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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
آن پرداختيم كه تربيت بدني و جسماني و مادي است كه  يهاساحتبحث ما در تربيت خانوادگي بود كه به يكي از 

در فقه وجود دارد سه الي  چهار عنوان است كه يك عنوان رضاع بود و عنوان ديگر حضانت بود و عنوان  آنچهگفتيم 
نفقه نسبتًا مفصل بحث شده است ما به چند  سوم انفاق بود. در انفاق با توجه به اينكه در باب نكاح، احكام از نظر فقهي

  م.يپردازيمبحث كه كمتر بحث شده و بيشتر به بحث ما ارتباط دارد 
در كتب فقهي آمده و بعضي  ايادلهدر اينجا در باب انفاق چند بحث داريم كه يكي ادله وجوب انفاق است. در اينجا 

  اشاره كنيم. هاآنبه  ميتوانيماز ادله كه 

 ادله موجود براي انفاق در آيات
واضحي دارد. انفاق يعني واضحي نداشتند، دليل  داليلبحث وجوب انفاق بر خالف بحث حضانت و رضاع كه 

دسترسي پيدا كرد.  توانيم ترراحتزندگي و در اينجا بر خالف دو بحث قبلي به ادله وجوب انفاق  يهانهيهزپرداخت 
  به آياتي تمسك كرد: شوديمدر قرآن كريم 

 مضاره آيهالف. 
  اينجا نيز همين طور است.آيه مضاره است كه همان طور كه قبالً گفتيم معلوم نيست داللتش تام باشد، در  

 ائتمار آيهب. 
در اينجا هم بعيد نيست به همان تقرير و  كنديمدليل دوم از قرآن آيه ائتمار است، همان طور كه قبالً گفتيم داللت  

  تقريبي كه گفتيم داللت كند.
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 وقايه آيهج. 
  براي تعاليم ديني و... باشد.  ايمقدمهمگر در جايي كه  كندينمدليل سوم آيه وقايه است كه داللت  

 سوره اسراء 31 آيهد. 
 وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَاَدكُْم خَشْيَةَ إِمْلَاق هستسوره اسراء  31به آن تمسك كرد آيه  شوديمآيه چهارم كه در بحث انفاق 

لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَاَدكُْم : ديفرمايمكه خداوند  هستاين موضوع كه ناظر به يك سنت جاهلي است در اين آيه مورد نظر 
  .ميدهيمو شما را روزي  هاآنفرزندانتان را به خاطر فقر نكشيد ما  خَشْيَةَ إِْملَاقٍ  نحَّ�ْنُ نَرْزُقُُهمْ وَ إِيَّاكم

 قتل اوالد
به خاطر ننگي كه در  كشتنديمموضوع قتل فرزندان دو سه جهت داشته است : يك نكته اين است كه دختران را 

اسير شوند و... پس اين سنت در دخترها وجود داشته  هاجنگدر  هانيا دنديترسيمو به خاطر اينكه  دنديديمختر د
است و يك سنت كلي هم وجود داشته است كه كودكان و حتي پسران را در شرايطي مثل قحطي يا وقتي احتمال فقر و 

خاص دختران بوده است كه مؤكدتر و بيشتر بوده است و يكي هم سنت  هاسنت. پس يكي از كشتنديم دادنديمهالكت 
مطلق است و سنت اولي كه در فرهنگ جاهلي بوده و ناظر به قتل دخترها بوده است به طور ويژه گاهي هم به خاطر 

كه سنت فقر بوده و گاهي به خاطر جهات خاص كه در دخترها بوده است يعني ترس از آينده و جنگ و... و سنت دوم 
مطلق بوده ناشي از ترس فقر بوده است و اين طور نبود كه همه فرزندان خود را بكشند بلكه در شرايطي مثل فقر و 
جنگ و قحطي عمومي و ازدياد فرزند و ... اين سنت به طور عام نسبت به فرزندان و به طور خاص نسبت به دختران 

  وجود داشته است.

