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 چكيده
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 . مقدمه1
يكي از حقوقي كه در فقه اسالمي و قانون براي زن در نظر گرفته شده است، حق 

مدني  قانون 1085امتناع از انجام تكاليف زناشويي تا دريافت مهريه است كه در ماده 
في نشده از ايفاء وظايتواند تا مهر به او تسليم زن مي«است. براساس اين ماده  بيان شده

رين تيكي از مهم» كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد...
مسائل در خصوص اين حق، فرضي است كه شوهر از پرداخت مهر ناتوان و در اصطالح 
حقوقي معسر باشد در اين فرض بايد مشخص شود كه آيا بازهم زن حق حبس و امتناع 

ين دارد يا خير؟ در اين زمينه بين فقها اختالف نظر وجود دارد و برخي از فقيهان از تمك
متقدم و عده زيادي از معاصرين قائل به سقوط اين حق در فرض اعسار زوج هستند و 
در مقابل مشهور متقدمين فقيهان قائل به بقاي اين حق در اين فرض هستند. در اين مقاله 

رفته ديدگاه اي صورت پذيطي و با استفاده از منابع كتابخانهكه با روش تحليلي و استنبا
موافقين سقوط حق حبس زن در فرض اعسار زوج با تكيه بر مباني فقهي تقويت شده 
است. همسو با پژوهش حاضر مقاالت ديگري به رشته تحرير درآمده است. در مقاله 

جله مطالعات فقه م 21بررسي فقهي حقوقي چگونگي حق حبس در نكاح كه در شماره 
-و حقوق اسالمي منتشر شده است فقط به بيان دو نظر عمده مشهور پرداخته، ادله هيچ

كدام را نقل نكرده و در نهايت هيچكدام را ترجيح نداده است. در مقاله ديگري نويسنده 
مسئله را به دو صورت تقسيم بندي نموده و در حالت علم زن به اعسار حق حبس وي 

سته و در حالت جهل به اعسار بيان داشته است اگر مهريه در حد متعارف را ساقط دان
باشد و زوجه قبل از تمكين مطالبه مهر نمايد پس از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولين 

رود. برخي ديگر نيز از وجود قسط به جهت حرج وارده به زوج حق حبس از بين مي
نبال تعيين مصاديق وظايف زوجيت در يا به د حق حبس در حالت اعسار دفاع نموده

ا هاند. با توجه به موارد فوق وجه تمايز اين پژوهش با ديگر پژوهشمورد زوجه بوده
گردد زيرا اوالً از سقوط حق حبس در فرض اعسار به صورت مطلق دفاع آشكار مي

 رنشده است بلكه سقوط حق حبس را به عدم علم به اعسار يا جهل به اعسار و ايسار د
زمان عقد منوط نموده ثانيا بين مهريه متعارف و غير آن در اين مورد تفاوتي قائل نشده 
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عالي است ثالثا آراء وحدت رويه موجود در اين زمينه و مذاكرات هيات عمومي ديوان
 ها و ايرادهاي وارده بر نظريه مشهور بوده است. مبناي بسياري از استدالل

 
 . تعريف حق حبس2

) و در 515: 1363ت به معناي بازداشتن و منع آمده است(عميد، حبس در لغ 
اصطالح حقوقي به حق امتناع متقابلي كه هر يك از طرفين در مقابل طرف ديگر دارد 
اطالق مي شود. در عقود معوض هريك از طرفين بعد از انعقاد قرارداد حق دارد از 

ليم او هم متقابالً حاضر به تس تسليم موضوع قرارداد به طرف مقابل امتناع كند تا طرف
شود، به طوري كه در آن واحد تسليم و تسلم به عمل آيد. اين عمل را فقيهان تقابض 

) به موجب اين حق هر يك از دوطرف معاوضه 221: 1376نامند.(جعفري لنگرودي، مي
دون بمي تواند اجراي تعهد خود را منوط به اجراي تعهد متقابل نمايد. اين اختيار را كه 

              فسخ قرارداد، اجراي آن را به حال تعليق در مي آورد، در اصطالح حق حبس 
در خصوص بيع اين حق را  377قانون مدني در ماده ) 4/87: 1368نامند.(كاتوزيان، مي

ماده مذكور تصريحي به هرچند است.  فتهپذيردر خصوص عقد نكاح  1085و در ماده 
ان ولي تمام نويسندگ داشته است؛ بيانمفاد اين حق را  او صرف ندارد »حبس حق« عنوان

: 1386اند.(امامي، دادهحقوقي، مفاد اين ماده را تحت عنوان حق حبس مورد بحث قرار 
) در خصوص ثبوت اين حق در فرض 86: 1368؛ كاتوزيان، 181: 1385؛ كاتوزيان، 458

يا نبود چنين حقي در جايي كه  حال بودن مهريه و توانايي پرداخت آن از سوي زوج و
مهريه موجل باشد اختالف نظر چنداني وجود ندارد اما در صورتي كه زوج توان پرداخت 
مهريه را نداشته باشد بين فقيهان اختالف نظر وجود دارد كه آيا اعسار زوج مسقط حق 

 حبس است يا اينكه اين حق همچنان به قوت خود باقي است.
 
 

 ثير اعسار و تقسيط مهر برحق حبسأي موجود در خصوص تها. بررسي ديدگاه3
 ليوبر مهر حال بوده است،  زوجين اوليهچنانچه توافق  كهاست  اصلي اينپرسش 
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 مهـر نباشـد و دفعـيبعد از عقد و هنگام مطالبه زوجـه، زوج قـادر بـه پرداخـت 
رضـايت و دادگاه فارغ از  كنددادگاه  تقديممهر را  دفعيدادخواست اعسار از پرداخت 

مهر  تقسيطتوان گفت مي آيا، كندمهر اقدام  تقسيطزوجه، نسبت به  رضايتعدم  يا
در حق حبس نخواهد داشت و  تأثيري، طـرفين نيستو توافـق  تراضياز  ناشيچون 

در فرض اعسار زوج و ناتواني او نسبت به  يابرقرار است؟  كماكانحق حبس زوجه 
تقسيط آن از طرف دادگاه به ويژه با علم زوجه قبل از ازدواج به ناتواني  پرداخت مهريه و

 به سقوط حق حبس داد؟  حكمتوان  مي زوج،
مهرهـاي  تعيـينامروزه عرف بر  كهشود ميبحث از آنجا روشن  اين اهميت

 و تقسيط مهراعسـار زوج  حكـممـوارد  بيشـترقرار گرفته است و عمالً در  سنگين
 يهتصفزمان  اگـر تـا بنابراينطلبد. ميرا  زياديپرداخت آن زمان  شـود و مـيصـادر 

 ديمر زيرا؛ شودميسخت مواجه  وضعيتي، جامعه با بدانيمحق حبس را داراي ، زن كامل
ز پس او بر اثر اعسار در پرداخت مهر به زندان رفته و پس از  كردهاقدام به ازدواج  كه

ها سال مهر را به صورت اقساط بپردازد ده طيشود ميم ، ملزاثبات اعسار و تقسيط مهر
 كينالزام زوجه به تم امكاننيز مهر  كاملپرداخت  پايانبدهد؛ تا  نيزو طبعاً نفقه زوجه را 

شود، حق ازدواج مجدد ضمن عقد ازدواج شرط مي. عالوه بر اين مطابق آنچه را ندارد
ها گونه كه نگارنده در دادگاهآن بدون اجازه همسر اول خود نخواهد داشت ورا هم 

مشاهده كرده است در برخي موارد مدت زمان استفاده زوجه از حق حبس به بيش از 
بيست سال نيز رسيده و به تعبير برخي از قضات بمب اتم زندگي مشترك(حق حبس 

 زوجه) عمل نموده است.
  در اين خصوص در بين فقيهان سه ديدگاه وجود دارد؛

ديدگاه مشهور كه براي آن ادعاي اجماع نيز شده است، بقاي حق حبس زن در فرض  -1
اعسار و ايسار زوج است. تنها تفاوتي كه بين معسر و موسر وجود دارد گناهكار بودن 

ر اما كسي كه معس كنديمشخصي است كه با وجود تمكن مالي از پرداخت مهريه امتناع 
 نشده است. است با عدم پرداخت گناهي مرتكب

براي زن حق امتناع از انجام تكاليف زناشويي قائل نيست و  مطلقاًديدگاه ديگري كه  -2
كه نكاح معاوضه حقيقي نيست و در اين نهاد اجتماعي هريك  كنديماستدالل  گونهاين
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از زن و مرد وظيفه و تكليفي بر عهده دارد، مرد موظف به پرداخت مهريه است و زن نيز 
از وي تمكين كند و اين دو وظيفه هيچ ارتباطي به هم ندارند و دو تكليف  ستيبايم

 .رونديممجزاي از هم به شمار  كامالً
ديدگاهي كه بين فرض توانايي و تمكن زوج و اعسار وي تفاوت قائل است و در  -3

فرض تمكن مالي زوج براي زوجه حق حبس يا امتناع از انجام تكاليف زناشويي قائل 
در صورتي كه شوهر توان مالي نداشته باشد زوجه از اين حق برخوردار نخواهد  است اما

: 1423؛ سبزواري، 413: 1411عاملي،  ؛460: 1405 بحراني،( .استبود و ملزم به تمكين 
219( 

در اين مقاله به بررسي نظريات فقيهان و تقويت ديدگاه سقوط حق حبس در صورت 
 اعسار زوج خواهيم پرداخت.

