق براساس آنچه بيان شد تا زمانی 

جزء شروط صحيح است یا نه، محل بحث دریافت مهریه نخواهد بود، اما اینکه چنين شرطی 
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سو با وجود شرط عنداالستطاعه در عقد چون زمان استطاعت معلوم نيست موجب است. از یک

اتفاق فقها عقد به حکم یکی از متعاقدین صحيح تردد در عوض و در نتيجه غرر خواهد شد و به

را منوط به وقوع صفتی  ( شرط عنداالستطاعه در عقد نيز آن2/26، 1412نيست. )شهيد ثانی، 

کند که زمانش معلوم نيست و این یکی از موارد بطالن قرارداد است در یکی از طرفين می

بودن عقد نکاح در نظر گرفته شود باید (. بنابراین، اگر جنبه معاوضی2/47، 1411)انصاری، 

بودن نکاح بادیشود، اما جنبه عگفته شود که مبتنی بر عذر است و موجب بطالن مهریه نيز می

بودن نکاح این مقدار جهل ( و بر اساس عبادی1388را نباید از نظر دور داشت )امام، و رضوی، 

رساند. اگر استطاعت پرداخت مهریه تا پایان عمر برای او حاصل نشد مانند سایر ضرری نمی

های ميت ایی( و باید از محل دار 2/364، 1412دیون بر ذمه وی باقی خواهد ماند )شهيد ثانی، 

 پرداخت شود.

توان معامله صرف دانست که عوض و معوضی در آن وجود دارد تا بتوان بر عقد نکاح را نمی

سر نوع این عوض و شرایط آن صحبت کرد. از طرف دیگر حتی در صورت عوض و معوض 

وارد بودن خللی به عوضين دانستن نکاح و توجه به جنبه مالی آن، باز هم شرط عند االستطاعه

طور مشخص و شفاف معين شده است و فقط زمان مطالبه کند؛ زیرا ميزان و مقدار مهریه بهنمی

بودن مهریه به معنای وصول مشروط به شرط خاص شده است؛ یعنی عنداالستطاعه

شدن شروط نخواهد بود. در شرط عندالمطالبه نيز زمان طلب زوجه مشخص نيست و مجهول

کند. استطاعت امری عارضی است نه صفت اصلی که دار نمیشبهه نبودن عقد رااین، مشخص

آید. بنابراین از نظر فقهی و با توجه به اصل اباحه و همچنين عدم مخالفت شرط به مرور پدید می

توان شرط أجل مستقبل با شرع و مقتضای عقد، شرط عنداالستطاعه در عقد نکاح را می

 (1/123، 1382)محقق داماد،  .ایجابی، سلبی عنوان کرد

 . شرط عندالمطالبه2-6

اصل در دیون این است که هرگاه طلبکار طلبش را مطالبه کرد مدیون باید آن را پرداخت کند 

اش را طور است. هرگاه زوجه مهریهمگر اینکه در ادای آن معذور باشد. در مورد مهریه نيز همين

بنابراین، پرداخت مهریه در فرض عندالمطالبه به اثبات  مطالبه کند زوج باید آن را پرداخت کند.

 فقهی نيازی ندارد یا به اندازه مهریه عنداالستطاعه، حساسيت نيست.  و اقامه ادله



   

 

3

7 

37 

 . ادله فقهی شرط عندالمطالبه در مهریه 6-2-1

 «اوفوا بالعقود» .  آیه6-2-1-1

 ی»ای دارد آیه: یکی از دالیل مهم فقها در فقه معامالت که جایگاه ویژه
َ
ذِ  َهایا أ

َّ
  َن یال

ْ
  اَمُنوا

ْ
وا

ُ
ْوف

َ
 أ

ُعُقود
ْ
است. مهریه تعهد و پيمانی است که زوج در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن  (1: )مائده« ِبال

 شود.ملتزم به پرداخت آن می

 بودن دین(. مقتضای قاعده )حال6-2-1-2

ریه حال باشد زوجه حق مطالبه دارد. دليل عندالمطالبه در موردی است که مهریه حال باشد. اگر مه

صورت حال آن مقتضای قاعده است و مهریه هم مثل سایر دیون است و زوجه حق دارد مهر خود را به

