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مقدمه
موجباتجداییزنوشوهررافقهاوحقوقدانانبهامورقهریواختیاریتقسیممیکنند.از
جملهاموراختیاری ،رالقاس.کهیکیازایقاعاتبهشمارمیرودوباارادهیشوهرصورت
میگیرد.
افزونبررالق،لعان،ایالء ،ظهارهمازموجباتجداییزنوشوهراس.کهبهندرتودر
شرایطویژهرخمیدهد.
 ازموجباتجداییقهری،مرگیکیاززوجیناس.کهارادهیهیچیكازدوررفعقد
نکاحدرپایاندادنبهاینرابطهیحقوقیمؤثرنیس.ودرهمینراستامیتوانارتدادراهم
بهنحویجزءعوام قهریغیرمستقیمبرایجداییقلمدادکرد.
 جداییازراهخل ازموجباتگسیختنپیوندزناشوییاس..ایناصطالحاز«خل ،یخل »
گرفتهشدهاس.ودرله.بهمعنایجداکردناس.ودرقرآنمجیدخطاببهموسیآمده
اس«:.فاخل نعلیك»؛یعنی«پایابزاربیرونکن»(ره)12،وبردرآوردنلباسازتنیا
پوشاندنلباسبردیگریونیزبررهاکردنچهارپاوفروکشیدنصاحبمنصبیازمقامش
ارالقمیشود(رریحی1101،ق،ج،1ص212؛ابنمنظور1929،ق،ج1ص.)62
«خل » دراصطالحفقهبهمعنایآناس.کهمردزنخودرارهاسازد،چنانکهلباسرااز
تن خود در میآورد .این اصطالح از آنجا آمده که خداوند میفرماید« :زنان برای شما
لباسندوشمابرایآنانلباسمیباشید»(بقره.)116،چونجداییصورتمیگیرداین
لباسازتنجدامی شود.فقهاجداییراباناخوشایندیزنازمردوپرداخ.مالیازسوی
زنبرایآنکهمرداوراازقیدزوجی.رهاسازد«خل »مینامند.ایننوعجداییراگاهی
حقوقداناندرزیرمجموعه یرالقذکرکردهوگاهیآنراقسیمرالقودرردیفدیگر
موجبات جدایی آوردهاند .سیدمرتضی و شیخروسی درکتاب الطالق همچنان که بابی به
رالقولعانوارتداداختصاصمیدهن د،بابیهمتح.عنوانخل ومبارات،نشوزوشقاق
دارند(سیدمرتضی1116،ق،ص952؛شیخروسی،بیتا،ص.)523پسازشیخ،شهیدثانی
درشرحلمعهکتابیبرایرالقوکتابیبرایخل ومباراتاختصاصدادهاس(.شهیدثانی،
ج1110،2ق،صص3و.)16امافقهاییچونمفیدوحلبی،خل راذی بحثرالقآوردهاند
(مفید،بیتا،ص11؛حلبی1109،ق،ص.)906
قانون  مدنیایرانخل و مباراترایکیازانواعرالقبائن درمادهی1115ق.مذکر
کردهاس..اینکهبعضیازفقهاجداییازررقخل راغیرازرالقمصطلحتلقیکردهاند،

جدائیخلعیبدونصیههرالق19/
حداق میرساندکهرالقمصطلحباارادهیمردوبدونپیشزمینهمیتواندمحق شود.
ولیخل دارایپیشزمینهاس.وتحق آنمنوطبهآمادهشدنشرایطقبلیمیباشد.این
نوعجداییمیرلبدتازمینههایایجادآنواکاویوبهسهسؤالپاسخدادهشود:
اولوآیارهاکردنزنبهوسیلهیمرد بافراهمآمدنزمینهازرری خل برمردواجب
اس.؟
دوم وآیابرایچنینجدایی،ررحدعوانزدقاضیوصدورحکمالزماس.یازوجمیتواند
خودرأساًزنرامانندرالق،رهاسازد؟
سوم وآیاباصرفتواف زنومردبرمقداربذلمال،جداییمحق میشودیاافزونبر
آننیازمندصیههیرالقهممیباشد؟
سؤالدوموسومجنبهیکاربردیداردوهماکنونمیتواندموردعم قرارگیردوسؤال
اولبیشترجنبهیشخصیدارد.
