فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال ششم ،شماره  ،32پاییز  ،4231صص 131 -119

نفقه از دیدگاه قرآن و روایات
تاریخ دریافت49/2/62 :
تاریخ پذیزش49/8/71 :

ههدی بهزههند
هحبوبه عسکزی بدویی

*

**

چکیده
مسههلک ه ضههذ اس ه  ،دس اغههك ث ه تمههب
نفم ه دس لغ ه ث ه مًنههب خههش
قجك مجبنی ضهشيی تًیهی ضهذ
نیبصمنذ هب ملًبسف ص و ملنبست ثب ؾًی
اس اق ق میگشدد؛ نفم ص ج دس اصد ا دائم دس حموق ایشا اس ثش يکذ ضهوهش
اس  .تأمی هضین خبنواد اص جم و ی مخبس ضخػی ص جه دائهم ثهش يکهذ ضهوهش
ص ج دس ای صمین هیچگون تًکذ یب مسئولیلی نخواهذ داض هشچنذ ص جه اص
اس
ثش ت فشا انی ثشخوسداس ثبضذ .ای حىم دس حموق ایشا ثذ تشدیذ ايمبل میگشدد دس
حموق اس مسلنذات ای حىم آیبت لشآ اخجبس س ایبت موثك اغ دس ای صمین
اس .
کلیدواژگاى :نفم  ،تمىی  ،يػیب  ،حك ،حىم.

* يؿو هیأت ي می دانطگب آصاد اس می احذ جیشف .
** دانصآموخل سضل فم مجبنی حموق اس می دانطگب آصاد جیشف .
نویسنذ مسئول :محجوث يسىش ثذ یی

