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بررسی نفق ه ی زن باردار پس از انحالل نکاح
در فقه امامیه ،اهل سنت و حقوق ایران
مهدی رحمانی

*
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چکیده
در حقوق اسالمی نفقهی زوجه بر عهدهی زوج است .وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحالل
نکاح نیز چنانچه زن باردار باشد ،به حال خود باقی است .طبق آیه  6سورهی طالق و روایات اگر
مطلقه حامله در عدهی طالق رجعی یا بائن باشــد ،مســتحق دریافت نفقه است .موضوع اختالفی
بین فقها و حقوقدانان این اســت که نفقهای که به زن مطلقه بائنه باردار تعلق میگیرد ،برای خود
زن اســت یا حمل؟ مشهور فقهای امامیه ،شــافعیه و حنابله ،نفقه را برای حمل میدانند و عدهی
دیگری از فقهای شــیعه و حنفیه آن را برای زن دانسته و حتی از میان همین گروه برخی با استناد
به ظاهر آیات ،این نفقه را نفقهی مستقلی دانستهاند که در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار میگیرد.
از مهمترین ثمرات این بحث آن است که اگر نفقه برای حمل باشد ،جزء نفقهی اقارب محسوب
میشود که در صورت فقدان پدر بر جد پدری واجب میشود؛ عالوه بر این زن نمیتواند تصرفاتی
غیر از آنچه نیاز جنین است انجام دهد و نیز در منافع نفقه تصرف کند ،اما اگر نفقه برای زن باشد،
زن مالک نفقه است و هرگونه تصرفی میتواند در آن انجام دهد.
واژگان کلیدی
نفقه ،زن باردار ،طالق رجعی ،طالق بائن ،عدهی وفات ،حمل.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسالم برای تحکیم خانواده و
رشد و بالندگی آن وضع کرده است .رعایت این حقوق و انجام مسئولیتهای مربوط به آن سبب
نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین میشود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری میکند
(اسحاقی و شعبانی.)137 :1398 ،

زوجیت یکی از اسباب پرداخت نفقه است که به صورت یک اصل مسلم در فقه اسالمی و
حقوق ایران پذیرفته شده است .طبق آیه  7سورهی طالق که میفرماید« :لِيُ ْنفِقْ ذُو سَ َع ٍة مِنْ

سَ َعتِ ِه َومَنْ قُ ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْزقُ ُه فَ ْليُ ْنفِقْ ِممَّا آتَا ُه اهللُ »...نفقه زوجه بر زوج واجب است .شرط الزام زوج به

پرداخت نفقه این است که زن ،زوجهی شوهر باشد و این رابطهی زوجیت ادامه داشته باشد و زن
نیز تمکین کند ،اما اگر رابطهی زوجیت بین زن و مرد کامل منقطع شود و به هیچوجه امکان
رجوع وجود نداشته باشد ،نفقهای بر عهدهی مرد نخواهد بود ،مگر در موردی که زن باردار باشد.
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در این صورت به خاطر وجود حمل ،مرد ملزم به پرداخت نفقه به زن خواهد بود .این پژوهش به
روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و در پی پاسخگویی به این سؤاالت است که در طالق بائن یا
فسخ نکاح -که رابطهی زوجیت کامل از بین رفته است -آیا پرداخت این نفقه برای حمل است
یا زن باردار؟ اگر به تعلق نفقه به زن باردار قائل شویم این نفقه جزء کدام دسته از اسباب نفقات
قرار میگیرد؟ اگر زن ،باردار باشد و شوهر او فوت کند یا در عدهی وفات متوجه شود که باردار
است ،آیا نفقهای به او تعلق میگیرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است ،این نفقه از کجا باید تأمین شود؟
برای پاسخگویی به این سؤاالت این پژوهش در سه قسمت تنظیم شده است؛ در قسمت اول
مفهومشناسی نفقه بررسی شده است .در قسمت دوم نفقهی زن در عدهی طالق رجعی و بائن
مفصل مطرح و دیدگاههای متفاوت فقها و حقوقدانان دراینباره بیان و بحث شده است و در
قسمت آخر نفقهی زن باردار در عدهی وفات بررسی شده است.
با استناد به قاعدهی «الضرر» و «الحرج» در فقه اسالمی برای جلوگیری از ورود ضرر و آسیب
به جنین و زوجه در ایام بارداری ،لزوم اثبات نفقه برای زن باردار بعد از انحالل نکاح -به واسطهی
طالق ،فسخ یا فوت زوج -بسیار ضروری به نظر میرسد و رسالت این پژوهش نیز برداشتن گامی
در این راستاست.
موضوع وجوب نفقهی زن و احکام آن به طور کلی در آثار فقهی به شکلی پراکنده مطرح شده
و بسیاری از فقیهان به نفقهی زن باردار نیز اشارههایی کردهاند .مقاالتی نیز به برخی از شقوق

ی زن باردار پس از انحالل نکاح در فقه
بررسی نفق ه 

نفقهی حامل پرداختهاند؛ از جمله سیدحسین آل طاها در پژوهش خود وضعیت حقوقی نفقهی
زن باردار در زمان عدهی طالق را بررسی کرده است (آل طاها و همکاران .)1388 ،همچنین حاتمی
و اصمی نفقهی زوجه در عدهی وفات را به لحاظ فقهی  -حقوقی بررسی کردهاند (حاتمی و اصمی

اصطهباناتی .)1390 ،برتری این پژوهش آن است که نویسنده با تالش اجتهادی تمام شقوق نفقهی
زن باردار پس از انحالل نکاح را بررسی و به صورت تطبیقی آثار و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی
موضوع را تحلیلی و ارزیابی کرده است.
 -2مفهومشناسی نفقه

در این مبحث مفهوم نفقه در لغت و در اصطالح فقه و حقوق بررسی میشود.
 -1-2مفهوم نفقه در لغت

نفقه در لغت از ریشه «نَفَقَ » به معنی خروج و تمام شدن است .نفقه چیزی است که خرج
و مصرف میشود (قرشى :1412 ،ج ،7ص .)97در واقع نفقه در دو معنا استعمال میشود :یکی به
معنای خروج و رفتن و مستهلک و فنا شدن (حميرى :1420 ،ج ،10ص6704؛ ابنمنظور :1414 ،ج،10
ص )358و دیگری شیوع و رواج پیدا کردن (ابن منظور :1414 ،ج ،2ص285؛ فيومی ،بیتا :ج ،2ص242؛