 . بقاي حق حبس زوجه در فرض اعسار زوج1.3
حـق  كه ديآيمبر گونه اين مدنينون قا 1085 از ظاهر عبارت مندرج در ماده 
او  تا مهر به«عبارت  زيرابرقرار است؛ پرداخت كامل مهريه توسط زوج زوجه تا  حـبس
ت ادر تسليم كامل مهر دارد. بر همين اساس، كمسيون استفتائ ظهـور »نشـده تسليم

تا وصول مهر، [زن] حق امتناع از «باره اظهار داشته است:  نيشوراي عـالي قضـايي در ا
(جزوه سؤاالت كميسيون .»ق.م. دارد 1085را با توجه به ماده  و اسـتحقاق نفقـه تمكين

 )30 :شماره يك ،حقوقي شوراي عالي قضايي
حق حبس زوجه ثبـوت  22/5/1387مورخ  708شماره  رأيدر كشور  عالي ديوان

تا پرداخت كامل مهر را با اين استدالل كه تصميم دادگاه وصف حال بودن مهريه را كه 
نيز  و دينماينم مؤجلتبديل به  اندكردهدر زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق 

ي حق مكتسب زوجه را از بين ببرد حق تواندينمتصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط 
  پذيرفته است. علم و اطالع براي زوجه ايجاد كرده است،كه زوج با 

 داراي ،با فرض اعسار زوج حتيزوجه  كه انددهيعقبر اين  بيشتر انديشمندان نيز
؛ 421: 1414ي، ثان ديشه؛ 136: 1375، انيكاتوز؛ 43تا: نجفي، بيحق حبس است. (

: 1421، ؛ سبزواري299تا: ي، بينيخم؛ 547: 1373ي، محقق حل؛ 63: 1413عالمه حلي، 
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 شودياعسار زوج باعث سقوط حق حبس زوجه نم به بيان ديگر از ديد ايشان) 414
؛ 294 :1403، ؛ حلبي511: 1413؛ شيخ مفيد، 417 :1407، ؛ حلي414: 1369، عـاملي(

 :1417 ؛ فاضل آبي،348 :1417 زهره،؛ ابن475: 1400، ؛ طوسي313 :1387، طوسي
براي زن حق امتناع از دخول توسط شوهر « :ديفرمايباره م اينر د حلي). عالمه 193

 »شوهر توانايي پرداخت آن را نداشته باشد قبل از تحويل گرفتن مهريه است، هرچند كه
همچنين ايشان در فرضي كه مرد قبل از دخول معسر شده ). 411: 1413حلي،(عالمه 

 ) نكته557: 1420، حليمه (عالباشد نيز حكم به بقاي حق حبس زوجه نموده است. 
 اعسار زوج فقـط حـق كهاست  اين ديد اين فقيهان در ايسارعدم تفاوت اعسار و  اصلي

ه كـگونه نـدارد؛ همان به بحـث حـق حـبس ارتباطيو  كنديمطالبه زوجه را ساقط م
 ناتواني شـوهر از پرداخـت مهريـه فقـط«معتقدند: باره  ايندر  برخي از انديشمندان

دارد، امـا تسـليم نمـودن مـي عنوان حكم تكليفي است، بر مطالبه زن را كه به حـق
مقابل مهر توسط زن، حكم ديگري دارد كه ربطي بـه اعسـار شـوهر  عـوض در

 ).159: 1416 ،سبزواري(»نـدارد
زوج در حـق نداري  و داراييضمن اذعان به عدم تفاوت  نيزصاحب جواهر 

در  كـهاسـت  ايـندر  اين دو حالتتفـاوت  كه كندياشاره م كتهن اينزوجه به  حـبس
 كار معصيت ويزوج،  سويزوج و مطالبه زوجه و عدم پرداخت مهر از  داراييصورت 

 اگر زوج ندار باشـد، در صـورت وليفرض، زوجه مستحق نفقه است؛  ايناست و در 
 ، دوخير يازوجه مستحق نفقه است  اينكهو  نيست كار معصيتعدم پرداخت مهر، 

زوجه وجود ندارد،  تمكيناست گفته شود چون  ممكنوجود دارد:  زمينه نيدر اديدگاه 
ه اسـت، قانون و حق زوج بر اساس، تمكينگفته شود عدم  يااست و  منتفي نيزپس نفقه 

بر سقوط  مبني ادريسدر مقام رد استدالل ابن  ايشانباعث سقوط نفقه شود. نبايـد پـس 
حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج به لحاظ امتناع مطالبه مهر از طرف زوجه 

من منعها من االمتناع لالعسار المانع من المطالبه واضح  فما عن ابن ادريس: «سدينويم
اليوجب تسليم المعوض قبل العوض و انما يختلف الحال  الضعف، اذ امتناع المطالبـه

از فقيهان معاصر نيز برخي  )43: 1367، نجفي(»و اسـتحقاق النفقـهبااليسار و عدمه باالثم 
همين  ياردبيل موسويو  لنكراني، فاضل گلپايگاني صافي، چون آيات عظام سيستاني



 123                   زوجه حبس حق بر زوج اعسار اثر حقوقي -فقهي بررسي

 

فتائات است گنجينـه( .انددادهديدگاه را برگزيده و حكم به بقاي حق حبس در اين صورت 
 ).5831 :1385قضايي، 

ي ليالدمشهور فقيهان براي اثبات ديدگاه خويش به قول مشهور:  ليدال. بررسي 1.1.3
 مورد نقد و كنكاش قرار خواهد گرفت هاآنمزبور،  ليدالكه در ادامه  اندكردهاستناد 

. نداكردهبسياري از فقيهان براي اثبات اين ديدگاه به اجماع استناد  . اجماع:1.1.1.3
با اين وجود اجماع مزبور در صورتي كه صحيح باشد و بتوان تحقق  )42: 1367 ،نجفي(

پذيرفت، بازهم قابل استناد نيست زيرا اين اجماع مدركي است و اجماع مدركي  آن را
 )52: 1424مكارم شيرازي، ( معتبر تلقي نيست.

. نكاح عقدي شبه معاوضي است و قواعد عقود معاوضي از جمله حق حبس 2.1.1.3
از ديد بسياري از فقيهان روح معاوضه بر نكاح حاكم است.  ح نيز جاري است:در نكا

تواند تا دريافت عوض از تسليم آنچه در دست دارد در معاوضه هر يك از طرفين مي
خودداري نمايد. نكاح هم در واقع نوعي معاوضه بين منافع زن و مهر است و در صورتي 

ي كه تا زمانخواهد بود و  حالرده باشند مهريه بودن مهريه نك مؤجلكه طرفين توافق بر 
 را دريافت نكرده كنديمزن مهريه را دريافت نكرده باشد چون عوض منافعي كه واگذار 

؛ عاملي 369 :1410شهيد ثاني،( است حق حبس و امتناع از تسليم منافع را خواهد داشت.
؛ سبحاني، 157: 1426؛ وجداني فخر، 213: 1422؛ كاشف الغطاء، 182: 1414كركي، 

 )205تا: بي
گفت كه هرچند نكاح شبيه معاوضه است ولي  گونهاين توانيمدر رد اين دليل 

احكام معاوضات را در آن جاري دانست كه  توانيممعاوضه نيست و تا جايي  واقعاً
در خصوص  دانكردهكه بسياري از فقيهان بيان  گونهآندليلي بر جريان آن داشته باشيم اما 

ما هيچ روايت خاص يا دليل معتبري بر جريان حق حبس در نكاح در دست  مسئلهاين 
) نيز برخي از 219: 1423؛ سبزواري، 413:  1411؛ عاملي، 460: 1405بحراني، ( ميندار

 :شوديمها اشاره احكام معاوضات در نكاح جاري نيست كه در ذيل به برخي از آن
ين مع كامالًنيست در حالي كه در عقود معاوضي عوضين بايد ذكر مهر در عقد واجب  -1

 باشد.
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به هر دليلي باطل باشد عقد نكاح باطل نيست، در حالي كه در مهر در صورتي كه  -2
 قراردادهاي معاوضي اگر يكي از عوضين فاسد باشد، قرارداد باطل خواهد بود.

لي در عقد نكاح اگر كسي در تمامي قراردادهاي معاوضي مغبون خيار فسخ دارد و -3
مغبون شود، خيار غبن ندارد. عالوه بر اين در نكاح خيار عيب نيز منحصر به عيوب 

 .كندينمخاصي شده است و هر عيبي ايجاد خيار 
گونه كه در بيان داليل سقوط حق حبس خواهيم گفت التزام به عالوه بر اين آن

شرع بعيد است، يعني اگر مهريه  ديدگاه مشهور لوازمي دارد كه پذيرش آن از مذاق
سنگين باشد و زوج هم توانايي پرداخت آن را نداشته باشد، شايد حدود چهل سال طول 

سازد. عالوه بر اين بكشد كه تمام مهر را به زوجه بپردازد و اين با روح ازدواج نمي
 حقمطابق فتواي مشهور در اين مدت زن مستحق دريافت نفقه هم خواهد بود زيرا از 

 )353: 1420روحاني، ( .كنديمقانوني و شرعي خويش استفاده 
 كه در اين مسئله نص اندگفتهبا وجود اينكه برخي از فقيهان  . مستند روايي:3.1.1.3

اند ) برخي تصّور كرده219: 1423؛ سبزواري، 413: 1411عاملي، ندارد (خاصي وجود 
 به آن استناد كرد.  توانيمرواياتي وجود دارد كه براي اثبات اين ديدگاه 

ارم مكاست (يكي از اين روايات، روايت سماعه است كه از حيث سند نيز معتبر 
ص مردي كه با زني در خصو السالمهيعلاز امام «) در اين روايت 53: 1424شيرازي، 

ا ب توانديمكردم كه آيا اين مرد  سؤالكرده و زن مهريه را به او بخشيده است  ازدواج
وي مقاربت داشته باشد قبل از اينكه چيزي به زن بدهد؟ امام فرمودند بله اگر زن 