هرگاه طلبکار دین حال را مطالبه »گوید: ( ابن حمزه می6/52، 1424مطالبه کند. )مکارم شيرازی، 

 (.30، ص1990)مروارید، « شودمی الوفاکند در صورت فقدان عذر و اعسار، الزم

 . العقود تابعه للقصود6-2-1-3

کند. این امر مورد تعهد عقد تعهدی است که یک شخص با شخص دیگر در مورد امری برقرار می

تواند از امور مالی مانند باب معاوضات باشد و نيز از امور دیگری مانند امر نکاح باشد. می

شود. در عالم اعتبار این مطلب به آن معناست که عهدی مترتب میبنابراین، آثار عقد بر چنين ت

( در مورد مهریه عندالمطالبه 3/135، 1419معنای منظور، مقصود متکلم باشد. )بجنوردی، 

شدن زمانی از زندگی مشترک مورد گفتنی است که مهریه پس از اجراشدن عقد و پس از سپری

 زمان کوتاهی از عقد، مطالبهی عقد و یا گذشتن مدتصرف اجرامطالبه قرار گيرد نه اینکه به

مهریه به عنوان یکی از آثار عقد ازدواج، تابع قصد طرفين  رو مطالبهمهریه صورت گيرد. از این

تواند به عنوان شود و میاست. گفتنی است مبنای مذکور در شرط عنداالستطاعه نيز مطرح می

 مبنای مشترک محسوب شود. 

 شرط عنداالستطاعه با عندالمطالبه. تفاوت 6-3

شرط عندالمطالبه در ماهيت با عنداالستطاعه تفاوت زیادی دارد. مهریه عندالمطالبه، دینی است که 

همواره فعليت دارد و نقش مطالبه تنها الزام زوج بر پرداخت آن است، اما مهریه عنداالستطاعه چنين 

کند و زوج باید آن را پرداخت کند و منوط به يدا میفعليتی ندارد، ولی با حصول استطاعت، فعليت پ

شود این است که در مهریه مطالبه زوجه نخواهد بود. تفاوت دیگری که بين این دو شرط دیده می
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عنداالستطاعه، بار اثبات استطاعت زوج برعهده زوجه است و اوست که باید این ادعا را ثابت کند 

 آورد اعسارش را ثابت کند.ای که میاست که باید با استناد به ادله که در شرط عندالمطالبه، زوجدرحالی

 گیرینتیجه. 7

شود و از ارکان عقد نکاح موجب عقد نکاح، زوج مکلف به پرداخت آن میمهر مالی است که به

شود بلکه از آثار آن است. مهر سه قسم دارد: مهرالمسمی، مهرالمثل و دائم محسوب می

مورد مقدار مهریه بين فقهای اماميه اختالف وجود دارد. مشهور فقها معتقدند که مهرالمتعه. در 

گویند مهر نباید از مهرالسنه در مهر حداقل و حداکثر وجود ندارد، ولی در مقابل برخی دیگر می

عقود معاوضی است و برخی  گویند مهریه در زمرهتجاوز کند. درباره ماهيت مهریه برخی می

که در زمان عقد، مهر معين نشود و بعد از عقد نکاح، د قراردادی است درصورتیگویندیگر می

مهر معين شود. شروط ضمن عقد برای پرداخت مهریه دو قسم است: یکی شرط عنداالستطاعه 

المؤمنون »نفی عسر و حرج و عمومات  که مبانی فقهی آن مواردی چون قدرت پرداخت، قاعده

اند که چون زمان پرداخت مهریه در این شرط اشکال وارد کردهاست. برخی بر « عند شروطهم

توان گفت باید شرط عنداالستطاعه مشخص نيست، پس این شرط باطل است. در جواب می

بودن آن را. شرط دیگر، شرط عندالمطالبه بودن نکاح را در نظر گرفت نه معاوضیعبادی جنبه

مبانی فقهی نيست؛ زیرا اصل در دیون این است است؛ یعنی شرطی که برای اثبات آن نيازی به 

که زمان مطالبه طلبکار، مدیون باید دین را پرداخت کند، پس در وجود و قراردادن این دو شرط 

مهریه  توانند به عنوان شرط ضمن عقد برای پرداخت و مطالبههيچ اشکالی وجود ندارد و می

 قرار گيرند.
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