 قتل اوالد در آيات قرآن :
 .5    سوره تكوير 9آيه  .4ممتنحه     سوره 12 آيه. 3اسراء    سوره 31 آيه. 2انعام     سوره 151و  140يات . آ1
  سوره نحل 58آيه 
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قَدْ خَسرِ�َ الَّذِينَ َقتَلُواْ  هست سوره انعام 140مرتبط است كه يكي آيه آياتي در قرآن وجود دارد كه به اين موضوع 
 وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَاَدكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ  نحَّْ�نُ  هست سوره انعام 151آيه زيان كردند و يكي  ديفرمايمكه  يرْ�ِ عِْلمأَوْلَادَهُمْ سَفَهَا ِبغَ
  .وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَاَدُكمْ خَشْيَةَ إِْملَاق هست سوره اسراء 31سوم آيه و آيه  نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ
ولي در  ال تقتلوا أوالدكم ديگويمسوره انعام در دو سه جهت است: هر دو  151سوره اسراء با آيه  31تفاوت آيه 

خشيه امالق و تفاوت ديگر اين است كه در سوره انعام  ديگويممن امالق و در سوره اسراء  ديگويمسوره انعام 
  نحن نرزقهم و اياكم. ديفرمايمكرده و و در سوره انعام بر عكس  نحن نرزقكم و اياهم ديفرمايم

اما  كشتنديمقتل ناشي از فقر را مرتكب نشويد و ظاهرش اين است كه به خاطر فقر  ديفرمايمپس در سوره انعام 
 كنديمو در اينجا قتل جنين هم صدق  كشديمدر خشيه امالق هنوز به فقر مبتال نشده است ولي از ترس كودك را 

  . شوديمچون بعد از حلول روح اطالقش آن را شامل 
آمدند پيش پيغمبر و عهد بستند از  هازن ديفرمايمكه  وَ لَا يَقْتُلْنَ أَوْلَاَدُهن هستسوره ممتحنه  12آيه چهارم آيه 

  جمله اينكه فرزندانشان را نكشند.
الْمُؤِْمنَاتُ يُبَايِْعَنكَ َعلىَ أَن لَّا يُشِْركْنَ ِباللَّهِ شَيْ�ًا وَ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا  إِذَا جَاَءكَ يَأَيهُّ�َا النَّبىِ: ديفرمايماين آيه شريفه 

فَبَاِيعْهُنَّ وَ اسَْتغْفِْر  أَْيدِيهِنَّ َو أَرْجُلِِهنَّ وَ لَا َيعْصِيَنكَ فىِ مَعْرُوفٍ  يَزْنِينَ وَ لَا يَقُْتْلنَ أَوْلَاَدهُنَّ َو َلا يَأْتِيَن ِببُهْتَانٍ يَفْترَ�ِينَهُ َبينْ
با پيغمبر است كه ظرف آبي قرار دادند و همه داخل آن دست  هازنكه اين همان بيعت  لهَ�ُنَّ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

و جزء  بيعت كرد كه و ال يقتلن أوالدهن يكي از مواردي بود كه بيعت كردند هاآنگذاشتند و حضرت بر سر چند چيز با 
مطلق زن و  ال تقتلوا أوالدكممبايعه پيغمبر با آن زنان بود و تفاوت اين آيه با آيات قبلي اين است كه در آيات قبلي 

  مرد بود ولي در اينجا به مادران است.
) كه در اينجا موءُده همان كودكاني 9(ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَىّ )8(وَ إِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئلَتْ: هستسوره تكوير  9آيه بعدي آيه 

  .اندشدهاست كه از بين برده 
اي نيست كه اين آيه، آيه .ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدا وَ هُوَ كَظِيم وَ إِذَا ُبشِّرَ أَحَدُُهم بِالُْأنثىَ :است سوره نحل 58آيه بعدي آيه 

