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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه
کاه   یمتقاابل  یفآن حقوق و تکاال  یاست و در پ یکدیگرازدواج و جدا شدن همسران از  یقانون یانپا یطالق به معن

 ییکه استحکام رابطه زناشو افتدیاتفاق م یمعموالً وقت. طالق رودیم یاندر هنگام ازدواج وجود داشته از م ینزوج ینب

 دارد.  دو تنش وجو یناسازگار ینزوج یانو م رودیم یناز ب

 با فسخ ازدواج متفاوت است.  طالق

 یاا دادگااه   یک ییدبه تأ یازمتفاوت است اما در اغلب کشورها ن یارمختلف بس یکشورها ینانجام طالق در قوان یوهش

 وجود دارد.  یحقوق یمرجع رسم

 به طالق دارند.  یمتفاوت یکردهایرو یزن لفمذاهب مخت

وکالت در طالق را از طارف  ممکن است  یخاص یطدر شرا یزاما زن ن شودیشوهر انجام م یارطالق در اسالم به اخت

 .یاوردبه دست ب مرد
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 شروط طالقفصل اول: 
 باشند و همچنین صیغه طالق با شرایطی که دارد، بین آنها خوانده شود.برای طالق باید مرد و زن شرایطی را داشته 

 در ادامه شرایط به صورت کامل بیان می شود.

 دهندهط طالقایشربررسی 
 1باید داشته باشد؟شروطی چه  طالقهنگام  در شوهر 

  مکارم(. اهلل آیتحضرت امام و ) بلوغ شرط استبنا بر احتیاط واجب  .0 ؛. قصد1 ؛اختیار .2 ؛عقل. 1 -

 . بلوغ شرط است )آیت اهلل  سیستانی(.0. قصد؛ 1. اختیار؛ 2. عقل؛ 1 -

 تفصیالت شروط:

 ()طالق بچه ممیز و ده سالهبلوغ
چه ممیاز باشاد و ده    گرفتن، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ اگرطالق بچه، نه به مباشرت خودش و نه وکیل -

 2سال داشته باشد. )حضرت امام(.

که کم تر از ده سال دارد حتی اگر ممیز باشد چه مباشرتا و چه  بچهنده بلوغ شرط است، پس طالق در طالق ده -

با وکیل کردن غیر صحیح نیست، ولی غیر بالغ ممیزی که به ده سالگی رسیده باشد بنابر احتیاط واجب صاحیح  

  1 سیستانی(.ساله زن خود را طالق بدهد، احتیاط مراعات شود )آیت اهلللذا اگر بچة ده نیست

 .0مکارم(اهللآیت). مردى که همسر خود را طالق مى دهد بنابر احتیاط واجب بالغ باشد -

 ساله بطور مستقل نشده اند.  11آیت اهلل مکارم، متذکر حکم طالق پسر بچه  نکته:

 طالق دادن زوجه بچه توسط ولی 
 1د؟بدهد یا مدت را در عقد موقت، ببخش، طالق آیا برای ولی)پدر و پدربزرگ پدری( جایز است ازطرف بچه 

 الف: در عقد دائم

 (.سیستانیاهللآیتو حضرت امام طالق صحیح نیست ) -

 مکارم(.اهللتواند طالق بدهد )آیتبنا بر احتیاط واجب نمی -

 عقد موقتدر  ب:

                                                                                 

 .  2098المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 .1مسئلة ،کتاب الطالق ،تحریر الوسیله اهلل خمینی،روح. 2
 .  2098المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 2111. مکارم، رساله م 0

 ؛  010، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2اهلل خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الطالق، مسئلة؛ روح2102المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
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 (.، مکارمسیستانیو آیات عظام حضرت امام اگر برای صبی مصلحت باشد، جایز است )  -

 زوجه بچه توسط وصی یا حاکم شرع دادنطالق 
 .1 (سیستانیاهللآیتو حضرت امام طالق صحیح نیست ) -

 ( ... مست و -مجنون)عقل
صحیح نیست  -همیشگى باشد یا ادوارى در حال دیوانگى -طالق دیوانه در طالق دهنده عقل شرط است پس  -

 2)حضرت امام(. و مست و مانند آن از کسانى که عقلش زائل شده، ملحق به دیوانه است

. صحیح نیست -همیشگى باشد یا ادوارى در حال دیوانگى -طالق دیوانه در طالق دهنده عقل شرط است پس  -

 1)آیت اهلل سیستانی(.