را بخشيده باشد به منزله اين است كه مهريه را دريافت كرده و اگر زوج پيش  اشهيمهر
، عاملي (حرّ »نصف مهريه را به زوج بازگرداند ستيبايمول وي را طالق دهد از دخ
حال را  هيمهر) مفهوم اين روايت اين است كه اگر 374:  1407؛ طوسي، 63:  1409

 هياحندريافت و قبض نكرده باشد انجام مقاربت توسط شوهر جايز نيست و تمكين از 
گر زوجه مهريه را ببخشد زوج حق انجام زوجه هم الزم نيست. بر اساس اين روايت ا

قبض آن توسط زوجه است،  منزلهعمل زناشويي را خواهد داشت زيرا بخشش مهريه به 
 يعني زوجه مهريه را دريافت كرده و برگردانده است. 
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براي ديدگاه مشهور است اما بايد  ديمؤهرچند به ظاهر اين روايت بهترين دليل و 
توجه داشت كه در اين روايت و امثال آن صحبت از تمكين و عدم تمكين زوجه نيست 

) 161: 1394بپردازد (رضوي،  نقداًكه در زمان عقد بايد مهريه را  ديفرمايمبلكه روايت 
ج يعني مستحب است زو؛ اي از وظايف زوج است و يك حكم استحبابي استكه وظيفه

 قبل از عروسي مهر را بدهد.
را قبل از دخول طالق دهد  اگر زن... « عالوه بر اين در ذيل اين روايت آمده است:

 »بايد زن نصف مهر را به شوهر بازگرداند
چون معتقدند وقتي زوجه تمام مهر را  اندرفتهيپذمشهور فقيهان اين حكم را 

برخي  گونه كهاما به عقيده نگارنده آن؛ بخشيده، بايد معادل نصف آن را به زوج برگرداند
) اين بخشش مقيد به ادامه زندگي بوده 546: 1424مكارم شيرازي، اند (گفتهاز فقيهان 

است و در صورت وقوع طالق قبول اينكه زني كه هيچ چيزي به دست نياورده است 
 ملزم به پرداخت نصف مهريه باشد منصفانه نخواهد بود.

اين  از كيچيهسي داليل ديدگاه مشهور پرداختيم و ديديم كه تا اينجا ما به برر
داليل توان اثبات ديدگاه مزبور را ندارد. در ادامه به بررسي داليل مطرح براي ديدگاهي 

 .ميپردازيمكه قائل به سقوط حق حبس زن در فرض اعسار زوج شده است 
 
 . سقوط حق حبس در فرض اعسار زوج2.3

ق ح بقاي زوج در ديدگاه نخست كه تفاوتي بين دارايي و نداريبا وجود شهرت  
برخي فقيهان در وجود چنين حقي براي زن  گونه كه بيان شدقائل نبود آن حبس زوجه

) و 149تا: چه در فرض دارايي و چه در فرض اعسار زوج ترديد كرده (طباطبايي، بي
ا ناتمام ر هستندحق حبس زوجه  ضمن انتقاد از معاوضه دانستن نكاح، رواياتي كه مستند

معارض دانسته و تنها دليل وجود چنين حكمي در فرض حال بودن مهر و  مبتالبهو 
) به عقيده 153: 1412روحاني، دانند (يماجماع فقيهان  آن راتوانايي زوج به پرداخت 

 راييدا فـرض نكاحبر وجود حق حبس در عقد  ادعايي مبنياجماع قدر متيقن از  ايشان،
در  بلكـه، شودياعسار زوج نمفرض ، معقد اجماع شامل ديگرزوج است؛ به عبارت 
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 .اسـت معركه آراء فقيهانزوجـه  بـرايصورت اعسار زوج، وجود حق حبس 
برخي انديشمندان از اين هم ) 154: 1412؛ روحاني، 392 :1368، حايري طباطبـايي(

 كه بين علما در بحث جواز راً اختالفـيظاه: «كه اندداشتهبيان  گونهاينفراتر رفته و 
ه ك ياهيهنگام دريافت مهر امتناع زوجه غيرمدخوله، از تسـليم خـودش بـه شـوهر تـا

 كنديشـته باشـد، وجود دارد، تنها زماني بروز ماحال بوده و شوهر هم استطاعت مـالي د
 ). 954: 1363،بحراني(»كه شوهر ناتوان از پرداخت مهريه نباشد

 ،بر پرداخت مهريه زوج تواناييمعتقد است تنها در صـورت  ابن ادريس حلي
دريافت كند،  شوهرشاز  تا زماني كه مهريـه را توانديزن م: «حـق حـبس وجـود دارد

 توان ماليدار نباشد و شوهر مهريه مدت خود را در اختيار او قرار ندهد مشروط به اينكه
زن نيز قبل از دخول تقاضاي پرداخت مهريه را اشد و و قادر به پرداخت مهريه ب داشته
ي در خصوص امتناع زن سؤالاين فقيه بزرگ در پاسخ . )591: 1410 ،ابن ادريس(»بنمايد

از تمكين و منوط كردن آن به قبض مهر در حالي كه شوهر توان پرداخت آن را ندارد 
 االمتناع من طاعة الزّوج ال يجوز لها« :ديفرمايمدانسته و  ليزابه صراحت حق حبس را 

و يجب عليها تسليم نفسها إليه سواء كان قبل الدخول أو بعده، إذا كان غير قادر علي 
) دليل ايشان اين است كه هر چند وظيفه زوج به 484:  1429(ابن ادريس، ». مهرها

مهريه) را كه در دست او زوجه (عنوان يكي از دو طرف معاوضه اين است كه ملك 
ست در اول ازمنه امكان به او تحويل دهد ولي شرع به فرد معسر اجازه عدم امانت ا

 )7044:  1419پرداخت داده است. (زنجاني، 
حق حبس زوجه و زوج در  دارايي و نداريعدم تفاوت  بيانضمن  عامليمرحوم 

 شودياز كـالم ابـن ادريـس اسـتظهار م«: ديفرمايمنسبت دادن اين ديدگاه به اكثر فقيهان 
اعسار  كه در صورت اعسار زوج، زن حق حبس ندارد و اين نظر نيكو است؛ زيـرا بـا

چيزي بر زوج واجب نيست و حق او (ضرورت تمكين) بدون هيچ معاوضي بـرگردن 
رسماً سقوط حق حبس زوجه  نيزمرحوم صاحب حـدائق ) 414: 1369،عاملي(.»زن است

شمرده است  نيكورا  و ديدگاه وي داده نسبت ادريسبه ابن  در صورت اعسـار زوج را
بـه واقـع  تركيرا نزد ادريـسابـن  مرحوم سبزواري نيز ديدگاه). 470: 1363،بحراني(

 ).219: 1416،سبزواريدانسـته اسـت (
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داليل شيخ انصاري نيز سقوط حق حبس ت و اعبار سياقاز  توانيمعالوه بر اين 
سقوط حق حبس  دليل: «سدينويمايشان  زوجه در فرض اعسار زوج را برداشت نمود

) را از تمكينزوج حق خود ( كه زمانيمطالبه مهر از معسر است. پس  ممنوعيتزوجه، 
به وي تسليم كند چون امتناع زوجه مطالبه نمود، بر زوجه واجب است حق زوج را  وي

ر د ويژهبه  حرام است طبعاًاز ايفاي وظايفش در قبال زوج عرفا ظلم محسوب شده و 
. )562: 1415 ،انصاري(» زوجه به اعسار زوج قبل از عقد واقف بوده باشد كهيصـورت

؛ ايشان داننديممرحوم روحاني نيز در صورت اعسار زوج حق حبس زوجه را ساقط 
للمرأة االمتناع من التمكين قبل الدخول حتي تقبض المهر، إال أن يكون المهر « :نديفرمايم

 )524تا: روحاني، بي(»معسرا، فال يجوز لها االمتناع مؤجال، او يكون الزوج
 
 . علم و جهل زوجه به اعسار يا ايسار زوج در زمان انعقاد عقد3.3

علم زوجه به اعسار و ايسار زوج  شوديمگونه كه از كالم برخي فقيهان استنباط آن
 باشد. رمؤثدر اسقاط يا بقاي حق حبس زوجه  توانديمبه هنگام انعقاد عقد نكاح 

ه كبعيد نيست : «نديفرمايم استفتاييدر جواب  اراكيمعاصر، مرحوم  فقهاياز 
به ازدواج گاه زوجه علم به فقر و عدم تمكن زوج داشته باشد و با اين حـال اقـدام هر

: 1373 ،اراكي( »، به منزله اسقاط حق مطالبه است و در اين صورت حق امتناع نـداردكند
نحو  در صورت اعسار كه [زوج مهـر را] به: «معتقدند نيزبهجت هللا امرحوم آيت. )191

، به طوري كه در عسر و حرج نيفتد، با پرداخت قسط اول، تمكين بر دهدياقساط م
 ).251: 1378(بهجـت،»زوجه واجب اسـت

قبل از دريافت مهر تمكين نكند، مشروط  تواندي[زن] م: «... نديگويمبرخي ديگر 
خبر نداشته باشد و در فرض اعسار اگر از سوي حاكم شرع  از اعسـار زوج بر اينكه قبالً

مكارم (.»شـود و شروع به پرداخت اقساط كند، زن بايد تمكين كند يبندقسط
برخي ديگر از انديشمندان معاصر نيز معتقدند با صدور حكم  ).941: 1386،شيرازي

 شوديقسط ساقط م ناوليمهر، حق حبس زوجه با پرداخت  تقسيطو  اعسار زوج
 ). 5831 :قضايياستفتائات  گنجينـه(
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خود تأثيري در سقوط خودياينكه علم و جهل به رسديمآنچه در اين مورد به نظر 
ي باشد بر اسقاط حق حبس به ااماره توانديميا عدم سقوط حق حبس ندارد بلكه 

