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(تاریخ دریافت ،1398/8/25 :تاریخ پذیرش)1399/2/2 :

چکیده
ازدواج شخص بیمار منجر به فوت و آثاری که بر آن مترتب میشود از مسائل اختالفی بین
امامیه و اهلسنت است .بررسی تطبیقی آراء فقها در این زمینه بیانگر آن است فقهای امامیه
در ازدواج مرد بیمار ،برای جلوگیری از ضرر رساندن زوج به وراث و ترتب آثار بر ازدواج
وی ،نزدیکی را شرط صحت ازدواج و ترتب آثار مهریه و ارث بر آن قرار دادهاند و در
صورت عدم نزدیکی و فوت بیمار ،عقد نکاح را باطل میدانند ولی مراد ،بطالن حقیقی
نیست ،بلکه مراد آن است که احکام عقد نکاح مثل مهریه ،ارث و عده وفات بر آن مترتب
نخواهد شد؛ چرا که اگر مراد از بطالن ،بطالن حقیقی باشد ،خلف و دور الزم میآید .این
در حالی است که فقهای امامیه صحت ازدواج زن بیمار و ترتب آثار عقد نکاح بر آن را
مشروط به نزدیکی ندانستهاند .جمهور فقهای اهلسنت بهجز مالکیه ،ازدواج مرد یا زن بیمار
را مطلقاً (چه نزدیکی صورت گرفته باشد ،چه نگرفته باشد) صحیح دانسته و در صورت
فوت زوج بیمار معتقدند زوجه مستحق دریافت مهرالمسمی و ارث است و زوج نیز در
صورت فوت زوجه بیمار مستحق ارث است ،فقهای مالکیه از مذاهب اهلسنت ،بین موردی
که زوجه از بیماری مرد آگاه باشد و موردی که آگاهی نداشته باشد ،قائل به تفصیل شده و
معتقدند گرچه در هر دو مورد عقد ازدواج باطل است ولی در صورت عدم آگاهی ،زوجه
میتواند پس از بهبودی زوج از بیماری ،مهریه خود را دریافت نماید.
 .1دانشیار گروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه یزدhabuey@yazd.ac.ir /
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)/
f.mohammadi1315@gmail.com
 .3دانشیار گروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه یزدtavallaei@yazd.ac.ir /

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 15

244

کلیدواژهها :ازدواج بیمار ،مرض موت ،فقه ،مذاهب اسالمی ،سد ذرایع.

طرح مسئله
یکی از مباحثی که در احوال شخصیه و مباحث خانوده مطرح میشود و دارای احکام
متفاوتی نسبت به زمان سالمتی است ،ازدواج در مرض موت و آثار مترتب بر آن است،
مسئله مذکور از مسائل اختالفی بین مذاهب خمسه است که هر یک از مذاهب اسالمی به
تفصیل به بحث در این مورد پرداختهاند .با توجه به اهمیت مسئله و اختالفاتی که در مذاهب
اسالمی پیرامون این موضوع وجود داشت ،تصمیم بر آن شد تا از زوایای مختلف بحث و
بررسی شود.
در متون فقهی امامیه ،مخصوصاً در بحث ارث بحثی به ازدواج بیمار اختصاص داده شده
است و همچنین مسئله مذکور یکی از مسائل اختالفی بین فقیهان اهلسنت در قرن دوم
هجری قمری بوده است و فقهای اهلسنت در کتب خود بابی را به ازدواج بیمار اختصاص
داده و در آن به بیان مباحث مربوط به ارث و مهریه پرداختهاند .در مقایسه بین مذهب امامیه
و فقیهان اهلسنت در قرن دوم ،نکته قابل توجه اینکه فقهای اهلسنت در مورد ازدواج بیمار
تفاوتی میان مرد و زن بیمار قائل نشدهاند ،در حالی که مشهور فقهای امامیه میان حکم
ازدواج مرد و زن بیمار تفصیل قائل شده و احکام خاصی بر ازدواج هر یک بیان نمودهاند.
همچنین فقهای امامیه صحت ازدواج بیمار را مشروط به نزدیکی و بهبود از بیماری دانستهاند
و در صورت محقق نشدن شروط ،ازدواج بیمار را باطل میدانند ،در حالی که گروهی از
فقهای اهل سنت ،ازدواج بیمار را در هر حال باطل دانسته و احکام مترتب بر ازدواج را
منتفی دانستهاند و گروهی دیگر ازدواج بیمار را مطلقاً صحیح میدانند.
مهمترین سؤاالتی که در این زمینه وجود دارد این است که :مراد از مرض موت چیست؟
حکم ازدواج بیمار و آثار آن در مذاهب خمسه چیست؟ در صورت فوت شخص بیمار ،در
اثر بیماری غیر از بیماری زمان عقد ،چه حکمی بر ازدواجش جاری میشود؟ آیا نوع
بیماری در حکم مسئله تاثیری دارد؟
در این پژوهش سعی میشود ماهیت بیماری ،نظرات ،مبانی و ادله هر یک از مذاهب
اسالمی ،حکم ازدواج مرد و زن در زمان بیماری و دلیل اختالف نظر بین فقها بررسی شود.
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مفهوم بیماری
بیماری در متون فقهی مفهوم و اصطالح خاصی است که تنها یک مورد از آن را میتوان
مشمول حکم فقهی قرار داد و آن بیماری مشرف به موت است .درباره مفهوم بیماری مشرف
به موت بین فقهای امامیه تعاریف متعددی بیان شده است و فقهای امامیه در این باب که
ضابطه بیماری حقیقت شرعیه یا حقیقت عرفیه است اختالف نظر دارند .برخی از فقهای
امامیه معتقدند عنوان بیماری که در روایات وارد شده است ،مطلق بیمار را شامل نمیشود،
بلکه تنها شامل بیماری است ،که موت غالباً و عرفاً مستند به همین بیماری باشد (سند،
1429ق .)354/2 ،برخی بیماری مشرف به موت را بر بیماریهایی منطبق دانستهاند که
پزشکان بر کشنده بودن آنها اتفاق نظر دارند (حلی1388 ،ق524 ،؛ محقق کرکی1414 ،ق،
 .) 97/11برخی نیز عرف را جایگزین نظر پزشکان نموده و معتقدند اگر عرف مرضی را
کشنده قلمداد کند ،مرض موت تلقی شده و برای مشرف به موت بودن آن شرط دیگری
الزم نیست.
مشهور فقهای اهلسنت معتقدند بیماری مخوف متصل به موت آن است که عادتاً موجب
مرگ شود (زحیلی1405 ،ق6572/9 ،؛ محسنی1424 ،ق255/1 ،؛ ماوردی1419 ،ق،
 )319/8و دارای دو وصف مخوف و متصل به موت باشد (محسنی1424 ،ق.)255/1 ،
برخی دیگر هر مرضی که فرد در آن بیماری از موت در امان نیست و خوف از تلف در آن
وجود دارد را بیماری مشرف به موت قلمداد نمودهاند (شربینی1428 ،ق.)82/4 ،
با توجه به تعاریف فوقالذکر و طبق قیودی که در شرع برای بیماری مشرف به موت در
نظر گرفته شده است میتوان گفت بیماری مشرف به موت حقیقت شرعیه بوده و باید مخوف
باشد و غالباً و عادتاً موجب موت گردد .همچنین بیماری متصل به موت باشد.