  است. شدهيمو گاهي منشاء قتل  شدنديمنهي از قتل داشته باشد ولي ناظر به آن است كه خيلي ناراحت 
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 منظور از اوالد در آيات فوق
بگويند كه اين اوالد ناظر به همان قتل دختران است ولي جوابي كه توسط مرحوم  خواستنديمبعضي از اين آيات 

ها رواج اين است كه اين قتل اختصاص به دخترها نداشته است ولو اينكه نسبت به دختر شدهدادهعالمه و ديگران 
و لذا اطالق دارد. پس  شوديمبيشتري داشته است اما اين آيه شمول دارد و اوالد هم شامل دختر و هم شامل پسر 

 شدهيممجموعه اين آيات ناظر به يك سنت جاهلي است كه در مورد دخترها بيشتر رواج داشته ولي شامل پسران هم 
و  كردنديم گوربهزندهفرزندانشان را  هانيا شديمكه پيدا  اييژهواست و در شرايط فقر و فالكت يا جنگ يا مشكالت 

  .  كشتنديم

 اسراء    سوره 31 آيهداللت اقتضايي در 
به آيه سوره اسراء و يا به آيه سوره انعام تمسك كرد تقرير استدالل  توانيماما از جهتي كه به عنوان چهارمين دليل 

به خاطر فقر يا به خاطر ترس از فقر نكشيد مفروضش اين  ديفرمايمبه اين آيه براي وجوب انفاق اين است كه وقتي 
 گذارديمه است كه نفقه و اداره اين شخص از نظر مالي به عهده اوست و اين آيه به طور ضمني بر آن فرض صح

ما  ديگويمو نفي لزوم نكرده است، بلكه  كنديمنترسيد خدا كمكتان  ديفرمايمداللت اقتضا دارد. آيه  ديگرعبارتبه
و تصوري كه از ضرورت انفاق  زندميبر اينكه قرآن مهر صحتي  كنديمكه اين نوعي داللت اقتضا  ميكنيمكمكتان 

است كه به اين آيه شده است و با يك نوع داللت مالزمي و اقتضايي تأييد . پس اين استداللي كنديماست، قبول 
  .كنديم

 تعريف داللت اقتضا
در داللت اقتضا مقام بيان الزم نيست مقام بيان مخصوص اطالق است و معناي داللت اقتضا اين است كه يك  

و بايد از اين جهت در مقام بيان باشد كه در اينجا بايد بگوييم مالزمه  شودينمچيزي در اينجا گفته است كه بدون آن 
  هست يا نيست. كه اگر مالزمه باشد، حتمًا بايد در مقام بيان باشد.

 اسراء    سوره 31 آيهعدم وجوب انفاق در 
حالي كه اين تصور نيست در  ايمالزمهكه فرزندان را نكشيد  كنديماما ممكن است كسي بگويد در اينكه آيه نهي  

غلطي است و ممكن است آيه بخواهد بگويد تصور شما از اينكه حتماً شما بايد روزي بدهيد غلط بوده است. نحن 
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و عتاب و خطاب خدا به  كنديمو اگر نتوانستيد كسي ديگر اين كار را  ديدهيمنرزقكم واياهم يعني اگر شما توانستيد 
با اينكه وظيفه شما اين است كه خرجشان را بدهيد دارد ؟  ايمالزمهرا نكشيد چه  اينكه شما به خاطر فقر فرزندانتان

 دهديمرا  هاآنترس شما را نگيرد و به خاطر فقر و ترس اين كار را نكنيد. خدا روزي  ديگويمندارد و آيه  ايمالزمه
از ترس  هاآنطه تو و يا به واسطه كسي ديگر و يا به واس دهديميعني روزي همه را خدا  هارزقما من دابٍّه اال علي اهللا 

وجود ندارد و اين تصور  هاآنو در اينجا صحتي براي تصور  كشتنديمبدهند،  توانستندينمتصور اينكه بايد بدهند و 
  .كندينمكه اين آيه داللتي بر وجوب انفاق  ديآيمباطلي است. پس به نظر 

