
 طـــالقال

  طالقالشرائط 

فال یصح الطالق من     .  العقل و القصد و البلوغ و االختيار        :  یشترط في الزوج المطلق      ـ   1ةمسألال

  .المکَره الذي ُالزم علی إیقاعه

: یشترط في الطالق حضور شاهدین عادلين، و أن یقع الطالق بصيغة خاصة و هي                  ـ  2  ةمسألال

و مع عدم قدرته علی إجراء .  »َزْوَجِتي فاِطَمُة طاِلقٌ  «)  :  فاطمة مثال إذا کان اسم زوجته     (أن یقول الزوج    

:  إذا کان اسم زوجة موکله فاطمة مثال           (الصيغة بالعربية الصحيحة، یجب عليه التوکيل ؛ فيقول الوکيل                  

یفيد نفس  و إذا تعذر التوکيل أیضا، فيجوز له إجراء الصيغة بلغة أخری مما             .  » فاِطَمُة طاِلقٌ  ة موکلي َزْوَج«

  .المعنی

یشترط في الطالق أن تکون الزوجة في حالة الطهر من الحيض و النفاس، و أن                         ـ  3  ةمسألال

  .التکون في طهر واقعها فيه زوجها

  :یجوز إجراء طالق المرأة في حالة الحيض في الموارد التالية فقط ـ 4 ةمسألال

إذا کان الزوج غائبا بمدة       ـ3.  کانت المرأة حامال  إذا    ـ2  إذا لم یواقعها زوجها بعد عقد الزواج مطلقا           ـ1

  .شهر أو أکثر

إذا واقعها زوجه في حالة الطهر و یرید الطالق، فيجب عليه أن ینتظر انتقالها                           ـ  5  المسألة

  .بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر؛ إال أن تکون حامال أو یائسة أو ممن لم یر الحيض بعُد

 في الزواج المنقطع؛ بل ینتهي بانتهاء المدة المعينة، أو یفسخ ببذل الزوج                ال طالق   ـ  6  ةمسألال

  .بقية المدة

  عـّدة الطـالق

 العدة هي أن تنتظر المرأة مدة معينة بعد إجراء الطالق و أن التتزوج برجل آخر إال بعد        ـ  7  ةمسألال

  .همضي تلک المدة؛ و مقدارها تختلف باختالف أقسام الطالق کما یأتي شرح
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 عدة المرأة ذات العادة هي ثالثة أطهار؛ و هي مضي زمان تنتقل من حالة طهرها                      ـ  8  ةمسألال

إلی حالة الحيض، ثم تنتقل إلی حالة الطهر ، ثم تنتقل إلی حالة الحيض الثاني، ثم تنتقل إلی حالة                         

  .الطهر، فتتم العدة حينئذ 

  . سّن من تحيض، هي مضي ثالثة أشهرعدة المرأة غير ذات العادة ، التي هي في ـ 9 ةمسألال

  .تنتهي عدة الحامل بوضع حملها ـ 10 ةمسألال

عدة الزواج المنقطع في ذات العادة هي حيضتان کاملتان، و في غيرها هي خمسة  ـ 11  ةمسألال

  .و أربعون یوما

  .ابتداء عدة الطالق هو من حين وقوع الطالق ـ 12 ةمسألال

 یواقعها زوجها، و ال علی اليائسة، و ال علی من لم یر الحيض                 العدة علی من لم     ـ  13  ةمسألال

  .بعد

  ةوفاالعّدة 

المرأة التي توفي زوجها أربعة أشهر و عشرة أیام، دائمة کانت أو منقطعة،                 عدة     ـ  14  ةمسألال

  .أما إذا کانت حامال، فعدتها هي أبعد األجلين من وضع الحمل و المدة المذکورة. مدخوال بها أو  ال

  ابتداء عدة الوفاة هو من حين وقوع وفاة الزوج؛ أما أذا مات الزوج غائبا فهو من حين   ـ 15 ةمسأللا

  .بلوغ الخبر إليها علی األحوط وجوبا

  طالق أقسام ال

البائن هو ما          .  الطالق البائن و الطالق الرجعي       :  ینقسم الطالق علی قسمين       ـ  16  ةمسألال

و البائن  .   هو ما یجوز فيه الرجوع للزوج إلی زوجته إال بعد انقضاء مدة العدة              و الرجعي .  ال رجعة فيه أصال   