طريحى :1416 ،ج ،2ص .)303نفقهی زوجه هم از ریشهی خرجکردن و مستهلکشدن است.
 -2-2مفهوم نفقه در اصطالح فقه

فقهای امامیه بدون اینکه تعریف لغوی از نفقه ارائه دهند با تمرکز بر روی معنای اصطالحی
آن را تعریف به مصداق کردهاند و در این تعاریف اختالف در مصادیق زیاد بهچشم میخورد؛
برای مثال برخی از فقها در تعریف نفقه آوردهاند« :مایحتاج زن مانند غذا ،لباس ،مسکن ،خادم و
وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد» (نجفی :1404 ،ج،31

ص  .)330برخی دیگر از فقها مصادیق دیگری مانند وسایل تنظیف و آرایش و هزینهی حمام در
صورت نیاز» به آن اضافه کردهاند (العاملی (شهيد ثانى) :1410 ،ج ،5ص .)469عدهای دیگر بعد از ذکر
چند مصداق برای نفقه گفتهاند« :آنچه زن به آن نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر
است» (حلى :1420،ج ،4ص .)29گروهی نیز نفقه را برآوردن نیازهای زن و رساندن به قدر کفاف او
میدانند (العاملی (شهيد ثانى) :1413 ،ج ،8ص488؛ خوانسارى :1405 ،ج ،4ص.)487

ال عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار
به نظر میرسد ،مفهوم نفقه یک مفهوم کام ً
کرده که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کنندهای دارند .در قرآن کریم نیز تمام آیاتی که
موضوع نفقه را مطرح میکنند ،آن را به عرف واگذار کر دهاند .چنانچه در تفسیر آیه  233سورهی
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بقره برخی مفسران آوردهاند که منظور از « ِرزْقُ » و «کِسوه» خرجی و لباس است و خداوند این
خرجی را مقید به معروف کردهاست ،یعنی متعارف از حال شوهر و همسر .همچنین مصالح زندگی
و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقهی مادری که به بچه شیر میدهد بهعهدهی
ُوف » چنین بیان شده
شوهر است (مکارم شیرازی :1387 ،ج ،2ص .)223در تفسیر «عَاشِ رُوهُنَّ ب ِال ْ َم ْعر ِ
که معروف به معنای هر امری است که مردم در اجتماع بشری خود آن را بشناسند و انکار نکنند

و به آن جاهل نباشند (طباطبایی :1363 ،ج ،2ص .)404برخی از مفسران هم کلمهی معروف را به
معنای «مناسب و شایسته» تفسیر کردهاند (مکارم شیرازی :1387 ،ج ،3ص )406؛ یعنی مناسب و
در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمیگردد.
 -3-2مفهوم نفقه در حقوق

در اصطالح حقوقی برخی از حقوقدانان معتقدند ،نفقه چیزی است که برای گذراندن زندگی
الزم و ضروری باشد (صفایی و امامی .)136 :1378 ،برخی دیگر در تعریف جامعتری بیان کردهاند:
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«نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه به درجهی تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی
خود به آن نیازمند است» (کاتوزیان :1378 ،ج ،1ص.)187

در ماده  1107قانون مدنی در تعریف نفقه آمده« :نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف
و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی
و خادم در صورت عادت یا احتیاج ،به واسطهی نقصان یا مرض».
 -3نفقهی زوجه پس انحالل نکاح

هرچند اصل نفقه برای ایام زوجیت در نظر گرفته شده ،اما در مواردی حتی بعد از انحالل
نکاح باز هم زوجه مستحق دریافت نفقه است .رابطهی زوجیت به سه طریق طالق ،فسخ و فوت
منحل میشود که نفقهی زن باردار در هر کدام از این شقوق بررسی میشود.
 -1-3نفقهی زن باردار در عدهی طالق و فسخ

وضعیت نفقهی زن در عدهی طالق رجعی ،طالق بائن و فسخ نکاح در این قسمت بحث میشود.
 -1-1-3نفقهی زن باردار در عدهی طالق رجعی

در عدهی طالق رجعی که رابطهی زوجیت کامل قطع نشده ،فقهای امامیه و اهل سنت بدون
خالف معتقدند که زن مستحق نفقه است و اگر در عدهی طالق رجعی زن باردار باشد یا اماراتی
دال بر باردار بودن زن باشد ،نفقهی زن به طریق اولی تا هنگامی که وضع حمل کند برعهدهی

ی زن باردار پس از انحالل نکاح در فقه
بررسی نفق ه 

مرد خواهد بود (سبحانی ،بیتا :ج ،2ص349؛ عمرانی یمنی :1421 ،ج ،11ص .)236دلیل فقهاآیه 6
سورهی طالق است که بیان میکند« :هرگاه زنان مطلقه باردار باشند نفقهی آنها را بپردازید تا
وضع حمل کنند» 1.در این قسمت منظور از عبارت « َو إِنْ كُنَّ » زنان مطلقه است و «أُوال َِت حَ مْلٍ »

بیان کنندهی شرط حامله بودن زن است و عبارت «فَ َأنْ ِفقُوا َع َل ْيهِنَّ » یعنی به آنها تا هنگامی که
وضع حمل کنند ،نفقه دهید (قاضیزاده و شاهجعفری)139 :1388 ،؛ چراکه زن تنها با وضع حمل

از عده خارج میشود.
ماده  1109قانون مدنی نیز مقرر میدارد« :نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است.»...
 -2-1-3نفقهی زن باردار در عدهی طالق بائن و فسخ نکاح