پاسخ سؤال اول
روایاتونظراتفقها،جداییازراهخل رامشروطبهآنمیدانندکهزنازشوهرخودبیزار
باشدواینبیزاریراباجمالتیچون«منازجناب.باتوغس نخواهمکرد»و«دربسترت
کسی را وارد میکنم که خوش نداری» ونظایر این ابراز دارد (ابنادریس1110،ق ،ج،2
ص611؛شهیدثانی1119،ق،ج،3ص.)103اینعباراتاقتباسازروایاتیاس.کهدراین
بابنق شدهاس(.حرعاملی،بیتا ،ج،15صص116و.)113اگرچنینوضعیپیشآیدو
زنبی عالقگیخودرابدانصراح.ابرازنماید،اجماعتمامفقهابهاستنادروایاتواردهو
آیهی،223سورهیبقره(وحاللنیس.کهازآنچهبهزناندادهاید،چیزیبازستانید.مگر
آنکهبدانندکهحدودخدارارعای.نمیکنند.اماهرگاهدانستیدکهآندوحدودخدارا
رعای.نمی کنند،اگرزنخودراازشوهربازخردگناهیبرآندونیس).برایناس.که
اخذمالاززنبرایشوهردرقبالرهاکردنزنروااس..درحالیکهبدونابرازکراه.از
سویزوجهنسب.بهمرد،دریاف.مالبهوسیلهی مردازاوروانیس.وبهاینموضوعکه
بهزوراززنانمالیمیستانند.آیهی13ازسورهینساءاشارهدارد....«:شماراحاللنیس.
که زنان را برخالف میلشا ن به ارث ببرید و تا قسمتی از آنچه به آنان دادهاید ،بازپس-
ستانید،برآنانسخ.مگیرید».
دراینکهپس ازابرازتنفروپرداخ.مالازسویزن،برمردواجبباشدزنرارها
سازد،بحثخاصیعنواننشدهجزاینکهشیخروسیدرالنهایه میگوید..«:واجباس.
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خل ،درصورتیکهزنبهشوهرخودبگوید«:اگرمرارالقندهی،امرتورااراع.نمیکنم
وحدیبرای.نگاهنمیدارموا زجناب.باتوغس نخواهمکردوبهبسترتکسیراکه
خوش نداری وارد خواهم ساخ  ..چون شوهر از زن چنین سخنی شنید یا از رفتارش
سرپیچینسب.بداناموررادانس،.اگرچهزنبدانهازباننگشودهباشد،واجباس.بر
مردکهاورا(ازهمسری)خل نماید»(شیخروسی،بیتا،ص.)523
ازاینعبارتمی تواناستظهارکردکهشیخدرچنینشرایطیقائ بهاینبودهکهرها
ساختنزنبرشوهرواجباس..
همچنین ابنزهره میگوید « :خل در صورتی اس .که زن به رور خاص از مرد کراه.
داشتهباشدومرددرصورتدرخواس.جداییبهوسیلهیزندرجداییازاومخیراس..
امااگرزن بگوید«:اگر مرا رالقندهیخدا را در اراع.از تو نافرمانیخواهم کرد و با
دیگری همبستر خواهم شد» ،در اینصورت خل بر مرد واجب خواهد شد (ابنزهره،
1916ش،صص961و.)965
از این عبارت نیز مانند عبارت شیخ ،میتوان وجوب رها ساختن را استظهار کرد؛ گرچه
محتم اس.وجوبیادشدهناظربهصدورحکمحاکمهمباشد.ازمفهومآنچهفاض آبی
درکشفالرموزمیگوید،میتوانمطلبیادشدهراتأییدکرد؛زیرااینفقیهپسازتعریف
خل ونق نظرسیدمرتضیوشیخروسیواینکهباجمالتیادشدهموضوعخل پیش
میآیدمیگوید«:هرگاهزنبگویدبرتوکسیراواردمیسازمکهتوراخوشنیاید(بابیگانه
همبستر میشوم) ،خل واجب نیس .بلکه مستحب اس( ».الفاض االبی1915 ،ق ،ج،2
ص.)292
یکیدیگرازفقهاکهدرصددمقایسهینظراتفقهایشیعهوسنیاس،.بهرورصریحدر
صورت ابراز تنفر از سوی زوجه به وجوب خل فتوی میدهد (قمیسبزواری1963 ،ق،
ص .)113اما نظر درس .آن اس .که خل واجب نیس ،.بلکه مستحب اس.؛ آن هم
استحبابی مؤکد که به خارر حمی .و غرور و قبیح بودن شکیبایی بر ادامهی زندگی با
چنینگفتاریاس(.فاض مقداد1915،ق،ج،2ص .)915باهمهیاینهابیشترفقهااز
کناراینموضوعگذشتهوصرفاًبهروابودنگرفتنمالدرچنینجداییفتوادادهاند.