با اين توضيح كه اگر زن به اعسار زوج آگاه باشد و در  عقد نكاحصورت شرط ضمن 
غيرقابل پرداخت در حال اعسار نمايد اين  هيمهرعين حال اقدام به انعقاد عقد نكاح با 

امر اماره سقوط حق وي محسوب خواهد شد. بر اين اساس نسبت به علم و جهل زوجه 
 مسئله خالي از سه وجه ذيل نيست:

دارد، در اين صورت اثبات اعسار در دادگاه كاشف از  زوجه به اعسار زوج علم
عدم ثبوت حق حبس براي زوجه از ابتدا خواهد بود لذا در فاصله زماني بين عقد و 

 اثبات اعسار زوجه ناشزه محسوب شده و از نفقه نيز محروم خواهد شد.
 تواندينمزوجه علم به ايسار زوج دارد، در اين صورت اثبات بعدي اعسار هم 

اجماعي كه فقيهان در مورد عدم  رسديمموجب سقوط حق حبس زوجه گردد؛ به نظر 
گونه كه برخي به همين فرض انصراف دارد، حتي آن اندكردهسقوط حق حبس ذكر 

گفت امتناع زن در حال تمكن زوج  توانيم) 268: 1415(انصاري،  اندكردهفقيهان بيان 
 لَيهِ عَ فَاعْتَدُوا عَلَيكمْ اعْتَدَي ن آيه آمده است: فَمَنِآيه اعتداء هم جايز است. در اي بنا بر
 اختالفي اندداشته) البته برخي انديشمندان نيز اظهار 194عَلَيكمْ (بقره،  اعْتَدَي مَا بِِمثْلِ

كه بين فقيهان در بحث جواز امتناع زوجه غير مدخوله تا دريافت مهر وجود دارد زماني 
: 1363ي داشته و ناتوان از پرداخت مهريه نباشد. (بحراني، است كه شوهر استطاعت مال

459( 
ارائه شده اثبات  ادله بنا برزوجه به اعسار يا ايسار جاهل است، در اين فرض 

 .شوديماعسار موجب اسقاط حق حبس از روز اثبات اعسار 
ع در متناا نديگويممسئله دو وجه دارد  كننديمشيخ انصاري نيز بعد از اينكه بيان 

در فرضي كه زن قبل  خصوصاًحرمت دارد  شرعاًحال اعسار عرفا ظلم است و در نتيجه 
ي كه داللت اادله) در اين حالت 265: 1415از عقد به اعسار مرد آگاه است (انصاري، 

بر حرمت امتناع زوجه و حرمت نشوز دارند بر مسئله داللت خواهند كرد، نظير اين 
مسئله موردي است كه مرد عالماً با زني ازدواج كند كه قابليت نزديكي ندارد در اين 
صورت فقيهان براي زوج حق حبس قائل نيستند زيرا زوج با اطالع خود بر آن اقدام 
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 )266: 1415كرده است. (انصاري، 
ي وحدت رويه رأعمومي براي  ئتيهاستداللي كه دادستان كل كشور در جلسه 

 در اين استدالل آمده است:رخي از موارد فوق اشاره كرده است، ارائه كرده به ب 708
 پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممكن است. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با

 انون اعسار كه در اين صورت مديون بايد مطابق قانونتوافق طرفين است و يا طبق ق
اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه 

عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عنداالستطاعه است. ادعاي توافق بر حال  و شرعاً
 بات اعسار و تقسيطزمان عقد نيز اوالً صحت ندارد و به فرض صحت شامل اث بودن در
عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن  شود، درآن نمي

داللت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر  مهريه عندالمطالبه
توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمي آن حاكم است و

و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طالق و فساد نيز ايجاب  ي. مصالح اجتماعنمود
اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در  كند كه بامي

 عالوهه شود بعمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نمي مقابل زوج دارد
ي عقد نكاح و تمكين حق مطلق است جز در مواردي ذات طيشرا حق تمكين از لوازم و

نكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع  شود؛ و عقد كه خالف آن احراز
 .تفسير و تبيين نمود
مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و  يموضوع تقاضا

رود و مطلق از بين نميامكان است و در صورت شك و يا ابهام حق  محدود به شرايط
هي ، وانگستيمطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح ن دليلي بر نفي حق

قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و در  قانون اعسار
و در محدوده خاص به اعسار عمل  ستيزوج با تكاليفي مواجه ن صورت اعسار عمالً

قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض  ينكهكند نه امي
اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل  آن است كه حكم

راهكارهاي  سوءاستفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و هاي غيرمتعارف ومهريه
براي زوجه نيز ميسّر است و نيز امكان عسر و حرج  ديگر برطرف شود در اين مورد
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ضمناً در  .برقرار باشد ييكند كه ارتباط زناشومي مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب
پرداخت  در حال اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان

 اقساط است و حسب استعالم از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام
تجديدنظر آمده است و  6طور كه قسمت اخير در رأي شعبه است همان نموده

در مورد  صراحت ندارد 1085نمايد. اوالً ماده نيز موجه نمي 19شعبه  هاياستدالل
گويد كه حال صورت مطلق را ميبر اساس حكم محكمه و بلكه به پرونده و تقسيط

وط به صورت مطلق است نه نظر صاحب جواهر نيز مرب باشد يا مؤجل (متن شرايع و
ندارد واال اختالف شعب نيز معنا نداشت لذا  موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت

 .ادعاي صراحت بالوجه است
 يشود؛ و ادعاي اينكه پرداخت قسمتاستنباط اينكه مهريه نيز بر كل مهريه اطالق مي

 بدون دليل است.تواند نافي حق حبس زوجه گردد اول الكالم است بلكه ادعاي نمي
گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد  اينكه
 ،ستيتواند تبديل به مؤجل نمايد، اين هم صحيح نطرفين بر آن توافق دارند، نمي نكاح

شود و چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي
صورت شود نوعاً امكان پرداخت بهها ذكر ميهاي اخير در دفترچهر دههكه د هاييمهريه

 ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و االستطاعه است. اينكه انتشار حال را
 قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است، ترديدي در حق مكتسب بودن

شود. چطور ذيصالح است و حقي نيز ضايع نمي، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ستين
زندان كردن . شود تا زوجه فرد غير ملئي را زنداني كندبضاعت زوج موجب مي عدم

نيز  فردي كه مالئت ندارد، خود خالف شرع است؛ و فرض اين است كه زوج از اول
 واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج

 زدائي نيز منافـات دارد. در هر صورت نظـر بههاي حبـسنمـاييـم. اين با سياسـتمي
 جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد است، ساير

 .مسائل بايد بر اساس مقررات ديگر پيگيري شود
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 . ادله سقوط حق حبس در فرض اعسار4
 . قاعده نفي عسر و حرج1.4

مشهور اسالمي است. به عقيده برخي از فقيهان  قواعدقاعده عسر و حرج يكي از 
معاصر اين قاعده در تمامي ابواب فقه كه شامل عبادات، معامالت، سياسات است، جاري 

است و در معني صعب، » يسر«متضاد » عسر«) واژه 365:  1401بجنوردي، شود (مي
رود. اين واژه در دن روزگار به كار ميتنگ، دشوار، بدخويي، مشكل، سخت و سخت ش

يا  »فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسْراً«خداوند فرموده است:  كهچنانقرآن كريم، به همين معني است؛ 
) بدين ترتيب، معناي عسر عبارت از صعوبت، 7طالق:( ».سَيجَْعلُ اللُّه بَعْدَ عُسْرٍ يسْراً«

ق محق( شود.ري و سختي تعبير ميمشقت و شدت است كه در فارسي از آن به دشوا
) حرج نيز در لغت به معني ضيق، تنگي، تنگنا، گناه و حرام است. 80:  1406داماد، 

اي كه موجب ء است، به گونهاند حرج در اصل به معني اجتماع و انبوهي شيگفته
) و نيز گفته شده 226:  1412اصفهاني، شود (حصول تصور ضيق و تنگي ميان آن اشيا 

 نيترنگتبرخي نيز حرج را به معني ». الحرج المكان الضّيق، الكثير الشجر، االثم«ت: اس
 )79:  1406محقق داماد، ( اند.دانسته» اضيق الضّيق«تنگنا و 

ي كه براي اثبات قاعده عسر و حرج مورد استناد قرار اادلهيكي از مهمترين 
مؤمنان را ملزم  77سوره حج است. خداوند سبحان پس از آنكه در آيه  78گيرد، آيه مي
ي فالح و رستگاري، به ركوع و سجود و پرستش هاراهكند كه براي گشايش مي

قَّ وَ جاهِدُوا فِي اللّهِ حَ«فرمايد: پروردگارشان قيام كنند و فاعل خير شوند، در آيه بعد مي
؛ جهاد كنيد در راه خداوند، ...»جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكمْ وَ ما جَعَلَ َعلَيكمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 

آن طوري كه شايسته جهاد در راه اوست. او شما را برگزيده و در دين براي شما حرجي 
 قرار نداده است.

