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 : طالق

 به را زوجه ابيد زوج شود حاصل اختالف زوجه و زوج بني ما سفر حني در اگر
 شوهر و برساند خود مقر   به را او که  بسپارد امينی دست به اي برساند خود مقر  

 بپردازد را زن متام سال يک نفقه و سفر خمارج ابيد
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
هما االختالف فله أن يؤتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها إىل املقّر الّذي خرجت عنه أو يسّلمها بيد والّذي سافر وسافرت معه مثّ حدث بين"  – 1

  (69بند  –)كتاب اقدس رّبك حيكم كيف يشآء بسلطان كان على العاملني حميطا "  أمني وما حتتاج به يف الّسبيل ليبّلغها إىل حمّلها إنّ 
 

 
 

  بيت العدل: 
ئني هبائی شديداً مذموم است ولی در صورتی که بني زوج و زوجه کدورت و کراهت به ميان آيد طالق پس امر طالق در آ"  – 1

زوج موّظف است که احتياجات مالی مهسر و فرزندان خود را در مدت يک سال اصطبار  ٠از طّي يک سال کامل جماز است 
حال طرفني مکلفند که به رفع اختالفات خود بکوشند . حضرت ويّل امراّلّل می فرمايند که حقوق طرفني در  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(* 
اند . موارد مصّرحه عبارتند از شرايط برگزاری سال ترّبص وحاًبيان فرمودهحضرت هباءاّلّل مسائلی چند مربوط به سنه اصطبار را مشر 

( ، وظيفه ٣٨( ، شرايط اصالح فيما بني زوج و زوجه )فقره ٤٠و  19( ، تعيني ابتدای سنه )فقرات 1٢سؤال و جواب ، فقره (
شهود در مورد طالق در اين اّّيم بر  ( . بيت العدل اعظم می فرمايند که وظايف9٨و  ٧٣شهود و بيت العدل حمّلی )فقرات 

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

 

 