 روایاتواردهدربابخل باتکرارمضامینیکهدارد،برابرآنچهدروسائ الشیعه آمده
بالغبرچه ویكحدیثاس.کهیازدهحدیثازآن،مربوطبهروابودناخذمالازسوی
شوهراس.ودراینروایاتکهانتظارمیرودبهوجوبیااستحبابچنینجداییاشارت
رود،مطلبیدالبراینحکمدیدهنمیشودوعمدتاًتصریحبرحاللبودناخذمالدرقبال

جدائیخلعیبدونصیههرالق15/
رها کردن زوجه دارد .در هر صورت چون این امر یك تکلیف شخصی اس .و کاربرد
اجتماعیوحکومتیندارد،مگرزمانیکهحکوم.بخواهدمسلمانیراملزمبهانجامواجبات
کند،بهبحثبیشازایننیازندارد.
طرح دعوی نزد حاکم
داستان تشری رالق خل از آنجا شروع شده اس .که جمیله دختر عبداهللبن ابی
(ربرسی1115 ،ق ،ج ،2ص )109یا حبیبه دختر سه (شیخروسی1916 ،ش ،ج،1
ص)912ازشوهرخودثاب.بن قیستنفرداشتهدرحالیکهمرداورادوس.داشتهاس..
زننزدرسولخدا(ص)آمدوگف«:.ایرسولخدانهمنونهثاب،.سرِمنوسرِاوبریك
(متکا)گذاشتهنخواهدشد.نهآنکهعیبیدردینوخویداشتهباشد....من(روزی)پرده-
یخیمهراباالزده،دیدماوهمراهگروهیمیآیددرحالیکهازهمهسیاهتروکوتاهقدتر
اس.وصورتیزش.تردارد.شوهراینزنباغچهیراکابیناوکردهبود،آنگاهآیهی223
بقرهنازلشد.ثاب.گف«:.بهاودستوربدهکهباغچهرابازگرداند».پیامبر(ص)بهزنگف.
چه میگویی؟ زن گف« :.بلی و بیشتر هم!» .او گف« :.نه فقط باغچه» .رسولخدا(ص)
فرمود«:بگیرازویآنچهرابهاودادهایورهایشسازوزنبادادنآنازرابطهیزناشویی
خل شدوایناولینخل دراسالمبود»(فاض مقداد1915،ق،ج،2ص.)911
فقهادرپاسخبهاینکهآیاحکمقاضیدرتحق خل الزماس.یاخیر،بیشازسؤالاز
وجوبآنبر شوهرو درصورتدرخواس.زنوبحثکردهاندودراینخصوصهمنظر
مشهورآناس.کهدرخل نیازبهرأیحاکمنیس.ومردمیتواندبارعای.شروریکه
دررالقالزماس،.زنخودراازرری خل رهاسازد.
عالمهحلی عدم نیاز به حاکم را به مشهور علمای شیعه نسب .میدهد و ابنجنید را
مخالفایننظرمیداندکهاینفقیهبهاستنادآیهیقرآنیوروای.زرارهوجودحاکمراالزم
دانستهاس(.عالمهحلی1112،ق،ج،6ص.)936
شیخدرخالف عدمنیازبهحاکمرااجماعیمیداندوآیهیشریفهراهمدلی میآورد
(شیخروسی1106،ق،ج،1ص.)121
دلی کسانی که خل را نیازمند رأی دادگاه (حاکم) میدانند؛ یکی آیهی   ،223بقره
اس..دراینآیه «فانخفتم»خطاببهمردمشدهودرچنینمواردیکهاجرایحکم
توجهبهجم دارد،ولیحکمبهرورربیعیبایدبهدس.شخصیااشخاصمعیناجرا
شود،عام اجرایحکمواگرنحوهیآنبهصورتویژهازسویشارعبیاننشدهباشدو
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حاکمخواهدبود.مث اجرایحدوددرموردگناهکارانکهخطاببهجم اس.وچون
گروهمسلماناننمیتوانندبهصورتدسته جمعیمجریحکمباشند ،بهناچارحاکماین
وظیفهراعهدهدارمیشود.
دراینجاهم ،خطاب«خفتم»بهجم اس،.پسبهناچاربایدحاکمتشخیصدهدکهآیا
بیمعدماجرایحدودالهیازسویزنوشوهروجودداردیاخیر؟
روای.زراره،دلی دیگریاس.کهدرآنآمدهاس...«:.کهخل محق نمیشود،مگر
نزدسلطانوچونچنینکردی،زناختیارخویشراداردبدونآنکهرالقنامبردهشود»
(شیخروسی1930،ق،ج،1ص.)31
دراینروای.کهدرابتدایآنچگونگیتحق زمینهیخل بیانشدهاس.بهصراح.وبه
صورت جمله ی متضمن حصر ( استثنای بعد از نفی) انجام خل  ،منوط به نظر سلطان
(قاضی)شدهاس..