هاد اصطالحي است و به قرينه آيه قبل، انجام دادن معني جهاد در اين آيه، اعم از ج
مندرج در آيه » دين«شود و معني واژه همه واجبات و ترك تمامي محرمات را شامل مي

نيز ظهور در كل احكام و تكاليف دارد و فقط به حكم ويژه جهاد داللت ندارد. به عالوه، 
رجي را از مؤمنان برداشته به اين معني است كه خداوند احكام ح» جعل«استعمال كلمه 
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) عالوه بر اين 82:  1406محقق داماد، . (است؛ نه آنكه مرفوع، موضوعات حرجي باشد
ده و اجماع استناد ش عقالع) و بناي ( نيمعصومبراي اثبات اين قاعده به رواياتي از ائمه 

ع حكم ) مطابق اين قاعده هر نو366:  1401؛ بجنوردي، 82:  1406محقق داماد، ( است.
حرجي در اسالم نفي شده است به اين معنا كه احكامي كه مستلزم حرج بر شخص 
باشند مرفوع خواهند بود و در اين خصوص تفاوتي بين احكام وضعي و تكليفي ديده 

 .شودينم
كه اغلب مصاديق روايات، حرج شخصي از  رسديمهرچند در بدو امر به نظر 

ران است؛ با اين حال، در ميان روايات مذكور مواردي قبيل نفي حكم جهاد از پيران و بيما
ي ناظر به نوع مردم حرجاز قبيل قصر نماز مسافر وجود دارد كه به موجب آن احكام 

مورد نفي قرار گرفته و عسر و حرج و مشقت مردم به عنوان حكمت تشريع حكم مطرح 
 )95: 1406محقق داماد، ( است.

د ي تعيين شده باشاهيمهركه در عقد نكاح چنان گفت: توانيمبر اساس اين قاعده 
كه شوهر توان پرداخت آن را نداشته باشد و توسط قاضي تقسيط شده باشد، قائل شدن 
به بقاي حق حبس و اعمال آن توسط زوجه به ويژه در فرضي كه مهريه سنگين بوده و 

بود. اين  پرداخت آن ساليان متمادي به طول انجامد باعث عسر و حرج زوج خواهد
حكم حرجي توسط قاعده نفي عسر و حرج برداشته خواهد شد و ديگر زن حق امتناع 

ثبوت عسر و  رسديماز انجام وظائف قانوني و شرعي خود را نخواهد داشت. به نظر 
حرج حداقل در مواردي كه مهريه سنگين بوده و پرداخت اقساط آن چندين سال به 

مكان ازدواج مجدد نبوده قطعي است و باعث سقوط و براي زوج نيز ا انجامديمطول 
حق حبس خواهد بود. چراكه در اين فرض زوج عالوه بر پرداخت مهريه بايد از منافع 

 نفقه زن را نيز بپردازد. هادگاهيدبرخي  بنا برازدواج محروم مانده و 
ي كه ممكن است مطرح شود اين است كه هرچند وجود حق حبس زوجه سؤال 

در فرض مذكور موجب عسروحرج است اما نفي اين حق هم مستلزم ورود ضرر به 
زوجه خواهد بود بنابراين اين دو قاعده با يكديگر تعارض خواهند كرد. در اين خصوص 

 دانندينمرا متوجه زوجه  در اين فرض ضرري اساساًبرخي فقيهان معاصر  اوالًبايد گفت 
ضرر زوجه از طريق اجبار زوج توسط حاكم قابل دفع است (روحاني،  نديگويمو 
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و شمول  بر فرض ورود ضرر به زوجه در صورت نفي حق حبس اًيثان) 151: 1412
. براي حل اين تعارض برخي كننديمالضرر نسبت به آن، الضرر با الحرج تعارض 

) اما برخي ديگر نيز اين دو قاعده را 538:  1427انصاري، ( داننديمالحرج را حاكم 
)؛ اگر اين 205: 1426بجنوردي، دانند (ينمرا جاري  كيچيهامتناني دانسته و در اينجا 

ديدگاه را بپذيريم براي يافتن حكم مسئله بايد به ساير ادله كه همان عمومات لزوم 
 لزوم تمكين زوجه بنماييم.اطاعت زوجه از زوجه است رجوع كنيم و حكم به 

 
 . قاعده الضرر2.4

براي اثبات سقوط حق حبس زوجه در  توانيمي كه فقهيكي از مهمترين قواعد 
فرض اعسار زوج به آن تمسك كرد قاعده الضرر است. مستند اين قاعده اخبار فراواني 

) در قرآن كريم نيز آياتي 19: 1414نراقي، ( .كنديماست كه داللت بر نفي ضرر و ضرار 
ضرر و مشتقات آن در موارد خاص، احكامي را ارائه  واژهوجود دارد كه با تصريح به 

را » الضرر«كرده است كه از باب تعليق حكم بر وصف، حاوي معناي عامي است كه 
ن ال فقيهابه عنوان يك قاعده تثبيت كند. در مورد مفاد قاعده الضرر هم اقو توانديم

نفي جنس است  »ال« مختلف است. دليل اين اختالف ديدگاه اين است كه معناي حقيقي
در عالم خارج  اصالًبر اينكه مدخول فيه  كنديمي وارد شود داللت اكلمهو بر سر هر 

 »الضرر و ال ضرار في االسالم« شوديموجود ندارد. پس در اين معنا آيا وقتي گفته 
چنين برداشتي  مسلماًه در عالم خارج در اسالم ضرري وجود ندارد. معنايش اين است ك

از متن روايت، برداشت ناصحيحي خواهد بود؛ چراكه موارد زيادي از ضرر را در خارج 
نيست كه هيچ ضرري در كار نباشد. در نتيجه مجبوريم از ظاهر  طورنياو  مينيبيم

خصوص مطرح شده است ديدگاه  روايت دست بكشيم. مشهورترين ديدگاهي كه در اين
. رنديگيمرا در تقدير » حكم« كلمهشيخ انصاري است: ايشان براي حذف اشكاالت وارده 

ال حكم ضرري في «كه  شوديم) در نتيجه معناي عبارت اين 160: 1427(انصاري، 
به عبارت ديگر هر حكمي كه از ناحيه شارع مقدس صادر گردد، اگر مستلزم » االسالم
» الضرر« قاعدهشد يا از جهت اجراي آن ضرري براي مردم حاصل شود، طبق ضرر با
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ي كه يكي از طرفين مغبون شده است حكم به امعاملهدر  مثالً. شوديمآن حكم برداشته 
لزوم معامله موجب ورود ضرر بر مغبون است در نتيجه به موجب قاعده الضرر حكم 

له ؛ در حالي كه معامشوديمغبون برداشته لزوم به منظور جلوگيري از ورود خسارت به م
به قوت خود باقي است و مغبون خيار فسخ خواهد داشت. مطابق اين ديدگاه چون حكم 

 ضرري وجود ندارد. اصالًضرري در اسالم وجود ندارد گويي 
حكم به بقاي حق حبس زوجه در فرضي كه زوج  مسلماًدر محل بحث ما هم 

توان مالي پرداخت مهريه او را نداشته و در نتيجه حكم به تقسيط آن صادر شده است 
براي زوج ضرري خواهد بود چراكه او نه تنها بايد اقساط مهريه را بپردازد بلكه بايد از 

نداشته باشد و به  منافع زوجه و زندگي مشترك محروم بوده و حق ازدواج مجدد را هم
 ملزم به پرداخت نفقه زوجه هم باشد. هادگاهيدعالوه مطابق برخي 

در خصوص جريان اين قاعده در اين مسئله ممكن است اين اشكال مطرح شود 
 دتوانينمكه قواعدي همچون الضرر و الحرج قواعدي امتناني هستند و امتنان بر زوج 

و شود. در جواب اين سخن بايد گفت كه موجب ايراد ضرر به زوجه و اسقاط حق ا
درست است اين قواعد امتناني هستند اما با دقت در مورد صدور اين قاعده كه ماجراي 

برداشت كرد كه ورود ضرر به طرف مقابل  گونهاين توانيمسمره بن جندب بود 
بين مانع از جريان اين قاعده باشد چراكه در آنجا هم كندن درخت او و از  تواندينم

ص) ( امبريپكه با اين وجود بازهم  شديمبردن ماده نزاع موجب ورود ضرر به سمره 
 حكم به قلع آن داد. 

 يمتماد يهاسال طياقساط مهر و نفقه  ، الـزام شـوهر بـه پرداخـترسديمبه نظر 
در كنار محروميت  مهر كامل پايـان پرداختتا  تمكينبه زوجه و عدم تعهد زوجه به 

بارز ضرر و حرج  مصاديقاز  امكان ازدواج مجدد به دليل شرط ضمن عقد، شوهر از
 .است اوليهبر ادله  حاكم كه يااست؛ قاعده شـده نفـيالضـرر  وسـيلهبه  كهاست 

در خصوص استدالل به الضرر در اينجا مطرح كرد اين  توانيماشكال ديگري كه 
است كه اگر عدم ايفاي وظائف زناشويي توسط زوجه باعث ضرر رسيدن به زوج خواهد 

موجب ورود ضرر به زوجه باشد. در  توانديمشد در طرف مقابل عدم دريافت مهر هم 
 رض كرده وگفت كه در اين فرض دو ضرر با يكديگر تعا توانيمجواب اين اشكال 
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و ما بايد براي يافتن راه حل به ساير ادله مراجعه  شونديمهر دو از درجه اعتبار ساقط 
و به  استكنيم كه در اينجا عمومات دال بر وجوب تبعيت و اطاعت زوجه از زوج 
. ميانرسيموسيله آن لزوم تمكين زوجه و انجام وظائف زناشويي توسط او را به اثبات 

ر صورتي جاري است كه قائل به لزوم انتخاب كمترين ضرر نباشيم اما البته اين حكم د
در چنين فرضي بايد ببينيم ضرر وارده به كداميك كمتر خواهد بود و آن را انتخاب و 

 )562:  1417خويي، ( ميبدانمقدم بر ديگري 
 
 . اقتضاي مصالح فردي و اجتماعي3.4

آن شريعت اسالم داللت دارند. قرنصوص معتبر ديني و عقل سليم بر هدفمند بودن 
) نه تنها 157؛ اعراف: 164؛ آل عمران: 213: 129:151بقره:( يمتعددكريم نيز در آيات 

، بلكه گاه براي احكام شمارديمبراي ارسال رسل و انزال كتب اهداف و نتايجي را بر 
) 103؛ توبه:97؛ مائده: 183بقره: ( .كنديمجزئي و خرد نيز نتيجه يا اغراض خاصي بيان 

 ع) نيز بر هدفمند بودن شريعت داللت دارد.( نيمعصوماحاديث زيادي از 
از امت بزرگ اسالم  هانحلهو  هافرقهبودن شريعت الهي را به همه  دارهدفبرخي 

 نسبت دانندينمحتي اشاعره كه افعال خداوند را تابع مصالح و مفاسد و هدف خاص 
كه خداوند  كنديم) عقل سليم نيز درك 155تا: ؛ رازي، بي257تا، ارموي، بياند (داده

نبوده و به دنبال هدف خاصي از وضع قوانين بوده  هدفيبحكيم در تشريع مقررات 
است. هدف شارع از وضع مقررات مذهبي چيزي جز مصالح فردي و اجتماعي و رسيدن 

) اين مصلحت 117-101: 1381يدوست، عل( ها نيست.به حيات پاكيزه و سعادت انسان
عليدوست، ( هم در استنباط احكام اوليه و هم در استنباط احكام ثانويه دخيل است.

