
 طـــالق

  شرايط طالق

دهد بايد عاقل و بالغ باشد و به اختيار خود طالق              مردى آه همسر خود را طالق مى       ـ   1مسأله

 به شوخى صحيح     و طالق دادن      بنابراين طالق از روى اجبار          .بايد قصد جّدى داشته باشد        و    دهد

  .نيست

به عربى    ور دو شاهد عادل،   با رعایت سایر شروط مانند حض         را   صيغه طالق مرد باید     ـ  2مسأله  

بخواند و اگر نمی تواند، باید وکيل بگيرد که شرایط الزم را داشته باشد و بتواند صحيح بخواند، و                    صحيح  

نبود و  اجرای صيغه طالق ضروری باشد، می تواند به زبان خودش بخواند، مشروط                   اگر این هم ممکن   

 اگر خود شوهر بخواهد      . شرعی را داشته باشد     به اینکه عبارتی بگوید که کامال معنای صيغه طالق           

يعنى   (»َزْوَجِتي فاِطَمُة طاِلقٌ   «:  گويد صيغه طالق را بخواند و اسم زن او مثًال فاطمه است مى                  

َزْوَجُة ُمَوآِِّلي  «:   آن وآيل بايد بگويد      ،و اگر ديگرى را وآيل آند        )  همسرم فاطمه از همسرى رهاست      

  . رهاست فاطمه از همسری ل من يعنى همسر موّآ»فاِطَمُة طاِلٌق

زن بايد از خون حيض و نفاس پاك باشد و نيز شوهرش             در هنگام اجرای صيغه طالق،        ـ  3مسأله  

  .در آن پاآى با او نزديكى نكرده باشد

  : طالق دادن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح استـ 4مسأله 

به مدت  زن  مرد از     ـ3.  باردار باشد زن      ـ2.  باشد شوهر بعد از ازدواج مطلقًا با او نزديكى نكرده            ـ1

  .غايب باشدیک ماه یا بيشتر 

حيض ببيند و   تا   هرگاه با همسرش نزديكى آرده و بخواهد طالقش دهد بايد صبر آند               ـ  5مسأله  

 و یا اینکه قبل از       يائسه باشد و یا اینکه    باردار باشد   مگر اینکه زن    ،   و آنگاه طالق انجام شود      پاك شود 

  .سيدن دختر به سنی باشد  که حيض می بيند ر

 به زن  مّدت را     بقيه هر زمان مّدتش تمام شود يا مرد       بلکه   ازدواج موّقت طالق ندارد،       ـ  6مسأله  

  .شود  مىاو جدا  از ،ببخشد
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  عـّده طـالق

 یعنی برای مدت زمان معينی بعد       دارد،  زنى آه از شوهرش طالق گرفته بايد عّده نگه         ـ  7مسأله  

     طالق  که در مسائل بعد بيان می شود، از ازدواج مجدد با شخص دیگری                        خوانده شدن صيغه        از

، يا قبل از      و دخول صورت نگرفته باشد       آه شوهر با او نزديكى نكرده باشد           مگر اين   خود داری کند،   

از  در اين سه صورت بعد        .، يا زن يائسه باشد       ق داده شود   طال ،رسيدن دختر به سن مشاهده حيض      

  . و الزم نيست عده نگاه داردشوهر آند تواند بالفاصله مى، زن طالق 

دوبار بعد از طالق،     آه   هستند، آن است  عادت  صاحب   مقدار عّده در مورد زنانى آه          ـ  8مسأله  

  . تمام استآنها  عّده ند، آه حيض سوم را ديد هنگامىو د ند و پاك شونحيض ببين

 ؛بينند  آه عادت مى   است سّن زنانى    ولی در   نبيند ماهانه   زنى آه عادت  مقدار عده     ـ  9مسأله  

