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بهطور که بسیار از فعیهاد خااه و عامه بتا اراهته ادلتها چنت و بتا
یأکی بر واجب بودد حضانت و ماهیتت حکمتی آد و عت آ جتواز اختذ
اجرت بر واجبات به ع آ جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نمتود و در
معابل پار ا از ایشاد لاهل به جواز اجرت بر حضانت ش ان .
نگارن گاد در ای پژوهش با روش یوایفی -یحلیلی ضم واکاو لو
به جواز و ع آ جواز از رهگذر اثبات حعیعت عرفی برا مفهوآ حضانت
و نیز با استناد به اال براهت در شبهات حکمیه وجوبیه و ستایر ادلته و
مای ات حقبودد حضانت نسبت به مادر کتودک را اثبتات نمتود و بتا
یأکی بر ع آ ینافی بی وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آد چنی
نتیاه میگیرد که دریافت اجرت بر حضانت حتی در فرض وجوب آد
جایز است .مضافاً ای که سایر ادله لاهلی به جتواز وافتی بته مع تود و
کافی برا اثبات ادعا ایشاد نبود و از طرفی باوجود منفعتت محللته
مع ود در حضانت و احتراآ عمل مسلم و با نبودِ مانا التضتا ااتل
جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
واژگان کلیدی

اجرت؛ حضانت؛ حق؛ یکلیف؛ فعه

 .1مقدمه

خانواد به عنواد رک االی اجتماع بشر و ستود برپادارن جامعه در نگا استفمی از
اهمیت و حساسیت ویژ ا برخوردار بود و بترا یحعتق و ثبتات آد حت ود و ثوتور و
شرایط خاای گناان ش و برا هر یک از زوجی در زماد انععاد نکاح پس از نکتاح
زمانی که ااحب فرزن میشون و حتی پس از انحف نکاح یک سر حعوق و یکتالیف
ویژ و گا مشترکی لحاظ گردی و ضمانتها اجرایی خاای از طر لانودگذار بترا
آد در نظر گرفته ش است .یکتی از مهتمیتری حعتوق و یکتالیف یادشت مرالبتت و
نگه ار کودک در جهت یأمی نیازها زیستتی او بتود کته از آد بته حضتانت یعبیتر
میشود.
بر اساس موازی فعهی پ ر و مادر بر فرزن اد ختود حتق حضتانت داشتته و بتاوجود
آناد دی گر چنی حعی ن ارد .در اورت اشتراک آناد در زن گی و دواآ زوجیت هر دو
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باهم عه دار حضانت بود و هریتک واتایف ختود را در لبتا فرزنت اناتاآ متیدهت .
(آشتیانی  )372 :1390لیک در اورت انحف نکاح و متارکه فعها امامیه بته ایفتاق
معتع ن در دو سا نخست زن گی فرزن مادر به حضانت فرزن بتر پت ر اولویتت دارد و
پسازآد بنابر لو مشهور فعها اگر فرزن پسر باش پ ر اولویت مییاب و اگر دختر باش
یا هفتسالگی مادر و سپس پ ر عه دار حضتانت استت( .طباطبتایی بتییتا552/10:؛
نافی  )284-285/31 :1404بی فعها عامه در اینکه چته کستی بایت عهت دار امتر
حضانت باش اختف نظر جزهی وجود دارد ولی در یک جمابن کلی مییتواد چنتی
گفت که ازنظر ایشاد اولویت با مادر و سپس بتا متادر  -هرچعت ر بتاال رود -بتود و در
مریبة بع با پ ر و سپس مادر پ ر  -هرچع ر باال رود -است( .الحااو (حنبلی) بییتا:
206؛ اب نایم (حنفتی) بتییتا182/4 :؛ الکاستانی (حنفتی) 41/4 :1406؛ البُاَیرمتی
(شافعی) 104/4 :1415؛ الثعلبی (مالکی) بی یتا)942/1 :؛ بنتابرای نکتتة مهمتی کته
روش میگردد ای است که ازنظر فعه مذاهب اربعه مادر و پ ر کودک بهطور مشتترک
و همزماد حق حضانت ن ارن .
در مسئله الوا دیگر نیز وجود دارد .لک فارغ از اختففات مذکور مسلم آد است
که در اورت انحف نکاح حضانت و سرپرستتی کتودک ازجملته نگهت ار به اشتت
یوذیه پرستار و سایر م الح کودک در مع ا خاای از س او بر عهت متادر استت.
روش است که سرپرستی و یربیت کودک نیاز بهار ولتت و یتفش پیوستته از ستو
حضانت کنن دارد .حا ساا مهمی که پاسخ ب اد الزآ مینمای آد است که آیا متادر
در لبا نگه ار و زحمتی که بابت حضانت و یربیت کودک متحمل میشود استتحعاق
دریافت اجرت را دارد؟ همادطتور کته در فترض زنت گی مشتترک و در لبتا اناتاآ
کارها منز مستحق دریافت اجرتالمثل است.
آیا مادر مکلف است حضانت کودک را مااناً بر عهت گرفتته و بت ود هتیر اجریتی
انااآ ده یا ای که حضانت از حعوق و بود کته متییوانت در برابتر آد اجترت طلتب
نمای ؟ همادطور که شتیر دادد کتودک حتق متادر بتود و و در برابتر آد استتحعاق
دریافت اجرت را دارا است.
و بهعبارتدیگر آیا اجرت حضانت همانن سایر هزینهها و مخارج کودک جزو نفعه او
محسوب میشود یا پرداخت آد بر کستی کته نفعته فرزنت از متا اوستت الزآ باشت ؟

38

مطالعات زن و خانواده

دورة  ،4شمارة  ،1بهار و تابستان 1395

همادگونه که یهیه لباس غذا وسایل ینظیف و ...جزو نفعته فرزنت بتود و پرداختت آد
الزآ است.
برا پاسخ به سااالت فوق بر آد ش یم یا در لالب معاله حاضر به بررسی استتحعاق
یا ع آ استحعاق مادر نسبت به اجرت حضانت بپردازیم .با یوجته بته ایت کته اجترت بتر
حضانت مسئلها اختففی در میاد فعها به شمار آم و لتانود مت نی نیتز درایت بتار
حکمی ن ارد لزوآ انااآ پژوهشی مستعل در ایت زمینته جهتت پرکتردد خت لتانونی
موجود دوچن اد به نظر میرس .
 .2مفهوم لغوی و اصطالحی حضانت

