المهر المؤجل
عقد الزواج:
هــو عقــد بيــن رجــل وامــرأة تحــل لــه شــرعا مــن أجــل إيجــاد أســرة وتكويــن نســل فالعقــد يحــدد طبيعــة وأســاس العالقــة التــي
تربــط المــرأة بالرجــل.
و عقــد الــزواج هــو المنــاط أو هــو مصــدر حقــوق الزوجــة فقــد ضمــن للمــرأة العديــد مــن الحقــوق ســواء التــي نــص عليهــا العقــد
مباشــرة أو التــي لــم ينــص عليهــا صراحــة ولكــن القانــون ضمنهــا فعلــى الرغــم مــن أنهــا تشــكل الحــد األدنــي مــن الحقــوق فقــد
ضمــن العقــد للزوجــة الحــق بالمهــر مــن مؤجــل ومعجــل وتوابــع كمــا ضمــن الحــق فــي إضافــة أي شــرط خــاص فــي عقــد الــزواج،
طالمــا أنــه لــم يخالــف الشــرع أو القانــون ،ويشــترط القانــون توثيــق المهــر فــي العقــد ،وتســتطيع المــرأة الزوجــة المطالبــة بالمهــر
المعجــل أو التوابــع لحظــة إبــرام العقــد.
ويعتبــر المهــر مــال للزوجــة فــا تجبــر علــى عمــل الجهــاز منــه وال يجــوز البــوي الزوحــة او احــد اقاربهــا ان يأخــذ مــن الــزوج دراهــم
او اي شــيء اخــر مقابــل تزويجهــا او تســليمها لــه.

أنواع المهر:
 1 .1المهــر المســمى :المهــر المســمى هــو الــذي يســميه الطرفــان حيــن العقــد ،قليــا كان او كثيــرا ،يجــوز تعجيــل المهــر
المســمى او تأجيلــه كلــه او بعضــه علــى ان يؤيــد ذلــك بوثيقــة خطيــة واذا لــم يصــرح بالتأجيــل يعتبــر معجــا.
ويجــوز تعجيــل المهــر المســمى وتأجيلــه كلــه أو بعضــه ،مــع اثبــات ذلــك بوثيقــة خطيــة وإذا لــم يصــرح بالتأجيــل يعتبــر المهــر
معجــا كامــا ،كمــا نصــت المادة()45مــن قانــون األحــوال الشــخصية المعمــول بــه حتــى تاريخــه فــي األراضــي الفلســطينية.

(قانون األحوال الشخصية)  -تعجيل المهر وتأجيله
المــادة  45يجــوز تعجيــل المهــر المســمى وتأجيلــه كلــه أو بعضــه علــى أن يؤيــد ذلــك بوثيقــة خطيــة وإذا لــم يصــرح بالتأجيــل
يعتبــر المهــر معج ـ ً
ا.
المهــر المؤجــل :المهــر المؤجــل يعتبــر دينـَا علــى تركــة الــزوج المتوفــى ولــه حــق االمتيــاز و االولويــة عنــد تســديد الديــن الــذي
علــى التركــة .كمــا تســتحق الزوجــة المهــر فــي حالــة الطــاق بعــد الدخــول ،حيــث نــص القانــون علــى انــه اذا ســمي مهــر فــي العقــد
لــزم اداؤه كامــا بوفــاة احــد الزوجيــن او بالطــاق او الخلــوة الصحيحــة امــا اذا وقــع الطــاق قبــل الدخــول والخلــوة الصحيحــة لــزم
نصــف المهــر.
2 .2مهــر المثــل :هــو مهــر مثــل الزوجــة واقرانهــا مــن أقــارب ابيهــا ،كاخواتهــا واذا لــم يوجــد لهــا إقبــال مــن قبــل ابيهــا فمــن
مثيالتهــا واقرانهــا مــن اهــل بلدتهــا.
قانــون األحــوال الشــخصية :عالــج قانــون األحــوال الشــخصية موضــوع المهــر فــي فصــل كامــل و هــو الفــص الثامــن :المهــر
وضــم هــذا الفصــل  22مــادة مــن المــادة 44الــى المــادة :65
المــادة  - 48لــزوم المهــر المســمى بالعقــد :إذا ســمي مهــر فــي العقــد الصحيــح لــزم أداؤه كام ـ ً
ا بوفــاة أحــد الزوجيــن أو
بالطــاق بعــد الخلــوة الصحيحــة أمــا إذا وقــع الطــاق قبــل الدخــول والخلــوة الصحيحــة لــزم نصــف المهــر المســمى.
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