Mehdi.Bahremand@yahoo.com
Askari4807@gmail.com

 / 021فصلًاهه هطالعات قزآيی ،سال ششن ،شماره  ،22پاییش 0231

مقدمه
خبنواد ث ينوا ا لی  ،اسبسیتشی ثنیبد تشی ينػهش جبمًه  ،همهواس اص جکهبت
ملًذد موسد توج ضبسو ممذس ،فمکب حمولذانب لشاس داضل اس ؛ صیهشا ضخػهی ههش
انسبنی دس خبنواد دس دامب الذی ا ضىل میگیشد .اگش خبنواد اص اسلحىب مولًی
ثکلش ثشخوسداس ثبضذ ،تمب ايؿب آ  ،ايم اص همسشا فشصنهذا  ،ثهب آسامهص ثهیصتهش
مسیش سضذ تًبلی سا قی وشد ثبلكجى ،جبمًه سا نیهض ثه آسامهص ثجهبت سهًبدت
میسسبننذ .یىی اص سا هب اسلحىب ثخطیذ ث ثنیب خبنواد  ،ضنبخل يمل وشد ث
نبیف تىبلیفی اس و خذا نذ ثش يکذ ايؿب آ ث خػوظ ص جهی لهشاس داد  ،تهب
هیچیه اص آ هب اص حذ د خود پب فشاتش نگزاسنذ سكح انلهبس خهود اص دیگهش سا محهذ د
دس يشف لبنو نمود دس انجب نبیف مسئولی هب خود ووضص نمبینذ ثلواننهذ
تموا ،دس مسیش حك گب ثشداضل اجبص نذهنذ ث خبقش مسهبئل سهبد ،
ثب سيبی يذال
وبنو گش خبنواد و مأم تمب ايؿب ث خػوظ فشصنذا میثبضذ ث خكش ثیفلذ.
یىی اص اغ یتشی نبیف مشد دس لجهبل همسهش ،قجهك آیهبتی اص لهشآ وهشیم ،سهن
نجو (ظ) ،اجمبو حلی يمل ،ثشآ سد وشد نیبصهب مبد ا س وه «نفمه » نبمیهذ
میضود .لبنو مذنی نیض مسئولی مبلی اللػبد خبنواد  ،ث خػوظ ص ج سا ث يکذ
ص گزاضل اس  .ثب توج ث آیبت لشآ وشیم لهبنو مهذنی ،مًنهب نفمه  ،اسهجبة
ضش ـ یژگیهب ،هذف و ی تحمیك ،ثشسسی فمکی ،حموق نفم ص ج البسة ثش اسهبس
ملو ضشيی ايم اص لشآ س ایبت میثبضذ.
پیشینه جحقیق
ثسهیبس اص
اهمی حمولی خبنواد اص جک ي می يم ی ثش وسی پوضیذ نیسه
مجبحث آ دس ثخصهب حمولی موسد اسلفبد ثود ؛ خبنواد اص ای جکه وه نکهبد
حمولی ث ضمبس میآیذ تبثى لوانی ممشاستی اس و حموق ايؿب تطهىیلدهنهذ آ
ثب آنچ دس
سا تجیی تًشیف میونذ .دس لوانی اس نفم نکبد حمولی امؿبیی اس
دنیب غیش اس می جبس ضذ تفهب ت داسد .نفمه دس پهبس ا اص ادیهب ايػهبس پهیص اص
جود داضل اس  .امب اس آ سا ثب ث نذنهش یهژ تثجیه ثخطهیذ آ سا ثهش
اس
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خ ف پبس ا دیگش اص مىبتت ن فمف ثش اسبس چکبسچوة حمولی ث ى ثش پبی اخ لی نیض
اسلواس میسبصد.
لض ث پشداخ نفم سبلیب دساص اس و دس و یه نههب ههب حمهولی اخ لهی
يشفی ثطش موسد پزیشش ثود تمبمی افشاد غبحت ای حموق مونفانهذ ثهشا اجهشا
پیمب اص هیچ ووضطی دسیغ نوسصنذ دس ای وبس ومبل دله
مفبد نػوظ اسد س
سا ث وبس ثشنذ .دس صمین ثشسسی فمکی حمولی مسلنذات لض پشداخ نفم تب ث حبل
ث غوست يب ولبةهب حمولی ثسیبس نوضل ضذ اسه وه اص جم ه ایه ولهبةههب
«تحشیش الوسی » امب خمینی(لذس سش ) «حموق مذنی» سا میتوا نب ثشد.
روش جحقیق
ثب توج ث موؾوو تحمیك فمذا پژ هص وبفی ،دس حذ توا سًی اهلمب ث يمل