1387 :35 ( 
بي شك وضع حق حبس براي زوجه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و به جهت 
مصلحتي تشريع شده است. هرچند پي بردن به مصلحت حقيقي وضع اين حكم آسان 

هدف از تشريع اين حكم نوعي حمايت از زوجه در برابر زوج  رسديماما به نظر  نيست
زوج) را به اداي خود (طرف مقابل  توانستهيمبوده است چراكه وي تنها از اين طريق 
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مهر ملزم كند. حال بايد ديد در فرضي كه زوج توان مالي پرداخت مهريه را ندارد آيا 
خير؟ بر فرض وجود مصلحت آيا با مصلحت مهمتري بازهم اين مصلحت وجود دارد يا 

 در تعارض نيست؟
از ديد ما مصلحت جامعه و حفظ ركن اصلي اجتماع كه همان خانواده است 

كه در چنين فرضي حق حبس را براي زوجه ثابت ندانسته و وي  كنديمگونه اقتضا اين
ا حدود صالح اجتماع نيز تچرا كه با اين كار م مييبنمارا تشويق به اداي وظائف زناشويي 

ي خانواده هادادگاهي مطرح شده در هاپرونده حجمخواهد شد از جمله از  نيتأمزيادي 
ي كمتري متالشي خواهند شد. به عالوه در چنين مواردي ممكن هاخانوادهكاسته شده و 

حق حبس و شروع زندگي مشترك باشد بنابراين  رها كردناست مصلحت زوجه نيز در 
 كنديممصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طالق و فساد ايجاب 

 در فرض اثبات اعسار زوج حق حبس زوجه ساقط گردد.
 . بناي عقال4.4

ف به اين معنا كه عدل و انصا استشيعه معتقد به حسن و قبح عقلي و ذاتي افعال 
حسن و نيكوست و ظلم و  ذاتاًبلكه  ،به دليل حكم شارع حسن پيدا نكرده است

ي داراي قبح ذاتي است و نهي شارع هم به همين حكم عقلي اشاره دارد چراكه انصافيب
 1427مرعشي، ( ».كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«در جاي خود ثابت شده است كه 

 )22:  1426؛ بهبهاني، 73:  1427؛ شيرازي، 129تا: راساني، بي؛ خ45: 
ي اخالقي است به معناي عدالت ورزي و اجراي هاخصلتانصاف كه از زيباترين 

 ميخواهيمهر خيري را براي خود  نكهياو  هاستآنقسط و اقرار به حقوق مردم و اداي 
براي ديگران  ميپسندينمد براي ديگران هم بخواهيم و هر زيان و ضرري كه براي خو

الي عالم عق شوديمهم نپسنديم؛ اين مفهوم در حقوق غرب بيشتر با حسن نيت شناخته 
 داننديم، انصاف را نيز نيكو وبي انصافي را قبيح داننديمكه عدالت را نيكو  گونههمان

 خود دليل لزوم مراعات انصاف از ديد ايشان است. عقالو اين بناي 
كه از ديد ايشان الزام مرد به  مينيبيمحال در محل بحث ما با مراجعه به آراء عقال 

مهريه و محروميت او از منافع زوجه و ناتواني او در تشكيل  بلندمدتپرداخت اقساط 
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خانواده به دليل اعمال حق قانوني زوجه بر امتناع از انجام تكاليف زناشويي تا دريافت 
ي است و اگر قرار باشد خودشان دچار چنين حالتي بشوند نصافايبتمام مهريه، عين 

چرا كه عقل سليم از چنين كاري منع خواهد كرد. با  كنندينمهرگز اقدام به ازدواج 
احكام صادره توسط عقل از جانب شرع  دييتأتوجه به مقدمه بيان شده در خصوص 

اع چنين فرضي حق امتن عقل در همچنان كهدست يافت كه  توانيممقدس به اين نتيجه 
، شرع هم اين حق را در موردي كه شوهر معسر و ناتوان از شناسدينمبراي زوجه 

 اسدشنينمبه رسميت  انجامديمپرداخت مهريه باشد و پرداخت تدريجي آن هم به طول 
 چراكه خالف انصاف است.

 
 . مذاق شريعت5.4

مذاق شريعت به معناي سبك، آهنگ و روش شارع در جعل احكام است در جايي 
كه دليل ظاهر و قطعي براي استناد حكم وجود ندارد، ولي از آنجايي كه حكم با روش 

 توانيم. مذاق شريعت را شوديمشارع در آن احكام مناسبت دارد حكم مسئله روشن 
ي باشد از باب قطع حجت است و ظني آن برآيند ادله عقلي و نقلي دانست كه اگر قطع

 . مذاقرديگيمنيز در صورتي كه همراه با اطمينان باشد حجيت خود را از بناي عقال 
شريعت به معناي برداشت فقيه متبحر از مباني احكام فقهي است كه در موارد فقدان ادله 

» وح قانونر«در حقوق نيز واژه  دينمايمخاص و عمومات و قواعد كلي به آن تمسك 
بيانگر همين معناست؛ براي مثال در مواردي كه دو نفر ادعاي مالكيت بر مالي دارند و 
هر دو نيز در آن تصرف و تسلط راند فقيهان به قاعده عدل و انصاف تمسك نموده و 

اي موافق مذاق شريعت . قاعده عدل و انصاف قاعدهكننديمآن مال را بين آن دو نصف 
دل و انصاف از مباني اوليه احكام شرعي است. نخستين بار صاحب است زيرا رعايت ع

كه  كنديمجواهر مذاق شريعت را مطرح كرده و شناخت آن را معرفتي خدادادي معرفي 
) از جمله مصاديق مذاق 195تا: نجفي، بياست (به برخي از بندگان خود روزي كرده 

 )161: 1390عليشاهي قلعه جويي، ( شريعت، تسهيل بر مردم است.
مكارم شيرازي ضمن نقد و بررسي ادله ارائه شده  اهللاتيآاز ميان فقيهان معاصر نيز 
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از سوي كساني كه حق حبس را مطلق دانسته و تفاوتي بين فرض اعسار و ايسار زوج 
قائل نيستند و رد ادعاي اجماع مطرح شده توسط ايشان در صحت حق حبس در فرض 

. ايشان داننديمخالف مذاق شريعت و روح حاكم بر آن  راآن اعسار زوج ترديد كرده و 
پذيرش بقاي حق حبس زوجه در فرض اعسار زوج لوازمي « :نديفرمايمدر اين خصوص 

دارد كه پذيرش آن لوازم از مذاق شرع بعيد است، يعني اگر مهريه سنگين باشد و زوج 
طول بكشد كه تمام مهر هم توانايي پرداخت آن را نداشته باشد، شايد حدود چهل سال 

سازد. عالوه بر اين آيا در اين چهل سال را به زوجه بپردازد و اين با روح ازدواج نمي
اند بايد نفقه بدهد چون عدم تمكين زوجه به حقّ است الزم است زوج نفقه بدهد؟ گفته

اند. نفقه است و اهل سنت هم بر وجوب نفقه در اين فرض تصريح كرده مستحقبنابراين 
اي را توانيم چنين برنامهآيا چنين كاري با مذاق شريعت اسالمي سازگار است؟ آيا ما مي

كه اين  گونههمان رسديم) به نظر 53:  1424به گردن زوج بيندازيم؟ (مكارم شيرازي، 
بس زوجه در چنين فرضي مخالف با روح حاكم بر قول به بقاي حق ح ديفرمايمفقيه 

ا اين حق ر توانينمنهاد خانواده و جايگاه ويژه آن در نظام اجتماعي بوده و به اين دليل 
اعسار و ايسار شوهر) جاري دانست. آنچه واضح است فروض (مطلق دانسته و در تمام 

پيدا  به حكم شرعي قطعاينكه يك فقيه ممكن است مذاق را فقط در جايي بكار ببرد كه 
اين قطع ممكن است در جايي حاصل شود كه هيچ نص شرعي وجود ندارد  ؛كرده باشد

در جايي هم حاصل شود كه نص شرعي مخالفي وجود دارد ولي فقيه  توانديمكه چنان
: 1388(عليدوست،  پردازديمبا تكيه بر مذاق به توجيه آن نص مخالف يا حتي طرد آن 

نيز استناد به مذاق شريعت براي تعيين محل انصراف ادله وجود حق حبس ) در اينجا 13
ادله موجود را با توجه به اين مذاق به  توانيمكه  صورتنيبد ديآيمبراي زوجه به كار 

موردي منصرف دانست كه زوج در حال عقد معسر از پرداخت مهريه نبوده و زوجه نيز 
 به آن عالم باشد.