حضانت در لوت از ماد «حَضَ َ یَحضُ ٌ» به معنا حفت کتردد بته ستینه چستبان د
فرزن در کنار گرفت در آغوش گرفت و پترورش دادد (جتوهر  )2102/5 :1410و
نیز به معنا «زیر بول گرفت یختممترغ یوستط مترغ بترا یبت یلشت د بته جوجته»
 )105/3 :1410آم است.
(فراهی
ازنظر اا فحی بسیار از فعها متع آ امامیه یعریفی از حضتانت اراهته نت اد انت .
اولی فعیه جعفر که حضتانت را یعریتف نمتود عفمته حلتی استت کته متیفرمایت :
«حضانت والیت و سل نت بر یربیت کودک است» ( .)101/3 :1413بسیار از فعهتا
دیگر بهیبا ایشاد حضانت را به والیت بر نگهت ار کتودک یعریتف نمتود انت ( .فاضتل
مع اد 271/3 :1404؛ فععانی 204 :1418؛ شهی ثانی  421/8 :1413عاملی :1411
 .)549/7 :1416برا نمونه شهی ثانی از فعهتا متتأخر امامیته
460/1؛ فاضل هن
در ای راب ه میگوی  « :حضانت عبارت است از والیتت و ستل نت بتر یربیتت کتودک و
آنچه در اریباط با مرالبت و یربیت و به م لحت اوستت ماننت حفت و نگهت ار لترار
دادد او در یختش برگرفت او سرمه کشی د روغ مالی د یمیز کردد شست کهنته
و لبتتاس و همانن ت آد (شتتهی ثتتانی 458/5 :1410؛ همتتو  .)421/8 :1413برختتی از
حعوقداناد نیز نظیر ایت یعریتف را بترا حضتانت انتختاب نمتود و بیتاد متیدارنت :
«حضانت عبارت از الت ار است که لانود بهمنظور نگه ار و یربیت اطفا بته پت ر و
مادر آناد اع ا کرد است»( .کایوزیاد )139/2 :1383
در معابل ع ا از فعها امامیه معنا والیت را از حضانت نفتی نمتود و آد را بته
نگه ار و یربیت کودک (فاضل لنکرانی  )556 :1421یا حق نگه ار و یربیت کودک
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(کاشف الو اء  :1359لسم  )33/3 2یعریتف نمتود انت  .بته نظتر ایت دستته از فعهتا
حضانت فعط مربوط به حف و یربیت کودک بود و هیر رب تی بته والیتت بتر ازدواج و
اموا کودک ن ارد .گروهی از حعوقداناد نیز همی دیت گا را برگزیت و متینویستن :
«حضانت در اا فح عبارت است از نگه ار ماد و معنو طفل یوستط کستانی کته
لانود معرر داشته است»( .روش  )386 :1391دکتر امامی در همی راستا میگوینت :
«حضانت عبارت از نگهت ار و یربیتت طفتل استت»( .امتامی  )143/3 :1334لاطبتة
فعها عامه اعم از حنفیه (اب عاب ی 555/3 :1412؛ اب نایم بییا )179/4 :مالکیته
(اب عب السفآ التسولی 644/1 :1418؛ المنتوفی  )167/2 :1412شتافعیه (الخ یتب
الشربینی بییا489/2 :؛ اب زکریا األن ار  )212/2 :1418و حنبلیه (التولبی الشَّیْبَانی
307/2 :1403؛ السیوطی الرحیبانی  )665/5 :1961نیتز ماننت دستتة اخیتر از فعهتا
شیعه حضانت را به یربیت و نگه ار کودک یعریف نمود ان  .برا نمونته شتربینی از
فعیهاد مذهب شافعی می آورد« :حضانت در اا فح شرع عبارت است از یربیتت کستی
که لادر به ادارة استعفلی امور خود نیست هرچن بزرگ اما مانود باشت ؛ یعنتی اناتاآ
هر آنچه به افح او بود و و را از مضرات حفت نمایت مثتل شستت و شتو بت د و
لباس سرمه کشی د روغ مالی د یا در گهوار گذاشتت و یکتاد دادد او یتا بخوابت »
(الخ یب الشربینی بییا.)489/2 :
عفو بر والیت که از سو برخی از فعها در مفهوآ حضانت لحاظ گردی است نکته
دیگر که از سو همه فعها در مفهوآ حضتانت متورد نظتر استت مرالبتت از کتودک
نگه ار و سرپرستی او و در یککفآ «یربیت» کودک است .در یعاریف مذکور مشتاه
ش که فعها و حتی حعوقداناد به ایفاق واژ یربیت را در یعریف حضانت اخذ نمود ان .
فعها ولتی یربیت را به حضانت ع ف میکنن و یا حضانت را به یربیتت کتودک یعریتف
میکنن به امور که م ادیق مرالبت از کودک در حف از آسیبها جستمی یوذیته
نظافت خواب و ماننت آد استت اشتار متیکننت (نافتی 283/31 :1404؛ الخ یتب
الشربینی بی یا .)489/2 :به دیگر سخ کلمه یربیت که فعها در یعریتف حضتانت بکتار
برد ان دارا دو جنبة جسمی و روحی ماد و معنو استت و اخت تاب بته پترورش
جسمی ن ارد (افایی .)381 :1392
بنابر یوضیحات فوق پاستخ بته دو ستاا در شتناخت مفهتوآ و معنتا اات فحی
حضانت و م ادیق آد مثمر ثمر خواه بود -1 :آیا والیت داختل در مفهتوآ اات فحی
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حضانت است؟  -2آیا حضانت در مفهوآ خودش شامل یربیت روحی شخ یتی اخفلی
و یعلیم و یأدیب نیز میشود یا مختص یربیت جسمی است؟ برا پاسخ به ای ستااالت
بای دی آیا حضانت از موضوعات دارا حعیعتت شترعی استت و یتا داختل در عنتاوی
عرفی؟ بهعبارتدیگر آیا حضانت از سلسله معانی یأسیسی ج ی و مستح ثه استت کته
پس از اهور اسفآ و در شرع ما به وجود آم یا ای کته از معتانی لت یمی و موضتوعات
متخذ از عر بود و ریشه در حعایق عرفیه دارد که شارع مع س ب ود ای که یأسیستی
درای بار داشته باش ای لف را در هماد معنی لت یم بکتار بترد و احکتاآ ختود را بتر
هماد معنا بار نمود است؟ دراورییکه فرض اخیتر درستت باشت در شتناخت مفهتوآ
حضانت و یعیی م ادیق آد بای به هماد مااما لوت و عر عاآ مراجعه نمتود .اولتی
اثر چنی معنایی آد است که «والیت» بر فرزن را که حکمتی شترعی و ستمتی لتانونی
بود و بهحکم مستعیم لتانودگتذار بتر ولتی یحمیتل متیگتردد (گرجتی )471 :1392
نمییواد در مفهوآ و ماهیت حضانت که برگرفتته از عتر استت اختذ نمتود .درنتیاته
یعریف حضانت به «والیت بر یربیت کودک »...نادرست خواه بود.
دومی اثر آد است که دگرگونی مفهوآ یربیت در ع ر ج ی و یوسعه م تادیق آد
بر اساس عر امروز که شامل آموزش یعلیم و پرورش بع شخ یتی و روحی کودک
و یوجه به رش اخفلی فکر و ...نیز میشود حوز حضانت نیز گسترش مییابت  .ایت
م لب یعنی یوسعه در م ادیق حضانت عفو بر ای که همسو با مفهوآ عرفی حضتانت
است با معنا لوو "یربیت" نیز سازگار است.
حا در پاسخ به ساا مذکور به نظر میرس احتما دوآ یعنی عرفی بودد مفهتوآ
حضانت از وجاهت بیشتر برخوردار باش  .مای ایت احتمتا آد استت کته یعریفتی از
حضانت در لساد شرع و روایات اهمه (ع) دی نش است و هر آنچته از آیتات و روایتات
درای بار رسی احکاآ مربوط به حضانت است؛ همچناد که یکتی از فعهتا (خوانستار
 )472/4 :1405به آد دسته از فعیهاد که حضانت را به «والیت بر یربیتت طفتل» معنتا
نمود ان اشکا نمود و میگوی « :الظاهر ان الحضانة بمعناه الغوی و العرفی».
همچنی یکی از فعیهاد (سبزوار  )276/25 :1413حضانت را ازجمله امور طبیعی
میدان و میگوی « :حضانت حعی طبیعی است که شارع به جهت یأکی و ایماآ حاتت
بر انساد ای حق طبیعی را امضاء و یعریر نمود است».

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسالمی

 .3مالک و حکمت حضانت

41

مهمیری حکمتت حضتانت را بایت حمایتت از کتودک و رعایتت م تلحت و دانستت
(ستتبزوار 276/25 :1413؛ الکاستتانی (حنفتتی) 41/4 :1406؛ ابتت زکریتتا األن تتار
(شافعی) 447/3 :1418؛ اب فوزاد (حنبلی)  )439/2 :1423و ازای روست که مع ود
از فعها عامه ازجمله ابولیث و هن وانی حضانت را اساساً حق کودک للم اد کترد انت
(اب عاب ی  .)560/3 :1412یکی از فعها امامیه درای بار میگوی « :حضانت حمایت
از کودک و رعایت حا او بود و فیالامله از امور طبیعی است کته خ اونت بته ختاطر
دلسوز و مهربانی مادر بی مادر و فرزن لرار داد است»( .سبزوار )276/25 :1413
دکتر کایوزیاد هم در ای راب ه مینویسن « :سل ة پ ر و مادر بتر یربیتت و ادارة امتوا
کود ک بترا حمایتت از اوستت و بته همتی جهتت بته نظتم عمتومی اریبتاط دارد».
(کایوزیاد  ) 136/2 :1383ای سخناد اشتار بته محبتت و عفلته یکتوینی استت کته
خ اون متعا بهعنواد امر طبیعی در وجود وال ی و بتهویتژ در وجتود متادر لترار داد
است .واگذار حضانت فرزن در اواد کودکی به مادر در نیاز کودک به سرپرستی و نیتز
همی نکته یکوینی متذکور نهفتته استت (فاضتل معت اد  .)272/3 :1404چنتادکته در
روایتی از اماآ علی (ع) آم است« :از رحمت اوست که چود نیرو بلنت شت د و غتذا
خوردد را از کودک گرفته است آد نیرو را بته متادرش داد و او را بتر کتودک دلستوز و
مهرباد آفری یا به یربیت و پرستار اش الت اآ کنت و چنانچته متادر ستنگ باشت
یربیت و حضانت کودک را بر دیگر مامناد واجب کرد» (مالسی )248/89 :1410
طبق ای روایت گویا امر حضانت دایر م ار ای محبتت و عفلته یکتوینی لترار داد
ش  .به گونها که با رفت آد امر حضانت یشریعاً متوجه دیگراد میشتود و بتا بتودنش
نوبت به دیگراد نمیرس .
بهطور طبیعی کودک از زماد یول بته کستی احتیتاج دارد یتا نستبت بته یربیتت و
سرپرستی و ال اآ کن یا زمانی که بینیاز شود .روش است که وال ی بترا یربیتت و
نگه ار کودک از هر کسی شایستهیرن  .عفو بر شایستگی ای حق طبیعی آدهاستت
فرزن را که خود زاد ان خودشاد نیز نگه ار کنن ؛ چود حقِّ در کنارِ کودک بتودد
و همرا داشت او برا ارضا احساسات طرفی که هماد اریباط عاطفی میاد وال ی و
کودک است از ذات انسادها ج اش نی نیست .ب یهی است ای ینها کودک نیست کته
به پ ر و مادر خود نیاز دارد بلکه وال ی نیز به فرزن خود نیاز دارن با ایت یفتاوت کته
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نیاز کودک به وال ی عفو بر نیاز عاطفی به خاطر نایوانی او در مرالبتت از ختود استت
اما نیاز وال ی به کودک ارفاً نیاز روحی و عاطفی است و آدها حق دارن که ایت نیتاز
خود را با نگه ار فرزن ارضاء نماین و کسی نمییوانت آدهتا را از ایت حتق محتروآ
سازد.
2
1
روایات متع د موجود در جواما روایی شیعه و سنّی نیز کته بتا یعبیتر بته «احتق»
بودد اولویت مادر یا پ ر را  -با یف یل و بر اساس سنی مختلف کودک -بیاد نمود ان
اشار به همی حق طبیعی آناد دارن .
ازآنچه گفته ش دو نکته روش میشود:
او  :حکمت حضانت کودک هماد ضعف و نایوانی کتودک و نیتاز و بته مرالبتت و
سرپرستی حمایت از کودک و رعایت م لحت اوست.
دوآ :حکمت واگذار حضانت به وال ی مهربانی و شفعت آناد بر کودک نیتاز آنتاد
به در کنارِ کودک بودد جهت ارضا احساسات و عواطف ختویش نستبت بته فرزنت بتا
برلرار راب ه عاطفی با اوست.
 .4جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت

ساالی که م رح میشود و پاسخ به آد را بای مهمیری ه ای معاله دانست آد است
که آیا اجرت بر حضانت جایز است؟ بهعبارتدیگر آیتا متادر در لبتا حضتانت کتودک
استحعاق دریافت اجرت را دارد؟ دو نظریة جواز اجرت بر حضانت و ع آ جواز اجترت در
بی فعها وجود دارد که با طرح ای دو دی گا و بیاد ادله طرفی بته یحلیتل و بررستی
آد میپردازیم؛ اما پیش از ورود به اال بحث بای به دو نکته یوجه داشتت :او اینکته

 .1أبوعلی األشعری عن الحسن بن علی عن العباس بن عامر عن داود بن الحُصَین عن أبیی عبیاا

ایا «(و الوالیااُُ یُرضِیعنن

أونالدَهنّ) اا ما دام الولا فی الرضا  ،فهو بین األبوین بالسویة ،فإذا فطم فاألب أحقّ به من األم ،فإذا ماُ األب ،فاألم أحقّ به مین
العَصَبة ،فإن وَجا األبُ مَن یُرضعه بأربعة دراهم و االت األم ال أُرضعه إلّا بخمسة دراهم ،فإنّ له أن یَنتزعه منها ،إلّا أنّ ذلک خیر له
و أرفق به یُترکه مع امّه» (کلینی  .)45/6 :1407رَوی عباا بن جعفر الحِمیَری عن أیّوب بن نوح ،اا کتب إلیه بعی

أحیحابه

کانت لی امرأة و لی منها ولا و خلّیت سبیلها ،فکتب علیهالسالم «المرأة أحقّ بالولا الی أن یبلغ سبع سنین ،إلّیا أن شایاا المیرأة»
(شیخ ا وق .)435/3 :1413

 .2حَاَّثنا روحٌ ،حَاَّثنا ابن جُرَیج عن عمرو بن شُعیب عن أبیه عن جَاّه عباا بن عمرو أَنّ امرأةً أَشَتِ النَبیَّ حلّی ا علییه و سیلّم
فقالتن یا رسو ا إنّ ابنی هذا کان بَطنی له وِعااً و حِجری له حِوااً و ثَایی له سِقااً و زَعَم أبوه أنّه یَنزعُه منّی؟ اا «أنتِ أَحقُّ به
ما لم شَنکحی» (اب حنبل الشیبانی .)310/11 :1421
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«اال حضانت» به دلیل اینکه جزو «منافا» است از لابلیت ذایی برا اجیرش د جهتت
انااآ آد و درنتیاه دریافت اجرت در لبالش برخوردار است (مراغتی  )231/2ازایت رو
اگر کسی غیر از خودِ آد افراد که مستئولیت شترعی حضتانت بتر عهت ة آنتاد استت
عه دار حضانت شود و جهت آد اجیر گردد درخواست اجرت نیز بفاشکا خواه بود.
دوآ اینکه اگر انااآ حضانت مستلزآ اَر هزینه بترا نظافتت و یوذیته و هماننت آد
باش در ای اورت جزو نفعه بود و ل عاً پرداخت آدها در درجة او بر خود کتودک و
در اورت ن اشت دارایی بر پ ر و واجب است (سبزوار 280/25 :1413؛ البُاَیرمیّ
(شافعی) 104/4 :1415؛ اب نایم (حنفی) بتییتا181/4 :؛ النفتراو (متالکی) :1415
 )67/2و چنانچه مادر –باوجود پ ر -از پیش خود و بت ود ل ت یبترّع آد هزینتههتا را
یعبّل نمود باش مییوان آدها را م البه کن  .پس بای دلت داشت که بحتث از اجترت
حضانت درجایی م رح است که مادر کودک فعط برا خودِ عمل حضانت و پترورش و
یربیت کودک درخواست حقالزحمه نمای .
 1 -4قول به جواز

از گفتار برخی از فعها متع آ امامیه ای گونه برمیآی که لاهل به جواز اختذ اجترت بتر
حضانت بود ان ؛ هرچن ایشاد به جواز یا ع آ جواز اجرت بر حضانت ی ریح ننمود انت .
برا نمونه شیخ طوسی ( )26/6 :1387معتع است اگر زوج همستر ختود را -کته از او
ااحب فرزن است -لعاد نمای و ب ی یرییب همسر از و ج ا ش و فرزنت از او نفتی
گردی و نسب منع ا گردد درنتیاه مادر نفعه و حضانت فرزن را بر عهت گیترد و بتا
گذشت م ت زمانی زوج خودش را یکذیب نمود و فرزنت بته و ملحتق گتردد متادر
مییوان نفعه فرزن و نیز اجرت حضانت زماد گذشتته را از شتوهر ستابق ختود م البته
نمای  .مشاه میگردد که شیخ طوسی جواز اجذ اجرت بر حضانت را مفروغعنه گرفتته
است.
1
ایشاد همچنی در شرح روایت علی ب ابراهیم و در ذیتل آد متینویست « :یوجیته
ای روایت به دو نحو مییوان باش  :یکی اینکه اگر زوجه به هماد اجرتیی کته دیگتر

 .1علی بن إبراهیم عن علی بن محما القاسانیّ عن القاسم بن محما عن المِنْقَریّ عمّن ذَکَرَه اا «سُیِِل أبوعبااللّیه عین الرجُیل
یُطَلِّقُ امنرَأَشَه و بینهما وَلاٌ أیُّهما أحَقُّ بِالْوَلَا اا المرأةُ أَحَقُّ بِالْولَا ما لَم شَتَزَوَّجن».
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جهت شیر دادد به کودک و تربیت او دریافتت متیکنت راضتی باشت در اولویتت لترار

دارد.)320/3 :1390( »...
ااحب جواهر اولی فعیهی است که به جواز اجرت بر حضانت ی ریح نمتود استت.
ایشاد با استناد بهحق بودد حضانت اخذ اجرت بر آد را جایز متیدانت ( .نافتی :1404
 )283-284 /31آیتاهلل خویی معتع است متادر در برابتر حضتانت استتحعاق دریافتت
اجرت را دارد .و میگوی « :مادر دراورییکه در انااآ حضانت ل ت یبترع ن اشتته و
کسی دیگر حاضر نباش یبرعاً حضانت کودک را بر عه گیرد مستحق دریافتت اجترت
است» ( )286/2 :1410برخی دیگر از فعها معاار نیز بهیبا استادشاد مرحوآ ختویی
همی نظر را اراهه داد ان (سیستانی 122/2 :1417؛ حکتیم 303/2 :1410؛ یبریتز
.)359/2 :1426
عب األعلی سبزورا نیز معتع است که گرچه به لحاظ جلوگیر از پیشام اختتف
در نظاآ اجتماعی بر عه گرفت حضانت کوک بر مادر واجب است ولی اناتاآ ماتانی
ای وایفه و یتفش رایگتاد در راستتا عملتی ستاخت آد بتر او واجتب نبتود و و
مییوان درخواست اجرت نمای (سبزوار 280/25 :1413؛ همو بتییتا )573 :روشت
است که م ابق نظر ای دسته از فعها معاار اگر کسی غیر از مادر حاضر شتود یبرعتاً
یا با اجریی کمتر از اجرت درخواستی مادر حضانت را بر عه گیرد پ ر مییوان فرزن
را از یحت یکفل مادر خارج نمود و به دیگر بستپارد و یتا ختودش عهت دار حضتانت
گردد.
گرچه در لانود م نی و لانود حمایت خانواد ایراد در ای خ وب م لبی متذکور
نگردی و اکثر لریب به ایفتاق حعتوقدانتاد ایتراد نیتز مختالف جتواز اختذ اجترت بتر
حضانتان اما در معابل لانودگتذار افوانستتاد در متاد  244ق.آ .معترر متیدارد کته:
«اجرت حضانت غیر از اجرت رضاع و نفعه بود و پ ر طفل به پرداخت آد مکلف استت.
دراورییکه طفل مالک داراهی شخ ی باش ای اجرت از داراهی و پرداخته میشتود
مگر اینکه پ ر یبرعا آنرا بپردازد».
ازنظر فعه مذاهب اربعه حضانت برا مادر کودک یک حق و امر غیتر واجتب ولتی
برا پ رش واجب و یکلیف است؛ بنابرای مادر کودک متییوانت از پتذیرش حضتانت
امتناع ورزد و ای حق را از خود سالط نمای اما اگر کس دیگر نباشت یتا باشت امتا از
لبو حضانت کودک امتناع ورزد بر مادر نیز واجب ش و بر لبو آد اجبار میگتردد.
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در معابل پ ر دراورییکه به دلیل ازدواج مادر یتا دالیتل دیگتر نوبتت بته حضتانت او
برس نمییوان از پذیرش آد خوددار کن چود با امتناع او کودک در معرض هفکت
و یباهی لرار میگیرد و ازای رو همچناد که پرداخت نفعة او جهت جلوگیر از افتتادد
در خ ر نابود و هفکت بر پ ر واجب است لبو حضانت و نیز به همی دلیتل بتر
او یک یکلیف و الزاآ است( .البُاَیرمی (شتافعی) 104/4 :1415؛ ابت عابت ی (حنفتی)
560/3 :1412؛ التولبی الشیبانی (حنبلتی) 308/2 :1403؛ التستولی (متالکی) :1418
)645/1
در کل ازنظر فعها مذهب حنفی همسر م لعه دراورییکه ازدواج ما د نکرد و
در ع نباش مستحق اجرت حضانت است و در اوریی هتم کته حاضت غیتر از متادر
کودک باش بهطریقاولی مییوان م البه اجرت بر حضانت کنت ( .ابت عابت ی 1412
561/3؛ البلختتی  )543/1 :1411فعیهتتاد شتتافعی (الرمل تی 225/7 :1404؛ الهیتمتتی
 )353/8 :1357و حنبلی (التولبی الشتیبانی 308/2 :1403؛ البهتویی )496/5 :1402
نیز به جواز دریافت اجرت بر حضانت رأ داد ان .
 2-4قول به عدم جواز