در طالق بائن -که رابطهی زوجیت منقطع میشود -همچنین در فسخ به اجماع فقها نفقهای
برعهدهی مرد نیست (حلی :1420 ،ج ،4ص25؛ العاملی (شهید ثانی) ،:1413 ،ج ،8ص ،)450اما قرآنکریم
در آیه  6سورهی طالق قیدی بر این اصل زده و در جایی که رابطهی زوجیت زائل ولی زن در
نتیجهی این ازدواج باردار شده باشد ،مرد را به تأمین نفقهی زن در طول دوران بارداری ملزم
کرده است 2.فقهای امامیه و اهلسنت نیز به اتفاق معتقدند ،زن مطلقهای که در عدهی طالق بائن
بهسر میبرد ،درصورت بارداربودن تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت (طوسی :1407 ،ج،5
ص120؛ ابن براج :1406 ،ج ،2ص 348؛ ابن ادریس :1410 ،ج ،2ص 738؛ ابن قدامه :1388 ،ج ،8ص ،235

عمرانی یمنی :1421 ،ج ،11ص .)233این دسته از فقها عالوه بر کتاب ،سنت ،اجماع و احتیاط دالیل
دیگری آوردهاند .ایشان معتقدند اگر این نفقه برای حمل باشد ،در فقدان پدر بر جد پدری واجب
میشود؛ چراکه نفقهی حمل جزء نفقهی اقارب است ،درحالیکه در اینجا اجماع وجود دارد که
نفقه بر جدپدری واجب نیست .همچنین در این فرض اگر حمل توانايی مالی داشته باشد ،نفقه
از عهدهی پدر ساقط میشود ،حال آنکه نفقه در اینجا با استطاعت ولد و حمل ساقط نمیشود.
عالوه بر اینها نفقه در اینجا مقدر به حال زوج است درحالیکه نفقهی اقربا و خویشان غیرمقدر
است (بحرانی :1405 ،ج ،25ص112؛ سبحانی ،بیتا :ج ،2ص.)352

ماده  1109قانون مدنی دراینباره مقرر میدارد:
ح یا طالق بائن باشد ،زن حق نفقه ندارد مگر درصورت حمل از
اگر عده از جهت فسخ نکا 
شوهر خود ،که در این صورت تا زمان وضع حمل ،حق نفقه خواهد داشت.
ُول ِت حَ مْلٍ فَ َأنْ ِفقُوا َع َل ْيه َِّن حَ تَّىيَضَ عْنَ حَ ْم َله َُّن »...
َ « . 1وإِنْ ك َُّن أ َ
ُول ِت حَ مْلٍ فَ َأنْ ِفقُوا َع َل ْيه َِّن حَ تَّى يَضَ عْنَ حَ ْم َله َُّن فَإِنْ
ْث سَ كَ ْنتُمْ مِنْ وُجْ ِدكُمْ و ََل تُضَ ا ُرّوه َُّن لِتُضَ يِّقُوا َع َل ْيه َِّن َوإِنْ ك َُّن أ َ
 .2أَسْ كِ نُوه َُّن مِنْ حَ ي ُ
ُوف َو إِنْ تَعَاسَ رْ تُمْ فَسَ تُرْضِ عُ ل َ ُه أُخْ رَى.
أَرْضَ عْنَ ل َكُ مْ فَآتُوه َُّن أُجُ و َره َُّن َو ْأتَ ِمرُوا ب َ ْينَكُ مْ ب ِ َم ْعر ٍ
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 -1-2-1-3دالیل فقها برای اثبات نفقهی زن باردار در عدهی طالق بائن و فسخ نکاح

دالیل اصلی که فقها برای اثبات نفقهی زن باردار در ایام عدهی طالق بائن و فسخ به آن استناد
کردهاند ،کتاب ،روایات ،احتیاط و اجماع است که در ادامه هرکدام بررسی میشود:
الف -کتاب

در تفسیر آیه  6سورهی مبارک طالق آمده است که بر اساس ظاهر آیه عبارت «أَسْ كِ نُوهُنَّ »

مقتضی وجوب سکونت برای تمام اقسام زنان مطلقه اعم از رجعیه و بائنه است ،خواه باردار باشند
یا غیر باردار و ظاهر فرمودهی خداوند متعال در منطوق عبارت «إِنْ كُنَّ أُوال َِت حَ مْلٍ فَ َأنْ ِفقُوا َع َل ْيهِنّ َ»

مقتضی وجوب نفقه برای مطلق زنان حامله است خواه رجعی باشد یا بائن (العاملی (شهید ثانی)،
 :1413ج ،8ص450؛ سبحانی ،بیتا :ج ،2ص354؛ ابولحیه ،بیتا :ج ،1ص.)191

ب -روایات

دلیل دیگری که فقهای امامیه به آن استناد کردهاند ،روایاتی است که با عموم خود شامل

112

مطلقه بائن باردار هم میشوند .در ادامه به نمونههای از این روایات اشاره خواهد شد:
روایت نخست ،علیبن ابراهیم از پدرش از ابیجعفر ( )نقل میکند که فرمودند« :به زن باردار
فرصت میدهند تا فرزندش را به دنیا بیاورد ،در این مدت مرد وظیفه دارد بهگونهای شایسته مخارج
او را بدهد تا فرزندش را به دنیا بیاورد» (کلینی :1407 ،ج ،6ص103؛ حرعاملی ،1409 ،ج ،21ص.)518

روایت دوم ،محمدبن یحیی از ابیعبداهلل ( )نقل میکند« :اگر مرد ،زن را در حالی که
حامله است طالق دهد باید تا زمان وضع حمل به او نفقه دهد( »...کلینی ،همان) .بهعالوه مفهوم
مخالف روایت زراره از امام صادق( )که فرمودند« :زنی که سه طالقه شده است ،در صورتی
که باردار نباشد ،نفقه و سکنای او بر مرد واجب نیست»( .کلینی :1407 ،ج ،6ص)104

ج -احتیاط

1

برخی از فقها احتیاط را دلیل وجوب نفقهی مطلقهی بائنه باردار ذکر کرد ه و بیان کردهاند که
مطلقهی بائنه اگر باردار باشد ،بدون اختالف نفقه دارد و شایسته است که نفقهی آن کامل داده
شود ،زیرا احتیاط چنین اقتضایی دارد (طبرسی :1410 ،ج ،2ص .)292البته اصل عملی در جایی
که ادلهی اجتهادی نظیر آیات و روایات در مورد یک حکم وارد شده باشد ،استنادکردنی نیست.

 .1الزم به توضیح است؛ احتیاط قسیم آیات و روایات نیست ،بلکه دلیلی است که برخی از فقها مطرح کردهاند.