نظرات در خصوص ازدواج شخص بیمار
در مورد حکم وضعی ازدواج بیمار سه نظریه از فقهای فریقین مطرح شده است که در این
مجال این سه نظریه و مستندات آن بیان گردیده و نهایتاً ارزیابی شده است.
 .1نظریه صحت مطلق و مستندات آن
در مورد ازدواج شخص بیمار ،میان فقهای اهلسنت اختالف نظر وجود دارد ،دیدگاه ابوحنیفه
و اهل عراق ،فقهای شافعی ،حنابله ،ابنابیلیلی فقیه رأیگرای کوفه و زهری درباره مسئله
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مذکور چنین بیان شده است که ازدواج شخص بیمار در زمان بیماری مشرف به موت ،جایز
و صحیح است (ماوردی1419 ،ق279/8 ،؛ شیبانی1403 ،ق495/3 ،؛ رافعی قزوینی،
1417ق53/7 ،؛ ابنعربی ،بیتا496/1 ،؛ افندی1421 ،ق159/8 ،؛ ابنمنذر1408 ،ق،
307/1؛ شافعی1410 ،ق108/4 ،؛ نووی ،بیتا.)440/15 ،
جمهور فقهای اهل سنت مستندات جواز ازدواج بیمار را چهار امر میدانند که به شرح
ذیل است:
 .1-1کتاب
ایشان معتقدند آیه شریفه «فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُالَثَ وَ رُبَاعَ :هر چه از

زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد ،دو دو ،سه سه ،چهار چهار ،به زنى گیرید» (نساء،)3 ،
عام بوده و بین ازدواج شخص بیمار و شخص سالم تفاوتی قائل نشده است (ماوردی،
1419ق ،280/8 ،نووی ،بیتا.)440/15 ،
 .2-1سنت
روایت «بلغنی أن معاذ بن جبل قال فی مرضه الذی مات فیه زوجونی ال ألقى اهلل وأنا أعزب:

معاذ بن جبل در هنگام بیماری اش که منجر به فوتش شد گفت :مرا همسر دهید تا اینکه
عزب نباشم» (بیهقی1414 ،ق276/6 ،؛ شیبانی1403 ،ق500/3 ،؛ بیهقی1412 ،ق،
 ،)194/9بر جواز ازدواج شخص بیمار داللت دارد.
 .3-1قیاس
قائالن به نظریه صحت مطلق ،ازدواج در زمان بیماری مشرف به موت را به خرید و فروش

قیاس نمودهاند و معتقدند همانگونه که انسان در زمان سالمتی حق معامله دارد ،انسان بیمار
نیز میتواند معامله انجام دهد .به اعتقاد ایشان همانگونه که شخص بیمار از مباشرت با
کنیزان منع نشده ،از ازدواج با زنان آزاد نیز همانند انسان سالم منع نشده است؛ چرا که زن
برای مباشرت است (ماوردی1419 ،ق280/8 ،؛ مجموعه من المؤلفین ،بیتا.)1234/9 ،
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 .4-1عقل
ازدواج از نیازهای اصلی است؛ زیرا بقای نسل بشر متوقف بر ازدواج است و مرد از صرف

مالش برای نیازهای اصلی خود منع نشده است (ماوردی1419 ،ق280/8 ،؛ مجموعه من
المؤلفین ،بیتا.)1234/9 ،
در ارزیابی این مطلب میتوان گفت استناد اهلسنت به عقل ،به دلیل حسن و قبح عقلی،
عقل و مستقالت عقلی نیست ،بلکه برای بیان فلسفه و حکمت حکم به عقل استناد مینمایند،
در حالی که حکمت و فسلفه حکم با علت حکم متفاوت است؛ چرا که حکمت غالبی است
و دائمی نیست.
 .2نظریه بطالن ازدواج بیمار
به اعتقاد فقهای اهل مدینه و مشهور فقهای مالکی نکاح شخص بیمار جایز و صحیح نیست
(ابنرشد حفید1995 ،م38/2 ،؛ عبدری غرناطی1416 ،ق90/5 ،؛ رافعی قزوینی1417 ،ق،
53/7؛ نمری1400 ،ق) 548/2 ،؛ زیرا مرد بیمار محجور است و به منظور حفظ حق ورثه،
از تصرف در مال خود و یا دادن آن مال بدون عوض برای چیزی که به آن نیازی ندارد،
منع شده است؛ چرا که نکاح متضمن تصرف در مال بدون عوض است؛ زیرا با ازدواج ،مهریه
و نفقه زوجه بر زوج واجب میشود ،در حالی که زوج بیمار نیازی به نزدیکی ندارد ،لذا
باید از ازدواج منع شود .دلیل بر حجر بیمار از نکاح ،قیاس نکاح بیمار با هبه بیمار و
ممنوعیت بیمار نسبت به هبه و صدقه مال خود در مازاد بر ثلث است و اگر فرد بیمار چنین
فعلی را انجام دهد فقط در ثلث اموالش نافذ است (قاضی عبدالوهاب ،بیتا787/1 ،؛ قرافی،
1994م.)297/12 ،
به اعتقاد اهل مدینه و فقهای مالکی ازدواج زن بیمار نیز جایز نیست (الموسوعة الفقهیة
الکویتیة1427 ،ق302/41 ،؛ نمری1400 ،ق548/2 ،؛ مالک بن انس1415 ،ق170/1 ،؛
قرافی1994 ،م )209/4 ،و در صورت ازدواج ،عقد ازدواجش فسخ میشود و زوجین
میبایست از یکدیگر جدا شوند (قرافی1994 ،م.)208/4 ،
گفتنی است مالک در مورد بیماری که از بیماریاش بهبود یابد ابتدا قائل به فسخ و
بطالن عقد نکاح بیمار بوده و پس از آن از نظر خود عدول کرده و به صحت نکاح حکم
نموده است (حطاب1423 ،ق374/4 ،؛ مالک بن انس1415 ،ق.)170/2 ،
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احتمال دارد دلیل عدول مالک از نظر خود ،زوال بیماری باشد ،به عبارت دیگر از آن
جایی که علت فسخ ازدواج بیمار ،فساد عقد است و فساد عقد نیز به علت حق ورثه است،
پس از زوال بیماری ،فساد عقد نیز از بین میرود و بنابراین ازدواج صحیح است.
حسن بصری نیز معتقد است چنانچه مشخص شد هدف و انگیزه بیمار (مرد یا زن) از
ازدواج ،ضرر رساندن به وراث است ،ازدواجش جایز نیست و لکن اگر اضرار محرز نگردید
و مشخص شد هدف و انگیزه بیمار از ازدواج ،نیاز به ازدواج است ،ازدواجش جایز است
(ماوردی1419 ،ق279/8 ،؛ نووی ،بیتا.)440/15 ،
 .1-2مستندات نظریه بطالن
به اعتقاد فقهای مالکیه و اهل مدینه فرد بیمار به دلیل سد ذرایع نمیتواند ازدواج نماید؛
4