در معابل لو به جواز بستیار از فعیهتاد متادر را مستتحق دریافتت اجترت در برابتر
حضانت نمیدانن  .اب فه حلی اختذ اجترت بتر حضتانت را جتایز ن انستته و بته عت آ
استحعاق مادر نسبت به اجرت حضانت رأ داد استت( .نعتل از :فععتانی )204 :1418
شهی ثانی به ع آ استحعاق مادر نسبت به اجرت حضانت حکم نمتود و متیگویت در
ای مسئله اختففی وجود ن ارد)421 /8 :1413( .
فعیهی دیگر نیز ع آ استحعاق مادر نسبت به اجرت حضانت را پذیرفته و ای نظریه
را به فعیهاد امامیه هم نسبت داد است( .مونیه  )380/2 :1421عت ا دیگتر از فعهتا
نیز به ع آ جواز اجرت بر حضتانت ی تریح دارنت ( .کاشتف الو تاء  :1359ج  2لستم
.)32/3
سی یعی لمی در شرح عبارات مرحوآ خویی لو ایشاد در جواز اجرت بر حضتانت
را مستن به دلیل روشنی نمیبین و معتضا اال را عت آ استتحعاق اجترت متیدانت .
( )288/10 :1426آیتاهلل فاضل لنکرانی از فعها معاار لو به ع آ استتحعاق اجترت
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بر حضانت را بعی نمیدان و در بیاد دلیل آد میگوی  :زیرا هیریک از روایات واردشت
در باب حضانت داللت بر استحعاق اجرت ن ارد)556 :1421( .
ای دی گا در بی حعوقداناد نیتز وجتود داشتته و بترا نمونته دکتتر کایوزیتاد
میگوین « :پ ر یا مادر که نگه ار طفل به عه ة او است نمییوان از بابت خت مایی
که در اجرا یکلیف خود انااآ میده از دیگر دستتمزد بخواهت »)147/2 :1383( .
و معتع ن که« :در ینظیم روابط پ ر و مادر و فرزنت اد م تالح اجتمتاعی لتوانی را
ادار میکن  .همهچیز رنگ یکلیف دارد و اگتر گتا از حتق اتحبت متیشتود منظتور
یوانایی است که لانود برا اجرا یکالیف خویش به پ ر و مادر در برابر دیگتراد اع تا
کرد است»( .هماد  )128دکتر افایی نیز در ای راب ه متینویستن « :از متاد 1168
ق.آ؛ که میگوی ( :نگه ار اطفا هم حق و هم یکلیف ابوی استت) چنتی استتنباط
میگردد که پ ر یا مادر در نگه ار و حضانت طفل به یکلیف لانونی خود عمل میکن
و برا انااآ ای وایفة لانونی حق م البة اجرت ن ارد و ماد مزبور ااهر در آد استت
که یکلیف حضانت یبرعی و ماانی است)398 :1392( ».
از نگا مالکیه هر کس که عه دار حضانت کودک باش استحعاق درخواستت اجترت
برا خود امر حضانت را ن ارد( .النفراو 67/2 :1415؛ الخرشی بییا)219/4 :
ع و از فعیهاد مالکی در ای راب ه مینویس « :زنی که عهت دار حضتانت کتودک
است ملزآ به پرداخت هیرچیز نبود و مستحق دریافت هتیرچیتز نیتز بته ختاطر
حضانت نیست نه از باب نفعه و نه بهعنواد اجرت حضانت .مگتر اینکته او متادر کتودک
محضود بود و فعیر باش و آد کودک دارایی داشته باش که در ای اتورت بته دلیتل
نیازمن و فعیر بودنش مستحق دریافت نفعه از اموا کتودک ختود استت گرچته اساستاً
حضانت او را نیز بر عه ن اشته باش »( .الع و بییا)132/2 :
اب عاب ی از فعها مذهب حنفی میگوی « :اگر کسی غیر از متادر کتودک وجتود
ن اشته باش لبو حضانت بر او واجب است و در ای اورت حق درخواست اجترت بتر
حضانت را ن ارد؛ زیرا به انااآ کار الت اآ کترد کته شترع ًا بتر او واجتب بتود استت».
(اب عاب ی .)560 :1412
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نکته لابلیوجه در بررسی آراء و الوا فعها آد است که بسیار از فعها متعرض مستتن
م عا خویش نش و به بیاد حکم اخذ اجرت بر حضانت بسن نمود ان  .درهراورت
دالیلی از سو برخی از ایشاد ذکر ش که مهمیتری آنتاد بتر محتور وجتوب و عت آ
وجوب حضانت میچرخ  .بهعبارتدیگر آنچه بهعنواد دلیل طترفی در استتحعاق و یتا
ع آ استحعاق اجرت بر حضانت م رح است ای است که حضانت حعی است برا مادر
یا و در برابر آد مستحق اجرت باش و یا یکلیفی است که منشأ حکمی داشته و اناتاآ
آد بر مادر واجب است .دراورییکه حضانت حکمی شرعی و واجب باش بنابر لو بته
ع آ جواز اخذ اجرت بر واجبات دریافت اجرت در برابر حضانت نیز جایز نیست.
پیشیر گذشت که برخی از فعها در یعریف حضتانت آد را بته «والیتت» بتر یربیتت
طفل معنا نمود ان  .م ابق ای نظر و بنابر ای که حضانت از سنخ والیت بر فرزن باشت
بر مادر واجب بود و و مستحق دریافت اجرت نیست .برا نمونه شهی ثانی با یعریف
حضانت به والیت بر یربیت کودک به ع آ جواز اجرت بر حضتانت حکتم نمتود استت.
()421/8 :1413
از بی فعها متأخر امامیه ااحب جواهر نیتز متیگویت  :اگتر متراد کستانی کته از
حضانت به والیت یعبیر نمود ان ای باش کته حضتانت نتوعی والیتت و هماننت ستایر
والیت ها غیرلابل اسعاط بود و ب ی جهت بتر متادر واجتب باشت متادر در برابتر آد
استحعاق اجرت ن ارد کما ای که ااحب مسالک همتی را گفتته استت (نافتی :1404
 .)283-284 /31ایشاد با نفی وجوب حضانت و یرجیح حتق بتودد آد متیگویت  :ادلته
حضانت نهینها التضا وجوب حضانت را ن ارد بلکه برخف آد داللت بر ع آ وجتوب و
حق بودد حضانت دارن ؛ همانن ادلها که پذیرش حضانت از ستو متادر را معلتق بتر
مشیئت و خواست او نمود و به «احق بودد» مادر یعبیر نمود انت  .همتادطتور کته بتر
رضاع [که حق بود و اخذ اجرت بر آد جایز است] یعبیر به احعیت نمتود انت  .ازایت رو
حضانت بر مادر واجب نبود و و متییوانت آد را استعاط کنت یتا در برابتر آد اجترت
م البه نمای ( .هماد)
اب نایم حنفی هم علت استحعاق مادر نسبت به اجترت حضتانت را در فرضتی کته
ازدواج ما د نکرد و در ع نباش در آد میدان که در اورت مذکور متادر بتا عت آ
ازدواج و اشتوا به حضانت کودک زن گی خود را ولف یربیت او متیستازد و درنتیاته
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پ ر میبایست مالی را که ناز منزلة نفعه است  -یعنتی اجترت حضتانت را -بته حاضت
بپردازد( .اب نایم بییا)181/4 :
بعضی دیگر از فعها نیز با لو به ع آ جواز اجرت بر حضانت مهمیتری دلیتل آد را
واجب بودد حضانت میدانن ( .مونیه  )305/5 :1421برخی دیگر گرچته بته جتواز یتا
ع آ جواز اجرت بر حضانت ی ریح یا اشار ایی ن ارن ؛ اما بهحکم بودد حضانت و وجوب
آد اذعاد دارن که الزمة چنی لولی فیالاملته عت آ جتواز اجترت بتر حضتانت استت.
پیش یر نیز اشار گردی که برخی از حعوقداناد مبنا سل ة وال ی بر حضانت کودک
را حمایت از او اعفآ داشته و به همی جهت حضانت را با نظم عمومی مریبط میدانن
و بر همی مبنا معتع ن که« :زد و شوهر در روابط میاد خود یا با دیگتراد نمتییواننت
بهوسیلة لرارداد خ وای به لواع آد [حضانت کودک] یااوز کنن یا از بابت خت مایی
که در اجرا یکتالیف ختود اناتاآ متیدهنت دستتمزد بخواهنت »( .کایوزیتاد :1383
)136/2
همچنی در وجه ع آ استحعاق اجرت گفته میشود که مادر با حضانت فرزن حتق
خویش را استیفا مینمای و باای حا چگونه مییوانت در برابتر استتیفا حتق ختودش
اجرت دریافت نمای  .بهعبارتدیگر حضانت نوعی ارفاق به متادر استت (کاشتف الو تاء
 :1359ج  2لسم  )32/3و نمی یواد در جهت رسی د بهحتق ختویش اجترت دریافتت
نمود.
پار ا از فعها دلیتل عت آ استتحعاق اجترت بتر حضتانت را (عت آ وجتود دلیتل بتر
استحعاق) ذکر نمود و یا (معتضا اال) را ع آ استتحعاق اجترت دانستتهانت (فاضتل
لنکرانی 556 :1421؛ طباطبایی لمی 288/10 :1426؛ مونیه .)305/5 :1421
فعها مالکیه هم که از طرف اراد نظریة ع آ جواز درخواست اجرت بتر حضتانتانت
دلیل ای حکم را در آد میدانن که حضانت حق مادر است .ابت رشت لرطبتی در ایت
خ وب مینویس  « :حضانت حق مادر است و معنا نت ارد کته در ازا استتفاد از ایت
حق و انسگیر و در آغوش گرفت کودک و بر عه گرفت کفالت او مستحق دریافت
اجرت گردد .آر اگر مثل اب ماجشود حضانت را حق کودک محضود ب انیم پرداخت
اجرت به حاض الزآ میگردد» (اب رش العرطبی .)570/1 :1408