درمقاب ایننظر،قولمشهورقرارداردکهدالی ایشانعبارتاس:.
اوالً و خل یك نوع عقد معاوضی اس .و مانند دیگر عقود ،شرط تحق آن وجود حاکم
نیس..
ثانیاًواینجدایینوعیرالقاس.ودررالق،جلبنظرحاکمالزمنمیباشد.
ثالثاًوروای.زرارهحم براستحبابمیشود.
رابعاًوخطاب«وانخفتم»درآیهیشریفهمیتواندمتوجهیزوجینهمباشد(عالمهحلی،
1112ق،ج،6ص.)936
از سیر فتاوی استفاده میشود که متقدمان در رالق خل  ،تراف نزد حاکم را الزم می-
دانسته اند و اگرچه گروهی از فقها تعرضی نسب .به این مطلب نداشتهاند و ولی از زمان
شیخ روسیبهاینررفاکثرقریببهاتفاقفقهابهعدملزومحاکمدرچنینرالقیوبا
دالیلیکهذکرشداصراردارند.
بامراجعهبهاستداللررفینبهنظرمیرسدبهدالیلینظرمتقدمانقویترباشد:
1و تشری جدایی به صورت خل یك تشری خاص و مربوط به داستان ررح دعوای
جمیلهدخترعبداهللبنابینزدرسولخدا(ص)اس.ونزولآیهیشریفه دراینخصوصو
دخال.رسولاکرم(ص)حاکیاز ایناس.کهاینرویدادنوعیحکمی.بودهاس.؛چون
رسولاهلل (ص)ررفینراکهدرحکمخواهانوخواندهبودندمخاربقراردادهونظرآنانرا
خواستهوپسازاستماعاظهاراتشانحکمفرمودهکهآنانازهمجدایند(نهآنکهمردباید
زنخودرارالقدهد).
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دربعضیازمناب آمدهاس.کهرسولخدا(ص)پسازآنکهسخندوررفراشنیدبهزن
فرمود«:عدهنگهدار»(ابنادریس1110،ق،ص)626واینحاکیازحکمیاس.کهقاضی
محکمهبرایررفدعواصادرکردهوازآنپس،برابرمفادحکم،جداییمحق شدهاس..
درآیهیشریفهجملهی«خفتم»بهصورتخطابجم آمدهواینخطابمانندخطاب-
هایمشابهوفاقطعواو فاجلدوادرآیاتمربوطبهحدسرق،.زناوقذفوناظربهجامعهی
مسلمیناس.ونمایندهیجامعهیمسلمانانهمحاکموسلطانمیباشدواینکهابنجنید
میگوید«:خل محق نمیشودمگرنزدسلطانکهعهدهدارکارمسلماناناس،».سخنبه
سزاییاس.ومتکیبهسن.عملیپیامبر(ص)اس..
2و درروای.صحیحزرارهبا عبارت«...و الیکونذلكاال عندسلطان»خل هرگز
محق نمیشود،مگرنزدسلطان(حرعاملی،بیتا،ج،15ص.)139ازاینگونهجدایییاد
شدهوچنینحصریقطعاًدارایمفهوماس.ومفهومآنایجابمیکندکهخل بدوننظر
حاکموجهشرعینداشتهباشد.اینکهگفتهشودمقصودازآناستحباباس(.عالمهحلی،
1112ق،ج،6ص)936ادعاییاس.بدوندلی همانرورکهادعایاینکهخطاب«خفتم»
هممتوجهیزنوشوهراس.سخنیبدوندلی میباشد(همان).
9وازعبارت«لوکاناالمرالینالمنجزاالللعده»؛یعنی«اگرکاردردس.مابود،اجازه
نمیدادیم رالق را مگر آنکه در عده باشد» (شیخروسی1930،ق ،ج ،1ص )25که در
روای .حلبی وارد شده میتوان استفاده کرد که خل عمالً و بهرور متعارف در جامعهی
اسالمینزدحاکمصورتمیگرفتهولذاامامصادق(ع)ضمنبیانحکمشرعیفرمودهاند:
«اگرکاردردس.مابود»ومقصودازدردس.نبودنکار(امر)حکوم.اس.کهدرزمان
اظهارحکمشرعیدردس.آنامامنبودهاس.وبههمینجه.چنینمطلبیراحضرت
ابرازمیفرمایندوگرنهاص خل وچگونگیآنراپیشتربیانفرمودهاند.