زیرا شخص بیمار در جایگاه تهمت قرار دارد؛ به بیان دیگر امکان دارد هدف شخص بیمار
از ازدواج ،ایجاد مزاحمت برای باقی وراث باشد که باعث کم شدن ارث برخی از وراث و
حتی حذف ارث برخی میشود (ماوردی1419 ،ق279/8 ،؛ مجموعه من المؤلفین ،بیتا،
1555/9؛ دسوقی ،بیتا.)240/2 ،
 .2-2نقد نظریه بطالن
شیبانی از فقهای حنفیه ،دیدگاه فقهای مالکیه را نقد کرده و بیان کرده است در کتاب در باب

بطالن ازدواج بیمار و صحت ازدواج شخص سالم نصی وارد نشده است ،همانا خداوند
ازدواج را تا روز قیامت حالل گردانیده و بین ازدواج شخص سالم و شخص بیمار تفاوتی
قائل نشده است ،این در حالی است که از پیامبر یا صحابه نیز حدیثی وارد نشده است ،که
اگر چنین بود ،فقهای مالکیه بدان احتجاج مینمودند (شیبانی1403 ،ق.)500/3 ،
در پاسخ استدالل به اینکه شخص بیمار در صورت ازدواج متهم به ضرر رساندن به ورثه
است ،گفته شده است چنین تهمتی برای شخص بیمار که بیماری متصل به موت دارد بعید
است؛ چرا که چنین شخصی غالباً در پی جلب رضایت خداوند است و همچنین ضرر مانع
صحت عقودی مانند بیع نیست؛ چرا که ازدواج حتی اگر به ضرر ورثه باشد ،به نفع شخص
 .4سد ذرایع در اصطالح فقهی به معنای چیزی است که برای رسیدن به شیء ممنوع و مفسدهدار وسیله
قرار میگیرد .به عبارت دیگر سد ذرایع به معناى پیشگیرى از مقدمات کار حرام است.
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بیمار است و شخص بیمار از ورثه ،برای جلب منفعت سزاوارتر است و دلیل مزاحمت بیمار
با حقوق ورثه نیز چنین رد میشود که نکاح که در سالمتی از شخص منع نمیشود ،در
بیماری نیز منع نمیشود (همانجا).
 .3نظریه صحت به صورت مشروط
فقهای امامیه به اتفاق ازدواج مرد بیمار را جایز دانستهاند و لکن صحت آن را مشروط به
نزدیکی یا بهبود بیمار از بیماری میدانند؛ بدین صورت که اگر مرد بیمار ازدواج نماید و
بدون نزدیکی ،فوت نماید عقد نکاح باطل است و به زوجه مهریه و ارث تعلق نمیگیرد
(سند1429 ،ق347/2 ،؛ شهید ثانی1414 ،ق545/2 ،؛ ابنفهد حلی1407 ،ق404/4 ،؛
ابنادریس حلی1410 ،ق203/3 ،؛ فاضل مقداد1404 ،ق193/4 ،؛ محقق حلی1412 ،ق،
177/3؛ فخرالمحققین1387 ،ق600/1 ،؛ کاشف الغطاء1423 ،ق42/3 ،؛ شهید اول،
1414ق545/2 ،؛ مجلسی1406 ،ق444/12 ،؛ حلی1388 ،ق ،)551 ،اما در صورت عدم
نزدیکی و فوت پس بهبود از بیماری ،زوجه ارث برده و نصف مهریه به وی تعلق میگیرد
(حکیم1410 ،ق316/2 ،؛ سبزواری ،بیتا .)559 ،همچنین در صورتی که مرد بیمار از
بیماری زمان عقد بهبود یابد و به بیماری دیگر مبتال گردد و یا نزدیکی صورت گیرد ،عقد
ازدواج صحیح است و جمیع احکام زوجیت بر آن مترتب میشود (طباطبایی1418 ،ق،
.)392/14
فقهای امامیه صحت ازدواج زن بیمار را مشروط به نزدیکی نمیدانند (محقق کرکی،
1414ق116/11 ،؛ فخرالمحققین1387 ،ق .)599/2 ،بر این اساس گروهی از فقها معتقدند
چنانچه زن بیمار ازدواج نماید و قبل از نزدیکی فوت شود ،زوج از وی ارث میبرد (حلی،
1413ق532/2 ،؛ شهید ثانی1413 ،ق196/13 ،؛ خمینی ،بیتا)397/2 ،؛ زیرا عقد نسبت
به زوجه الزم شده و لزوم عقد موجب مترتب شدن آثار عقد ازدواج میشود (شهید ثانی،
1413ق.)196/13 ،
از اختالفات این بحث زمانی است قبل از نزدیکی زوج بیمار ،زوجه فوت نماید ،در مورد
این فرض چند نظریه وجود دارد :برخی از فقهای امامیه معتقدند زوج از زوجه ارث نمیبرد؛
چرا که شرط (نزدیکی) حاصل نشده ،بنابراین اثرش نیز به آن ملحق نمیشود (شهید ثانی،
1413ق196/13 ،؛ محقق کرکی1414 ،ق .)104/11 ،در مقابل گروهی قائل به عدم ثبوت
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ارث بوده و معتقدند ارث نبردن زوجه از زوج بیمار در فرض عدم نزدیکی خالف اصل بوده
و در موارد خالف اصل باید بر مورد متیقن اکتفاء نمود و همچنین قیاس نزد امامیه باطل
است (سبحانی1415 ،ق342 ،؛ سبزواری1413 ،ق .)199/30 ،برخی نیز قائل به مصالحه
بوده و معتقدند در چنین فرضی احوط این است که در مورد ارث با وراث مصالحه شود
(بهجت1426 ،ق.)174/5 ،
 .1-3مستندات نظریه مشروط
شهید اول ،حکم وضعی ازدواج بیمار را به مشهور نسبت داده (شهید اول1417 ،ق)358/2 ،