 و طالق/ نفقه در حال رضاع سوره طالق 6 آيه و.
أَسْكِنُوُهنَّ مِنْ َحْيثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَ لَا : هست سوره طالق 6دليل ديگري كه از آيات قرآن وجود دارد آيه 

فَ�َاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   حَمْلَهُنَّ  فَِإْن أَرْضَعْنَ لَكمُ يَضَْعنَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عََليهْ�ِنَّ  وَ إِن كُنَّ أُوْلَاِت حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيهْ�ِنَّ َحتىَ
 .فَسَترُ�ْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَ أْتَمِرُواْ بَْينَكُم بمَِ�عْرُوفٍ  وَ ِإن تَعَاسَرْتمُ

را بپردازيد  هاآنبه فرزندان شما شير دادند شما بايد اجر و مزد  انددادهاگر اين زن ها كه طالق  ديفرمايمدر اين آيه 
و  نيستو در اينجا معلوم است كه اجر ناظر به شير دادن است و ناظر به نفقه خودشان از حيث اينكه حين عده هستند، 

در قبال شير دادن شما بايد اجرشان را بدهيد.  به اين معناست كه نفقه اين كودك بر عهده شماست  ديفرمايماينكه قرآن 
  يد ولو اينكه طالق گرفته باشد.كه بايد شما خرج مادر را بده

 اجرت رضاع در حال ازدواج
  گويندمي هابعضيدر حال ازدواج دو قول است :  يهازنمطلقه است و تسري آن به  يهازنالبته اين در مورد  
 هابعضييعني وقتي در حال طالق بايد اجر داده شود در حال ازدواج نيز بايد اجر داده شود و  شوديمي خصوصيت الغا
  اما داللت محدودي دارد: كند؛يماين است كه اين آيه داللت  گوييممياين طور نيست. چيزي كه ما  گويندمي

بر اينكه اين نفقه در محدوده شير و در دوره رضاع واجب است. البته نسبت به زني كه از هم جدا  كنديماوالً داللت 
و لذا داللتش را قبول داريم اما دليل  شودينمي خصوصيت كرد و از آيه بيش از اين استخراج الغا توانينمو  اندشده

زندگي فرزند را به طور كامل بايد بپردازد ولي اين آيه در محدوده  يهانهيهزبگوييم  ميخواهيماخص از مدعاست و ما 
  . كنديمت و در حال طالق است كه يك بخش كوچكي را اثبا شيرخوارگيشير و دوران 
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 تعريف تسرّي
است و يكي اولويت است،  مناطي خصوصيت و تنقيح الغااگر از مورد بخواهيد تسري دهيد دو قاعده دارد كه يكي 

  ي خصوصيت و اولويتي وجود ندارد.الغابه طريق اولي واجب است و در اينجا  هاآنيعني اينكه واجب است. پس 
تمسك كرد و ممكن است آيه ائتمار داللت كند و بقيه يا داللت  هاآنبه  شوديمچند آيه هستند كه در قرآن  هانيا

اين  هابخشندارند و يا داللتشان در محدوده مضيقي است.البته اين آيه از حيث وأتمرو داللتش بعيد نيست اما ساير 
  .ستينطور 

 ادله موجود در روايات براي نفقه

 روايات تأديب
است كه قبالً بيان كرديم و شمول آن تأديب نسبت به انفاق و مسائل  روايات تأديبان و اما در ادله روايي يكي هم

به  شودينمو شبهه مفهوميه دارد و  نيستبه آن استدالل كرد ولي چندان قوي  شوديممادي انفاق محل اشكال است كه 
و  اندآمده 11 و 4 و 1اب نفقات باب ابو 15داريم كه در وسائل جلد  ايخاصهاما در اينجا روايات   ؛تمسك كرد هاآن

  در جلسه آينده بحث خواهيم كرد.    
 