المرأة التي   طالق   ـ3.   ةيائسال طالق   ـ2طالق المرأة التي لم تر الحيض بعد           ـ1:  علی خمسة أقسام  

تي کما یأ   ةمباراالخلع و   ال طالق   ـ5المرأة المطلقة ثالث مرات      طالق    ـ  4لم یواقعها زوجها بعد العقد        

  .بيانهما
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  رجوعالأحكام 

الیجوز لمن طلق زوجته رجعيا أن یخرجها من بيته و یجب عليه أن یعطيها النفقة                     ـ  17  ةمسألال

و الیجوز لها أیضا أن     .  مادامت في العدة؛ إال إذا تأتي بما یوجب النشوز الذي الُیطاق أو یوجب المشقة                

  .تخرج من البيت من دون إذنه  إال للضرورة

إذا کان الطالق رجعيا فيجوز للزوج في أیام العدة أن یرجع إلی زوجته و یعيد الحياة                    ـ  18  ةمسألال

 الرجوع بالقول الدال علی     -1:  و الرجوع علی قسمين   .  الزوجية؛ من دون الحاجة إلی تجدید عقد الزواج        

  . الرجوع بالعمل الدال علی ذلک، بأن یفعل ما الیحل إال للزوج-2إنشاء الرجوع 

لو طلق الرجل زوجته و رجع إليه في أیام العدة، ثم طلقها مرة ثانية في أیام طهرها                    ـ19ة  مسألال

و رجع إليها مرة اخری قبل مضي العدة، ثم طلقها مرة ثالثة في أیام طهرها؛ تحرم المرأة عليه و ال یجوز                     

ن یواقعها ثم یطلقها و      له الرجوع إليه، إال بعد أن تتزوج برجل آخر زواجا دائما بعد مضي مدة العدة و أ                      

  .تمضي مدة العدة؛ فعندئذ یجوز للزوج األول أن یتزوج بها إذا توافق المرأة علی الزواج

  ُخْلعالطالق 

 الخلع هو الطالق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها و یعتبر فيه جميع الشروط                       ـ  20  ةمسألال

  . المتقدمة

 بعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدیة           –الزوج  صيغة الطالق الخلعي هي أن یقول             ـ  21  ةمسألال

أما إذا کان لکل واحد من الزوج و              .» ِهَى طاِلقٌ   ، ة َخَلْعُتها َعلى ما َبَذَلتْ     النَزْوَجِتي ف «  :  –ليخلعها  

 »ْيِه ِلَيْخَلَعها َعلَ   فالن َبَذْلُت َمْهَرها ِلُمَوآِِّلَك       فالنَةَعْن ُمَوآَِّلِتي    «:  الزوجة وکيل، فيقول وکيل الزوجة      

و یجب أن یکون    .  »ِهَى طاِلقٌ ،  َزْوَجُة ُمَوآِِّلي َخَلْعُتها َعلى ما َبَذَلْت       «:فيقول وکيل الزوج من دون فاصل     

  .المبذول من قبل الزوجة معلوما و معينا

  مباراةالطالق 

فتکون .  المباراة هي طالق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها                ـ  22  ةمسألال

  .لکراهة في هذا الطالق من الطرفينا
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ِهَى و    ،َعلى ما َبَذَلتْ  فالنة  َباَرْأُت َزْوَجتى   «:  صيغة المباراة هي أن یقول الزوج        ـ  23  ةمسألال

َى و هِ   ،   َعلى ما َبَذَلتْ   النةَباَرْأُت َزْوَجَة ُمَوآِّلي ف   «  :وآيلإذا وّکل غيره في ذلک فيقول ال       أما  .  »طاِلٌق

  .»طاِلٌق

بخالف الطالق  .  الیجوز أن یکون المال المبذول في طالق المبارات أکثر من مهرها               ـ  24  ةمسألال

  . الخلعي؛ فال بأس بأن بکون المال المبذول فيه أکثر من المهر

  وکالة الزوجة في الطالق 

لو تشترط المرأة عند عقد الزواج بأن تملک حق إجراء الطالق لنفسها وکالتا عن                     ـ  25  ةمسألال

ا الیعطيها  النفقة لمدة معينة أو یتزوج بامرأة اخری من دون إذنها، فيصح هذا الشرط و یکون لها                 زوجها إذ 

  . حق الطالق
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