 .0مکارم(اهللآیت .مردى که همسر خود را طالق مى دهد باید عاقل باشد -

 مجنونولی از طرف طالق 
 1ازطرف دیوانه صحیح است؟ولی طالق  آیا 

حضارت  تواناد ) میبا رعایت مصلحت  ولیّ بعد از بلوغ، دیوانه شده استو چه  استدیوانه بوده  ،قبل از بلوغچه  -

 .(مکارمآیه اهلل  و امام

باا رعایات مصالحت     بعد از بلوغ، دیوانه شده است ولایّ و چه  است بودهقبل از بلوغ، دیوانه در جنون دائمی چه  -

اگرچه جنونش طول بکشد و نیز از طارف مسات و   در زمان جنون دواری طالق ولی ازطرف دیوانة ا اماتواند می

 .سیستانی( آیه اهلل).بی هوش صحیح نیست

 یرد؟طالق بگ یتواندم یازدواج کند؟ و با چه شرط یتواندم یهسف یاآ 

 1(.)آیه اهلل مکارمندارد. یبه مصلحت او بداند مانع یهشخص سف یکه ول یدر صورت ی،ازدواج و طالق توسط ول -

7طالق حاکم شرع از طرف مجنون-د ولینبو

                                                                                 

 010، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2اهلل خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الطالق، مسئلة. روح1
 .1مسئلة ،تاب الطالقک ،تحریر الوسیله اهلل خمینی،روح. 2
   011، ص1.. سیستانی، منهاج الصالحین، ج1
 2111. مکارم، رساله م 0

چگاونگى طاالق شاخص    ؛ مکارم، سایت، استفتائات، طالق، شرایط طالق دهنده، 011، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2. تحریر الوسیله، کتاب الطالق، مسئلة1
 دیوانه

1  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=910&mid=211121 

 011ة، مسئل1ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س2ةکتاب الطالق، مسئل یله،الوس یرتحر.  1
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 (..)حضرت امامنداشته باشد امر آن مربوط به حاکم استی پدرپدر و جد اگر مجنون  -

، امام طالق از طرف مجنون ادواری نداشته باشد امر آن مربوط به حاکم است یپدر پدر و جداگر مجنون دائمی  -

 (.اهلل سیستانی.) آیه صحیح نیست و خودش در حال عقل طالق می دهد

 طالق وکیل از طرف مجنون ادواری
 وکاالتش   آیاا  ،شاود ، سپس دیواناه  کندشخصی را برای طالق همسرش وکیل  ،عاقل است کهدرحالیکسی  اگر

 1شود؟باطل می

 (.، مکارمسیستانیو آیات عظام حضرت امام )شود میوکالت باطل  در دیوانگی همیشگی: -

 گاهی:گاهدیوانگی 

 .(حضرت امامواجب باید به معامله ای که انجام می دهد، ترتیب اثر ندهند )بنابر احتیاط  -

 سیستانی(.اهللمحل اشکال است )آیتو چه بعد از زمان دیوانگی،  در زمان دیوانگیچه بطالن وکالت  -

 .مکارم(اهللآیتاحتیاط واجب باطل است )بنا به وکالت  -

 2( ... طالق: سهوی، شوخی، آموزشی، حکایتی وحکم )قصد
، پس طالق غیر قاصد، مانند کسى که در خواب است و کسى که سهو و اشتباه در طالق دهنده قصد شرط است -

 خواهد، بلکه به طور شوخى باه لفاظ طاالق تکلّام    کند و وقوع طالق را جدا نمىکند و کسى که شوخى مىمى

 )حضرت امام(. کند، صحیح نیست.مى

ال یصح طالق السکران و نحوه ممّن ال قصد له معتدّاً به، و کذا لو تلفظ بصیغة ، بان یقصد الفراق حقیقة فالقصد -

الطالق فی حالة النوم أو هزلًا أو سهواً أو غلطاً أو فی حال الغضب الشدید الموجب لسلب القصد فإنه ال یؤثر فای  