و محقق حلی حکم را به روایت نسبت داده است (محقق حلی1418 ،ق .)29/4 ،این نسبت
دادن به این معناست که درباره حکم ،تردید دارند و امکان دارد علت تردیدشان مخالفت
حکم با عمومات کتاب و سنت باشد؛ زیرا عقد فینفسه صحیح است و اشتراط عقد به امری
متأخر (نزدیکی) خالف اصل است (شهید ثانی1413 ،ق196/13 ،؛ حسینی روحانی،
1412ق.)504/22 ،
از جمله روایاتی که بر این موضوع داللت دارند میتوان به صحیحه زراره از امام
صادق اشاره کرد« :عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ فِی تِلْکَ الْحَالَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ
یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ :زراره از آن حضرت سؤال میکند آیا مرد بیمار میتواند طالق
دهد؟ امام در پاسخ میفرمایند :مرد بیمار نمیتواند طالق دهد ولی اگر بخواهد میتواند
ازدواج کند ،پس اگر ازدواج کرده و نزدیکی انجام دهد ،زوجه از وی ارث میبرد و در
صورتی که نزدیکی نکند و مرد بیمار فوت شود ،نکاحش باطل است» (طوسی1365 ،ش،
.)77/8
روایت دیگر روایت زراره از امام باقر یا امام صادق است« :عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَحَدِهِمَا قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ
إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ :امام فرمودند:
مرد بیمار نمیتواند طالق دهد اما میتواند ازدواج نماید ،اگر مرد بیمار ازدواج نماید و
نزدیکی نیز صورت گیرد ،ازدواج صحیح است اما اگر نزدیکی صورت نگرفت تا اینکه در
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اثر همان بیماری فوت نماید ،نکاحش باطل است و به زوجه مهریه و ارث تعلق نمیگیرد»
(کلینی1407 ،ق123/6 ،؛ طوسی1365 ،ش77/8 ،؛ طوسی1390 ،ق.)304/3 ،
 .2-3مراد از بطالن نکاح در فرض عدم نزدیکی
طبق دیدگاه صحت مشروط ،در فرض عدم نزدیکی بحث بطالن ازدواج بیمار مطرح میشود.