آمذ ثب اسلفبد اص منبثى حمولی فمکی موجود اثًبد مخل ف مسأل موسد ثشسسی لشاس
گشفل ؛ دس ای تحمیك ت ش ثش آ اس و موؾويبت مكش ضذ لحبل تكجیمی داضل
ثبضذ .ث همی خبقش حموق مذنی ثب دیذگب هب فمیکب امبمی موسد ثشسسی لهشاس گشفله
اس ؛ دس تذ ی ای پژ هص ثبیذ گف و ایه پهژ هص ملىهی ثه س ش ولبثخبنه ا
اس  .اثلذا منبثى الص سا تکی وشد سپس نىبت مكبلت الص سا اسلخشا وشد ثیهب
نمود ا .
معانی نفقه
الف) نفقه در لغث
"نفم " مػذس اص سیط نفك ث مًنب ثیش وشد ث نیىویی ،ههش آ چیهض اسه
و ضخع هضین صنذگی افشاد تح تىفل خود میونذ(پبدضب .)171 :1348 ،
نفم دس لغ يجبست اس اص آنچ انفبق ثخطص وننذ ي ثش ای يجبست اس اص
آنچ غشف هضین يیهبل ا الد وننهذ ،هضینه صنهذگی ص فشصنهذا  ،س ص مبیحلهب
مًبش میثبضذ(غفبیی.)143 :1393 ،
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ثشا نفم مًبنی مخل فی دس ولبةهب لغ ثیب ضذ اس  .اص جم ه سیطه مًنهب
نفم سا غشف خش آنچ و اص دساهم وم فبنی ضود ،میداننذ(مًی .)168 :1347،
ب) نفقه در اصطالح فقه
فمکب امبمی مًموالً نفم ص ج سا ث مًنب «غزا ،لجهبس ،مسهى » گشفله (دهخهذا،
 )122 :1347گفل انذ« :نفم ص دائمی اجت اس  ،چنبنچ میتوا اص آنهب ثشداضه
وشد و نیبصمنذ هب ص و اص دیذگب آنب محػوس اس نفم نبمیذ میضود نفم ص
دائمی سا اجت دانسل انذ ث ضهشـ آنىه نسهج ثه ضهوهش دس ههش صمهب مىهبنی وه
وبمجویی س ا اس ث قوس وبمل تمىی ونذ ،ثنبثشای ص نبثبلغ ،نبضض  ،صنی و خهود سا
ثشا تمىی ث ضوهش يشؾ نىشد اس حك نفم نذاسد ،نیض ملًمذنذ و اموال ،ثب داد
آ اص قشف ص ث ص ج ث ينوا نفمه ثه م ىیه ا دس مهیآیهذ ثه يکهذ غهبحت
فشصنذ(پذس) اس خوسان پوضبن مبدس سا ث حذ ملًهبسف ضبیسهل ثپهشداصد .نفمه ص
دائم ،ثش مشد اجت اس  ،مطش ـ ثش اینى تمىهی تهب تمهب ونهذ مهشد نیهض لهذست
پشداخ داضل ثبضذ گشن اص صوبت تأمی میضود»(ح ی.)349 :1376 ،
ج) نفقه از نظر قانون مدنی
دس اغك حموق مذنی يجبست اس اص «غشف هضینه خهوسان پوضهبن مسهى ،
اثبثی خبن خبد دس حذ د ملنبست يشفی ثب ؾى ص ج »(امبمی .)143 :1368،ثه نههش
می سسذ و اگش يجبست «ث قوس ملًبسف» ثب «يشف آ سا ث سسمی ثطنبسذ» ث تًشیهف
ؾى
اخیش اؾبف ضود ،ای تًشیف دلیكتش خواهذ ثود .صیشا همبننذ موسد و ص ث ي
جسمی نیبصمنذ هضین غیش ملًبسفی ثبضذ ،همب قوس و ثشخی فمکب اديب وهشد انهذ دیگهش
نمیتوا آ سا جضء نفم محسوة نمود .مکمتشی ثحهث دس ساثكه ثهب نفمه ص  ،اجهضاء
مواسد نفم خشجی همسش اس  .صیشا اص یه قشف ثسیبس اص فمکب امبمی ايلمبد داسنهذ
و ممذاس الص ثشا نفم ص ج  ،يجبست اص هش چیض اس و ص ث آ نیبص داسد یهب نفمه
ضشيبً انذاص ا نذاسد ث ى لبيذ ای اس و ث آنچ ص احلیب ث آ داسد اص لجیل غهزا
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نب
.)768

