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 : طالق
 است مبغوض و مکروه مؤّکدا   طالق امر

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
... اي عبادي أصلحوا ذات بينكم مّث  الوصل والوفاق وأبغض الفصل والّطالق عاشروا اي قوم ابلّروح والّرحيان هللا أحبّ ّن " إ – 1

 ( 70ند ب –)كتاب اقدس "  استمعوا ما ينصحكم به القلم األعلى وال تّتبعوا جّبارا شقّيا
 
  و ديگر سؤال از طالق منوده."  – 2

واحده  ابب کلمه ای انزل نشده ولکن از اول فصل الی انتهای سنه جواب : چون حّق جّل جالله طالق را دوست نداشته در اين
جانب امنای  انتها رجوع نشد طالق اثبت.  ابيد حاکم شرعی بلد که از ابيد دو نفس مطّلع ابشند او ازيد و هم شهداء. اگر در

 ( 98)رساله سؤال و جواب، " لباب األ ويلأفئدة أزن به اين فقره الزم است لئاّل حي بيت العدل است در دفرت ثبت منايد.  مالحظه
 

 
 

  بیت العدل: 
ق سس امر طالق در آئني هبائی شديداً مذموم است ولی در صورتی که بني زوج و زوجه کدورت و کراهت به ميان آيد طال"  – 1

زوج موّظف است که احتياجات مالی مهسر و فرزندان خود را در مدت يک سال اصطبار  0از طّي يک سال کامل جماز است 
امراّلّل می فرمايند که حقوق طرفني در  حال طرفني مکلفند که به رفع اختالفات خود بکوشند . حضرت ويلّ  عني  أتمني منايد و در

تقاضای طالق مساوی است و هر طرف که طالق را قطعّيًا الزم داند می تواند تقاضا منايد . در رساله *)سؤال و جواب(* 
ری سال ترّبص اند . موارد مصّرحه عبارتند از شرايط برگزاحضرت هباءاّلّل مسائلی چند مربوط به سنه اصطبار را مشروحاًبيان فرموده

( ، وظيفه ٣8( ، شرايط اصالح فيما بني زوج و زوجه )فقره ٤0و  19( ، تعيني ابتدای سنه )فقرات 12سؤال و جواب ، فقره (
( . بيت العدل اعظم می فرمايند که وظايف شهود در مورد طالق در اين ااّيم بر 98و  7٣شهود و بيت العدل حمّلی )فقرات 

-٣ ات  ٣-2-1ت . جزئّيات حکم طالق در جزوه *)تلخيص و تدوين حدود و احکام (* ، قسمت د ، عهده حمافل روحانّيه اس
 ( 100شرح  –)كتاب اقدس خالصه شده است " ٩-٢

 

 