ی زن باردار پس از انحالل نکاح در فقه
بررسی نفق ه 

د -اجماع

فقهای امامیه بر وجوب نفق ِهی مطلق ِهی بائن ِه حامله ادعای اجماع کردهاند (ابنزهره:1417 ،

385؛ طبرسی :1410 ،ج ،2ص .)292در کتب فقهی بسیاری بر وجود این اجماع تصریح شده است.
صاحب حدائق میگوید« :نفقهای برای مطلقه بائنه نیست ،مگر در صورت باردار بودن که مستند
آن دلیل و اجماع است» (بحرانی :1405 ،ج ،25ص .)118با توجه به وجود ادلهی آیات و روایات در
مورد حکم مسئله ،این اجماع مدرکی است که به اعتقاد فقها از اعتبار ساقط خواهد بود.
 -2-2-1-3تعلق نفقه به زن یا حمل از دیدگاه فقها

در اینکه مطلقهی بائنه و زنی که نکاح او فسخ شده در موارد بارداری مستحق سکنی و نفقه
است و اصل نفقه به خاطر باردار بودن زن است ،اختالفی وجود ندارد .اختالف نظر فقها در این
است که آیا این نفقه به زن تعلق میگیرد یا به حمل؟ به بیان دیگر برای اینکه محرز شود آیا
نفقهای برای زن وجود دارد یا خیر ،باید ابتدا معلوم شود آیا نفقه برای زن است یا برای حمل؟
فقها دراینباره سه دیدگاه مطرح کردهاند:
الف -دیدگاه اول :توقف

گروهی از فقها مانند شهید ثانی ،صاحب حدائق و صاحب ریاض در این مسئله توقف کردهاند
(العاملی (شهید ثانی) :1410 ،ج ،6ص 76؛ بحرانی :1405 ،ج ،25ص112؛ طباطبایی :1418 ،ج ،12ص.)175

به نظر میرسد ،منشأ این توقف وجود روایات متعارضی بوده که در این باب وارد شده است،
همانطور که صاحب حدائق میگوید« :از آنجا که مسئله از مسائلی است که روایاتی که در مورد
آن وارد شده است به خوبی واضح و روشن نیستند ،در این مسئله باید توقف کرد و مجرای اصول
عملیه است» (بحرانی ،همان) .یکی از فقها دراینباره میگوید« :فقها در اینکه نفقهای که به زن
مطلقه باردار تعلق میگیرد برای حمل است یا حامل اختالف کرده و فواید مختلفی برای هرکدام
ذکر کردهاند ،اما بهتر این است که در این مسئله سکوت کنیم .همانگونه که خداوند سکوت
کرده است و بر ظاهر آیه که وجوب نفقه برای زن باردار مطلقه است اقتصار کنیم .قطع نظر از
اینکه نفقه برای حمل باشد یا حامل» (کاظمی ،بیتا :ج ،4ص .)64

ب  -دیدگاه دوم :تعلق نفقه به حامل
حنفیه و گروهی از فقها معتقدند نفقه برای زن باردار است نه حمل (ابن زهره257 :1417 ،؛
میرزای قمی :1413 ،ج ،4ص342؛ ابنحمزه طوسی138 :1408 ،؛ نجفی :1404 ،ج ،31ص  ،357ابولحیه،

بیتا :ج ،1ص .)191دلیل این دسته از فقها آی ه  6سورهی طالق است که مطلق و بدون هیچ قیدی
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مرد را به پرداخت نفقه در زمان بارداری تا وضع حمل ملزم کرده است و ظهور در وجوب نفقه
برای زن حامله مطلقه دارد و اشارهای به وجوب نفقه برای حمل نشده است (نجفی ،همان) .دلیل
دوم آنها روایات است که با اطالق خود وجوب نفقه برای زن باردار را ثابت میکنند .افزون بر این،
در برخی روایات نیز جمله «لها النفقه» یا «و علیه نفقتها» ظاهر در این است که نفقه ملک مادر

است نه حمل (کلینی :1407 ،ج ،6ص.)103

دلیل دیگری که این دسته از فقها به آن استناد کردهاند «قاعده نفی عسروحرج» است؛ چراکه
اینان معتقدند اگر نفقه را برای حمل بدانیم ،زن اجازه ندارد تصرفاتی غیر از آنچه مرتبط با نیاز
حمل است انجام دهد و این باعث ورود عسروحرج بر زن باردار میشود ،زیرا مرز دقیقی برای
ضرورت و غیرضرورت در اینجا وجود ندارد و این مسئله موجب در تنگنا قرار دادن زن میشود
و هرگونه به تنگنا قراردادن زن روی حمل تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم میگذارد و تنها احتمال
دادن بر این تأثیر برای ضرورت دفع خطر احتمالی علیه سالمت حمل و مادر کافی است (نجفی،
 :1419ج ،31ص.)359

114

برخی از حقوقدانان نظیر دکتر کاتوزیان از این رویه متابعت کردهاند .ایشان بر این باورند که
نفقهای که مرد از این بابت پرداخت میکند ،به منظور تأمین معاش زن است نه حمل .به همین
دلیل الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقهی زوجه است نه اقارب (کاتوزیان :1378 ،به نقل از امامی،
بیتا.)472 :

قانون مدنی اشارهی صریحی نکرده است که نفقه متعلق به مال مادر است یا فرزند ،ولی از
ماده « »1109ق.م که بیان میکند ...« :اگر عده از جهت طالق بائن باشد ،زن حق نفقه ندارد،
مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل ،حق نفقه خواهد داشت»
میتوان فهميد که قانون مدنی تابع قول این دسته از فقهاست ،زیرا در این ماده آن چیزی که
استثنا شده ،نفقهی زوجه است نه نفقهی حمل ( ...زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل )...
این عبارت ظاهر در آن است که خود زن حق دارد نه حمل؛ هرچند باعث پیدايش این حق وجود
حمل است.
به نظر میرسد ،نفقهی زن باردار در عدهی طالق بائن یا عدهی فسخ را باید نفقهی مستقل
دانست .چنانچه برخی از فقها پس از تقویت قول اول میگویند که اگر نفقه را برای زن حامله
قبول نکنیم ،بهتر است آن را نفقهی مستقلی فرض کنیم که برای زوجه ثابت است (مکارم شیرازی،
 :1424ج ،7ص.)29