ئه مثلًاا و لام یارد الطاالق     الفرقة، و کذا لو أتى بالصیغة للتعلایم أو للحکایاة أو للتلقاین أو ماداراۀ لابعض نساا      

 سیستانی(.اهلل)آیتجدّاً

طالق را به شوخى بگوید باید قصد جدّى داشته باشد، بنابراین اگر صیغه مردى که همسر خود را طالق مى دهد  -

 .1مکارم(اهلل. )آیتصحیح نیست

 4()مکره نبودن طالق دهنده اختیار
پس طاالق مکاره کاه باا توعیاد و       شرط است -ور نبودنبه معناى مکره و مجب -در شوهر طالق دهنده اختیار -

 باشد. )حضرت امام(.تهدید بر ترک آن، او را ملزم به طالق نماید، صحیح نمى

                                                                                 

 ؛  2218المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 011، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0ه، کتاب الطالق، مسئلةتحریر الوسیل. 2
 2111ه م. مکارم، رسال 1

 .2098ةمراجع، مسئل المسائلیحتوض؛ 011، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0ه، کتاب الطالق، مسئلةتحریر الوسیل. 0
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 از شرایط طالق دهنده اختیاار اسات پاس طاالق مکاره و کسای کاه در حکام مکاره اسات صاحیح نیسات.             -

 سیستانی(.اهلل)آیت

 (.آیه اهلل مکارم)ار، طالق باطل است.پس درصورت اجب اختیار باشد؛طالق باید به -

 و چیزهایی که ملحق به اکراه است یا ملحق نیست اکراهمعنای 
 آن چیست؟ غیر طالق یا ی اکراه برامعن 

اگار آن را تارک   به اینکاه  دادن وعدهایجاد آن کراهت دارد با از کردن دیگری است بر ایجاد آنچه مجبوراکراه،  -

ازنظار  ، مانند پادر و فرزنادش   ،ستمجرای اوجاریاو و  ةمنزلبهکه برای کسییا  برای اوکند که کند، کاری می

کاه اکاراه   کسی .قادر باشد ،دهدبر وقوع آنچه وعده می ه،که وادارکنندشرطیبه ؛ضرر دارد مال یاعرض  یاجان 

باشاد اگرچاه   را داشاته  یا خاوف آن  کند آن کار را میاو  ،علم یا گمان داشته باشد که اگر نکندشود نیز باید می

را به ایجاد چیزی کاه   فردکه اکراهی شود آن به اکراه ملحق می ،ازنظر موضوع یا حکمهمچنین  .مظنون نباشد

اگرچاه توعیاد و    ؛ترساد مای  ،مخالفات  درصوت از عقوبت او و اضرار اوو آن فرد کند امر می ،آن کراهت دارداز 

که او را ملزم کرده این بدون (درصورت ترکش)اضرار دیگری بر او جهت ترس بهتهدیدی واقع نشود. اگر فعل را 

سپس فکر کند که اگر آن زن بار ازدواج او   ،پس اگر با زنی ازدواج کند ملحق نیست.به اکراه  ،باشد، انجام بدهد

پناه ببرد و پس به طالق ا ،شودبر او واقع می چیزی از بعضی از متعلقین زن مانند پدر و برادرش مثالً ،باقی بماند

 1)حضرت امام(. طالق او صحیح است ،و طالقش دهد

مما ال یستحقه مع حصول الخوف له من ترتّبه، اإلکراه هو إلزام الغیر بما یکرهه بالتوعید على ترکه بما یضر بحاله -

إن لام یقاع    و یلحق به موضوعاً أو حکماً ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه و

منه توعید أو تهدید، و کذا لو امره بذلک و خاف المأمور من قیام الغیر باإلضرار به على تقدیر مخالفته.و ال یلحق 

به موضوعاً و ال حکماً ما إذا أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر به على تقدیر ترکه من دون إلزام مناه إیااه، کماا لاو     

طالقها فإنه ال یضر  التجأ إلىفی عصمته لوقعت علیه وقیعة من بعض اقربائها ف تزوّج امرأۀ ثم رأى انّها لو بقیت

ذلک بصحة الطالق.و هکذا الحال فیما إذا کان الضرر المتوعد به ممّا یستحقه کما إذا قال ولی الدم للقاتل طلّق 