 
 اطاعت زن از شوهر. عمومات لزوم 6.4

ونه گبرخي از فقيهان براي اثبات عدم وجود حق حبس زن در فرض اعسار زوج اين



 139                   زوجه حبس حق بر زوج اعسار اثر حقوقي -فقهي بررسي

 

ل ي در مقابل طرف مقابافهيوظعقد نكاح هريك از طرفين  بر اساسكه  اندكردهاستدالل 
انجام دهد؛ به عبارت ديگر مطابق عقد نكاح زن ملزم به  آن رابه عهده دارد كه بايد 

و در مقابل  شوديمجه و اطاعت از او و انجام وظائف زناشويي در قبال او تمكين از زو
. حال مطابق ادله ثبوت حق حبس، در صورتي كه شوديممرد نيز متعهد به پرداخت مهر 

مرد توان پرداخت مهريه را داشته باشد اما از پرداخت آن خودداري كند، تكليف زن به 
مشروط به اداي مهر خواهد بود اما در ساير اطاعت از شوهر نيز ساقط خواهد شد و 

موارد از جمله فرض اعسار زوج عمومات مربوط به وجوب اطاعت و انقياد از زوج 
:  1412روحاني، ( حاكم بوده و مطابق آن زن موظف به تمكين از شوهر خواهد بود.

153 ( 
اس بر اس البته در اين مورد نيز آنچه امروز در محاكم دادگستري مجري است اينكه

تمكين عبارت است از تمكين عام و نه تمكين  9/3/1390 -718ي وحدت رويه رأ
 تا پرداخت مهريه به او از مطلق تمكين امتناع نمايد. توانديمخاص يعني زن 

زوج  ريتأخبه دليل  تواندينمعالوه بر اين تعهد طرفين جدا از يكديگر بوده و زن 
ت مهر از انجام تعهد خود خودداري كند و اين به در انجام تعهد خويش مبني بر پرداخ

كاشف ( .استمعناي عدم وجود حق حبس در صورت اعسار زوج از ديد اين فقيهان 
) به عالوه از ديد اين فقيهان رواياتي كه مستند ديگر فقيهان براي 216:  1422الغطاء، 

مهر  از اثبات حق حبس است در صورتي كه آن را حمل بر استحباب پرداخت بخشي
قبل از مواقعه ندانيم، مختص موردي است كه مهر حال بوده و مرد نيز توان پرداخت آن 
را داشته باشد و از فرضي كه مرد معسر بوده و ناتوان از پرداخت مهر باشد منصرف 

 )153: 1412؛ روحاني، 216 :1422كاشف الغطاء، ( است.
 
 . اقدام زن به اسقاط حق حبس7.4

از ديد برخي فقيهان چون مرسوم و متعارف در تمام ازمنه اين بوده است كه تمامي  
 گونه بوده است، پسشده و سنت هم به همينيا بعضي از مهر قبل از دخول پرداخت مي

اگر عقدي به صورت مطلق (بدون اشتراط پرداخت تمامي يا بعضي از مهر قبل از دخول) 
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د گردود و نازل منزله شرط ارتكازي ضمن عقد ميشواقع شود به متعارف منصرف مي
كه بايد قبل از دخول، پرداخت نمايد، پس اگر زوج نپردازد، براي زوجه، حق امتناع از 
تمكين وجود دارد. به بيان ديگر حتي صورت مطلق هم (به خاطر متعارف بودن مشروط) 

نمايد تخلف  گردد كه اگر زوج بخواهد قبل از پرداخت، دخولحمل بر مشروط مي
 كه دليل شوديمگونه برداشت ) از اين بيان اين7024: 1419زنجاني، ( آيد.شرط پديد مي

اينكه پرداخت مهريه قبل از دخول الزم دانسته شده است عرف حاكم در آن زمان بوده 
شود كه متعارفاً در نكاح، چنين حقي وجود ندارد اما در حال حاضر مالحظه مي؛ است

ل داند، زوج قبهاي سنگين) زوجه ميمخصوصاً با توجه به مهريهموارد (شتر زيرا در بي
از مباشرت توانايي پرداخت تمامي مهر را ندارد و با توجه به اين نكته، اقدام به ازدواج 

توان گفت اينكه تا وقت توانايي و قدرت بر پرداخت، مباشرت را نموده است و مي
و شروط ارتكازي بين اشخاص است. بلي اين كالم تأخير بيندازند نيز خالف متعارف 

در مواردي است كه زوجه عالماً اقدام به ازدواج كرده باشد، ولي اگر زوجه به عدم 
قدرت بر پرداخت عالم نباشد و گمان داشته كه قبل از مباشرت، تمام مهر و لو سنگين 

 س به حسب نوعكند كه مورد نادري نيز هست، چنين نيست. پهم باشد را دريافت مي
:  1419زنجاني، ( ي زوجه وجود ندارد.برارسد در اين فرع حق امتناع موارد به نظر مي

7044( 
زوج تفـاوت قائـل  ايسـاراعسار و  بينبه طور مطلق  نتوانيماگر هم  بنابراين

 و تمكنزوجه در زمان عقد نسبت به عدم  كه جاييگفت در  توانيكم م، دستشـويم
 اي گونه است)كه در اغلب موارد نيز ايندر پرداخت مهر علم داشته باشد (زوج  ناتواني

قاعده «، به لحاظ يابددست  نوعيعلم  يكبتواند به  مقاميهو  حاليه قرايناگر از  حتي
گونه كه برخي از فقيهان بيان اين آن برعالوه ، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد. »اقدام
اخت داقدام زوجه بر انعقاد نكاح با علم به نداري و اعسار زوج از پر توانياند مكرده

مهريه او را اسقاط ضمني حق حبس دانست چراكه خود او عالم به اين بوده كه امكان 
اقدام به  اين و با وجود تسليم مهر در زمان عقد و يا بالفاصله بعد از آن وجود ندارد

 )153: 1412روحاني،( ازدواج با اين شخص كرده است.
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 . روايات8.4

برخي از محدثين فقيهان بعد از ذكر رواياتي كه مستند مخالفين سقوط حق امتناع 
داخت كه بعد از پر رنديگيمو از اين روايات نتيجه  كننديمزوجه هستند رواياتي را نقل 

 .قسمتي از مهريه و حتي پرداخت چيزي غير از مهريه به شكل هديه زن حق امتناع ندارد
 )468: 1405(بحراني، 

 
 گيري. نتيجه5

م در فرض علگفت سقوط حق حبس زوجـه  توانيبا توجه به مباحث گذشته م
انصاف و عدل و مذاق حقوقي، با قواعد زوجه به اعسار زوج به هنگام انعقاد عقد نكاح 

 يلذ، توجه به عوامل كنديم تقويتنظر را  اينسازگار اسـت و آنچه  بيشتر شريعت
 است: 

 توانينم ولياز دسته ابواب معامالت، به مفهوم عام است،  نكاحهرچند  :اوالً
 سـاريو  جاري نكاحمعامالت معوض را به طور تمام در مورد  عموميقواعد  واقعـاً

 يخانوادگروابط  اخالقي ماهيتاست و با  مغايرامر با قداست خانواده  اين زيرا دانسـت؛
عالوه بر اين شارع نيز اين عقد را در موارد متعددي تابع قواعد عمومي . نيستسازگار 

اگر عوض و مهر فاسد باشد (مثل اينكه خمر و  مثالًندانسته است  عقودحاكم بر ساير 
اي را كه ملك او نبوده مهر قرار دهد) مهر باطل اند و يا خانهخنزير را مهر قرار داده

كه در معاوضه اگر يكي از طرفين فاسد باشد،  است، ولي عقد باطل نيست، در حالي
معامله باطل است. به عالوه در تمام ابواب معاوضات، مغبون خيار فسخ دارد ولي در 

داد بايد صد سكه مهر قرار مي مثالًباب نكاح اگر كسي مغبون شود، خيار غبن ندارد 
آورد، ولي در ميو يا در معاوضه هر عيبي، خيار عيب  ولي دويست سكه قرار داده است

 آورد.نكاح بعضي از عيوب خيار عيب مي
ي هاسالبيان شد الزام شوهر به پرداخت اقساط مهر و نفقه طي  همچنان كه: اًيثان

متمادي به زوجه و عدم تعهد زوج به تمكين تا دريافت تمام مهر از مصاديق بارز ضرر 
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ه كه بر ادله احكام اولي ررو حرج است كه به وسيله قواعد فقهي نفي عسر و حرج و الض
 حاكم هستند، نفي شده است

مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طالق و فساد نيز  ثالثاً 
كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي  كنديمايجاب 

 .شودينمكين زوجه كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تم
پذيرفت كه زوج  توانينمكه  كنديمعقل كه يكي از ادله اربعه است درك  رابعاً

به مدت چهل سال باشد و آنگاه كه مهر كامل  مثالًملزم به پرداخت اقساط مهر و نفقه 
ي گونه كه از برخپرداخت شد زوجه ملزم به تمكين شود. اسالم دين عقالنيت است و آن

 .رديپذينمصر هم نقل شد هيچ عقلي اين معنا را فقيهان معا
 

 منابع

 الف. فارسي

 .، قم: دفتر آيت اهللا اراكي»بخش استفتائات«المسائل توضيح )، 1373اراكي، محسن(
 تهران: انتشارات اسالميه. ،نيدحقوق م)، 1386سيد حسن(امامي، 

 ، تهران: مؤسسه عروج.قواعد فقهيه)، 1401بجنوردي، سيد محمد(
 ي بهجت.العظماهللاتيآ، قم: دفتر توضيح المسائل)، 1378بهجت، محمدتقي(
 ، تهران: گنج دانش.ترمينولوژي حقوق)، 1376(محمدجعفرجعفري لنگرودي، 