اینکه گفته میشود خل یك عقد معاوضی اس( .همان) ،صرفنظر از آنکه خل عقد
نیس ،.بلکه ایقاع اس .و به دلی آنکه تراضی در پرداخ .مال پیش از تحق جدایی
صورتمیگیرد،ازرویمسامحهعقدبرآنارالقشده،نمیتوانگف.؛چونعقداس.و
نیازبهنظرحاکموقاضیندارد.
درس.اس.کهعقودوایقاعاتناشیازارادهیاشخاصاس.واگرمن شرعیدراعمال
ارادهوجودنداشتهباشدفمحق میشود؛اماهمچنانکهشارعمیتواندمان تحق قانونی
پارهایازارادههاشودومثالًاقالهدرنکاحوح داردتحق بعضیازآنهاراهممنوطبه
تأییدحاکمبداندوخل باتوجهبدانچهگفتهشدیکیازاینهااس..
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1واینکهگفتهشدهخل نوعیرالقاس،.خوداولکالممیباشدوچنانکهپیشتر
یادآوریشد،بعضیازفقهاتح.عنوانفراقوجدایی،خل راقسیمرالققراردادهوپس
ازآناینپرسشرامطرحکردهاندکهآیاخل درحکمرالقاس.یافسخمحسوبمیشود
کههریكازایندوعنوانپیامدهایخاصخودرادارد(سیدمرتضی1116،ق،ص.)951
کسانیکهدرخل ،صیههیرالقراالزممیدانندبایدآنرانوعیرالقمحسوبدارندو
دربحثبعدیواثباتخواهدشدکهدرخل ،نیازبهاجرایصیههرالقنیس.وباقبول
مالازسویشوهرجداییخودبهخودمحق میشود.
عدم نياز خلع به صيغهی طالق 
مشهورفقهایشیعه،برخالفبیشترفقهایاه سن.اصراردارندکهخل بدونصیههی
رالق موجب جدایی زن و مرد نمیشود (قمیسبزواری1963 ،ق ،ص113؛ الشوکانی،
1369م ،ج ،6صص92و .)11از فقهای متقدم ابنجنید و سیدمرتضی بر این نظر تصریح
کردهاندکهخل نیازبهصیههیرالقنداردوبنابربرداش.عالمهیحلی،ظاهرکالمابن-
ابیعقی  ،شیخمفید ،صدوق ،سالر و ابنحمزه هم همین اس( .عالمهحلی1112،ق ،ج،6
صص932و.)939
ابنادریسهممیگوید«:اصحابمااختالفندارندکهمباراتواق نمیشود،مگرباصیهه-
یرالقواختالفدارنددرخل ....وگروهیازمحصالنبرآنندکهبالفظخل هممحق 
میشود»(ابنادریس1110 ،ق ،ص.)629بهاینترتیبمیتوانگف.عدهیبیشترفقهاو
محدثانپیشازشیخروسیجدایی بهوسیلهیخل رابدونصیههیرالقروادانستهو
همان رورکهگفتهشد،اختالفدارندکهآیاچنینجداییفسخمحسوبمیشودیارالق
کههریكپیآمدهایشرعیخودرادارااس..
ادلهی لزوم صيغهی طالق در خلع
عالمهیحلیدرمختلفالشیعهکهموارداختالففقهیفقهایشیعهرابهخصوصذکرمی-
کند؛بهدالی آنانهممیپردازدودلی موافقانبانظریهیموردبحثراازشیخروسیبه
ایننحوبیانکردهاس:.
یکیازایندالی روای.موسیبنبکرازابیالحسن االولاس.کهدرآنآمدهاس:.
«المختلعهیتبعهاالطالقمادام.فیعدتها»؛یعنی«زنجداشدهبهوسیلهیخل ،مطلقه

جدائیخلعیبدونصیههرالق13/
هممیتواندباشدتازمانیکهدرعدهاس».وآنگاهشیخروایاتدالبروقوعخل بدون
رالقراتأوی مینمایدوبهدلی موافق.بامذهبعامصدورآنروایاتراناشیازتقیه
میداند.
دلی برتقیهروایتیاس.ازعبیدبنزرارهازامامصادق(ع)کهفرمودند«:آنچهازمن
شنیدیکهمواف سخنمردم(فقهایعامه)اس.درآنتقیهاس.وآنچهشنیدیکه
مواف باسخنمردمنیس،.تقیهدرآنوجودندارد».همچنینروای.سلیمانبنخالدکه
درآنآمدهاس«:.اگرکاربهماارجاعمیشدآنرارالقنمیدانستیم»،حاکیازآناس.
کهحکمبهعدملزومرالقدرروایاتواردهناشیازتقیهاس..