خوسش پوضص فشش پشد

سىون داد  ...لیهب نمبیهذ(قکشانهی :1369،

شرایط پرداخث نفقه از نظر فقه
ص جی صنهذگی صنبضهویی خهود سا آغهبص
ث محؽ اینى يمذ اصد ا غوست پزیشف
نمودنذ ،ضوهش مى ف ث پشداخ نفم اس  .الجل ص ج دس غوستی مسلحك نفم اس و
اص همسش خود تمىی نمبیذ.
تمىی ث مًنب اقبيه ص اص ضهوهش دس ادا نهبیف ص جیه  ،حسه مًبضهشت
سىون دس منضل ضوهش اس  .ث صنی وه اص همسهشش دس مفکهو خهبظ يهب اقبيه
ننمبیذ "نبضض " گوینذ.
مبد  -1108هشگهب ص ثهذ مهبنى مطهش و اص ادا نهبیف ص جیه املنهبو ونهذ،
مسلحك نفم نخواهذ ثود(منػوس.)202 :1393 ،
جرک منسل از ناحیه زوجه و جعلیق نفقه
ص نیف داسد و دس حذ توا اش منضلی مسلمل ملنبست ثب ضؤ نبت ص ج فهشاهم
نمبیذ .حبل اگش ای منضل اص جنج ضؤ نبت اجلمبيی مكبثك حبل ص ثبضذ لی ثسش ثهشد
دس آ منضل موجت ضود و احلمبل ؾشس صیب ضهشافلی یهب ثهذنی(آصاس اریه ) ص جه
اص منضل «نطوص يذ اقبيه » محسهوة نمهیگهشدد نفمه تهب صمهب
ثش د ،خش
تً ك خواهذ گشف .
ثشقشف ضذ مطىل ث
مبد  1114لبنو مذنی -ص ثبیذ دس منضلی و ضوهش تًیی مهیونهذ سهىنی نمبیهذ
مگش آنى اخلیبس تًیی منضل ث ص داد ضذ ثبضذ.
مبد  1115لبنو مذنی -اگش ثود ثب ضوهش دس یه منضل ملؿم خوف ؾشس ثذنی یهب
مبلی یب ضشافلی ثشا ص ثبضذ ،ص میتوانذ مسى ي هیحهذ اخلیهبس ونهذ دس غهوست
ثجوت مهن ؾشس مضثوس ،محىم حىم ثبصگط ث منضل ضوهش نخواهذ داد مبدا و ص
دس ثبصگطل ث منضل مضثوس مًز س اس نفم ثش يکذ ضوهش خواهذ ثود(منػوس.)203 :
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زمان جسلیم نفقه
فمکب اس يمیذ داسنذ و ص هش س ص نفم دسیبف میونذ ،ث ضهشـ آنىه تهب ا ل
غجح س ص ثًذ اص اقبي ضوهش سشپیچی نىنذ مبله آ میگشدد اال نسج ث مذتی وه
ثبیذ ث ضوهش ثشگشدانذ .مشد میتوانذ نفم همسهشش سا ههش
تمىی ننمود مبله نیس
مب یىجبس یب هش د مب یىجبس ،ثب توافك هش د ثذهذ .الجل گفل ضذ و ای امش ثسلگی ث
يشف داسد ثذیکی اس هشگب مملؿیبت صمب مًمول محبل نجبضذو نفم چنهذی س ص
یب هفل یب مب سا ثبیذ ث ص داد تب ثلوانذ صنذگی ونذ؛ دس ای غوست ثبیذ و ضهوهش لهج ً
آ سا تأدی نمبیذ ،مث ً دس ضکشهبیی و اجبس منضل ث قوس هفلگی یهب مبهیبنه پشداخه
میضود(فیؽ.)278 :1373 ،
موارد نفقه از نظر فقه
الف -هسكى
ب -البسه
ج -غذا
د -اثاث هًشل
ه -هشیًههای درهايی و بهداشتی
و -خادم
نفقه از دیدگاه قرآن و روایات
الف -آیات
ثشا اینى ث ثشسسی مجحث نفم ثپشداصیم مکمتشی ثکلشی منجى لشآ وشیم اس .
دس لشآ وشیم آیبت ملًذد ساجى ث نفم آمذ اس  .مب ثب مشاجً ث تفبسیش تًهذاد اص
ای آیبت سا ثیب میونیم .ثًؿی اص آیبت لشآ  ،غشاحلبً دالله ثهش جهوة نفمه داسد؛
ثشخی دیگش ث ومه س ایبت تفبسیش ،ثش ایه مك هت دالله مهیونهذ .دس ریهل آیهبتی
دالل ضب اؾحتش اس آ سد میضود:
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ْ
الطلااق ُم َّرت ا ُفإ ْمش ا ُبم ْعاار ُأ ْ ُت ْشاار ُبإ ْحش ا ُ لااقُ ح ا ُلك ا ْ ُأ ُتأخ ا ُ ْاُم َّم ا ُ
﴿ َّ
آت ْيتموهنَُّش ْي ًئ ُإلقُ َّأ ُ د ف ُألقُ َّيقيم ُحد دُاللّهُفإ ْ ُخ ْفت ْ ُألقُ َّيقيم ُحد دُاللّهُفلقُجن حُعل ْيهم ُ
فيم ُ ْافتد ْتُبهُتلْكُحد دُاللّهُفلقُت ْعتد ه ُ منُ تع َّدُحاد دُاللّاهُفُأ ْ لئاكُها ُالظَّ ا لمو ُ﴾ُ
(ثمش ُ )229/
«ق ق(سجًی) د ثبس اس ؛ پس اص آ یب [ثبیذ ص سا] ث خوثی نگب داضل
یب ث ضبیسلگی آصاد وشد ثشا ضمب س ا نیس و اص آنچ ث آنب داد ایذ
چیض ثبص سلبنیذ مگش آنى [قشفی ] دس ثپهب داضهل حهذ د خهذا ثیمنهبن
ثبضنذ پس اگش ثیم داسیذ و آ د حذ د خذا سا ثش پب نمیداسنذ دس آنچه
و [ص ثشا آصاد وشد خود] فذی دهذ گنبهی ثش ایطب نیس ای اسه
حذ د احىب الکی .پس اص آ تجب ص مىنیذ وسهبنی وه اص حهذ د احىهب
الکی تجب ص وننذ آنب همب سلمىبسا انذ».
دس آی فوق خذا نذ د سا حل ثشا مشدا پیطنکبد میونذ :یب صنب سا ث نیىهی نگهب
داسنذ یب ثب خوضی آ هب سا سهب وننذ .نگب داضل ث نیىی مسل ض پشداخل هضین ههب
سهب وشد ث خوضی نیض مسل ض حمبیه مهبد اص آنهب دس مهواسد
صنذگی آنب اس
خبظ.
آیبت ملًذد دس لشآ وشیم دالل ثش جوة نفم ص ج داسنذ:
﴿الرِّجا ُقااواُمااو ُعل ا ُالنِّش ا ُبما ُف َّض ا ُاَّللُب ْعضااه ْ ُعل ا ُب ْع ا ُ بما ُأنفقا ْ
اواُما ْانُأ ْمااوُله ا ْ ُ
َّ
ْ
لصااالح ُقنتااا ُحفظااا ُلِّلػ ْيااا ُبمااا ُحفااا ُاَّللُ الَّتااا ُتدااا فو ُنشاااوُهنَُّفعظاااوهنَُّ
ف َّ
ْ
ْ
اهحرُ هنَُّف ُالمض جعُ ْاضربوهنَُّفإ ْ ُأط ْعنك ْ ُفلاقُتبْػاواُعلا ْيهنَُّساِيلقُ ًإ َُّاَّللُكا ُعليًّا ُ
كبير ُا ً﴾ُ(نسبءُ )34 /
مشدا لیّم ثش صنب انذ ،ث خبقش فؿی لی و ثشخی اص آ هب ثش ثًؿی دیگش داسنهذ نیهض
ث دلیل اینى اص اموال خویص ث صنب نفم می دهنذ .ي ّبم قجبقجهبیی دس تجیهی و مه
نفم می دههذ ثهش
«لیّم» دس اینجب وسی اس و يکذ داس مخبس دیگش ضذ ث
پذس فشصنذ ،پشداخ ضبیسل خوسان پوضبن ث صنب الص اس  .ضیخ قوسی دس تفسهیش
ای آی اینگون آ سد اس « :مًنب آی ای اس و ثش پهذس قفهل ،خهوسان پوضهبن
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اجت اس تب صمهبنی وه مهبدس ،فشصنهذ سا ضهیش