ی زن باردار پس از انحالل نکاح در فقه
بررسی نفق ه 

ج -دیدگاه سوم :تعلق نفقه به حمل

شافعیه ،حنابله ،شیخ طوسی و تابعین نفقه را برای حمل میدانند .مرحوم محدث بحرانی در

حدائقالناضره این قول را به بیشتر فقها نسبت داده است (بحرانی :1405 ،ج ،25ص.)111

قائالن به این دیدگاه به چند دلیل تمسک جستهاند که تمام این دالیل مناقشهپذیر و

بحثکردنی است.
دلیل اول این گروه این است که وجوب نفقه در مطلقهی بائنه دائرمدا ِر بود یا نبود حمل است؛
یعنی اگر حمل باشد ،نفقه هست و اگر حملی نباشد ،نفقهای هم نیست و چون نفقه دائرمدار
حمل است ،پس به وی نیز تعلق میگیرد .همچنین این گروه معتقدند که نص آیه شریفه نیز الزام
به نفقه را به وجود حمل منوط کرده است؛ یعنی اگر حمل نبود ،به یقین نفقه به مطلقهی بائنه
تعلق نمیگرفت .برایناساس از آیه شریفه معلوم میشود که نفقه نیز به حمل تعلق میگیرد (ابن
قدامه :1388 ،ج ،8صص 234و 235؛ طوسی :1387 ،ج ،5ص253؛ ترحینی عاملی :1427 ،ج ،7ص.)121

دلیل دوم این است که نفقه در فقه اسالمی (غیر از ملکیت) دو سبب دارد ،یکی زوجیت و
دیگری قرابت .در اینجا چون طالق بائن است و زوجیت در طالق بائن کامل منقطع میشود ،سبب
زوجیت نیز منتفی میشود ،پس نفق ه منحصر در قرابت باقی میماند؛ چون حمل فرزند اوست و
نفقه برای حمل خواهد بود (مکارم شیرازی :1424 ،ج ،7ص.)29

در پاسخ میتوان گفت ،تفسیر آیه به پرداخت نفقه برای حمل خالف ظهور آیه شریفه است،
ی مقالیهای همچون ضمیر «هن» و قید «من وجدکم» وجود دارد که به
زیرا در آیه شریفه قرین ه 

گفتهی مفسران ظهور در نفقه برای حامل دارد .به عبارتی ،از لوازم شرعی نفقه به زن توجه به
شأنیت زن است و این خود داللت دارد بر اینکه نفقه برای حامل است.
عالوه بر این ،اگرچه شکی نیست که نفقه دائرمدار حمل است ،ولی در واقع حمل در اینجا

علت غایی است نه اینکه مالک باشد .همچنین زمانی که در مسئلهی مادر رضاعی خداوند بر مرد
واجب کرده که نفقه و اجرت مادر رضاعی را زمانی که به کودک شیر میدهد پرداخت کند ،به
این دلیل است که کودک از بدن او تغذیه میکند و مادر میتواند پول را بگیرد و مالک شود؛ به
طریق اولی در ما نحن فیه ،مادر به این خاطر که حمل از بدن او تغذیه میکند و همه چیز حمل
مانند گوشت ،پوست و  ...از اوست ،نفقه به او داده میشود و برای اوست (مکارم شیرازی:1424 ،
ج ،7ص30؛ ابولحیه ،بیتا :ج ،1ص.)191

دلیل دومی که این دسته به آن تمسک جستهاند نیز محل خدشه است؛ اینکه نفقه یا برای
زوجیت است یا قرابت ،مقبول نیست ،زیرا نفقه منبع دیگری هم دارد و آن اینکه مطلقهی بائن
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باردار باشد که نص آیه بر آن داللت دارد .پس دلیلی بر حصر وجود ندارد و این انحصار ثابت نیست
(مکارم شیرازی :1424 ،ج ،7ص .)30به همین دلیل صاحب جواهر میفرماید« :و ال يخلو الثاني منهما

من قوة كما عرفت ،و إن أبيت لكان المتجه مالحظتها نفقة مستقلة يثبت لها ( »...نجفی :1404 ،ج،31

ص)324؛ «قول دوم خالی از قوت نیست و اگر نفقه را برای زن حامله نپذیریم ،بهتر است آن را

نفقهی مستقلی در نظر بگیریم که برای زن مطلقهی بائنه باردار ثابت است».
برایناساس میتوان گفت ،ادعای این گروه از فقها مبنی بر وجود نفقه برای حمل قوی نیست
و قول صحیحتر بر وجود نفقه برای حامل است که این نوع نفقه نیز به گفتهی برخی از فقها نفقهی
مستقلی محسوب میشود و در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار میگیرد.
قانونی مدنی دراینباره تنها به قدر یقینی -که لزوم نفقهی زن مطلقهی بائن باشد -اکتفا
کرده است و در ماده  1109قانون مدنی مقرر میدارد ...« :اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق
بائن باشد ،زن حق نفقه ندارد ،مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع
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حمل نفقه خواهد داشت .نفقه به سبب حملی است که زن مطلقه دارد ،چه آنکه در غیر حامل،
نفقه واجب و الزم نیست».
 -2-3نفقهی زن باردار در عدهی وفات

طبق نص قرآن كريم ،زن بعد از مرگ شوهرش باید مدت چهار ماه و ده روز عده نگه دارد
و حق ازدواج مجدد را ندارد 1.اين حكم که از آن به «عده وفات» ياد مىشود ،مورد اتفاق تمامى
مذاهب اسالمى است .مدت عده وفات زن باردار به نظر فقهاى شيعه ممكن است بيش از اين زمان
باشد (ابن ادریس :1410 ،ج ،2ص ،)736زيرا اگر دوران باردارى بيش از اين مدت باشد ،زن مىبايست
تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد .پس چهبسا عده وفات به بيش از نه ماه نيز به درازا بكشد ،ولى
هيچگاه كمتر از چهار ماه و ده روز نخواهد بود؛ چون اگر وضع حمل زودتر از اين مدت واقع شود،
زن مىبايست تا پايان اين مدت عده نگه دارد .از اين حكم در فقه شيعه به «ابعداالجلين» تعبير
مىشود (حلی .)472 :1405 ،در ادامه درصدد پاسخگویی به اين سؤال هستیم كه نفقه و مخارج
زن باردار در طول اين مدت كه متغير ميان چهار ماه و ده روز تا بيش از نه ماه است برعهدهی
كيست؟ فقهای امامیه دربارهی نفقهی زن باردار در عدهی وفات چند دیدگاه دارند:

 .1وَالَّذِينَ يُتَ َوفَّوْ نَ ِمنْكُ مْ َويَذَ رُونَ أَ ْزوَاجً ا يَتَ َرب َ ّْصنَ ب ِ َأنْفُسِ ه َِّن أَ ْرب َ َع َة أَشْ ُه ٍر َوعَشْ رًا فَ ِإذَا ب َ َلغْنَ أَجَ َله َُّن ف ََل جُ نَاحَ َع َليْكُ مْ فِيمَا فَ َعلْنَ فِي أَنْفُسِ ه َِّن
َاللُ بِمَا تَ ْع َملُونَ خَ بِي ٌر (بقره.)234 :
ُوف و َّ
ب ِال ْ َم ْعر ِ
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 -1-2-3عدم استحقاق زوجه بر نفقه در ایام عدهی وفات

گروهی از فقها بر اساس برخی روایات به واجب نبودن نفقه برای زن باردار -به طور مطلق اعم
از مال شوهر و مال حمل -در عدهی وفات حکم دادهاند که این حکم شهرت روایی و عملی نیز
دارد (حلى207 :1421 ،؛ همو :1420 ،ج ،4ص184؛ فخرالمحققين :1387 ،ج ،3صص 368و 369؛ فاضل
هندی :1416 ،ج ،8ص163؛ بحرانى ،بیتا :ج ،10ص82؛ نجفی :1404 ،ج ،32صص  363و 364؛ جمعى از

پژوهشگران زير نظر هاشمى شاهرودى :1417 ،ج ،6ص .)92از جملهی این روایات ،روایت ابیالصباح
کنانی از امام صادق ( )است که فرمودند« :در مورد زن بارداری که شوهرش فوت شده سؤال
شد که آیا نفقه به او تعلق میگیرد؟ حضرت فرمودند :خیر» (کلینی :1429 ،ج ،6ص 115؛ طوسی،

 :1390ج ،3ص .)345یا روایت حلبی از امام صادق ( )که فرمودند« :زن بارداری که شوهر او
فوت شده ،نفقهای برای او نیست» (طوسى :1390 ،ج ،3ص345؛ طوسى :1407 ،ج ،8ص.)151

این روایات و روایات دیگری (طوسى ،همان) که مضمون واحدی دارند ،بیانگر این هستند
که زن حاملهای که در عدهی وفات به سر میبرد مستحق نفقه از شوهرش نیست ،زیرا متوفی
تکلیفی ندارد.

محقق حلی در کتاب شرایعاالسالم بیان میکند« :و في المتوفى عنها زوجها روايتان :أشهرهما

أن ّه ال نفقة لها ،و األخرى ينفق عليها من نصيب ولدها»؛ (محقق حلی :1408 ،ج ،2ص« )293در مورد

نفقهی زنی که در عدهی وفات بهسر میبرد دو روایت وجود دارد :طبق روایت اول که روایت اشهر
نیز هست زن مستحق نفقه نیست ،اما طبق روایت دوم نفقه زن از نصیب فرزندش پرداخت میشود».
به نظر میرسد ،منظور محقق از اشهریت ،شهرت روایی باشد نه شهرت فتوایی ،زیرا روایاتی
که بر نبود نفقهی زن داللت دارند و سند آنها نیز معتبر است ،بیشتر از روایاتی است که بر وجوب
نفقهی زن باردار در عدهی وفات داللت دارند.
مشهور فقهای اهل سنت معتقدند که در عدهی وفات ،نفقهای به زن تعلق نمیگیرد چه باردار
باشد یا نباشد (بیهقی :1424 ،ج ،7ص  .)707دلیل این گروه است که اگر نفقهای برای زن حامل
درنظر گرفته شود ،به خاطر وجود حمل است و چون نفقهی حمل جزء نفقهی اقارب است؛ با
مرگ منفق ،نفقه ساقط میشود (انصاری و سنیکی ،بیتا :ج ،3ص .)437عالوه بر این گروهی به روایت
فاطمه بنت قیس از رسول خدا ( )که فرمودند« :برای زنی که امکان رجوع همسرش به او
وجود ندارد نفقه و سکنی تعلق نمیگیرد» و روایتی که جابر از پیامبر اکرم ( )نقل میکند:
«زن بارداری که همسرش فوت شده است ،نفقهای ندارد» و همچنین اصل برائت ذمه و اینکه اموال
میت با مرگ او به ورثه منتقل میشوند و جایز نیست که نفقهی زن از مال طلبکاران ،ورثه و یا
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کسانی که برای آنها وصیت شده است پرداخت شود (ابن قدامه :1388 ،ج ،8ص232؛ ابولحیه ،بیتا :ج،1

صص193و 194؛ ملتقی اهل الحدیث :1432 ،ج ،78ص265؛ ساعی :1428 ،ج ،2ص )794استناد میکنند.
 -2-2-3استحقاق زوجه بر نفقه در ایام عدهی وفات از سهماالرث جنین

قول مشهوری در ميان قدماى فقهاى شيعه ،برخی از متأخرین و نیز دستهای از فقهای اهل
سنت است که اثبات نفقه براى زن باردار از سهماالرث جنين است نه از مال شوهر (ابن زهره حلبی،

385 :1417؛ ابن ادریس :1410 ،ج ،2ص738؛ خزرجی :1414،ج ،2ص .)700روایاتی که فقهای امامیه
به آن استناد کردهاند عبارتاند از:
الف -روایت محمدبن فضیل از ابیالصباح کنانی از امام صادق ( )که حضرت دربارهی زن
بارداری که شوهرش فوت شده فرمودند« :نفقه او از مال فرزندش که در شکمش است پرداخت
میشود» (کلینی :1429 ،ج ،6ص115؛ صدوق :1413 ،ج ،3ص510؛ طوسى :1390 ،ج ،3ص.)345