 دلی دیگراینکهازشرایطخل آناس.کهمردبهزنبگویداگرازآنچهدادهای
برگردی،مناولوی.دارمنسب.بهتو(ح رجوعدارم)وچونبایدشرطکندورالقبا
شرط محق نمیشود؛ پس میبایس .عالوه بر آن صیههی رالق خالی از شرط هم اجرا
گردد(عالمهحلی1112،ق،ج،6ص.)931
یادآوریایننکتهضروریاس.کهبعضیازفقهادلی لزومصیههیرالقرااجماعرایفه
(شیعه)ذکرکردهودرعینحالتوجهداشتهاندکهمخالفباایننظرهموجودداردولذا
گفتهاند« :اینکه در میان اصحاب کسانی گفتهاند که لفظ خل برای جدایی کافی اس،.
سخنخالفاجماعآنانمؤثردربیاعتبارکردندالل.اجماعنیس(».ابنزهره1916،ش،
ص.)965
ازایننوعاستداللمیتوانحدسزدکهابنزهرهازجملهفقیهانیاس.کهاجماعراازراه
دخولمعصومدرمجمعینحج.میداندولذامخالف.افرادشناختهشدهراموجبلطمه
زدنبهحجی.اجماعتلقینمیکند.
 ضرورتیادآوریموضوعبدانجه.اس.کهازسخنبعضیازعالمانیکهصیههیرالق
راالزمنمیدانندبرداش.میشودکهعدملزومصیههاجماعیاس،.چنانکهازکالمسید-
مرتضیدرآغازبحثچنیناستظهارمیشود؛ولیدردنبالهیکالمبهصراح.میگوید:
«دلی درستی آنچه ما برگزیدهایم ،اجماعی اس .که پیشتر ذکر شد» (سیدمرتضی،
1116ق،ص.)951
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ادلهی عدم لزوم صيغه طالق
شیخمفیدبدونذکردلی جداییازرری خل راباتلفظصیههیرالقوبدونآنروامی-
داند(مفید،بیتا،ص)11ودرجایدیگرصریحاًاعالممیداردکهباهرلفظیکهحاکیاز
جداییباشد،خل محق میشود(همان1110،ق،صص121و.)153
سیدمرتضینیزبرهمینباوراس.وبهنظرمیرسد،دلی فتوایخودرااجماعشیعهمی-
داند(سیدمرتضی1116،ق،ص.)951ازمتأخرینعالمهحلیباایننظرمواف اس.ودر
مختلف به صراح .میفرماید« :مورد اعتماد آن چیزی اس .که سیدمرتضی و ابنجنید
برگزیدهاند»(عالمهحلی1112،ق،ص.)932اینگروهازفقهاافزونبراینکهدالیلیبرنظر
خوداقامهمیکنندبهردادلهیآنانکهقائ بهلزومصیههیرالقمیباشند،میپردازند.
متقدمانازاینگروه،مانندسیدمرتضیوشیخمفیدظاهرًاچندانلزومینمیدیدهاند
که متعرض نظریه ی مخالف خود از شیعیان شوند .چون مخالف معتبری در زمان آنان و
پیشازآنوجودنداشتهاند،ولیچونبعدازایشانفقیهانیبانظرعدملزومصیههیرالق
مخالفبودهاندودرمیانآنانودررأسشانفقیهیمانندشیخروسیدیدهمیشود؛بهناچار
میبایس.بهدالی آنانتوجهکافیبشودواگرضعیفمینمایدباادلهیاستوارنقدگردد.
لذاعالمهکهمواف نظرمتقدمانبوده،پسازنق دالی متأخراناززبانشیخچنینبه
نقدآنهامیپردازد:
الفوحدیثموسی بنبکرکهدرآنبهآوردنلفظرالقبعدازقرارخل اشارهشدهاس.
را ضعیفالسند و موسیبن بکر را واقفی مذهب میداند و نیز علیبن فضال یکی دیگر از
ناقالنحدیثراضعیفمیشمردوازاینهاگذشتهمیفرمایددرروای.صراحتیبرلزوم
صیههیرالقوجودندارد.
بواینکهروایاتدالبرعدملزومصیههیرالق،حم برتقیهشودراهمنمیپذیردو
میگوید «:چناننیس.کهبتوانهرنوعموافق.باعامهراناشیازتقیهبهحسابآورد».