مبدس فشصنذش و ا سا ق ق داد اس
میدهذ»(ضیخ قوسی.)134 :1360،
آیبتی و دس ثبة نفم آمذ انذ ثًؿی غشاحلبً دالل ثش جوة نفم
تفبسیش س ایبت ثش ای مسأل دالل داسد:

ثشخی ثه ومهه

﴿ ُا ه ُال نُآمنواُانفقواُمنُطيب تُم كشبت ُ﴾ُ(ثمش ُ )267 /
«ا وسبنی وه ایمهب آ سد ایهذ انفهبق ونیهذ اص س ص ههب وه اص صمهی
میس یبنیم»
﴿ لنُت ْشتطيع ْواُا ُت ْعدل ْواُب ْينُالنِّش ُ ل ْوُحر ْصت ْ ُفلقُتميل ْ
اواُكا َُّ ْالم ْيا ُفتا ُ ه ُك ْلمع ُل َّقا ُ
إ ُت ْصلح ْواُ تتَّق ْواُفإ َُّاللّهُك ُغفوُا ًُُُحيم ًُ﴾ُ(نسبءُ )129/
«ضمب هشگض نمیتوانیذ میب صنب يذال ونیذ هش چنذ [ثش يذال ] حهشیع
ثبضیذ پس ث یه قشف یىسش تمبیل نوسصیذ تب آ [ص دیگش] سا سشگطهل
[ث تى یف] سهب ونیذ اگش سبصش نمبییذ پشهیضگبس ونیهذ یمینهبً خهذا
آمشصنذ مکشثب اس ».
آی هب فوق ثش جوة نفم ثشا مك م حبم تػشیح میونهذ ،وه ثه قشیهك ا لهی
همسش و هنوص دس ي م صنبضویی ضخع ث سش ثشد وبنو خبنواد محسوة مهیضهود،
مسلحك نفم خواهذ ثود:
ْ
﴿لقُت ْدرجوهنَُّمنُبيوتهنَُّ لقُ ْدر ْجنُإلَّقُأ ُ اأتينُبف حشا ُمِيِّنا ُ تلْاكُحاد دُاَّللُ مانُ
تع َّدُحد دُاَّللُفق ْدُظل ُن ْفشهُلقُت ْدُيُلع َُّاَّللُ ْحدثُب ْعدُذلكُأ ْمر ُا ً﴾ُ(ق قُ )1/
ث مشدا دسلوس داد ضذ اس و صنب مك م سجًی سا اص خبن ههب ضهب دس صمهب
يذ ثیش نىشد  ،ملمبث ً صنب مونف ضذ انذ و دس صمب مزووس ،اص خبن هب مسىونی
لج یضب ثیش نش نذ .آی فوق دالل ثش الضا مشدا ثش تکی مسى همسشا ضب دس يذ
سجًی میونذ .مس مبً ث قشیك ا لی آنب دس صمب صنذگی صنبضویی نیض مسلحك خوسان
پوضبن مسى هسلنذ.
﴿فإذاُبل ْػنُأجلهنَُّفأ ْمشكوهنَُّبم ْعر ُأ ْ ُف ُقوهنَُّبم ْعر ُ(ُ﴾ ...ق قُ ُ)2 /
«هنگبمی و يذ صنب تمب ضذ یب ث نیىی آ هب سا نگ داضل
سهب ونیذ».

