 ‐ 133859ﺗﻔﺎوت ﻓَﺴﺦ و ﻃﻼق و ﺧُﻠﻊ
ﺳﻮال

ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻢ ﺗﻔﺎوت ﻓﺴﺦ و ﻃﻼق و ﺧﻠﻊ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺟﺪاﯾ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت رخ ﻣدﻫﺪ :ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﺴﺦ.
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻃﻼق ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪی ﻫﻤﺴﺮی از ﻃﺮف ﻣﺮد اﺳﺖ و اﻟﻔﺎظ و ﺻﯿﻐﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﺮوﻓ دارد.
اﻣﺎ ﻓﺴﺦ ﯾﻌﻨ ﻧﻘﺾ ﻋﻘﺪ ازدواج و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪی ﻫﻤﺴﺮی از اﺳﺎس ،ﮔﻮﯾ ﮐﻪ اﻧﺎر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی ﻗﺎﺿ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻢ ﺷﺮع رخ ﻣدﻫﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﯾﻦ دو:
۱ـ ﻃﻼق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺮد و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر و رﺿﺎﯾﺖ او رخ ﻣدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻓﺴﺦ ﺑﺪون ﻟﻔﻆ ﻣﺮد اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺎد و در آن رﺿﺎﯾﺖ و
اﺧﺘﯿﺎر او ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ازدواﺟ ﮐﻪ در آن ﺣﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾ ﺷﻮد و ]اﯾﻦ ﺟﺪاﯾ [ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺮد ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد و آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
 ...اﯾﻦ ﺟﺪاﯾ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﺷﻮد اﻷم ).(۱۲۸ /۵
۲ـ ﻃﻼق اﺳﺒﺎب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻣﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﻣﺮد راﻏﺐ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾ از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺴﺦ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺒﺒ دارد ﮐﻪ ﺟﺪاﯾ را واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﺒﺎح ﻣﮐﻨﺪ.
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از ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﺴﺢ ﻋﻘﺪ را اﺛﺒﺎت ﻣﮐﻨﺪ:
ـ ﮐﻔﻮ ﻧﺒﻮدن ﻣﺮد و زن ،ﻧﺰد آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﺮط ﻟﺰوم ﻋﻘﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ـ اﮔﺮ ﯾ از زوﺟﯿﻦ ـ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ـ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدد و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد و دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﻧﺮدد.
ـ اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد اﻣﺎ زﻧﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن ﻧﺸﻮد و ﻣﺸﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺘﺎﺑ) ﯾﻬﻮدی ﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧ (ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ـ وﻗﻮع ﻟﻌﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن.
ـ اﻋﺴﺎر ﻣﺮد و ﻧﺎﺗﻮاﻧ او از دادن ﻧﻔﻘﻪ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ زن ]ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ[ ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺷﻮد.
ـ وﺟﻮد ﻋﯿﺒ در ﯾ از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻟﺬت ﺑﺮدن ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻔﺮ و ﺟﺪاﯾ آن دو ﺷﻮد.
۳ـ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﭘﺲ از ﻓﺴﺦ اﻣﺎن ﻧﺪارد ﻣﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زن.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻃﻼق ،ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ زن در ﺣﺎل ﻋﺪهی ﻃﻼق رﺟﻌ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺴﺮ آن ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻃﻼق
اول و ﻃﻼق دوم ﺑﺪون ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺎز ﮔﺮدد ،ﭼﻪ زن راﺿ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۴ﻓﺴﺦ در ﺗﻌﺪاد ﻃﻼقﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺎﻟ آن ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤآﯾﺪ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﻓﺴﺨ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ رخ دﻫﺪ ﻃﻼق ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﯾ و ﻧﻪ ﭘﺲ از آن اﻷم ).(۱۹۹ /۵
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻓﺴﺦ و ﻃﻼق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮ دو ﺟﺪاﯾ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻓﺴﺦ اﮔﺮ دوﺑﺎره
زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﺼﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و زن ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﻃﻼق ﻫﺴﺖ )ﯾﻌﻨ ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻃﻼق ﺟﺎ دارد( و اﮔﺮ ﻃﻼق ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺎزﮔﺸﺖ دو ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻻﺳﺘﺬﮐﺎر ).(۱۸۱ /۶
۵ـ ﻃﻼق ﺣﻖ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ و در آن رای ﻗﺎﺿ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺴﺢ ﺑﻪ ﺣﻢ ﺷﺮع ﯾﺎ ﺣﻢ ﻗﺎﺿ رخ ﻣدﻫﺪ و ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ در ﺧُﻠﻊ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﺦ ﻧﺎح ﺑﻼ ﻋﻮض )ﯾﻌﻨ ﺧﻠﻊ( از روی رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ زاد اﻟﻤﻌﺎد
).(۵۹ /۵
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 -۶ﻓﺴﺦ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل رخ دﻫﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺮای زن واﺟﺐ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻃﻼق ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮﯾﻪی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه
را ﺑﺮای زن واﺟﺐ ﻣﺳﺎزد.
اﻣﺎ ﺧﻠﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾ ﻣﺒﻐﻞ ﻣﺎﻟ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺘﻦ او از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸ از آن ،از وی
ﺟﺪا ﺷﻮد.
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی اﯾﻨﻪ ﺧﻠﻊ ،ﻓﺴﺦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﻼق اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﻧﻮﻋ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﻮال ) (126444ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
در ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺳﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﯾﻢ :اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ) ،(۲۴ /۳اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣ وأدﻟﺘﻪ ) ،(۵۹۵ /۴اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻮﻳﺘﻴﺔ ) 107 /32ـ  ،(113ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ).(۳۱۴ /۲
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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