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسالمی

49

 .5نقد و بررسی

پس از طرح دی گا ها و ادله فعها در راب ه با جواز و ع آ جواز اخذ اجرت بتر حضتانت و
ازآدجهت که عم یری دلیل مخالفی جواز اجرت بر حضانت واجب بتودد حضتانت و
ع آ جواز اخذ اجرت بر واجبات است نخست الزآ است ماهیت حضانت شناسایی گتردد
یا اگر ماهیت و طبیعت آد حق باش اخذ اجرت بر آد بای از ای نظتر بفمتانا و جتایز
یلعی گردد .در غیر ای اورت و در فرض وجوب حضانت نوبت به ای ساا میرس که
آیا اخذ اجرت بر واجبات جایز است؟

 1-5ماهیت حضانت

در ای که حضانت حق محض یا هم حق و هم یکلیف استت سته نظتر از ستو فعیهتاد
م رحش است :یع اد از فعها حضانت را یک حق فرد محتض و ستاد متیداننت و
ازای رو معتع ن که حضانت لابل اسعاط و انتعا به غیر است .دستها دیگر برآنن کته
حضانت هم حق و هم یکلیف است و باالخر ع ا با یفکیک بی پ ر و مادر حضتانت
را نسبت به مادر حق و نسبت به پ ر حق و یکلیف میدانن  .م ابق نظر اخیر اگر متادر
از حضانت کودک امتناع ورزد حضانت به پ ر واگذار میشود و اگر هر دو خوددار کنن
پ ر به آد مابور میشود.
لانودگذار ایراد نیز رأ دوآ را پذیرفته و در ماد  1168لاود م نی معترر متیدارد:
«نگه ار اطفا هم حق و هم یکلیف ابوی است» .معتن ایتراد بتا ایاتاد مستئولیت
کیفر در ماد  54لانود حمایت ختانواد (م توب  )91بترا مستئو حضتانت و بته
هنگاآ امتناع او از انااآ یکالیف معرر بر مخالفت ختود بتا نظریتة (حتقبتودد حضتانت)
یأکی نمود است .معن افوانستاد هم دی گا حق محض را اختیتار نمتود و در بنت 2
ماد  236ق.آ .معرر میدارد« :حضانت حق اشخااتی استت کته براستاس ایت لتانود
ینظیم گردی است» .بههررو آنچه به نظر اتحیح متیرست آد استت کته حضتانت
کودک ازیکطر حق طبیعی پ ر و مادر است؛ چراکه راب ه وال ی با کودک بر استاس
نیاز و وابستگی طبیعی طرفی شکل میگیرد بنابرای کسی حق ن ارد کودک را از آناد
ج ا کن  .همچنی ای نگه ار حق مشترک هر دو آنتاد استت و اخت تاب بته یکتی
ن ارد؛ ازای رو یا زمانی که زد و شوهر با هم زن گی میکنن هتر دو متییواننت در امتور
مربوط به نگه ار و حف و یأمی نیازها کودک مشارکت نماین ؛ اما بع از جت ایی و
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متارکه چود امکاد عملی نگه ار مشترک وجود ن ارد یکتی از والت ی بتا یوجته بته
سنی مختلف کودک نسبت به دیگر اولویت در نگه ار داشتته و بته یعبیتر روایتات
متع د باب حضانت «احق» است.
از طر دیگر حضانت و مرالبت حق کودک نیز هست .اساس ای حق -همتادطتور
که در حکمت و مفک حضانت گفتهایم -نیاز طبیعی کودک است که حکمتت آفترینش
با یاهیز پ ر و مادر به نیروها الزآ جهت خ مت به کتودک زمینتة ادا آد را فتراهم
کرد است .بر همی اساس است که برخی از فعها به وجوب حضانت بتر ذوالحتق یعنتی
پ ر و مادر فتوا داد ان .
باوجود استحعاق کودک نسبت به حضانت و لزوآ یأمی م الح او ای ستاا م ترح
میشود که آیا حضانت عفو بر ای که حق پ ر و مادر استت یکلیتف آنتاد نیتز شتمرد
میشود یا بهعنواد حکمی شرعی بر آناد واجب باش ؟ به نظر میرس حضانت نسبت بته
مادر حق محض و نسبت به پ ر هتم حتق و هتم یکلیتف باشت  .آنچته در ایت نوشتتار
موردنظر است اثبات حق یا حکم بودد حضانت نسبت به مادر استت .ازایت رو در یبیتی
نظر مختار خویش شواه و مای ایی را که حق بودد حضانت را نسبت بتا متادر یعویتت
میکن به شرح ذیل بیاد میکنیم:
 .1بهی ریح برخی از فعها در موارد که حضانت کودک با مادر است و مییوان
حضتتانت را وجتتهالم تتالحه و عتتوض بتترا گتترفت طتتفق خلتتا لتترار ده ت .
بهعبارتدیگر او مییوان حضانت را به پ ر واگذار نمای یا پ ر در لبا آد و
را طفق خلا ده ( .مونیه 382/2 :1421؛ جزیتر 487/4 :1419؛ الخ یتب
الشربینی (شافعی) بی یتا492/2 :؛ ابت عب الستفآ التستولی (متالکی) :1418
 )645/1که ای فعط با حق بودد حضانت سازگار است؛ چراکته حکتم مستلماً
نمییوان عوض مالی لرار گیرد.
 .2در اورت امتناع مادر از حضانت کسی حق اجبار و را نت ارد؛ چتود متادر از
حق خویش ار نظر کرد است .لذا انااآ ای عمل از متادر لابتل م البته در
محاکم شرعی و لانونی نیست( .میرزا لمی  575/4 :1413و 356؛ البُاَیرمی
(شتتافعی) 104/4 :1415؛ ابتت عابتت ی (حنفتتی) 560/3 :1412؛ التولبتتی
الشتتتیبانی (حنبلتتتی) 308/2 :1403؛ التستتتولی (متتتالکی) )645/1 :1418
درحالیکه اگر حضانت نسبت به مادر یکلیف محسوب میش و مواف به آد
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بود و در اورت امتناع ولی کودک مییوانست با مراجعه به محکمته متادر را
ملزآ به حضانت نمای .
 .3بهی تریح گروهتی دیگتر از فعهتا (ختویی 286/2 :1410؛ حکتیم (محست )
 )122/3 :1410مادر مییوان حق حضانت را استعاط نمتود و یتا بته دیگتر
منتعل نمای  .درحالیکه اگر حضانت برا مادر جنبة حکمی و یکلیفتی داشتته
باش لابلیت نعل و اسعاط برا آد مت ور نیست.
 .4روایایی که حضانت مادر را معلق و منوط به مشیئت و خواستت او نمتود و و
را «احق» در حضانت دانستهانت  .ازجملته در اتحیحه ایتوب ابت نتوح آمت :
«المرأة احقّ بالولا الیان یبلغ سبع سنین االّ ان شااا المیرأة» (حرعتاملی :1409

« )472/21زد نسبت به حضانت فرزن یا هفتسالگی احق است مگتر ایت کته
و از حق خود ار نظر نمای » همچناد که برخی از فعها نیتز از ایت روایتت
حق بودد حضانت را استفاد نمود ان (مونیته 306/5 :1421؛ نافتی :1404
.)284/31
 .5در اورت شک االْ ع آ وجتوب حضتانت استت؛ زیترا بته ایفتاق ااتولیاد و
اخباریتتاد ااتتل در شتتبهات حکمیتته وجوبیتته براهتتت استتت (نتتاهینی :1368
.)192/2
با یوجه به شواه و لراه فوق ادعا حق بودد حضانت نسبت به متادر ختالی
از لوت نیست.
 2-5جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات

اکنود نوبت به ای ساا میرس که آیا اخذ اجرت بر واجبات حتراآ استت؟ ایت ستاا
ب ی جهت م رح میگردد که حکم جواز یا ع آ جواز اجرت بر حضانت در فرض واجب
بودد حضانت و بر مبنا لو بهحکم بودد آد نیز روش گردد.
الوا مختلفی از سو فعها در باب اخذ اجرت بر واجبتات اراهته شت استت کته بته
مهمیری آدها اشار میگردد:

اول :اخذ اجرت بر واجبتات م لعتاً جتایز نیستت( .معت س اردبیلتی )89/8 :1403

گفتنی است که ازنظر فعها متع آ حنفیه دریافتت اجترت بترا اناتاآ م لتق اعمتا
واجب حراآ بود ولی متأخری از ایشاد دریافت آد را فعط در سه مورد استثناهی یعنتی
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یعلیم لرآد و اذاد و الامه به خاطر التضتا ضترورت جتایز دانستتهانت ( .ابت عابت ی
(حنفی)  )619/3 :1412ایشاد اجرت حضانت را جزو ای موارد استثناهی نیاورد انت یتا
به ای خاطر که آد را جزو امور واجب نمیدانن یا میداننت امتا ضتروریی بتر مستتثنا
کردد آد نمیبینن .
دوم :م لعاً جایز است( .خویی بییا )460/1 :از نگا فعها شافعیه نیز لو اتحیح

آد است که عفو بر واجبات کفایی بر انااآ واجبات عینی هتم دراتورییکته مستتلزآ
زحمت و یفش باشت متییتواد درخواستت اجترت نمتود( .الت میاطی 265/4 :1418؛
الهیتمی 100/7 :1357؛ العایلی بی یا )595/3 :یعنی ازنظتر شتافعیه دریافتت اجترت
برا انااآ م لق اعما واجب جایز است.
سوم  :اختذ اجترت بتر واجبتات یواتلی جتایز و در واجبتات یعبت

حتراآ استت.