ث خوضهی
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ضیخ قوسی دس تفسیش آی اینگون آ سد اس
د سا يذ سجًی  ،یب سجوو ونیذ ث آنب ث مًش
پوضبن مسى خوشسفلبس  ،یب پس اص اتمب
دل ونیم مكمئنبً نلیج خواهیم گشف و ایه
جوة نفم ص ج داسد.

« :ای آی امهش مهیونهذ نضدیهه اتمهب
ف ،یًنی ث ادا اججبتضب اص نفمه
يذ اص آنب جذا ضویذ .اگش دس آیبت فوق
آیهبت دس مجمهوو ،غهشاحلبً دالله ثهش

ب -روایات
ثب مشاجً ث احبدیث س ایبت میثینیم و پیبمجش اوش (ظ) اهل ثی ي یکم الس
ساجى ث نفم ص تأویذ سفبسش ثسیبس فشمود انذ ،دس اینجب تًهذاد اص ایه احبدیهث سا
نمل میونیم:
-1س ي سسول ااهلل(ظ) انّ لبل فی خكجة الوداو« :اتقواُاَّللُفیُالنِّشا ُفا کك ُاخا تموهنَُّ
ب م کا اُ َّللُ استحلكت ُفر جهنَُّبکلمهُاَّللُ لهنَُّعلايك ُُُقهانَُّ كشاوتهنَُّبا لمعر » :س ایه ضهذ
اس اص پیبمجش اوش (ظ)و فشمودنذ :دس خكج الوداو«:تموا پیط ونیذ دسثبس صنب همبنهب
آ هب سا ث امبن خذا نذ گشفل ایذ آ هب ث نب خذا نذ ثش ضهمب حه ل ضهذ انهذ حهك
آ هبس ثش ضمب و سصقضب پوضبنضب سا ث قوس مًش ف ثذهیهذ»(مج سهی:1336 ،
.)234
-2س ي امب صی الًبثذی (و) «المعرف ُبرس ل ُالحقو ُّاما ُحا ُُعيَّتابُبملابُالنِّکا ح ُفا ُ
تعل ُا َُّاَّللُجعله ُسكن ًُ مشتراح ًُ انش ًُ اقعي ُكا لبُكا ُ احادُمنكما ُ حا ُا ُ حمادُاَّللُعلایُصا حبهُ
عل ُا َُّذلبُکعم ُمنهُعليهُ ج ُا ُ حشنُصحب ُکعم اُ َّللُ كرمه ُ رف ُبه ُ ا ُك ُحقابُعليها ُاغلا ُ
ط عتبُبُه ُالزمُفيم ُاجِب ُ كره ُم ُل ُتكنُمعصي ُف َُّله ُح ٌّ ُالرحم ُ المؤانش ُ موضعُالشاكو ُ
اليه ُقض ُالل ةُالَّت ُلقب َّدُبينُقض ئه ُ ذلبُعظي ُ لقُ ّقوةُالقُب َّلل»« :امب حك همسش و صیهش دسه
توس آ اس و ثذانی خذا نذ ملًبل ا سا سی آسامص آسبیص انیس مهونس
همچنی هش یه اص ضمب ص ضهوهش ثبیهذ ثه
نگکذاسنذ نفش(اص انحشاف) لشاس داد اس
خبقش جود همسشش خذا سا ضىش ونذ ثذانذ و ای نًم سا خذا نذ ثه ا داد الص
اس و ثب نًم خذا خوشسفلبس ونذ آ سا گشامی داسد ثب ا ثسبصد گشچ حك تو
ثش همسشت سخ تش اقبي ا اص تو الص تش اس نسهج ثه آنچه وه تهو ثخهواهی یهب
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نخواهی ،تب للی و خواسل تو مًػی خذا نجبضذ ،ا ثبیذ فشمب تو سا ثجشد ،ثب ای هم ،
همسش ،حك نواصش همذمی جبیگب آسامص داسد .جبیگب ثشآ سد لزّتی و تو نبگضیش اص
آنی ای حك ثضسگی اس  ،هیچ نیش توانی جض ث خذا نیس ».
امب سجبد(و) دس ای فشاص ثیب ثسیبس صیجب وبم ی سا دس ساثك ثهب نفمه همسهش ثیهب
میفشمبینذ :فشد و همسش سا ث اصد ا خود دسآ سد  ،نسج ث ا نیفه سشپشسهلی
داسد ثبیذ ثب ا ثب مکش احسب سفلبس ونذ ثب ا مذاسا ونذ ثبیذ ثذانذ وه آنچه اص
ثکش ثشداس میونذ نًملی اس اص جبنت خذا ملًبل ،پس ثبیذ ای نًم سا پبس ثذاسد
سيبی وبمل آ سا ثنمبیذ.
س ایبت صیبد ثش جوة نفم ص ج دالل میونهذ اص جم ه چنهذ س ایه ا ل وه اص
موسد اسلنبد فمکب امبمیه يبمه مهیثبضهذ.
پیبمجش گشامی اس (ظ) نمل ضذ اس
امب غبدق(و) میفشمبیذ« :صنی خذم پیبمجش آمذ اص حك ص ثهش ص جه سهؤال نمهود،
پبسخاش سا ضنیذ سپس اص حك ص ج ثش ص

