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 : طالق

 يک به موکول اّما جايز ق طال وقوع زوجني از يکی از کدورت  و ُکره  بروز صورت در
 بيشرت اي شاهد نفر دو گواهی  به ابيد ترّبص سنه اختتام و شروع و است ترّبص متام سال
 است مأمور  عدل بيت امنای جانب از که  بلد شرعی حاکم ابيد را طالق امر و برسد

 کسی  اگر و است حرام اصطبار ااّيم در مرئه اب مرء اقرتان. " "  منايد ثبت دفرت در
 " برساند عمل جزای العدل بيت به ذهب مثقال ١٩ و کند  استغفار ابيد شود مرتکب

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
ن كملت وما فاحت ة وإرآئحة احملبّ  اتسطع بينهم " وإن حدث بينهما كدورة أو كره ليس له أن يطّلقها وله أن يصرب سنة كاملة لعلّ  – 1

  (68بند  –)كتاب اقدس حكيما "   فال أبس يف الّطالق إنّه كان على كّل شيء
 
گردد آّي اّّيم قبل از اقرتان از اّّيم اصطبار حمسوب است   سؤال : اگر در اّّيم اصطبار اقرتان واقع شود و بعد ندامت حاصل"  – 2

  ّي نه. رّبص الزم استآنکه سال را از سر گريد و آّي بعد از طالق ت و ّي
و مبا  و ابيد حبکم کتاب عمل شود و اگر اّّيم اصطبار منتهی شود جواب : اگر در اّّيم اصطبار الفت مبيان آيد حکم زواج اثبت

د و استغفار کن در اّّيم اصطبار حرام است و اگر کسی مرتکب شود ابيد حکم به اّلّل واقع گردد ترّبص الزم نه و اقرتان مرء اب مرئه
  (11)رساله سؤال و جواب، "  برساند مثقال ذهب به بيت العدل جزای عمل 1٩
   
  عدلني می شود. سؤال : از حّد عدالت در مقامی که اثبات امر به شهادت"  – 3

 "  ّلّل از هر حزبی لدی العرش مقبولعباد ا جواب : حّد عدالت نيکوئی صيت است بني عباد و شهادت
 ( 7٩، )رساله سؤال و جواب

 
  امتناع منايد تکليف ضلع چيست. شود و زوج از طالق دادنؤال : هر گاه زمان اصطبار منقضی س"  – 3

 "  انتها شهود الزم که عند احلاجة گواهی دهند جواب : بعد از انقضای مّدت طالق حاصل ولکن در ابتدا و
 ( 73)رساله سؤال و جواب، 

 
  و ديگر سؤال از طالق منوده."  – 4



طالق  – احكام احوال شخصّيه -  

www.oceanoflights.org 

واحده  ابب کلمه ای انزل نشده ولکن از اول فصل الی انتهای سنه واب : چون حّق جّل جالله طالق را دوست نداشته در اينج
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

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

 
 

  بيت العدل: 
ود از بيان مبارک الزم نيست شه مجال اقدس اهبی ميزان عدالت را حسن شهرت  در بني عباد معنّي ميفرمايند . بر طبق"  – 1

 " ( 7٩مقبول )سؤال و جواب ، فقره  اّلّل از هر حزبی لدی العرش اهل هباء ابشند چنانچه می فرمايند : شهادت عباد
 ( ٩٩شرح  –)كتاب اقدس 

 
امر طالق در آئني هبائی شديداً مذموم است ولی در صورتی که بني زوج و زوجه کدورت و کراهت به ميان آيد طالق پس "  – 2

زوج موّظف است که احتياجات مالی مهسر و فرزندان خود را در مدت يک سال اصطبار  ٠سال کامل جماز است از طّي يک 
حال طرفني مکلفند که به رفع اختالفات خود بکوشند . حضرت ويّل امراّلّل می فرمايند که حقوق طرفني در  عني  أتمني منايد و در

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

( ، وظيفه 38ح فيما بني زوج و زوجه )فقره ( ، شرايط اصال4٠و  1٩( ، تعيني ابتدای سنه )فقرات 12سؤال و جواب ، فقره (
( . بيت العدل اعظم می فرمايند که وظايف شهود در مورد طالق در اين اّّيم بر ٩8و  73شهود و بيت العدل حمّلی )فقرات 

-٣ ات  3-2-1عهده حمافل روحانّيه است . جزئّيات حکم طالق در جزوه *)تلخيص و تدوين حدود و احکام (* ، قسمت د ، 
 ( 1٠٠شرح  –)كتاب اقدس خالصه شده است "  ٩-٢

 

 