(طباطبایی بییا )37/5 :حنابله بر ای اعتعادنت کته دریافتت اجترت در ازا هتر عمتل
واجب یا مستحبی که بتواد اجرا آد را به کافر هتم ستپرد  -مثتل یع تیر در حتا یتا
ینسیخ لرآد -اشکالی ن ارد اما اگر جزو اعمالی باش که الزامتاً متیبایستت یوستط یتک
مسلماد اورت پذیرد یا بتوان ل یعب و لربت نمای در ای اتورت دو حالتت دارد:
الف) یا نفا آد فعط خود عامل را در برمیگیرد  -مثل نمتاز و روز  -کته در ایت حالتت
دریاف ت اجرت جایز نیست؛ ب) اما اگر نفا آد دیگراد را هم در بربگیترد  -مثتل اذاد و
الامه -دو دی گا جواز و ع آ جتواز در بتی ایشتاد وجتود دارد( .ابت ل امتة المع ستی
96/6 :1388؛ البهویی 12/4 :1402؛ المرداو بییا)45/6 :
چهارم :در واجبایی که غرض اهم آدها دنیا و نفا دنیتو باشت اختذ اجترت جتایز

است و در واجبایی که غرض االی وجوب آدها آخرت باش اختذ اجترت جتایز نیستت.
(عاملی بییا)92/4 :
پنجم :در واجب عینی م لعاً اخذ اجرت جایز نیست ولی واجب کفتایی اگتر یعبت

باش اخذ اجرت جایز نیست و اگر یوالی باش دریافت اجرت جایز استت( .طباطبتایی
بییا )505/1 :نظر مشهور در بی فعها مالکی ای است که برا انااآ واجبتات کفتایی
مثل ینسیخ لرآد بنا مسا و امثا آد برخف واجبات عینی مییواد اجرت گرفت
(العرافی (مالکی) )66/2 :1994
فعها دالیل متع د بر ع آ جواز اخذ اجرت بر واجبات اراهه نمود ان که مهتمیتری
آدها را برشمرد و بهنع و بررسی آدها خواهیم پرداخت.
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دلیل اول :اجماع فعها بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات است .فعهتایی چتود محعتق

اردبیلی ( )89/8 :1403و ااحب ریتاض (طباطبتایی بتی یتا )505/1 :کته از متتأخری
ااحاب امامیه به شمار میرون چنی ادعایی را م رح نمود ان  .لک بایت دانستت کته
چنی اجماعی به لحاظ اور دارا اشکا ج است .همادطتور کته در بیتاد التوا
فعها مشاه ش نهینها ایفاق نظر و اجماعی در مسئله وجود ن ارد بلکه اختف فراوانی
بی فعها وجود دارد .ازای رو ای اجماع از سو ع ا از فعها موهود و سست شمرد
ش ( .شیخ ان ار )132/2 :1415
دلیل دوم :بی افت وجوب و یملک عمل ینافی ذایی وجود دارد( .کاشتف الو تاء

به نعل از :خویی بییا )471/1 :چراکه مستلزآ اشتراک دو مالک بر مملوک واح استت.
بهعبارتدیگر خ اون با واجب نمودد عمل بر آد حعی پی ا میکن و بهاا فح مالتک
آد عمل ش و عمل بای برا او انااآ شود و عملی که ملتک اوستت در برابتر عتوض و
پاداشی که میده بای به مالک االیاش یحویل و یسلیم شود .از طرفتی اگتر مستتأجر
(اجیرکنن ) بخواه با دادد اجرت مالک آد عمل گردد نتیاهاش اشتراک دو مالک بر
ملک واح (عمل واجب) است که محا است( .شیخ ان ار )131/2 :1415
ای دلیل از چن جهت مورد منالشه لرارگرفته است:
اوالً اخت اب به واجب عینی داشته و شامل واجبات کفتایی نمتیشتود (طباطبتایی
یزد  )20/2 :1414یوضیح ای که در واجبات کفایی امر و خ اب خ اون نه به شخص
مکلف بالخ وب بلکه به اجتماع و ماموعه مکلفی یعلق گرفته است لتذا اگتر یکتی از
مکلفی ال اآ به انااآ عمل نمای از رهگذر ای که امر الهی بهخ توب او متوجته نبتود
خ اون استحعالی نسبت به عمل او ن ارد یتا اجتمتاع دو مستتحق بتر حتق واحت  -در
اورت استیاار -پیش آی ( .شیخ ان ار )132/2 :1415
ثانیاً وجوب عمل یملیک آد عمل بترا خ اونت نیستت( .مکتارآ شتیراز :1426
 ) 413و در اوریی هم که بپذیریم وجوب فعل بته معنتا مالکیتت آد یوستط خ اونت
باش بای گفت مالکیت خ اون بر عمل و مالکیت بشر از یتک ستنخ نبتود یتا اجتمتاع
مثلی ض ی و یا متنالضی در شیء واحت پتیش آیت ( .ایروانتی  )51/1 :1406بلکته
مالکیت انساد بر اموالش و مالکیت مستأجر بر آد فعل در طتو مالکیتت خ اونت لترار
دارد (خویی بییا )467/1 :ازای رو لیاس مالکیت خ اون با مالکیت آدمیاد لیتاس متا
الفارق است.
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اختفب منافتات دارد( .طباطبتایی بتییتا:

 )505/1ب ی نحو که نیت مکلف در انااآ عمل بای یعرب به خ اونت بتود یتا عمتل او
احیح والتا شتود و در اتورت اختذ اجترت نیّتت و ل ت و در اناتاآ رستی د بته
ما االجار است نه یعرب به خ اون ؛ که ای موجب ب تفد متعلتق اجتار یعنتی عمتل
واجب میشود.
مَنبای از فعها متع آ حنفی در ای راب ه مینویس « :دریافتت اجترت بترا امتور
نیازمن ل لربت جایز نیست؛ زیرا اجرت از بهر ها دنیو بهحساب میآی و م ابق
آموز ها لرآد و سنت ولتی فرد در ازا آد عمل حقالزحمه بگیرد آد فعل خاایت
معرِّب بودد خود را از دست میده »( .المَنبَای )533/2 :1414
بر ای دلیل نیز منالشایی ش است؛ ازجمله دلیل مذکور جاما افتراد و متانا اغیتار
نیست .جاما افراد نیست؛ چود شامل واجبات یواتلی –کته ل ت لربتت در آد شترط
نیست -نمی شود؛ و مانا اغیار نیست؛ چود مستحبات یعبت را هتم شتامل متیشتود.
(شیخ ان ار )130/2 :1415
اشکا دیگر بر دلیل مذکور آد است که اخذ اجرت نهینها بتا ل ت اختفب منافتات
ن ارد بلکه ماکّ اخفب است( .عاملی بییا )92/4 :یوضیح آدکه هر عمل واجتب یتک
وجوب ذایی با خود دارد و دراورییکه آد عمل متعلتق اجتار والتا شتود یتک وجتوب
عرضی نیز به معتضا اجار به وجوب لبلی اضافه میشود ازای رو عملی کته دو وجتوب
داشته باش نیاز به ل اخفب بیشتر دارد .لذا اجرت ماکّ اخفب است نته منتافی
آد.
البته ای دلیل از سو بسیار از فعها مورد لبو والا ش و به همی جهتت اکثتر
آناد –چنادکه پیشیر مفحظه ش  -اخذ اجرت بر واجبات یعب را جایز نمیدانن .
درهراورت کلیت لاع «حرمت اخذ اجرت بر واجبات» مورد خ شه ج و فالت
وجاهت علمی است مخ وااً شمو ای لاع نسبت به واجبات یوالی که در آد ل ت
لربت شرط احت عمل نیست.
لک بای دانست که حضانت در فرض وجوب از نوع واجب یعب نبود بلکه از نوع
واجب یوالی است که ل اخفب در آد معتبر نیست و از طرفی با عت آ ینتافی ذایتی
بی افت وجوب و یملک عمل و با استناد به جواز اخذ اجرت بر هر عملِ دارا منفعتت
محلله مع ود اخذ اجرت بر حضانت  -حتی در فرض وجوب -جایز و بفمانا است.