سؤال نمود پیبمجش فشمود « :كشوه ُمانُالعاريُ

طعمه ُمنُالحوعُ اذاُاذکب ُغفرُلها »« :حك ص ثش همسهشش آ اسه وه ا سا اص ثشهنگهی
پوضبنذ اص گشسنگی اقًب داد ث هنگبمی و مشتىت گنب میضود مهوسد ثخطهص
لشاس دهذ .هنذ همسش اثی سفیب خذم پیبمجش مطشف ضذ يهشؼ وهشد« :اثهی سهفیب
خشجی وبفی نمیدهذ و م فشصنذ سا وفبی ونهذ ،مگهش اینىه
مشد خسیسی اس
خود مخفیبن ثشداس ا نفکمذ ،آیب ثذی سجت مشتىت گنهبهی مهیضهو پیهبمجش(ظ)
فشمود« :خ يُم ُ كفيبُ لاد ُبا لمعر »« :ث ممذاس و تو فشصنذت سا وفبی ونذ ث
ضبیسلگی اص اموال ا ثگیش» ،اص حذیث فوق س ض میضود و :
ا ال ً:سفى نیبصهب صنذگی ص فشصنذ ثش يکذ مشد میثبضذ.
ثبنیبً :چنبنچ مشد پشداخ نىنذ ص میتوانذ خودش ثشداسد.
ثبلثبً :ص ثبیذ ث «مًش ف» ثشداسد یًنی اسشاف تجهزیش نىنهذ(ثحهش الً هو 1403 :ق:
 .)239پیبمجش دس خكج حج] الوداو ساجى ث حهك ص ثهش ضهوهش فشمهود« :فعلايك ُُُقهانُ
كشوتهنُب لمعر « :»...پس ثش ضمب ثبد خوسان پوضبن صنب تب ثب نیىی ضبیسلگی».
دس س ای فوق ي ثش جوة اغل نفم (پوضبن خوسان) ،ثه خهوة ثهود ضبیسهل
ثود آ هب نیض تى یف ضذ اس .