طبق این روایت ،زن بارداری که در عدهی وفات است مستحق نفقه است ،اما این نفقه از

118

سهماالرث فرزندش پرداخت میشود نه از مال شوهر.
کسانی که قائل به پرداخت نکردن نفقه در عدهی وفات برای زن باردار هستند ،به این دسته
از روایات اشکال کردهاند که اوالً ،این روایت سند صحیحی ندارد؛ ثانیاً ،با روایات دستهی اول در
تعارض هستند (ابیالصباح دو روایت متعارض بیان کرده است)؛ ثالثاً ،ثبوت نفقه برعهدهی حمل
متوقف بر این است که حمل ،زنده متولد شود و اگر حمل مرده متولد شود ،انفاق از مال او تحقق
نمییابد .همچنین برای حمل قبل از زنده متولد شدن نمیتوان قائل به تملک شد (نجفی:1404 ،
ج ،32ص363؛ اراكى277 :1413 ،؛ لنكرانى.)583 :1421 ،

در پاسخ به این اشکاالت گفته شده که اوالً ،بررسی روایت ابیالصباح حاکی است که هر دو
روایت نقل شده از این راوی صحیح است (خويى ،بیتا :ج ،12ص 95و ج ،18ص)149؛ ثانیاً ،روایات
دسته دوم فقط از ابیالصباح نقل نشده ،بلکه از زراره و محمدبن مسلم نیز در کتب روایی دیگر
نقل شده است (کلینی :1429 ،ج ،6ص 115؛ مجلسى :1406 ،ج ،13ص)295؛ ثالثاً ،در باب تعارض
ادله این قضیه مشهور است که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»؛ یعنی تا آنجا که ممکن
باشد جمع میان دو یا چند دلیل متعارض بهتر از کنار گذاشتن یکی از آنهاست؛ لذا در اینجا نیز
میتوان بین روایات دستهی اول و دوم جمع کرد؛ چراکه بنا بر روایات دستهی اول ،نمیتوان
نفقه را برعهدهی شوهر ثابت کرد ،درحالیکه بنا بر روایات دستهی دوم ،ثبوت نفقه از سهم حمل
است؛ رابعاً ،درست است که وقتی یکی از ورثه حمل باشد به اندازهی فرض دو پسر برای او کنار
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گذاشته میشود و ارث بردن و تملک وی منوط به زنده متولد شدن اوست ،اما این موضوع با
دادن نفقهی مادر از آن منافاتی ندارد ،هرچند که این سهم متزلزل است .بنابراین نفقهی مادر از
سهم حمل پرداخت میشود و چنانچه حمل زنده متولد شود ،نفقهای که به مادر پرداخت شده از
سهم وی کسر میشود ،اما اگر زنده متولد نشود این سؤال ایجاد میشود که تکلیف آنچه به مادر
پرداخت شده ،چیست؟ در ادامه با توجه به نظر فقها به این سؤال پاسخ داده خواهد شد (حاتمی
و اصمی اصطهباناتی.)81 :1390 ،

ب -روایت دیگری که ایندسته از فقها به آن استناد کردهاند روایتی است که سکونی از امام
صادق ( )نقل میکند که فرمود« :نفقهی زن بارداری که شوهرش فوت شده از کل مال است
تا اینکه وضع حمل کند» (صدوق :1413 ،ج ،3ص.)510
هرچند به نظر میرسد که این روایت با روایت قبل تعارض دارد ،اما این تعارض ظاهری است؛
چراکه در واقع نصیب و سهماالرث حمل در کل مال مخلوط است و وضعیت حمل مشخص نیست
که دختر است یا پسر ،یکی است یا بیشتر .بنابراین پس از وضع حمل -هنگامی که سهماالرث
واقعی وی مشخص شد -آنچه به عنوان نفقه پرداخت شده است ،از نصیب فرزند متولد شده کم
میشود (طوسى :1390 ،ج ،3ص346؛ طوسى :1407 ،ج ،8ص .)152به همین خاطر برخی فقها روایت
اخیر را بر نصیب فرزند حمل کردهاند ،زیرا برای او از کل مال نصیبی است (فاضل هندى:1416 ،

ج ،8صص  163و  .)164البته یکی از فقها احتمال داده که این روایت حمل بر استحباب میشود؛
یعنی درصورتیکه ورثه به این امر رضایت بدهند از جمیع مال پرداخت میشود (طوسى:1390 ،
ج ،3ص.)346

به نظر میرسد ماده  1110قانون مدنی (اصالحی مصوب  81/8/19مجلس) 1ناظر به این دیدگاه
باشد؛ چراکه زن بارداری که در عدهی وفات است ،به دلیل حملی که در شکم دارد ،مستحق نفقه
است و طبق روایاتی که بیان شد ،حمل نسبت به سایر ورثه در دادن نفقه به مادر اولویت دارد.
 -3-2-3تفصیل

برخی از فقهاى امامیه و اهل سنت قائل به تفصیل شدهاند؛ تفصیل در بیان امامیه اینگونه
است که در صورت نياز زن از سهماالرث فرزند به وى نفقه پرداخت مىشود و در صورت عدم
نياز نصيبى نخواهد داشت (بحرانی :1405 ،ج ،25ص118؛ حلی ،)472 :1405 ،ولی تفصیل در میان
اهل سنت به اینگونه است که اگر زوج مال فراوانی داشته باشد ،نفقهی زن را از سهماالرث فرزند
« .1در ایام عده وفات ،مخارج زندگی زوجه ،عندالمطالبه از اموال اقاربیکه پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمین میگردد.».
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پرداخت میکنند و اگر مال کمی داشته باشد ،نفقه از کل مال پرداخت میشود .استدالل ایشان
این است که اگر نفقهای برای زن در این مدت در نظر گرفته نشود ،زن به عسروحرج میافتد .آیه
 6سورهی طالق نیز به انفاق برای زنان باردار اشاره دارد ،خواه شوهر آنها در حال حیات باشد یا
از دنیا رفته باشد (ابولحیه ،بیتا :ج ،1ص.)196