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسالمی

 3-5ارزیابی ادله دیگر بر عدم جواز اجرت بر حضانت

55

ازجمله دالیل لاهلی به ع آ استحعاق ای بتود کته اختذ اجترت جهتت استتیفا حتق
خویش جایز نیست؛ اما به نظر میرس شرعاً بی استیفا حتق و اختذ اجترت منافتایی
وجود ن ارد؛ چه ای که همی م لب یعنی استیفا حق خویش در باب رضاع هم وجتود
دارد؛ یعنی شیر دادد فرزن حق مادر بود و مادر ب ی وسیله حق خودش را بته دستت
میآورد و حا آدکه به ایفاق فعها اخذ اجرت بر رضاع جایز است .ازای رو حتی در معتاآ
استیفا حق هم شرعاً م البه اجرت جایز است.
دلیل دیگر بر ع آ جواز عر و سیر مستمر بی مردآ است .ب ی نحو کته عادیتاً
کسی در برابر حضانت اجترت دریافتت نمتیکنت ( .مونیته  )305/5 :1421لکت بایت
دانست که عادت بر ع آ م البه اجرت دلیل بر ع آ استحعاق نمیشود؛ چنادکه امتروز
عر و سیر جاریه بی مردآ ب ی لرار است که زدها در برابتر اناتاآ کارهتا منتز
م البه اجرت نمیکنن و حا آدکه شرعاً مستحق دریافت اجرتالمثل میباشن .
عفو برای حضانت در خ مت به کودک سرپرستی و یربیت و یمثل مییابت و از
طرفی مادر چنی عملی را که بته نفتا و اتفح پت ر در نگهت ار فرزنت او محستوب
میشود انااآ داد و آد ما و اجرت را در برابرش اخذ متینمایت ؛ ازایت رو ایت فعتل
دارا منفعت مع ود ععفهیه و عملی از اعما مشروعه بود کته معاوضته آد بتا متا
ممک است و در عر چنی عوضی را کته در برابتر عمتل محتترآ و مشتروعِ نگهت ار
کودک اخذ میشود اجرت حضانت مینامن .
ع ا از فعها  -چنادکه در بیاد ادله طرفی اشتار شت  -عت آ ورود ن تی دا بتر
د دلیل بر استحعاق را دلیتل بتر عت آ جتواز اجترت بتر حضتانت
استحعاق اجرت و نبود ِ
دانسته و معتضا اال را ع آ جواز اجرت گرفتهان  .لک بتا انت ک یتأملی اشتکا ایت
است ال نیز آشکار میگردد؛ چه اینکه اگر معتضی برا استحعاق اجرت موجتود باشت
با فع مانا و ب ود نیاز به دلیل خاب استحعاق اجرت ثابت میشتود؛ امتا اگتر معتضتی
برا اخذ اجرت مفعود باش اال بر ع آ استحعاق بود و لایل به استحعاق اجرت بایت
بر ادعا خویش الامه دلیل نمای  .واضح است که دلیل مذکور بر عت آ وجتود معتضتی
استوار است؛ به همی جهت و استحعاق اجرت را منوط بته ورود دلیتل ختاب نمتود
است.
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اما به نظر میرس در استحعاق اجرت حضانت معتضی موجود و مانا مفعتود استت.
ازای رو اال بر جواز اجرت حضانت است مگر ای که دلیلی برخف آد الامته شتود .بتر
اساس موازی فعهی هر عملی که دارا منفعت حفلتی باشت کته آد منفعتت مع تود
ععفست –نه ای که نادر بود و مورد اعتنا ایشاد نباشت  -بته معتضتا لاعت اختذ
اجرت بر آد جایز است( .شیخ ان ار  )131/2 :1415ازای رو اجرت بر هر عمتلِ دارا
منفعت محلله مع ود م ابق اال بود و هر عاملی مستحق اجرت عمل خویش استت
جز دراورییکه در انااآ عمل ل یبرع داشته و یا مانعی شرعی یا ععلی چود واجتب
بودد عمل وجود داشته باش .
در اجرت بر حضانت نیز چنی مانعی وجود ن ارد؛ چود مانعی که در اخذ اجترت بتر
حضانت ذکر کرد ان وجوب حضانت و ع آ جواز اخذ اجرت بتر واجبتات استت و ستابعاً
اثبات ش که اوالً حضانت نسبت به مادر حعّی از حعوق به شتمار متیآیت نته حکمتی
واجب .ثانی ًا در فرض واجب بودد حضانت بر متادر دلیلتی بتر حرمتت اختذ اجترت بتر
واجبات بهطور م لق که شامل واجبات یوالی  -ازجمله حضانت -هم بشود وجود ن ارد.
از طرفی شارع مع س انااآ حضانت از سو مادر را معیّ بهاورت ماانی ننمود بلکته
آد را بهاورت م لق بر عه و نهاد است و جواز اجرت را برا آد نفی ننمتود لتذا
م البه اجرت در برابر حضانت از سو مادر هم به معتضا اطفق ادله بتاب حضتانت و
هم به معتضا اال جواز شرعاً و ععفً جایز بود و و استحعاق دریافت اجرت در برابر
حضانت را دارا است.
نتیجهگیری

در نهاد خانواد یا زمانی که زن گی مشترک برلرار استت پت ر و متادر بتهطتور مشتترک
عه دار حضانت فرزن خردسا خویش میباشن ؛ لک در اورت انحف نکتاح و پایتاد
زن گی مشترک حضانت کودک در م ت زمانی معی بر عه مادر است .در ای کته آیتا
مادر در لبا حضانت کودک و انااآ امور مربوط به نگه ار و سرپرستتی و مستتحق
دریافت اجرت است یا خیر؟ میاد فعها اختتف نظتر وجتود دارد .یبیتی معنتا و مفهتوآ
حضانت و شناخت ماهیت آد از حیث حکم و واجب بودد یا حق بودد آد سهم بسزایی
در ایخاذ موضا نفی و اثبات در حکم ای موضوع دارد؛ ازای رو نگارن گادِ ای ست ور بتا
یبیی مفهوآ اا فحی حضانت و راب ه آد با والیت بر کتودک بتا ردّ حعیعتت شترعیه
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داشت مفهوآ حضانت مفهوآ عرفی آد را نتیاه گرفته و معتع ن که در شناخت مفهوآ
حضانت بای به عر مراجعه نمود و از نگا عر به معوله حضانت «والیت بر کودک» را
که حکمی شرعی است نمییواد در مفهوآ و ماهیت حضانت اخذ نمود .همچنتی ااتل
براهت در شبهات حکمیه و سایر شواه و مای ات بیانگر حق بودد حضتانت نستبت بته
مادر کودک میباشن  .بهعفو ای که با یوجه به اثبات ع آ ینافی بی وجوب یتک عمتل
و دریافت اجرت بر آد بای اذعاد نمود که حتی بر مبنا لو واجتب بتودد حضتانت و
در فرض ع آ پذیرش حق بودد حضانت نیز اخذ اجرت بر آد جایز است.
حضانت به لحاظ حعولی نیز جزو منافا به شتمار آمت کته از لابلیتت ذایتی جهتت
یعیی اجرت برا انااآ و اجیر ش د بر آد برخوردار است و اال در حضانت نیتز جتواز
اخذ اجرت است مگر آدکه دلیلی برخف آد الامه گردد .روش استت کته بتا یأستیس
اال در مسئله مبنی بر جواز اجرت بر حضانت ازیکطر و ع آ ورود ن تی بتر حرمتت
اخذ اجرت بر حضانت و یا لزوآ انااآ یبرعی آد از طر دیگتر و بتا نعت یف تیلی ادلته
لاهلی به ع آ جواز اجرت بر حضانت و رد مست َ ّ آدها و با در نظر گرفت احتراآ عمتل
مسلم و وجود منفعت مع ود در حضانت جواز اجرت بتر حضتانت خودبتهختود اثبتات
میگردد؛ ازای رو پیشنهاد میشود لانودگذار در یعیی کیفی و کمی اجرت بتر حضتانت
بر اساس نوع و مع ار عمل طی ماد واح ا ال اآ معتضی به عمل آورد.
منابع
آشتیانی ،محمود ( .)1390کتاب النکاح ،ام انتااراُ زهیر.
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ابنرشا ،أبوالولیا محما ( .)1408المقدمات الممهدات ،بیروُ دار الغرب اإلسالمی.
ابن زکریا األنصاری ،زکریا ( .)1418فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،بیروُ دارالکتب العلمیة.
_____ (بیشا) .أسنی المطالب فی شرح روض الطالب ،مصر دار الکتاب اإلسالمی.
ابنعاباین ،محما أمین ( .)1412رد المحتار علی الدر المختار ،چاپ دوم ،بیروُ دار الفکر.
ابن عباالسالم التسولی ،علی ( .)1418البهجة فی شرح التحفة ،بیروُ دار الکتب العلمیة.
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ابنفوزان ،حالح ( .)1423الملخص الفقهی ،عربستان دار العاحمة.
ابنااامة المقاسی ،عباا ( .)1388المغنی ،مصر مکتبة القاهرة.
ابن نجیم ،زینالاین (بیشا) .البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،مصر دار الکتاب اإلسالمی.
امامی ،سیاحسن ( .)1334حقوق مدنی ،شهران انتااراُ اسالمیه.
ایروانی ،علی بن عباالحسین ( .)1406حاشیة المکاسب ،شهران وزارُ فرهنگ و ارشاد اسالمی.
بُجَیرمیّ ،سلیمان ( .)1415تحفة الحبیب علی شرح الخطیب ،بیروُ دارالفکر.
بلخی ،شیخ نظام ( .)1411الفتاوی الهندیة ،بیروُ دار الفکر.
بهوشی ،منصور ( .)1402کشاف القناع عن متن اإلقناع ،شحقییق هیال مصییلحی مصیطفی هیال ،
بیروُ دارالفکر.
شبریزی ،جواد بن علی ( .)1426منهاج الصالحین ،چاپ او  ،ام مجمع اإلمام المهیای (عجیل ا
شعالی فرجه).
شسولی ،ابوالحسن علی ( .)1418البهجة فی شرح التحفة ،بیروُ دارالکتب العلمیة.
شغلبی الاَّینبَانی ،عباالقادر ( .)1403نَیل المآرب بشرح دلی ل الطال ب ،چیاپ او  ،کوییت مکتبیة
الفالح.
ثعلبی ،أبومحما عباالوهاب (بیشا) .المعونة علی مذهب عالم المدینة ،عربستان المکتبیة التجارییة
لمصطفی أحما الباز.
جزیری ،عباالرحمن و همکیاران ( .)1419الفق عل ی الم ذاهب ارربع ة و م ذهب أه ل البی ت
علیهمالسالم ،بیروُ دارالثقلین.
جوهری ،اسماعیل بن حماد ( .)1410الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ،چیاپ او  ،بییروُ دار
العلم للمالیین.
حجاوی ،أبوالنجا موسی (بیشا) .زاد المستقنع فی اختصار المقنع ،شحقیق عباالرحمن بن علیی بین
محما العسّکر ،عربستان دار الوطن.
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حرّ عاملی ،محما بن حسن ( .)1409وسایل الشیعة ،چاپ او  ،ام مؤسسه آ البیت علیهمالسالم.
حسینی عاملی ،سیا جواد بن محما (بیشا) .مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالّم ة ط-القایمیة)،
چاپ او  ،بیروُ دار إحیاا التراث العربی.
حکیم طباطبایی ،سیامحسن ( .)1410منهاج الصالحین المحاّی) ،چاپ او  ،بیروُ دارالتعیار
للمطبوعاُ.
خرشی ،محما بن عباا (بیشا) .شرح مختصر خلیل ،بیروُ دارالفکر.
خوانساری ،سیااحما بن یوسف ( .)1405جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،چاپ دوم ،ایم
مؤسسه اسماعیلیان.
خویی ،سیاابوالقاسم ( .)1410منهاج الصالحین ،ام نار ماینة العلم.
همو ،مصباح الفقاهة بیشا) .ام مؤسسة إحیاا آثار اإلمام الخوئی ره.
دمیاطی ،أبوبکر عثمان ( .)1418إعانة الطالبین علی حل ألفاظ ف تح المع ین ،چیاپ او  ،بییروُ
دارالفکر.
رملی ،شمسالاین محما ( .)1404نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج ،بیروُ دار الفکر.
روشن ،محما ( .)1391حقوق خانواده ،چاپ دوم ،شهران جنگل.
سبزواری ،سیا عبااألعلی (بیشا) .جامع ارحکام الشرعیة ،چاپ نهم ،ام مؤسسه المنار.
_____ ( .)1413مهذّب ارحکام ،چاپ چهارم ،ام مؤسسه المنار.
سیستانی ،سیاعلی ( .)1417منهاج الصالحین ،چاپ پنجم ،ام دفتر حضرُ آیة ا سیستانی.
سیوطی الرحیبانی ،مصطفی ( .)1961أولی النهی فی شرح غایة المنتهی ،دماق المکتب اإلسالمی.
شربینی ،شمسالاین محما (بیشا) .اإلقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع ،بیروُ دار الفکر.
شهیاثانی ،زینالاین بن علی ( .)1413مسالک ارفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،چیاپ او  ،ایم
مؤسسة المعار اإلسالمیة.
_____ ( .)1410الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،چاپ او  ،ام کتابفروشی داوری.
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شیرازی ،ناحر مکارم ( .)1426أنوار الفقاهة-کتاب التجارة ،چاپ او  ،ام انتااراُ مارسة اإلمام
علی بن أبی طالب علیهالسالم.
شیخ انصاری ،مرشضی بن محماامین ( .)1415کتاب المکاسب ط-الحایثة) ،ایم کنگیره جهیانی
بزرگااشت شیخ اعظم انصاری.
شیخ حاوق ،محمّا بن علی بن بابویه ( .)1413من ال یحضره الفقی  ،چاپ دوم ،ام دفتر انتااراُ
اسالمی.
شیخ طوسی ،ابوجعفر محما بن حسن ( .)1390االستبصار فیما اختل