درباره معنای بطالن بین فقهای امامیه اختالف نظر وجود دارد .برخی از فقها معتقدند نزدیکی
در ازدواج بیمار شرط لزوم عقد ازدواج است و در صورت عدم نزدیکی ،عقد به صورتی که
همه احکام برآن مترتب شود ،الزم نمیشود (طباطبایی1418 ،ق391/14 ،؛ سبزواری،
1423ق ) 862/2 ،و مراد بطالن و عدم صحت حقیقی نیست؛ چرا که اگر مراد از روایات
بطالن حقیقی باشد ،الزم می آید که در زمان بیماری نزدیکی با همان عقد سابق ،جایز نباشد
و در حالی که روایات مذکور ،داللت بر جواز و صحت ازدواج بیمار دارد (نراقی1415 ،ق،
390/19؛ حسینی روحانی1412 ،ق505/22 ،؛ طباطبایی1418 ،ق .)391/14 ،اگر مراد
از بطالن نکاح در فرض عدم نزدیکی ،بطالن حقیقی باشد ،منجر به دور میشود بدین صورت
که الزم میآید که از یک طرف وطی و نزدیکی متوقف بر صحت ازدواج باشد و از طرف
دیگر صحت ازدواج بیمار متوقف بر وطی باشد ،که خود دور است (نجفی1404 ،ق،
221/39؛ مقدس اردبیلی1403 ،ق.)437/11 ،
برخی براین قول اشکال وارد کرده و معتقدند نزدیکی شرط صحت ازدواج بیمار است و
بیان میکنند که از طریق «کشف »5ثابت میشود که اگر نزدیکی صورت گیرد ،علم پیدا
می کنیم که عقد نکاح از ابتدا صحیح بوده و اگر نزدیکی صورت نگیرد ،کشف میشود که
نکاح از ابتدا فاسد بوده است (سبزواری1413 ،ق199/30 ،؛ نجفی1404 ،ق221/39 ،؛
خوانساری1405 ،ق.)356/5 ،
 .5کشف به دو قسم حقیقی و حکمی تقسیم میشود .کشف حقیقی دارای دو معناست که طبق معنای اول
وجود خارجی نزدیکی شرط بوده و کاشف از صحت عقد است ،لکن کشف به این معنا صحیح نیست؛ زیرا
شرط از اجزای علت تامه بوده و تا شرط محقق نشود ،علت تامه محقق نمیشود .طبق معنای دوم کشف
حقیقی وصف انتزاعی تعقب و لحوق نزدیکی ،شرط صحت عقد نکاح است ،طبق این معنا نزدیکی شرط
مقارن بوده و شرط متأخر نیست .کشف حکمی نیز به این معناست که احکام زوجیت را تا آنجایی که امکان
دارد بر عقد بار کنیم.
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در تحلیل این مطلب میتوان گفت که قائلین به نظریه صحت ،در فرض عدم نزدیکی،
عقد ازدواج را از ابتدا فاسد تلقی کردهاند ،اما این نظریه ضعیف به نظر میرسد؛ زیرا طبق
روایات ،ازدواج بیمار از ابتدا جایز بوده و نزدیکی موجب الزم شدن عقد ازدواج میشود و
در صورت عدم نزدیکی ،عقد ازدواج الزم نمیشود و در نتیجه احکام ازدواج و زوجیت
همچون مهریه ،ارث منتفی میگردد.
 .4ارزیابی دیدگاهها
دلیل اختالف نظر بین فقهای اهلسنت ،مردد بودن ماهیت نکاح میان بیع و هبه است؛ چرا
که هبه بیمار فقط در ثلث اموالش جایز است ،لکن بیع بیمار جایز است و اینکه بیمار با وارد
کردن وارثی دیگر در جایگاه تهمت قرار میگیرد که چه بسا احتمال دارد علت ازدواج بیمار،
ضرر رساندن به سایر ورثه باشد (ابنرشد حفید1995 ،م38/2 ،؛ زحیلی1405 ،ق،
6679/9؛ ماوردی1419 ،ق.)279/8 ،
ابنرشد برخالف سایر فقهای مالکیه ،قیاس نکاح بر هبه را قیاسی صحیح نمیداند؛ چرا
که فقها اتفاق نظر دارند بر اینکه هبه بیمار تا ثلث اموالش صحیح است و قیاس نکاح بر
هبه ،قیاسی مصلحتی است ،که جایز نیست و تنها مصالحی را در شرع واجب میکند که
شارع آنها را برتر قرار نداده مگر در جنس بعیدی که مقصود آن ،اثبات حکم با مصلحت
باشد و برخی نیز بر این باورند که قیاس شریعت زایدی است و به کار بردن چنین قیاسی
در شریعت ،منجر به ضعف و وهن میشود و عالوه بر آن ،زیادت در شرع جایز نیست،
همانگونه که نقصان در شرع جایز نیست .ابنرشد معتقد است توقف اعتبار مصالح نیز راه
را برای ظلم و ستم می گشاید و چه بسا بهتر این است که این مسئله به عالمان و فاضالنی
که نسبت به احکام شرع آگاه هستند ،سپرده شود؛ چرا که ایشان به قرائن و شواهد موجود
می نگرند و اگر دلیل وجود داشت که هدف بیمار از ازدواج ،خیر و نیکی بوده است ،نکاح
فسخ نمی شود و اگر دلیل وجود داشت که هدف بیمار از ازدواج ،ضرر رساندن به وراث
است ،نکاح فسخ میشود (ابنرشد حفید1995 ،م.)38/2 ،
به نظر میرسد ابنرشد برخالف اکثر فقهای مالکیه ،قیاس نکاح بیمار بر هبه را جایز
نمی داند و عدم جواز ازدواج بیمار را به دلیل ادخال وارث قیاسی مصلحتی دانسته و قائل
به صحت ازدواج بیمار است.
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در ارزیابی سه دیدگاه میتوان گفت صحیح دانستن ازدواج بیمار به صورت مطلق
پسندیده نیست؛ چرا که احتمال دارد در برخی از موارد انگیزه فرد بیمار حقیقتاً ضرر به
وراث باشد .همچنین بطالن مطلق ازدواج بیمار نیز پذیرفته نیست؛ زیرا احتمال دارد در
برخی از موارد فرد بیمار به دلیل فوت همسر اولش به ازدواج به منظور پرستاری زوجه از
وی نیاز داشته باشد .بر همین اساس به نظر میرسد نظریه صحت مشروط با شرط قرار دادن
نزدیکی و عدم بهبود از بیماری نسبت به نظریه صحت و بطالن مطلق ارجحیت دارد.