ق، فإنّه یصح طالقه فی مثال  زوجتک و إلّا طالبتک بالمال. فطلّ زوجتک و إلّا قتلتک. أو قال الدائن للغریم: طلّق

 2)آیت اهلل سیستانی(. ذلک

 یتو را قصاص م یکند که اگر زنت را طالق نده ید)مثال تهد کندحق اکراه به طال  یرا از رو یگرید یاگر فرد 

 است؟ یحطالق صح ینا یااکراه زنش را طالق دهد آ ینو...(و فرد در اثر ا یرمگ یطلبم را از تو م یا-کنم

                                                                                 

 ؛ 0ه، کتاب الطالق، مسئلةتحریر الوسیل. 1
 ؛011، مسئلة1. سیستانی، منهاج الصالحین، ج2
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 1()آیه اهلل مکارماجبار و اکراه بوده است، باطل است. یاما اگر طالق از رو یمندار یاطالع یهخصش یهاز قض -

 انجام اکراهی طالق و رضایت بعد از آن
 2طالق صحیح است؟ آیا اجرای صیغه رضایت دهد، سپس بعد از همسرش را با اکراه طالق داده، اگرا 

  .سیستانی( اهلل آیت و امامحضرت ) مثل عقد نیست ونبوده صحیح   -

 رضایت زناطالع و بدون طالق بدون 
 آن  راضای نباوده یاا از    او همسر ، اماواقع کندشروط طالق را با تمام  شوهر، اگر و است طالق فقط حق مرد آیا

 1مطلع نباشد، صحیح است؟

 .سیستانی( اهلل آیت و امامحضرت ) .نیست شرط صحت طالقزن یا رضایت اطالع  -

 و شرایط آن طالق دادگاهحکم 
 های دادگاه در چه صورتی صحیح است؟طالق 

عنوان وکالت که بهطالق به دست مرد است یا وکیل او و در غیر این صورت، باطل است. طالق دادگاه درصورتی -

زوجه در طالق باشد، زمانی صحیح است که هنگام عقد، در شروط ضمن عقد، زن وکیل در طاالق شاده و آن   

کند؛ مگار اینکاه در   ها مشکلی را حل نمیشده باشد. گفتنی است تنها امضا در عقدنامه شروط به زوجین تفهیم

 0.)حضرت امام( الزم مثل صلح، آن شروط ذکر شود و زن وکیل در طالق شود ضمن عقد خارج

 ى از در عقد نامه هاى متداول، در مواردى از سوى مرد به زن وکالت داده شده که بتواند خود را مطلّقه سازد. یک

نماید. خواهشمند است بفرمایید : آیا این طاالق، طاالق خعلاع     ازدواجآن موارد این است که مرد بدون اذن زن 

 خواهد بود، یا رجعى؟

 1.)آیه اهلل مکارم(تواند به صورت خلعى انجام شود.این طالق مى -

شود باه بطاالن   کند و نمیرق میحکم حاکم باشد، فسبب وکالت نباشد، بلکه بهکه طالق دادگاه بهدرصورتی تذکر:

 آن حکم کرد؛ بلکه تابع مسائل مختلف است.

 زن مطلقهط ایشر
 1؟چیست ،شودط زنی که طالق داده میوشر 

                                                                                 

 9818211122:  یریرهگ ،کدسواالتبه  ییپاسخگو ی، مرکزمکارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم.  1

 ؛  081، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج8. تحریر الوسیله، کتاب الطالق، مسئلة2
 ؛  119؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة9. تحریر الوسیله، کتاب الطالق، مسئلة1
 .19، اقتباس از سؤال111، طالق، ص1استفتائات، ج . خمینی،0
1  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211112 

 .2099المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
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و آیاات  حضرت اماام  ) در طهر غیرمواقعه باشد .1 ؛نفاس پاک باشد زن از حیض و .2 ؛عقد دائم باشد .1شرایط:  -

 (.، مکارمسیستانیعظام 

 تفصیل شروط:

 ی بودن عقددائم
 1آیا طالق همسر در ازدواج موقت )متعه( مانند همسر دائمی است؟ 

و آیات عظاام  حضرت امام شدن مدت یا بذل مدت توسط زوج است )در متعه طالق وجود ندارد و جدایی به تمام -