جواینکهگفتهشدهرالقباشرطواق نمیشودمنافاتیبامشروطبودنخل ندارد؛
چونازلوازمخل آناس.کهاگرزندر عده،بذلخویشرابازپسگیرد،مردهممجاز
اس.ویرابهخانهخودبازگرداند.پستصریحبهاین«الزم»درقالبشرطمنافاتباتحق 
آننخواهدداش(.همان،ص.)931
بعدازعالمهفقیهاندیگریهمقائ بهعدملزوماجرایصیههیرالقدرجداییازراه
خل شدهاند(شهیدثانی1110،ق،ج،2ص13؛رباربائی1101،ق،ج،2ص.)131درمیان
این فقیهان صاحبجواهر درکتاب خود به حد لزوم وکفای .از اقوال فقها بهره میبرد،

جدائیخلعیبدونصیههرالق51/
مفص ترومتأخرترازدیگرانبهموضوعپرداختهواتفاقاًاوازجملهفقهاییاس.کهصیهه-
یرالقرادر خل الزمنمیداند.دراینجاادلهیاینفقیهبهصورتفشردهبرایاثبات
فرضیه مورد نظر بازگو می شود .وی در شرح سخن عالمه که صح .خل بدون رالق را
مستندبهروایاتمیکند؛اینروایاترامستفیضمیشمردوروایاتدیگریهمنق می-
نماید.دراینروایاتمضامینییاف.میشود کهمیتوانآنهارادرحدنص برعدملزوم
صیههیرالقتلقیکرد؛ مث آنکهامامصادق(ع)درروای.حلبیمیفرماید«:خل زن
رالق او اس .و همین (خل ) کافی اس ،.بدون آنکه نام رالق برده شود» (نجفی،
1921ش،ج،99ص) 5ودرروایتیازامامرضا(ع)آمدهکهراویدرپیسؤالازچگونگی
خل خدم.امام(ع)عرضمیکند«:روای.شدهکهزنازمردجدانمیشودمگرآنکهدر
خل رالق هم بدهد» و امام(ع) میفرمایند« :چنین نیس ،.وقتی خل انجام شد» .راوی
میگوید«:زنجدامیشود»؟امام(ع)میفرماید«:بلی»(همان).
صاحبجواهرروای.دیگریهممیآوردودرپایانمیگوید«:افزونبراینهانصوصدیگری
نیزوجودداردوبههرصورتروانیس.جزاینکهبهنصوصیادشدهعم شود» (همان،
ص.)2آنگاهنوب.بهردنظرمخالفانفتوایخودمیپردازدواظهارمیدارد:اینکهبعضی
اص درجداییرارالقدانستهاند،چنیناصلیمقطوعاس..منظورصاحبجواهرایناس.
کهباروایاتوارده(اماره)اص جایگاهی نداردو برفرضآنکه چنیناصلیازروایاتو
آیاتبهدس.آمدهباشد،نصوصصحیحهیدالبرعدملزومصیههبرآناص ،حاکمخواهد
بود.اجماعراممنوعمی داند،بدانمعناکهوجودآناثباتنشدهاس.وچونبعضیازفقها
اجرایصیههرالقراازباباحتیاطواجبدانستهاند(فاض آبی1106،ق،ج،2ص.)292
صاحبجواهربرایرعای.احتیاطهملزومینمیبیند.
خبر موسیبن بکر را هم مانند عالمه ضعیفالسند و قاصرالدالله میداند و اضافه میکند؛
شایدمنظوراز«تبعی.رالقدرپینکاح»اینباشدکهچونزنبهمالخودرجوعنمایدو
درعدهباشدمردمیتوانداورارالقدهد.ازاینجابهبعداظهارتعجبمیکندکهچگونه
اینهمهنصوصراحم برتقیهکردهاند؟!آنهمبهخاررمخالفتشانباخبرموسیبنبکر
وغریبترازاین،استداللابنسماعهودیگرانبهاینامراس.که«رالقباشرطمحق 
نمی شوددرحالیکهازشرایطخل ایناس.کهمردخطاببهزنبگوید«:اگربهآنچه
دادهایرجوعکنی،مناختیاربازگرداندنتوراخواهمداش،».بنابراینجداییباخل تنها
بهوقوعنمیپیوندد».
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ایناستداللدراص اینکهخل مشروطبهاظهارشرطازسویمردباشدوتفریعیکهبر
آن شده مردود اس ..زیرا اینکه مرد ح رجوع در صورت بازستاندن زن بذل خود را
داراس،.ازاحکاممترتببرخل میباشدنهشرطآن(همان،ص.)6
نتيجه
ازمجموعدالیلیکهدراینبحثمطرحشدچنیننتیجهگرفتهمیشود:
1ودلی قائالنبهلزومصیههیرالقازروایاتیكیادوروای.میباشد کهازلحاظ
دالل.وسندموردنقدوقاب مناقشههستند.