آثار نکاح بیمار
زمانی که عقد نکاح واقع شود آثار خاصی بر آن مترتب میگردد و از آن به آثار نکاح تعبیر
میشود که در ادامه به بحث در این مورد پرداخته شده است.
 .1ارث
طبق دیدگاه مشهور فقهای امامیه در صورتی که اصل ازدواج بیمار صحیح باشد و به دلیل
عدم نزدیکی لزوم پیدا نکرده باشد ،قول به عدم ارث زوجه به دلیل بطالن عقد اقوی است
(خوانساری1405 ،ق356/5 ،؛ نجفی1404 ،ق221/39 ،؛ سبحانی1415 ،ق337 ،؛ محقق
حلی1412 ،ق177/3 ،؛ فاضل مقداد1404 ،ق193/4 ،؛ فخرالمحققین1387 ،ق.)600/1 ،
مراد از نزدیکی ،معنای متعارف آن است ،نه مجرد اینکه با یکدیگر اختالط کنند و زوجه از
آن امتناع کند؛ زیرا نزدیکی از اموری است که نمیتوان بر آن شاهد گرفت و فرقی نمیکند
که نزدیکی از جلو یا پشت باشد.
نجفی دلیل و حکمت عدم ارث زوجه را مقابله با نقیض مقصود زوج و مراعات حال
ورثه میداند؛ چرا که اگر زوجه فوت نماید ،مراعات حال زوج معنا ندارد و بحث در جایی
است که زوج فوت نماید و زوجه زنده باشد که در این حالت پسندیده است به عدم ارث
حکم شود و به روایاتی استناد میکند و عالوه بر این ،عده نداشتن زوجه را دلیل بر عدم
ارث میداند (نجفی1404 ،ق .)221/39 ،وی توارث را تنها در یک صورت ثابت میداند
و آن اینکه زوجه در حالت بیماری ازدواج کند و قبل از نزدیکی شوهر فوت نماید .در این
حالت توارث ثابت است؛ چرا که قیاس در امامیه باطل است و عمومات نیز به حالشان باقی
است و شایسته است که حکم به صحت عقد ازدواج شود؛ زیرا اشتراط نزدیکی برای صحت
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عقد ازدواج مرد بیمار ،خالف اصول و مقررات کتاب و سنت است و بنابراین نمیتوان حکم
آن را تعمیم داد و باید به همان مورد خاص که ازدواج مرد بیمار است ،اکتفا نمود (نجفی،
1404ق221/39 ،؛ طباطبایی1418 ،ق .) 392/14 ،در مقابل برخی از فقها حکم ازدواج
مرد بیمار را تعمیم داده و معتقدند علت عدم ارث زوجه در صورت عدم نزدیکی ،مزاحمت
وی برای وراث است و این علت در مورد ازدواج زوجه بیمار نیز وجود دارد و بنابراین در
صورتی که زوجه بیمار ازدواج نماید و قبل از نزدیکی فوت شود ،زوج از وی ارث نمیبرد
(فخرالمحققین1387 ،ق.)599/2 ،
در تحلیل این مطلب میتوان گفت بین فقهای امامیه درباره ازدواج زن بیمار و فوت وی
در اثر بیماری قبل از نزدیکی ،اختالف نظر وجود دارد و طبق تفسیر مضیق ،در صورت
فوت زوجه بیمار قبل از نزدیکی ،زوج ارث میبرد و اما طبق تفسیر موسع ،حکم ازدواج
مرد بیمار تعمیم داده میشود و ارث زوج در صورت فوت زوجه قبل از نزدیکی منتفی است.
آنچه از مطالب مستفاد میشود ،رجحان تفسیر موسع نسبت به تفسیر مضیق است؛ چرا که
ضرر به وراث در صورت فوت زوجه بیمار ،بیش از ضرر در صورت فوت زوج بیمار است؛
زیرا در فرض فوت زوج بیمار ،زوجه از وی یک هشتم ارث میبرد و اما در صورت فوت
زوجه بیمار ،زوج یکچهارم ارث میبرد.
جمهور فقهای اهلسنت ازدواج بیمار را مطلقاً صحیح دانسته و معتقدند در صورت فوت
بیمار ،توارث بین زوجین ثابت است (ماوردی1419 ،ق279/8 ،؛ شیبانی1403 ،ق495/3 ،؛
مزنی1393 ،ق ،) 103/4 ،لکن فقهای مالکیه ازدواج بیمار را فاسد دانستهاند و توارث را
منتفی میدانند (عبدری غرناطی1416 ،ق393/5 ،؛ دسوقی ،بیتا240/2 ،؛ حطاب،
1423ق .)210/2 ،به اعتقاد ایشان چنانچه بیمار ازدواج نماید و زوجین تا زمان بهبود بیمار
از بیماری از یکدیگر جدا نشوند ،سپس مجدداً بیمار شود و در اثر بیماری فوت نماید،
توارث بین آنها ثابت است (نمری1400 ،ق.)549/2 ،
درباره ازدواج مرد بیمار با زن کافر ذمی نیز بین مالکیه اختالف نظر وجود دارد .برخی
از فقهای مالکی ازدواج مرد بیمار با زن ذمی را جایز میدانند؛ زیرا علتی که به دلیل آن
ازدواج بیمار با زن مسلمان ممنوع شده بود ،اضافه کردن وارث جدید به مجموعه وراث بود
که در این مورد ،این علت وجود ندارد (قاضی عبدالوهاب ،بیتا788/1 ،؛ عبدری غرناطی،
1416ق ،)395/5 ،لکن برخی دیگر معتقدند ممکن است زن ذمی مسلمان شود که در این
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صورت از مرد بیمار ارث خواهد برد و بنابراین ازدواج بیمار با زن ذمی نیز جایز نیست
(قاضی عبدالوهاب ،بیتا.)788/1 ،
به نظر می رسد قول به عدم ثبوت ارث مناسبتر است؛ زیرا یکی از شرایط ثبوت ارث،
اهلیت زوجه است در حالی که هنگام ازدواج مقتضی ارث بردن موجود نبوده است.
 .2مهریه
فقهای امامیه ازدواج مرد بیمار را در صورت نزدیکی صحیح دانسته و معتقدند در صورتی
که مهرالمسمای زوجه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آن باشد ،مهرالمسمی از اصل ترکه
پرداخت میشود و در غیر این صورت مقدار بیش از مهرالمسمی ،از ثلث اموال زوج بیمار،
پرداخت می شود؛ زیرا ازدواج به معنای معاوضه بوده و بُضع در حکم مال است (حلی،
1388ق551 ،؛ مقدس اردبیلی1403 ،ق599/2 ،؛ محقق کرکی1414 ،ق.)116/11 ،
گفتنی است بطالن ازدواج بیمار که در روایات وارد شده ،با فسخ ازدواج بیمار در هنگام
مرگ متفاوت است؛ چرا که فسخ کردن نکاح در هنگام مرگ موجب نمیشود که سبب ارث
و مهریه از بین برود ،همانگونه که اگر زوج بیمار نباشد و نکاح را فسخ کند ،فسخ موجب
از بین رفتن ارث و مهریه نمیشود ،به عبارت دیگر ،مرگ شخص در غیر نکاح بیمار ،موجب
فسخ میشود؛ زیرا به معنای از بین بردن موضوع نکاح است و بنابراین بطالن نکاحی که در
روایات بیان شده است ،در صورتی ثابت میشود که نزدیکی صورت گرفته باشد؛ چرا که
شرط صحت نکاح ،نزدیکی است ،مخصوصاً که نکاح در محل بحث ما از نوع تصرفات و
قطعیات بیمار در حال بیماریاش است و بنابراین ضمیر «مرضه» در عبارت «تزوج فی
مرضه» در صحیحه ابیوالد ،به میت یا مرد ،آن هم با وصف مرگ در حال بیماری برمیگردد،
هرچند نسبت دادن فعل به «رجل» ،با لحاظ کردن قبل روایت است (سند1429 ،ق،
.)353/2
جمهور فقهای اهلسنت ،در صورت ازدواج مرد بیمار ،زوجه را مستحق دریافت
مهرالمسمی میدانند ،مگر در صورتی که مرد بیمار در زمان بیماریاش بیش از مهرالمثل
زوجه ،برای او مهرالمسمی تعیین نموده باشد ،که در این صورت مازاد بر مهرالمثل باطل
میشود ،لکن اگر زوج از بیماریاش صحت یابد ،تمام مهریه به همراه مازاد بر مهرالمثل
صحیح و ازدواج جایز است و توارث بین زوجین ثابت میشود (شیبانی1403 ،ق495/3 ،؛
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شافعی1410 ،ق109/4 ،؛ مرغینانی ،بیتا ،)264/2 ،لکن فقها در مورد میزان مهرالمسمی
قائل به تفصیل شده اند .ایشان معتقدند چنانچه میزان مهرالمسمی بیش از مهرالمثل بوده و
زوجه از وراث باشد ،مقداری که بیش از مهرالمثل است به سایر وراث تعلق میگیرد
(ماوردی1419 ،ق )279/8 ،و اما اگر زوجه وارث نباشد ،یعنی اگر ذمی یا مکاتب باشد،
مازاد بر مهرالمثل از ثلث اموال زوج ،به زوجه پرداخت میشود (ماوردی1419 ،ق279/8 ،؛
نووی1412 ،ق .)132/6 ،مشهور فقهای اهلسنت ازدواج زن بیمار را نیز همچون ازدواج
مرد بیمار ،صحیح میدانند و معتقدند اگر زن بیمار فوت نماید ،زوج از او ارث میبرد و زوج
باید مهریه زوجه را پس از مرگش به وراث بپردازد .اگر زن بیمار به کمتر از مقدار مهرالمثلش
ازدواج کرده باشد ،آن مقدار که کمتر است ،اگر زوج استحقاق ارث داشته باشد وصیت برای
شوهر محسوب میشود ،لکن اگر زوج وارث نبود ،نقصان در ثلث اموال نافذ میگردد
(ماوردی1419 ،ق280/8 ،؛ نووی1412 ،ق132/6 ،؛ رافعی قزوینی1417 ،ق)53/7 ،؛
زیرا بیمار در زمان بیماری نمیتواند اموالی که در اختیار دارد تفویت نماید ،لکن پذیرش و
تعیین مهریه کمتر از مهرالمثل تفویت نیست و بلکه عدم تکسب بیشتر محسوب میشود.
همچنین بیمار از تصرفاتی که به نظر میرسد بعد از فوت او برای وراث باقی میماند و
وراث از آن منتفع میگردند ممنوع است ،در حالی که بُضع زن با فوت از بین میرود و دیگر
قابل انتفاع نیست (رافعی قزوینی1417 ،ق53/7 ،؛ نووی1412 ،ق.)133/6 ،
شایان ذکر است در صورتی که شخص بیمار فوت نماید و دیونی بر ذمه داشته باشد،
طلبکاران نیز در ترکه شریک هستند و همسران متوفی ،به نسبت مهرشان ،در ترکه سهم
خواهند برد .در صورتی که مهرالمسمای یکی از آنها یا همه آنها بیش از مهرالمثلش باشد،
مقدار بیش از مهرالمثل داخل در ثلث اموال که شخص بیمار حق وصیت در آن را داشته،
میشود و بنابراین اگر زوجه وارث بود ،مازاد بر مهرالمثل بازگردانده میشود؛ زیرا وصیت
به نفع وارث صحیح نیست ،لکن اگر زوجه به دلیل بردگی یا کافر بودنش وارث زوج نباشد،
زیاده بر مهرالمثل به او داده میشود و بر سایر موصی لهم مقدم است؛ زیرا هدیه و بخششی
از دوران حیات بیمار است و از این لحاظ مقدم است.
اگر زوجه در هنگام ازدواج با شخص بیمار ،کافر ذمی بوده و سپس مسلمان شود وارث
شخص بیمار محسوب میشود و اگر مهرالمسمای زوجه ،بیش از مهرالمثلش باشد ،از گرفتن
بیش از مهرالمثل منع میشود و در صورتی که شخص بیمار از بیماریاش صحت یابد ،سپس
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فوت نماید یا اینکه فوت ننماید ،بیش از مهرالمثل ،از اصل مال او پرداخت میشود .بنابراین
اگر مرد در زمان بیماری خود با زن ذمی ازدواج نموده و مهرالمسمای وی را هزار درهم
تعیین نماید در حالی که مهرالمثلش پانصد درهم است ،سپس فوت نماید و هیچ مالی به جز
همان هزار درهمی که به عنوان مهریه تعیین کرده بود ،نداشته باشد ،از آن جایی که زن
استحقاق دریافت پانصد درهم به عنوان مهریه را دارد و مابقی ترکه نیز پانصد درهم است
که ثلث ترکه نیز به وی تعلق میگیرد به زوجه ششصد و شصت و شش درهم به وی پرداخت
میشود ،لکن اگر مرد بیمار در زمان بیماریاش با زنی با مهریه هزار درهم ازدواج نماید،
در حالی که مهرالمثل زن پانصد درهم است ،سپس زوجه قبل از زوج فوت نماید و پس از
آن زوج بیمار در اثر بیماری فوت نماید و هیچ سرمایهای به جز همان هزار درهم نداشته
باشد ،در این صورت زوجه از ارث محروم میشود؛ زیرا قبل از زوج بیمار فوت نموده است
و زوج بیمار وارث زوجه خواهد شد (ماوردی1419 ،ق280/8 ،؛ نووی ،بیتا.)441/15 ،
فقهای مالکیه درباره آثار ازدواج بیمار قائل به تفصیل شدهاند و معتقدند در صورتی که
زوجه از بیماری زوج در هنگام عقد ازدواج آگاه باشد و در صورتی که نزدیکی صورت
نگرفته باشد ،زوجین باید از یکدیگر جدا شوند و زوجه مستحق دریافت مهریه از زوج
نیست و در صورتی که زوجه از بیماری زوج در هنگام عقد ازدواج آگاه نباشد و نزدیکی
نیز صورت گرفته باشد ،زوجین باید از هم جدا شوند ،با این تفاوت که اگر زوج از بیماریاش
صحت یابد ،زوجه میتواند مهریه خود را به طور کامل از زوج مطالبه کند .اما اگر زوج در
اثر بیماری که در هنگام عقد بدان مبتال بوده ،فوت نماید ،زوجه مستحق دریافت مهریه خود
از ثلث اموال زوج است (شیبانی1403 ،ق.)496-499 ،
در تحلیل این مطلب میتوان گفت علت عدم تعلق مهریه به زوجه در صورت آگاهی از
بیماری زوج در هنگام عقد ،قاعده اقدام است؛ چرا که طبق این قاعده ،هرگاه شخصی با
توجه و آگاهی عملی را انجام دهد که موجب شود از سوی دیگران زیان به وی وارد گردد
واردکننده زیان ،مسئول خسارت نخواهد بود.
فقهای مالکیه در باب ازدواج زن بیمار نیز قائل به جدایی زوج و زوجه هستند (نمری،
1400ق )549/2 ،و معتقدند اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد ،زوجه مستحق دریافت مهریه
نیست و اما اگر نزدیکی صورت گرفته باشد مهرالمسمی برای به دلیل فساد عقد از ثلث
اموال ثابت است (قاضی عبدالوهاب ،بیتا787/1 ،؛ نمری1400 ،ق549/2 ،؛ عبدری
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غرناطی1416 ،ق .) 395/5 ،به اعتقاد ایشان ازدواج در زمان بیماری تبرع بوده و تبرع در
زمان بیماری متصل به موت جز در ثلث اموال جایز نیست (قرافی1994 ،م )208/4 ،و در
صورت فوت زوجه ،زوج باید مهریهاش را به وراث او بپردازد و خودش نیز از وی ارث
نمیبرد (نمری1400 ،ق549/2 ،؛ شیبانی1403 ،ق.)496-499 ،
 .3عده
عده را میتوان از دیگر آثار مترتب بر ازدواج بیمار دانست .چنانچه مرد بیمار ازدواج نماید
در فرض نزدیکی و عدم نزدیکی چند دیدگاه وجود دارد.
برخی از فقهای امامیه در فرض عدم نزدیکی ،ازدواج بیمار را به منزله عدم تلقی نمودهاند
(سبزواری ،بیتا .)559 ،برخی در چنین حالتی عقد را الزم ندانسته و گروهی نیز به دلیل
فساد و بطالن عقد قائل به عدم وجوب عده بر زوجه هستند (نجفی1404 ،ق221/39 ،؛
حسینی سیستانی1417 ،ق70/3 ،؛ شهید ثانی1413 ،ق.)196/13 ،
در مقابل این گروه از فقها ،گروهی در صورت عدم نزدیکی تنها ارث و مهریه را منتفی
دانسته و قائل به وجوب عده بر زوجه هستند (کاشف الغطاء1341 ،ق.)59 ،
جمهور فقهای اهلسنت در مورد عده مطلبی عنوان ننمودهاند و تنها برخی از فقهای مالکیه
در صورت ازدواج بیمار و وقوع نزدیکی ،قائل به وجوب عده وفات هستند (ابنرشد،
1408ق.)415/5 ،

