
 باسمه تعالی

 

 طالق

تا جایی که ممکن است باید از آن اجتناب  ن حالل نزد خداوند محسوب می گردد و زوجینناپسندتری طالق،

 نمایند.

این زمینه می توانید با امام د. در زنو عدم سازش، باید در وهله اول به مشاوره بپردادر صورت بروز اختالف 

به هیچ وجه  هنمایی های الزم را دریافت دارید و در صورتی کهامام علی ع تماس حاصل فرمایید و را مرکز

  دگی مشترک فراهم نگردد، بعنوان آخرین راه حل، طالق جاری می گردد.زنامکان 

کدیگر یبرای جدایی و لغو عقد ازدواج، حتما و حتما باید طالق شرعی واقع گردد و صرف جدایی خانم و آقا از 

 کافی نمی باشد.  و یا طالق نروژی

 نکاتی را متذکر می شویم:طالق شرعی، زمینه در 

خانم از جدایی  بنابراین .شرعی و با اجرای صیغه آن انجام پذیرداسالمی و طالق باید بصورت  -1

بدون صیغه و وجود  بر اساس قانون کشور نروژباشد و یا طالق مدت هرچند طوالنی  شوهرش

 و شوهر خواهند بود. زنهمچنان  شرایط دیگر بی فایده می باشد و از این رو

 طالق بر چند نوع می باشد: -2

  بسر نیامده، می تواند از طالق  خانمطالق رجعی: در این نوع طالق، مرد تا وقتی که عده

 و شوهر خواهند بود. زنخویش رجوع کند و بدون اجرای عقدی جدید، 

 به همسر مطلقه اش را ، مرد حق رجوع که اقسامی دارد طالق ق بائن: در این نوعطال

 :به چند مورد اشاره می گردد ندارد. در اینجا

  یائسه خانمطالق 



  :اقدام به همسرشبا  دخول و عمل جنسی مرد پیش ازطالق قبل از دخول ،

 طالق نماید.

 :زندگی با او تمایل به  اهت داشته وکراز شوهرش  خانم وقتی که طالق خلع

می پردازد و مرد هم او را طالق  در عوض طالق به شوهر خویش، چیزی ،دندار

الزم . باشد یا مساوی و یا کمتر از آن مقدار می تواند بیش از مهریهاین  می دهد.

عده اش تمام نشده باشد و از بذل مال خویش رجوع  خانمبه ذکر است که اگر 

 و رجوع نماید وگرنه طالق بائن محقق شده است. کند، مرد می تواند به ا

 این طالق نیز مانند خلع می باشد با این تفاوت که این نوع طالق طالق مبارات :

در اثر کراهت هر یک از زوجین از یکدیگر صورت می پذیرد. همچنین مالی که 

ف در این نوع طالق بذل می نماید، باید کمتر از مقدار مهریه اش باشد بخال خانم

طالق خلع، که مال مورد بذل می توانست مساوی، بیشتر و یا کمتر از مهریه 

 باشد.

 شرایط طالق:

طالق نیاز به صیغه خاصی دارد و به صرف جدایی یا اقدام در مراجع قانونی کشور نروژ واقع نمی  -1

 گردد.

 حضور دو شاهد عادل هنگام ایقاع طالق -2

اشویی انجام زناین ایام پاکی هم با همسر خویش، عمل  خانم باید از حیض و نفاس پاک باشد و در  -3

  .صبر کنند نداده باشد. در صورت عمل مقاربت، باید تا حیض بعدی و پاک شدن از آن

 عده طالق:

مدت معینی دست نگه دارد عده نگه دارد. به این معنا که باید خانم ، الزم است که پس از اجرای صیغه طالق

 ازدواج نکند.و 

  



خواه کوتاه باشد خواه ، اگر خانم باردار باشد، عده او همان مدت بارداری اوست طالق صیغه اجرای از پس

 طوالنی. 

سه طهر عده نگه دارد. یعنی پاکی لحظه طالق را طهر اول حساب نماید. بعد که مدت خانم غیر باردار، باید  

اتمام دومین عادت ماهیانه پس از طالق، عادت ماهانه می شود و از آن پاک می گردد، می شود طهر دوم. با 

عده او به پایان می رسد. و از آن پس در که به مجرد پایان این پاکی سوم،  طهر و پاکی سوم حاصل می شود

 صورت تمایل می تواند ازدواج نماید.

ندانسته یا حتی  کند ازدواج دیگر مردی با عمدا عده ایام در یا شرعی طالق اجرای بدون خانم که صورتی در

 حتی یعنی شود می حرام ابد تا دوم مرد بر در عده با مرد دیگری ازدواج نموده و رابطه جنسی هم برقرار نماید،

 .کند ازدواج دوم مرد با تواند نمی، دیگر هیچ وقت بگیرد شرعی طالق اولش شوهر از اگر

 موارد خاص جهت طالق:

 درخواستنامه توانند می نددار خود شرعی طالق در وکالت همسرشان طرف از الزم عقد ضمن که خانمهایی

 .دگرد اتخاذ مسجد طرف از مقتضی تصمیمات تا دهند ارائه مسجد به را طالق

 

 با تشکر

 