يفقه اس دیدگاه قزآو و روایات 023 /

س ایبت فشا انی ث اغل جوة نفم همسهش ههمچنهی ممهذاس حهذ د آ تػهشیح
وشد انذ:
امب غبدق(و) میفشمبیذ« :صنی ث حؿوس پیبمجش اوش (ظ) آمذ اص حك ص جه سهؤال
وشد حؿشت فشمود؛ حك ص ثش همسشش آ اس و ا سا ثشهنگی ثپوضبنذ اص گشسنگی
ثشهبنذ ث هنگبمی و گنبهی مشتىت می ضود ا سا ثجخطبیذ» .پیبمجش اوهش (ظ) فشمهود:
صنی و ثذ اجبص ضوهشش اص منضل خبس گشدد ،نفم ا ثش ضوهش اجت نیس تب آنىه
ثبصگشدد .دس «نکج الفػبح » میخوانیم« :ا ُاكبرُالإث ُعندُاَّللُا ُيضعُالرجا ُمانُيقاوت» :یًنهی
ثضسيتشی گنب نضد خذا آ اس و مشد نب خوس خود سا سشگشدا گزاسد.
سسول خذا فشمود« :ثش ص الص اس اص ثکلشی يكش اسلفبد ونذ ،صیجبتشی لجهبس اش
سا ثپوضذ ،خود سا ث نیىوتشی ج آسایص دهذ غجح ضت همچو قهب س خشامهب
خود سا ث ضوهش يشؾ ونذ ،ثبص هم حموق ضوهش ثیص اص ای هبس ».
اگش ص ث همی غوست ث دسلوس سسول خذا(ظ) يمل ونذ ،ضوهشش سا ثهشا خهود
حفم وشد ا سا اص چطمچشانی هوس نسج ث دیگشا یب سفل دنجبل ای آ حلهی
ث غوست مطش و ثبص داضل اس (سسلمی ،1389،فػ نبم فذن سجض اسا  ،ش.)24-9: 5
ضمانث اجرای نفقه زوجه
الف) ؾمبن اجشا مذنی :اگش مشد نفمه ص سا نپهشداصد ثهی آ ههب جهذایی انذاخله
میضود ،مكبثك ممشسات لبنو مذنی ایشا ص ثشا مكبلجه نفمه دس یىهی اص مهواسد صیهش
میتوانذ ث دادگب سجوو ونذ:
-1نفم گزضل ؛ مبد  1206دس لبنو مذنی ثش ای امش دالله داسد مهبد  1111ثه
قوس مك ك دالل داسد.
-2نفم آینذ ؛ ثب توج ث مبد  1111لبنو مذنی ص میتوانذ اص دادگهب ثخواههذ وه
نفم آینذ ا مطخع ضود دادگب نفم آینذ سا مًی ضوهش سا ثه داد آ محىهو
مینمبیذ(ثوالغی.)456 :1392،
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ة :ؾمبن اجشا ویفش ؛ دس غوستی و ههیچیهه اص ؾهمبن اجشاههب حمهولی دس
ثذس آ سد یب حىم ق ق ممى نطود ضوهش اص داد نفم خودداس ونهذ ،ثًؿهی اص
فمکب نهش داد انذ و حبوم دسلوس حجس ص سا میدهذ.
نحیجه بحث
اص نهش فم حموق اس «نفم يجبست اس اص نیبصمنذ هب صنذگی ص ج  ،و ضوهش
لبنونبً مونف ث پشداخ آ اس ؛ مبننذ خوسان ،پوضبن ،مسى ».
همچنی تأمی هضین وبنو خبنوادگی اص جم مخبس ضخػی ص ثهش يکهذ مهشد
چنذی ثشاثش ضوهش ثبضذ ،اص ای نهش مسئولیلی
ص هشچنذ داسا ثش تی هنگف
اس
دس پشداخ هضین هب ،چ اص لحبل مبل چ اص لحبل ضغل ،اثسل ث
نذاسد ضشو
اخلیبس میل اساد خود ا س .
اس ث ضىل ثیسبثم دس مسبئل مبلی اللػبد جبنت ص سا سيبی وشد اسه ؛ اص
قشفی ث ص اسلم ل آصاد وبمل اللػبد داد دسه مهشد سا اص مهبل ،وهبس حهك
لیومی ص ووتب وشد اس  ،اص قشفهی دیگهش ثهب ثشداضهل مسهئولی تهأمی هضینه
خبنوادگی اص د ش ص  ،ا سا اص هش نوو اججبس الضا ثهشا تهأمی نفمه مخهبس صنهذگی
حموق اس ث ص
مًبف وشد اس  .اص سو دیگش نهش ث توجکی و دی مجی اس
داضل اس دس میضا نفم م ن حبل ؾًی ص ج اس  .ثنبثشای ث تنبسهت ضهشایف
فشد  ،اجلمبيی خبنوادگی نفم ص ج ملغیش میگشدد .هشچنذ و پشداخ ای نفمه سا
مطش ـ ث دائمی ثود يمذ تمىی ص اص مشد میدانذ .ثنبثشای فمه اسه گزضهل اص
احىبمی سا دس جک تهذا ایه
اینى س اثف مًنو ثی ص جی سا مذ نهش داضل اس
ساثك تطشیح وشد اس ث جنج هب مبلی وه م صمه ثهبد ا ایه ساثكه سا داسنهذ نیهض
پشداخل اس .
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