تأثیر بیماری و شرایط آن
همانگونه که سابقاً بیان شد ،مراد از بیماری در این مقام ،بیماری مشرف به موت است
(سبزوارى1413 ،ق .)200/30 ،شایان ذکر است نسبت به عبارت «مات فی مرضه» که در
روایات آمده است ،دو احتمال وجود دارد :احتمال اول اینکه «فی» به معنای سببیت باشد،
یعنی سبب مرگ ،بیماری باشد و احتمال دوم اینکه «فی» برای زمانیت باشد .چنانچه «فی»
برای سببیت باشد بدین معناست که شخص باید با همان بیماری در هنگام عقد فوت نماید
و لکن اگر«فی» برای زمانیت باشد ،به معنای مطلق بیماری است (نجفی1404 ،ق،
 .)222/39طبق این احتمال ،چنانچه مرد بیمار پس از بهبود از بیماری ،در اثر بیماری
دیگری فوت نماید ،احکام زوجیت بر ازدواج آنها جاری شده و زوجه ارث میبرد؛ چرا که
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عمومات و اطالقات بر ارث بردن زوجه از مرد بیمار داللت دارند ،لکن چنانچه مرد بیمار
در زمان بیماری هنگام عقد به قتل برسد ،به گونهای که مرگ مستند به قتل باشد ،زوجه
ارث نخواهد برد (سبزوارى1413 ،ق.)199/30 ،
در تحلیل این مطلب به دست می آید که چنانچه فرد بیمار از بیماری بهبود یابد و یا در
اثر بیماری ،غیر از بیماری زمان عقد ،تمام احکام عقد ازدواج بر آن مترتب میشود؛ زیرا
روایات خاصی که در این باره وجود دارد ،به طور مطلق وارد شده است و بر عقدی که در
حال بیماری باشد ،حمل میشود و آنچه به ذهن متبادر میگردد مرگی است که به سبب
بیماری زمان عقد باشد.