دو ، »ي سنگينهاهيمهرامكان سنجي جعل قانون براي منع «)، 1394(دمحمديسرضوي، 
ه سال بيستم، شمار فصلنامه علمي ترويجي فقه و حقوق خانواده(نداي صادق)،

63 ،141-165. 
 پرداز.، قم: مؤسسه پژوهشي رايكتاب نكاح)، 1419زنجاني، سيد موسي (

حق حبس در نظام حقوقي خانواده در «)، 90بهار و تابستان فائزه (عظيم زاده اردبيلي، 
 .27-5، 54، شماره مجله فقه و حقوق خانواده، »اسالم

تهران: موسسه فرهنگي دانش و انديشه  قل،فقه و ع)، 1381(ابوالقاسمعليدوست، 
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 معاصر.
، مجله فقه و حقوق اسالمي ،»مصلحت در فقه اماميه«)، 1387عليدوست، ابوالقاسم(

 .58-35، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 18شماره 
استناد فقهي به مذاق شريعت در بوته «)، 1388عليدوست، ابوالقاسم و عشايري منفرد (

 36-7، 22، سال ششم، شماره حقوق اسالميمجله ، »نقد
چيستي و كاركردهاي «)، 1390عليشاهي قلعه جوقي، ابوالفضل؛ ناصري مقدم، حسين(

 193-157، 1/86، شماره پياپي و اصول فقه مطالعات اسالمي؛، »مذاق شريعت
 ، تهران: چاپخانه سپهر.فرهنگ فارسي عميد)، 1363عميد، حسن(

 فقه و حقوق خانواده،، »عسر و حرج ناشي از اعمال حق حبس«)، 1391زهرا (فتاح زاده، 
 .48-29، 57شماره 
، »بررسي فقهي حقوقي چگونگي حق حبس در نكاح«)، 1390محمود(قيوم زاده، 

 .178-153، 26ساله هشتم، شماره  هاي فقه و حقوق اسالمي،فصلنامه پژوهش
 .به نشرتهران: انتشارات ، قواعد عمومي قراردادها)، 1368ناصر(كاتوزيان، 

 ، تهران: دانشگاه تهران.حقوق خانواده)، 1375كاتوزيان، ناصر(
 تهران: انتشارات ميزان. حقوق مدني، عقود معين،)، 1385كاتوزيان، ناصر(

)، قم: دفتر آموزش و تدوين متون فقهي معاونت آموزش 1385(گنجينه استفتائات قضائي
 قوه قضائيه.

 ، تهران: مركز نشر علوم اسالمي. قواعد فقه)، 1406في(محقق داماد، سيد مصط
 ، تهران: نشر ميزان. هاي نو در حقوقديدگاه )،1427مرعشي، سيد محمدحسن(

 قم: آدينه سبز. رساله عمليه،)، 1386ناصر(مكارم شيرازي، 

 ب. عربي
 قرآن كريم.

قم: انتشارات ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي)، 1410ابن ادريس، محمد بن منصور(
 اسالمي حوزه علميه قم.
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 ،أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة)، 1429ابن ادريس، محمد بن منصور(
 قم: دليل ما.

قم: مؤسسه غنية النزوع إلي علمي األصول و الفروع، )، 1417ابن زهره، حمزه بن علي(
 امام صادق عليه السالم.

، تحقيق ل من المحصول في اصول الفقهالحاص)، تابيحسين( بن ارموي، محمد
 عبدالسالم محمود ابوناجي، بيروت: دارالمدار االسالمي.

 -، بيروت: دار العلم مفردات ألفاظ القرآن)، 1412محمد( بن حسين اصفهاني، ابوالقاسم
 الدار الشامية.

، قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيخ كتاب النكاح)، 1415انصاري، شيخ مرتضي(
 انصاري. 

 ، قم: مجمع الفكر االسالمي.فرائد االصول)، 1427انصاري، شيخ مرتضي(
 : انتشارات دليل ما.قم القواعد الفقهيه،)، 1426حسن(بجنوردي، سيد 
، قم: دفتر انتشارات الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة)، 1363(بحراني، يوسف

 اسالمي حوزه علميه قم.
 اتانتشار دفتر ، قم:الطاهرة العترة أحكام في الناضرة الحدائق)، 1405(يوسف بحرانى،
 علميه قم. حوزه اسالمى

 ، قم: مؤسسة العالمة المجدد الوحيد البهبهاني. اشية الوافي)، 1426(محمدباقربهبهاني، 
 م.السال عليهم البيت آل قم: مؤسسه، الشيعة وسائل)، 1409حسن( بن محمد، عاملي حرّ

، اصفهان: كتابخانه عمومي امام اميرالمؤمنين لكافي في الفقها)، 1403حلبي، ابوالصالح(
 عليه السالم.

 ، قم: انتشاراتالمهذب البارع في شرح المختصر النافع)، 1407احمد( نيالدجمالحلّي، 
 اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه.

 ، تهران: انتشارات استقالل.االسالمشرايع)، 1373محقق حلي، نجم الدين(
 نا.، بيالعقل و الشرعقاعدة المالزمة بين)، تابي( محمدكاظمخراساني، 

 ، بيروت: الدار االسالميه.تحريرالوسيلهتا)، (بي اهللاروحخميني، سيد 
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للبهسودي، قم:  الخوئي بحث ، تقريرمصباح االصول)، 1417خويي، سيدابوالقاسم (
 الداوري. مكتبة

 بي جا. تفسير مفاتح الغيب)،( ريالكبالتفسير )، تابيرازي، فخر (
 ، بي جا.منهاج الصالحين)، تابيروحاني، سيد صادق(
مدرسه امام  -، قم، دار الكتاب فقه الصادق عليه السالم)، 1412روحاني، سيدصادق(

 صادق (ع)،
 تهران:، الخيارات كتاب - األرقي الفقه إلي المرتقي)، 1420(سيدمحمد، روحاني

 )،الجلي دار( الثقافية للتحقيقات الجليل مؤسسة
 .نا،  قم: بينظام النكاح في الشريعة اإلسالمية الغراء)، تابيجعفر (سبحاني، 

، قم: أرجوزة في الفقه -شرح نبراس الهدي )، 1421سبزواري، هادي بن مهدي(
 انتشارات بيدار. 

 .ميه قدفتر انتشارات اسالمي حوزه علم :، قمكفاية األحكام )،1423(سبزواري، محمدباقر
دفتر آية اهللا  -، قم: مؤسسه المنار مهذّب األحكام)، 1416سبزواري، سيد عبداالعلي(

 سبزواري. 
: ، بيروتمسالك األفهام إلي تنقيح شرائع اإلسالم)، 1414(عليالدين بنزينشهيدثاني، 

 مؤسسة البالغ.
 ي(محشّ قيةاللمعة الدمشالروضة البهية في شرح)، 1410(يعلالدين بنشهيدثاني، زين

 داوري. كتابفروشي قم: ،)كالنتر
، بيروت: مؤسسة الوعي الفقه، الرأي العام و اإلعالم)، 1427شيرازي، سيد محمد(

 دار العلوم.-اإلسالمي
، قم: الشرح الصغير في شرح مختصر النافع)، 1368(يعلطباطبايي حائري، سيد

 انتشارات كتابخانه آية اهللا مرعشي نجفي.
، تهران: المكتبة المرتضوية المبسوط في فقه اإلمامية)، 1387حسن( طوسي، محمدبن

 إلحياء اآلثار الجعفرية.
، بيروت: دار الكتاب النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي)، 1400حسن ( طوسي، محمدبن
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 العربي.
 اإلسالمية. دارالكتب تهران:، األحكام تهذيب)، 1407حسن( محمدبن، طوسي
 ، بيروت: مؤسسه آل البيت عليهم السالم. مدارك األحكام)، 1369(محمد بن عليعاملي، 

 نهاية المرام في شرح مختصر شرائع اإلسالم،)، 1411(يعاملي، محمد بن علي موسو
 .دفتر انتشارات اسالمي حوزه علميه قم: قم

، جامع المقاصد في شرح القواعد)، 1414(نيعاملي كركي، محقق ثاني، علي بن حس
 .مؤسسه آل البيت عليهم السالم :قم

، قم: دفتر انتشارات اسالمي حوزه قواعد االحكام)، 1413(عالمه حلي، حسن بن يوسف
 علميه قم. 

، تحرير األحكام الشرعية علي مذهب اإلمامية)، 1420(عالمه حلّي، حسن بن يوسف
 قم: مؤسسه امام صادق (ع)،
، قم: ز في شرح مختصر النافعكشف الرمو)، 1417فاضل آبي ، حسن بن ابي طالب(

 انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 
مؤسسه : ، نجفكتاب النكاح -أنوار الفقاهة  )،1422(كاشف الغطاء، حسن بن جعفر

 .كاشف الغطاء
 قم: كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد. المقنعة،)، 1413مفيد، محمدبن نعمان(

 ، قم، انتشارات مدرسه امام علي عليه السالم.لنكاحاكتاب)، 1424ناصر(مكارم شيرازي، 
 .بصيرتي مكتبه قم: منشورات، عوائدااليام )،1414، احمد(نراقي

، قم: دار الكتب اإلسالمجواهرالكالم في شرح شرائع)، 1367نجفي، شيخ محمدحسن(
 االسالميه.

بيروت:  االسالم،جواهرالكالم في شرح شرايعتا)، بيحسن(نجفي، شيخ محمد
 داراالحياءالتراث العربي. 

 انتشارات :قم ،الجواهرالفخرية في شرح الروضةالبهية )،1426(اهللاوجداني فخر، قدرت
 .سماء قلم