  .است  کاملسه ماه

  .آن است که وضع حمل کند پايان عّده زن باردار، ـ 10مسأله 

ازدواج موّقت بعد از تمام شدن مّدت، در صورتى آه عادت ماهانه                     زن در     عّده    ـ  11مسأله  

  .روز تمام است وپنج  چهل،يندب بيند، به مقدار دوحيض آامل است و اگر عادت نمى مى

  .شود  است آه صيغه طالق خوانده مى ابتداى شروع عّده طالق از آن موقعىـ 12مسأله 

  عّده وفات

 و در این مدت، از        از دنيا رفته بايد چهارماه و ده روز عّده نگه دارد             شوهرش زنى آه    ـ  13مسأله  

موّقت، شوهرش با او نزديكى آرده باشد يا نه،          ، خواه ازدواج دائم باشد يا        ازدواج مجدد خود داری کند    

  و نگه دارد   حّتى زن يائسه نيز بايد عّده وفات نگه دارد و اگر باردار است بايد تا هنگام وضع حمل عّده                      

 ،مرگ شوهر زمان  اگر پيش از گذشتن چهارماه و ده روز فرزندش به دنيا آيد بايد تا چهارماه و ده روز از                      

  .عّده را ادامه دهد

بنا بر احتياط واجب،       ابتداى عّده وفات در صورتى آه شوهر غايب باشد و فوت آند                 ـ  14سأله  م

  .شود از موقعى است آه زن از مرگ شوهر باخبر مى
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  طالق بائن و رجعى

 طالق بائن آن است      »طالق رجعى « و   »طالق بائن «:   طالق بر دو قسم است      ـ  15مسأله  

منظور از رجوع آن است آه مرد بدون عقد با زن آشتى              (ا ندارد،   آه مرد در آن حّق رجوع به زن خود ر           

به سنی که    طالق زنى آه     ـ1:   طالق بائن بر پنج قسم است       .)آند و او را مجّددًا به همسرى بپذيرد        

 طالق زنى آه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى              ـ3.    طالق زن يائسه    ـ2.  حيض می بيند نرسيده    

 طالق خلع و مبارات آه شرح آن         ـ5.  اند زنى آه او را سه بار طالق داده        طالق سوم   ـ  4.  نكرده باشد 

تواند به او    و غير اينها را طالق رجعى گويند آه تا وقتى زن در عّده است مرد مى                     :  بعدًا خواهد آمد  

  .رجوع آند

  احكام رجوع

 بيرون آند   خود   تواند او را از خانه       هرگاه مرد همسرش را طالق رجعى دهد نمى           ـ  16مسأله  

اینکه رفتار زن طوری باشد که موجب آزار و اذیت           مگر  (بلکه باید نفقه او را هم در مدت زمان عّده بدهد             

زن نيز حرام است آه براى آارهاى          ، همچنين بر     )برای اهل خانه گردد و تحمل آن مشّقت بار باشد            

  .، مگر با اجازه شوهرغير الزم از آن خانه بيرون رود

 و دوباره زندگی     به زن خود رجوع آند     در ایام عّده،     تواند    در طالق رجعى مرد مى       ـ  17مسأله  

1: رجوع آردن بر دو قسم است ؛ و اى بخواند آه صيغه عقد تازه ، بدون آن  زناشویی را با او از سر گيرد      

جام ـ آارى ان2. ـ سخنى بگويد آه معنايش اين باشد آه آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است       

  .دهد آه همين معنى را برساند

ولی بهتر است دو شاهد عادل،        نيست مرد هنگام رجوع آردن شاهد بگيرد،          واجب  ـ  18مسأله  

  .بر رجوع مرد به زوجه گواه باشند

با شرایط الزم طالق دهد و در ایام عّده به او رجوع کند و                همسرش را   مردی   هرگاه   ـ  19مسأله  

و مجددا در ایام    طالق دهد   در حالت طهارت از حيض بعدی او را         دوبار  رد و   زندگی زناشویی را از سر بگي     

در حالت پاکی از حيض بعدی        عّده به او رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگيرد و  برای بار سوم                    