 -4-2-3وجوب پرداخت نفقه از مال زوج

این دیدگاه تنها در بین فقهای اهل سنت رایج است ،بدین شرح که نفقهی زن از کل مال زوج
پرداخت میشود و دلیل وجوب پرداخت نفقه جایز نبودن خروج زن از خانه در ایام عده است؛
بنابراین باید نفقهی او از مال زوج پرداخت شود .درواقع اینکه گفته شده ،اگر نفقهای از کل مال
پرداخت شود به خاطر حمل است ،مقبول نیست و نفقه متعلق به زن است (خزرجی :1414 ،ج،2

ص .)700افزون بر این ،قول خداوند متعال در آیه  6سورهی طالق  -که امر به انفاق برای زنان
باردار کرده است -شامل زن بارداری که همسرش فوت شده نیز میشود.
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در جمعبندی این مباحث میتوان گفت ،هرچند طبق قول مشهور فقهای امامیه ،اهل سنت،
قانون مدنی ایران و برخی کشورهای عربی از جمله مصر 1زوجه اعم از باردار یا غیرباردار مستحق
نفقه از زوج متوفی نیست ،اما به نظر میرسد که دراینباره باید از گروهی از فقها پیروی کرد که
معتقدند زن مستحق نفقه -چه از حصهی حمل چه از مال شوهر -است ،زیرا دالیل و روایاتی
که این گروه به آن استناد کردهاند مقبولتر است و همانگونه که برخی از حقوقدانان گفتهاند،
این زن عالوه بر مشکالت مالی باید با مسائل روحی و فقدان همسرش نیز کنار بیاید و این خالف
انصاف و عدالت است که او را رها کنیم ،بهخصوص اگر باردار باشد؛ چراکه وقتی زن مطلقهی بائنه
را میتوان براساس باردار بودن و باردار نبودن تفکیک کرد و درصورت باردار بودن برای وی نفقه
درنظر گرفت ،به طریق اولی زن بارداری که در عدهی وفات بهسر میبرد نیز مستحق نفقه خواهد
بود .به همین خاطر ،زن بارداری که در عدهی وفات است تا زمان وضع حمل استحقاق نفقه از
ترکهی شوهر را دارد؛ چون علتی که در مطلقهی بائن حامل برای وجوب نفقه وجود داشت  -با
اینکه رابطهی زوجیت بین او و شوهرش وجود نداشت  -همان علت نیز در زنی که همسرش را
از دست داده وجود دارد (امامی ،بیتا :ج ،4ص )441و از باب وحدت مالک و علت (در حامله بودن)
و قیاس مستنبطالعله این زن نیز مستحق نفقه است.
 .1ماده  331از کتاب احوال شخصیه مصر بیان میکند « :نفقه به زنی که شوهرش فوت شده تعلق نمیگیرد؛ خواه باردار باشد
یا نباشد» (مجموعه من المؤلفین ،ج ،2ص.)274
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برآمد

نفقهی زن یکی از حقوقی است که شریعت اسالم بر مرد واجب کرده است و تا زمانی که
رابطهی زوجیت بین زن و شوهر برقرار باشد و از جانب زن تمکین نیز محقق شود ،نفقهی او بر
شوهر واجب است و این یک اصل مسلم در بین فقهاست؛ حال در مواردی که رابطهی زوجیت
منقطع شود یا زوج فوت کند ،این سؤال مطرح میشود که آیا هنوز زن مستحق نفقه است یا
خیر؟ در طالق رجعی که رابطهی زوجیت کامل منقطع نشده است ،فقهای امامیه و اهل سنت
اجماع دارند که زن چه باردار و چه غیرباردار در مدت عده (رجعیه) مستحق نفقه است ،اما در
عدهی طالق بائن یا فسخ نکاح که رابطهی زوجیت کامل از بین رفته است ،اصل بر این است که
نفق ه به زن تعلق نمیگیرد ،اما آیه  6سورهی طالق و روایات تخصیصی بر این اصل وارد کرده و
بر وجوب نفقهی زن تنها در مورد باردار بودن حکم دادهاند.
همین امر باعث شده است که فقها در اینکه نفقهی این مدت برای حمل است یا حامل اختالف
داشته باشند و مشهور فقها با این فرض که چون رابطهی زوجیت منقطع شده و نفقه نمیتواند از
نوع نفقهی زوجه باشد قائل به این شدهاند که نفقه برای حمل است ،در مقابل دستهی دیگری با
این رویه مخالفت کرده و معتقدند مقتضی حکم آیه  6سورهی طالق این است که نفقه به اعتبار
وصف حاملگی برای زن است و این نوع نفقه ،قسم جداگانهای در قسیم سایر مصادیق نفقه است.
درخصوص ثمرهی این نزاع باید گفت :اوالً ،اگر نفقه برای حمل باشد از نفقهی اقارب محسوب
شده و زوج به اعتبار آنکه پدر حمل است ،نفقهی زن حامل را میدهد .بنابراین چنانچه حمل از خود
دارایی داشته باشد ،از دارایی او پرداخت میشود و اگر دارایی نداشته باشد ،پدر باید آن را پرداخت
کند و چنانچه پدر دارایی نداشته یا مرده باشد ،نفقه برعهدهی جد پدری است؛ ثانیاً ،نفقهی اقارب
به قدر نیا ِز منفقعلیه و با درنظر گرفتن درجهی استطاعت منفق است؛ ثالثاً ،نفقهی گذشتهی اقارب
مطالبهشدنی نیست و اگر شوهر آن را ندهد ،زن مطلقه نمیتواند نسبت به مدت گذشته از او بخواهد.
چنانچه نفقه برای حامل باشد ،نفقهی مدت حمل از حیث مقدار مانند نفقهی زوجیت با
وضعیت زن متناسب است .همچنین نفقه مقدر بوده و زن مالک نفقه است و مجاز است هرگونه
تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.
درمورد نفقهی زن باردار از حصهی حمل در عدهی وفات دو قول وجود دارد :قول مشهور بین
فقهای امامیه و اهل سنت این است که زن مستحق نفقه نیست؛ چنانچه قائل شدن به اینکه زن
بارداری که در عده وفات است تا زمان وضع حمل ،استحقاق نفقه از سهم فرزند و حتی ترکهی
شوهر را داشته باشد ،نیکوتر به نظر میرسد.
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