2ودرخصوصاجماعبایدگف.صرفنظرازمنقولبودنوعدماثباتآن،اجماعبرخالف
آنهمادعاشدهاس.؛زیراگروهمقاب همبرایاثباتمدعایخودبهاجماعاستنادکرده
بودند.
9واستنادبهاص یاقاعدهیکه«جداییدرنکاحبایدبهوسیلهیرالقصورتگیرد»،
موردی ندارد؛زیراادله یمعتبریوجودداردکهحاکمبرچنیناصلیوبرفرضاثباتو
خواهدبود.
1ودالی ررفدارانعدملزومصیهه،بیشترروایاتیاس.صحیحوفراوانکهدرمضمون
ودالل.آنهاهیچتردیدیوجودنداردوکسانیکهمخالفباایننظر هستند،اشکالیبر
دالل.اینروایاتواردنکردهاند،بلکهصدورآنهاراازبابتقیهدانستهاند.
5ودرمسأله یمطروحهباقط نظرازکتاب،روایاتفراوانیمورداستناددوررفاس.
کهمجالیبرایاستداللبهاجماعوجودنخواهدداش.جزاین کهبهعنوانمؤیدآورده
شود .ازسوییبهنظرمیرسدمقصودازاجماعدر لسانفقیهانیکهدراینمبحثاظهار
نظرکرده اند،اتفاقنظراکثری.یاتمامفقهاییاس.کهدرزمانآنانمیزیستهاندودرغیر
اینصورتچگونهمیتوانپذیرف.کهمقصودسیدوشیخازاجماع،اتفاقهمهیفقهاباشد؛
درحالیکهنظرایندوفقیهدرتقاب اس..چنینادعایمتناقضی ازسویایندوفقیهدر
بابحجی.خبرواحدهممطرحشدهاس.کهموجبشگفتیاصولیاناس.وبههمین
جه .شیخ انصاری کوشیده با تأویالتی رف تناقض نماید (انصاری1113 ،ق ،ج،1
صص919و.)991
 2و در خصوص ادعای تقیه ،شرایط تقیه که عمدتاً برای حفظ جان شیعیان بوده در
مسألهوجودنداشتهوازسخنامامصادق(ع)درپایانروای.حلبیکهفرمودهاس«:.لوکان

جدائیخلعیبدونصیههرالق59/
االمرالینالمنجزرالقهااالللعده»(شیخروسی1930،ق،ج،1ص)35میتوانبهروشنی
استفادهکردکهدراینموردخاص،موجبیبرایتقیهوجودنداشتهولذاباصراح.امام(ع)
میفرمایند«:اگرکاردردس.مابود»کههمینبیاننوعیتعرضبهوض موجوداس..به
اینترتیبنمیتوانهرآنچهمواف باعامهاس.راحم برتقیهنمود.
6و نکتهی حائز اهمی .در استناد به روایات اینکه متقدمانی چون سیدمرتضی ،خبر
واحد را حج .نمیدانستند؛ مگر آنکه محفوف به قرائن قط آور باشد و به دلی آنکه
روای.موسیبن بکروعلیبن فضالجزاخبارآحادبدونقرینهاس،.ازدیدگاهاینفقها
قاب استنادنبودهوازعم بهآنهادوریجستهودرمقاب بهاخباریکهحاکیازعدم
لزومصیههیرالقاس،.روآوردهوبحثیازمرتبطبودنآنهاباتقیهبهمیاننیاوردهاند.
1ووقتیصیهه یرالقدرخل ،شرطنباشدوررحآندردادگاهالزم،بایددردادگاه
خانوادهمطرحشودوپسازصدوررأیدیگرنیازیبهاجرایصیههیرالقنمیباشدودر
نتیجهاززمانصدوررأیباوجودشرایطیکهدراجرایصیههیرالقالزماس،.زنومرد
خودبهخودازهمجدامیشوندونمیبایس.درپیاجرایصیههیرالقباشند.
اکنونبعدازصدورگواهیعدمسازشازررفدادگاههایخانواده،حتیدرمواردیکهزن
بابخشیدنمهریهیخویشیامالی،نظرشوهررابرایجداییجلبمیکند،چوناجرای
صیههیرالقراالزممیدانند،زوجهمیبایس.مسیرینهچندانآسانرابرایتحق این
امررینمایدومعموالًمردانبهدالی مختلفازحضوردردفاتررسمیرالقوانجامکار
سربازمیزنندوزنرادچارمخمصهمیسازند.اماوقتیلزومیبرایاجرایصیههیرالق
نباشدوبعدازصدوررأی،زوجینازهمجداشوندمیتوانرأیصادرهرابهیکیازدفاتر
رالقارائهکردوواقعهیجداییراثب.نمود.
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