 و تنها در صورتى بر      او را طالق دهد، در این صورت آن زن بر او حرام می شود و حق رجوع  دیگری ندارد                   

عّده به عقد دائم شوهر ديگرى درآيد و با او نزديكى            ایام  بعد از گذشتن    آن زن   و حالل خواهد شد آه       ا

  .تواند با او ازدواج آند  شوهر اّول مى،عّدهتمام شدن آند، سپس او را طالق دهد، بعد از 
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  طالق ُخْلع

الفت های   اگر زندگی مشترک زن و شوهری به نحوی مختل شود که به دليل مخ                   ـ  20مسأله  

همسرى آنها    ود آه ادامه  ر بيم آن       مشترک است ،   گیدزوجه که نشان دهنده عدم تمایل او به بقاء زن         

او  ببخشد آه    شوهر  تواند مهر خود يا مال ديگرى را به          مى، زن    شود   زیر پا گذاشتن حدود الهی    باعث  

  .گويند می را طالق خلع  اين .  در این صورت اگر مرد بپذیرد، طالق انجام می شودطالق دهد،را 

، اگر اسم زوجه مثال فاطمه است ، کافی است که              صيغه طالق خلع    برای اجرای     ـ  21مسأله  

يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى        (  » ِهَى طاِلقٌ   ، َزْوَجِتي فاِطَمُة َخَلْعُتها َعلى ما َبَذَلتْ      «:  مرد بگوید 

» محمد«و اسم شوهر مثال     د  نبخواوآيل  بخواهند  اگر    اما  ). طالق دادم   رها ساختم، او را    آه بخشيده است  

َعْن ُمَوآَِّلِتي فاِطَمَة َبَذْلُت َمْهَرها ِلُمَوآِِّلَك ُمَحمَّد          «:  گويد است، وآيل زن مى     »  فاطمه«و اسم زن      

ِهَى ،  َبَذَلْت َزْوَجُة ُمَوآِِّلي َخَلْعُتها َعلى ما «:  گويد  پس از آن وآيل مرد بدون فاصله مى        »ِلَيْخَلَعها َعَلْيهِ 

  .مهر یا چيز دیگری را  که زن به شوهر در قبال طالق خود می بخشد، باید معين و معلوم گردد. »طاِلٌق

  طالق مبارات

که مبلغ آن کمتر     هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را                 ـ  22مسأله  

  .ن را طالق مبارات گويندبه مرد ببخشد آه او را طالق دهد آاز مهر است 

خواند و   به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مى         باید   صيغه طالق مبارات را      ـ  23مسأله  

 »ِهَى طاِلقٌ و    ،َباَرْأُت َزْوَجتى فاَطَمَة َعلى ما َبَذَلتْ        «:  گويد  مى ،است»  فاطمه«مثًال اسم زن      

  .              است طالق داده شده    او    و،  چه بخشيده است   آن در مقابل       فاطمه    همسرم   از     آردم فارقت م :يعنى

َباَرْأُت َزْوَجَة ُمَوآِّلي فاِطَمَة َعلى ما         «:  گويد و در صورتى آه وآيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى                

  .»َى طاِلٌقو ِه ، َبَذَلْت

از مهر   بايد بيشتر     به شوهر خود می بخشد،         براى طالق مبارات      زن مالى را آه      ـ  24مسأله  

  . اشكال ندارد ،نباشد، ولى در طالق خلع هر مقدار باشد

   طالقوکالت زوجه در امر

 اگر زن در موقع عقد شرط آند آه او از طرف شوهرش وآيل باشد آه هرگاه                             ـ  25مسأله  

 ؛  خود را مطّلقه آند    ، یا زن دیگری بگيرد      نفقه او را ندهد یا معتاد شود      برای مدتی معين    شوهرش مثال   

  .حق دارد خود را طالق دهد ، زن وآالت صحيح است و در چنين صورتىاين
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