نتیجه
 .1فقهای امامیه درباره ازدواج زن و مرد بیمار قائل به تفصیل شدهاند و ازدواج مرد بیمار
را مشروط به نزدیکی و عدم بهبودی بیمار از بیماری دانسته و معتقدند اگر مرد بیمار پس
از نزدیکی فوت نماید ،زوجه از وی ارث برده و مهریه و عده وفات نیز ثابت است .اما در
صورت عدم نزدیکی ،عقد نکاح را باطل می دانند که مراد ،بطالن حکمی یعنی عدم تأثیر
ازدواج در خصوص احکام خاص است که در این حالت ارث و مهریه به زوجه تعلق
نمی گیرد و عده ندارد .دلیل این حکم را مقابله با نقیض مقصود بیمار ،یعنی جلوگیری از
ضرر رساندن به وراث ،بیان میکنند.
 .2جمهور فقهای اهلسنت ازدواج شخص بیمار را مطلقاً صحیح دانسته و توارث بین
زوجین را ثابت میدانند و در خصوص مهر معتقدند در صورتی که مهرالمسمای زوجه کمتر
از مهرالمثلش باشد ،مهریه به طور کامل به وی تعلق میگیرد و اما اگر مهرالمسمای زوجه
بیش از مهرالمثلش باشد و زوجه از وراث باشد ،مقدار بیش از مهرالمثل به وراث تعلق
میگیرد ،لکن اگر زوجه کافر ذمی باشد ،مقدار بیش از مهرالمثل ،از ثلث اموال زوج پرداخت
می شود .در مقابل مشهور فقهای مالکیه ازدواج شخص بیمار را مطلقاً فاسد و ارث را منتفی
میدانند و معتقدند تنها در صورتی مهریه زوجه ثابت میشود که زوج از بیماری خود بهبود
یابد و وی از بیماری زوج در هنگام عقد آگاه نباشد.
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