 (.، مکارمسیستانی

 2زن از حیض و نفاسبودن پاک 
لذا طالق زنی که در حال حیض یاا نفااس اسات    باشد  اکپزنی که طالق داده می شود باید از حیض و نفاس   -

 یکای شاوهرش باا او نزد  .1صحیح نیست بجز در چند مورد که چنین شرطی الزم نیست و عبارتند لز زنی کاه:  

و  یضنتواناد بفهماد کاه از حا     بودنیبغا ةواسط. به1. حامله باشد؛2 (؛یستقبل و دبر ن ینب ینکرده باشد )فرق

)حضرت اماام و   .(که از حال او اطالع پیدا کند داشته باشد عسر و حرجیا : ، سیستانیام)امنه یانفاس پاک است 

 مکارم(. یستانی،عظام س یاتآ

 .متعسر از علم به حیض و نفاس، در حکم غایب است نکته:

 طالق به خیال حائض بودن زن و کشف خالف
  1حکم چیست؟ ،پاک بوده است دوش بعد معلوم طالق دهد واست، اگر به خیال اینکه زن درحال حیض بوده 

 (.، مکارمسیستانیو آیات عظام حضرت امام )طالق صحیح است  -

 طالق به خیال پاک بودن زن و کشف خالف
  0حکم چیست؟ ،بعد معلوم شود حیض بوده است ،طالق بدهد ،خیال اینکه زن پاک بوده استبهاگر 

 (.، مکارمسیستانیو آیات عظام حضرت امام ) طالق باطل است -

 هنگام طالق و سپس انکار آنپاکی دربارۀ ادعای زن 
 1حکم آن چیست؟ ،بعد منکر شود ،طالق صورت بگیرد و است نفاس پاک اگر زن بگوید از حیض و 

 .سیستانی(اهلل آیات مگر اینکه بینه بیاورد ) ؛شودمیانکارش قبول ن -

                                                                                 

 .2119المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 11ةکتاب الطالق، مسئل یله،الوس یرتحر؛ 2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح2
 .2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 .2111اجع، مسئلةالمسائل مر. توضیح0
 ؛  091، مسئلة1. سیستانی، منهاج الصالحین، ج1
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 حیض بودن هنگام طالقادعای زن دربارۀ 
 1حکم چیست؟ ،ه استکند در زمان طالق درحال حیض یا نفاس بود اگر زن بعد از طالق ادعا 

کاه حارف شاوهر    ماادامی  قول شوهر همراه با قسم مقدم اسات  ،باشد منکرشوهر  اگر زن چنین ادعایی بکند و -

 سیستانی(.اهللآیت) خالف ظاهر نباشد

 ادعای زن به پاکی و عدم ان
  2؟شود، قبول میاتهام باشددر معرض عدم آن حتی اگر  ن( وعادت ماهانه نبود پاکی )دردربارۀ آیا ادعای زن 

 .امام(حضرت باید حرف او را قبول کرد ) -

قباول حارف او محال اشاکال اسات       ،در فرض محل اتهاام باودن   حرف او قبول است و ،اگر محل اتهام نباشد -

 .سیستانی(اهللآیت)

 .کارم(ماهللآیتسوءظن باشد )دربارۀ او مگر اینکه  ؛حرفش قبول است -

 قبل از غسل طالق بعد از پاکی و
 1صحیح است؟است، ولی غسل نکرده  ،آیا طالق زنی که پاک شده 

 (.، مکارمسیستانیو آیات عظام حضرت امام )صحیح است  -

 شودمیطالق زنی که حیض ن
  0آیا طالقش صحیح است؟ ،شودمیولی حیض ن ،است «تحیضمن»در سن  کهزنی 

صاحیح   ،صاورت  در غیار ایان   .دادن او صحیح استطالقآن موقع  .بگذرد هاکی آنباید سه ماه از آخرین نزدی -

 (.، مکارمسیستانیو آیات عظام حضرت امام ) نیست

 .0 ؛خوردن قرص یا زدن آمپاول  .1 ؛اصل خلقت .2 ؛مریضی .1 :اندکردهنشدن ذکر برای حیضرا اسباب این  نکته:

 .برداشتن رحم .1 ؛شیردادن

 لطالق در نقاء متخل
  1دادن زن در نقاء متخلل )پاکی وسط حیض( صحیح است؟طالقآیا 

 (.صحیح نیست )حضرت امام -

                                                                                 