م ن ارخب ار ،چیاپ او ،

شهران دارالکتب اإلسالمیة.
_____ ( .)1387المبسوط فی فق اإلمامیة ،چاپ سوم ،شهران المکتبة المرشضویة إلحیاا اآلثیار
الجعفریة.
حفایی ،سیاحسین و همکاران ( .)1392مختصر حقوق خانواده ،چاپ سی و شام ،شهران میزان.
طباطبایی ،سیاعلی بن محما (بیشا) .ریاض المسائل ط-القایمیة) ،چیاپ او  ،ایم مؤسسیه آ
البیت علیهمالسالم.
طباطبایی یزدی ،سیا محماکاظم ( .)1414تکملة العروة ال وققیَ ،چیاپ او  ،ایم کتیابفروشیی
داوری.
عثیمین ،محما بن حالح ( .)1428الشرح الممت ع عل ی زاد المس تقنع ،چیاپ او  ،عربسیتان دار
ابنالجوزی.
عجیلی ،سلیمان بن عمر (بیشا) .حاشیة الجمل علی شرح المنهج ،بیروُ دارالفکر.
عاوی ،ابوالحسن علی (بیشا) .حاشیة العدوی علی شرح کفایة الطالب الربانی ،بیروُ دار الفکر.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ( .)1413قواعد ارحک ام ف ی معرف ة الح الو و الح رام ،ایم دفتیر
انتااراُ اسالمی.
عالمه مجلسی ،محماباار ( ،)1410بحار ارنوار ،چاپ او  ،بیروُ مؤسسة الطبع و النار.
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فاضل لنکرانی ،محما ( .)1421تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة-النکاح ،چیاپ او  ،ایم
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسالم.
فاضل مقااد ،مقااد بن عبااللّه ( .)1404التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،چاپ او  ،ایم انتایاراُ
کتابخانه آیة ا مرعای نجفی ره.
فاضل هنای ،محما بن حسن ( .)1416کش

اللثام و اإلبهام عن قواعد ارحکام ،چاپ او  ،ایم

دفتر انتااراُ اسالمی.
فراهیای ،خلیل بن احما ( .)1410کتاب العین ،چاپ دوم ،ام نار هجرُ.
فقعانی ،علی ( .)1418الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و اإلیقاعات و العقود ،چیاپ او  ،ایم
مکتبة إمام العصر (عج) العلمیة.
ارافی ،شهابالاین أحما ( .)1994الذخیرة ،شحقیق محما حجی ،بیروُ دارالغرب.
امّی طباطبایی ،سیاشقی ( .)1426مبانی منهاج الصالحین ،چاپ او  ،ام مناوراُ الم الارق.
کاشوزیان ،ناحر ( .)1383حقوق مدنی خانواده-اوالد) ،چاپ شام ،شهران شرکت سهامی انتاار.
کاسانی ،عالاالاین أبوبکر ( .)1406بدائع الصنائع ف ی ترتی ب الش رائع ،چیاپ دوم ،بییروُ دار
الکتب العلمیة.
کاشف الغطاا ،محماحسین بن علی ( .)1359تحریر المجلة ،چاپ او  ،عراق المکتبة المرشضویة.
کلینی ،ابوجعفر محما بن یعقوب ( .)1407الکافی ،چاپ چهارم ،شهران دارالکتب اإلسالمیة.
گرجی ،ابوالقاسم ( .)1392بررسی تطبیقی حقوق خانواده ،شهران انتااراُ داناگاه شهران.
محقق ثانی ،علی بن حسین ( .)1414جامع المقاصد فی شرح القواعد ،چاپ دوم ،ام مؤسسیه آ
البیت علیهمالسالم.
مرداوی ،ابوالحسن علی (بیشا) .اإلنصاف فی معرفة الراجح من الخ الف ،چیاپ دوم ،بییروُ دار
إحیاا التراث العربی.
مغنیه ،محماجواد ( .)1421الفق علی المذاهب الخمسة ،چاپ دهم ،بیروُ دار التیار الجایا.
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_____ ( .)1421فق اإلمام الصادق علی السالم ،چاپ دوم ،ام مؤسسه انصاریان.
مقاس اردبیلی ،احما بن محما ( .)1403مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد ارذه ان ،چیاپ
او  ،ام دفتر انتااراُ اسالمی.
مَنبَجی ،أبومحما علی ( .)1414اللباب فی الجمع ب ین الس نة و الکت اب ،چیاپ دوم ،بییروُ دار
القلم.
منوفی ،ابوالحسن ( .)1412کفایة الطالب الربانی ،شحقیق یوسف الاییخ محمیا البقیاعی ،بییروُ
دارالفکر.
موسوی عاملی ،محما بن علی ( .)1411نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالم ،چیاپ او ،
ام دفتر انتااراُ اسالمی.
میرزای امّی ،ابوالقاسم بن محماحسن ( .)1413جامع الشتات فی أجوب ة الس الاالت ،چیاپ او ،
شهران مؤسسه کیهان.
نائینی ،محماحسین ( .)1368أجود التقریرات ،ام انتااراُ مصطفوی.
نجفی ،محماحسن ( .)1404جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،چاپ هفتم ،بیروُ دار إحییاا
التراث العربی.
النفراوی ،شهاب الاین أحما ( .)1415الفواک الدوانی علی رسالة ابن أبی زید القیروانی ،بییروُ
دار الفکر.
نمری القرطبی ،أبوعمر یوسف (بیشا) .الکافی ف ی فق أه ل المدین ة ،عربسیتان مکتبیة الرییاض
الحایثة.
وحیا خراسانی ،حسین ( .)1428منهاج الصالحین ،چاپ پنجم ،ام مارسه امام باار علیهالسالم.
هیتمی ،أحما بن محما ( .)1357تحفة المحتاج فی شرح المنهاج ،مصر المکتبة التجارییة الکبیری
لمصطفی محما.