 .091. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1
 .011المسائل مراجع، مسئلة. توضیح2
 ؛  011المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 ؛  2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح0
 ساااااایت؛ مکاااااارم، 110، م1وضااااایح المساااااائل جاااااامع، ج  ؛ سیساااااتانی، ت000المساااااائل مراجاااااع، اقتبااااااس از مسااااائلة   . توضااااایح1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211111 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45065&mid=256676
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طاالق دوبااره    یغهکاه صا   یوهش ینشود به ا یاطالزم است احت ینبودن طالق محلّ اشکال است، بنابر ا یححص -

 .(مکارماهلل آیت  ،سیستانی اهلل آیت) اجراء شود

 1 طهر غیر مواقعه باشددر 
و در حیض  یو نفاس پاک باشد و در آن پاک یضاز حدر طهر غیر مواقعه باشد یعنی زن ط است که در طالق شر -

. یائساه؛  1البته با وجود یکی از موارد زیر طالق زن در طهر مواقعه صحیح است:  نشده باشد یکینزد قبل از آن

. 0؛ از نزدیکای  بعد از سه ماهشود( البته تحیض است، ولی حیض نمی. مسترابه )زنی که در سن من1. صغیره؛ 2

 (.، مکارمسیستانیو آیات عظام حضرت امام ) (.زنی حامله ای که حملش آشکار باشد)سیستانی: حامله

 نزدیکی در حال حیض و طالق در طهر بعد از آن
 آیا در طهر بعد از آن طالق صحیح است؟ ،اگر در هنگام حیض مجامعت شده است 

حضرت لکه طالق باید در طهری باشد که در حیض آن نزدیکی نشده باشد )ب ؛در این طهر طالق صحیح نیست -

 2.سیستانی(اهلل آیت  و امام

 1.مکارم(اهللآیتطالقش صحیح نیست ) ،بر احتیاط واجب بنا -

 طالق در طهر مواقعه و کشف بارداری
 0صحیح است؟آیا طالق است، بعد معلوم شود زن حامله بوده  اگر در طهر مواقعه طالق صورت بگیرد و 

 .امام(حضرت طالق صحیح است ) -

هرچناد احتیااط خاوب اسات باه تجدیاد طاالق         ؛الق باطال اسات  طا اگر زمان طالق حملاش آشاکار نباوده     -

 .سیستانی(اهللآیت)

 1آیا طالق زن یائسه در هر زمان صحیح است؟ 

 .(، مکارمسیستانیآیات عظام امام و  حضرتبله صحیح است ) -

 ال حیض یا نفاسطالق با غایب شدن زن در ح

  1طالق دهد؟ تواند او رامیمرد حائض یا نفساء باشد، چه زمانی  ،شودهمسرش جدا می که ازدرحالیزن چنانچه 

 .(حضرت امامصبر کند ) ،شوندمیاز حیض و نفاس پاک  ها معموالًباید تا مدتی که زن -

 )آیت اهلل سیستانی(. صبر کند ،هز حیض و نفاس پاک شدا زنیقین یا اطمینان  کند باید تا مدتی که  -

                                                                                 

 .811ة؛ احکام النساء، مسئل090ة، مسئل1ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س11ةق، مسئلاحکام طال یله،الوس یرتحر؛ 2110المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 ؛  090، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11. تحریر الوسیله، احکام طالق، مسئلة2
 .811. احکام النساء، مسئلة1
 ؛2111المسائل مراجع، مسئلةتوضیح. 0
 .091مسئلة الصالحین، منهاج ،سیستانی ؛10مسئلة الوسیله، رتحری؛ 2110المسائل مراجع، مسئلةتوضیح. 1
 .2112المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
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اهلل  )آیت شوند، صبر کندها معموالً از حیض و نفاس پاک میباید تا مدتی که زناگر نتواند از حالش با خبر شود،  -

  مکارم(.

 طالق با غایب شدن زن در طهر مواقعه
 امکان تحقیق از حاال  و  نزدیکی کرده باشد، با او عادت پاک شده و شود که از همسرش جدا چنانچه درحالی از

 1طالق دهد؟ تواند او راچه زمانی میزن نباشد، 

و آیاات  حضارت اماام   ) صبر کند ،شودمیبیند و دوباره پاک میبعد از آن پاکی خون  که زن معموالًقدریبهباید  -

 (.، مکارمسیستانیعظام 

 .مکارم( ،نیسیستاآیات عظام ماه نباشد ) احتیاط واجب کمتر از یکبنابر  این مدت نکته:

 زمانی که بخواهد نزدیکی نکرده باشد، آیا هر هم با او ست واهمسرش جدا شود که هم پاک  چنانچه درحالی از، 

 2طالق بدهد؟ تواندمی

مشخص شود که مصادف  اگرچه بعداً ؛که نداند درحال حیض استمادامی ،طالق دهد تواندمی ،هر زمان بخواهد -

 .امام(حضرت با حیض بوده است )

 زن حال خویش را نمی گوید
 1حکم چیست؟ ،کندامتناع دادن جوابولی از  ،اگر زن حاضر باشد 

 ،سیساتانی و آیاات عظاام   اماام  حضرت در حکم غایب است ) ،متعذر است حاضری که اطالع از حالش متعسر و -

 .مکارم(

 طالق ۀط صیغایشر
 0خاصی شرط است؟ ةآیا در طالق صیغ 

کاافی   «مطلقۀانت »یا  «طلقتک»یا  «طلقت». پس لفظ «انت طالق» :خاص شرط است ةدر طالق صیغ -

 )حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم(. نیست

 انشای طالق با کنایه
 1طالق با کنایه صحیح است؟ی انشا آیا 

 تاو »)أنْتِ خلیّة أو بریّة أو حبلک على غاربک أو الحقی بأهلک(: مثل ؛کنایه صحیح نیستبهطالق  ةصیغ یانشا -

                                                                                 

 .2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 ؛  12. تحریر الوسیله، مسئلة2
 .2111المسائل مراجع، مسئلة؛ توضیح091، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11. خمینی، تحریر الوسیله، مسئلة1
 المسائل مراجع.توضیح 2118؛ ذیل مسئلة098؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1. تحریر الوسیله، القول فی الصیغه، مسئلة0
 .098، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1. تحریر الوسیله، مسئلة1
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 .سیستانی(اهلل  و آیتامام حضرت )« پدرت ةبرو به خانجدایی، 

 بودن صیغهعربی
 آیا طالق به غیر عربی صحیح است؟ 

 1.(حضرت اماممانع ندارد ) ،صورت صحیحبهها با سایر زبان ،صحیح ممکن نبود اگر خواندن به عربیِ -

عربای آن   ةبه هر لفظی که مرادف صیغ ،صورت عربی صحیح بخواند و نتواند وکیل بگیردبهکه نتواند درصورتی -

 2.سیستانی(اهللآیتطالق دهد ) تواندمی ،است

 دلاعدو شهادت 
 1عادل باشد؟ شاهد طالق باید در محضر دو آیا 

 )حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم(.شرط است که دو مرد عادل آن را بشنوند  ،در طالق -

نزد دو شاعد عادل مرد اجراء و انشاء گردد، و اگر طاالق   یدحتما با ی،طالق عالوه بر شروط مربوطه شرع یغهص -

 0.)امام خامنه ای(شاهد عادل مرد اجراء گردد باطل است. یکدر حضور 

)حضارت اماام و آیات اهلل     «شاهد باشید»یا  «بشنوید»کند که بگوید نمیفرقی  و زمان باشدهمشنیدن : باید 1نکته

 .سیستانی(

 تلفنی تحمل شهادت به صورت
 1صحیح است؟ د،نطالق را بشنو ةتلفن صیغ ةواسطهعادل ب شاهد دو اگر 

 .امام(حضرت احتیاط بر خالفش است ) بعید نیست صحیح باشد و -

طاالق   یغهصا  یبلندگو در زمان اجرا یاتلفن  یلهطالق ولو به وس یغهص یدنلکن شن یستالزم ن یزیکیحضور ف -

 .)امام خامنه ای( شرط است

 ضور العدلین فی الطالق سماعهما صوت المطلق عبر الهاتف ؟هل یکفی فی ح 

)نکته: احوط لو لم یکن اقوی در نظر آیه اهلل سیستانی احتیاط واجب است. ال یکفی على األحوط لو لم یکن أقوى -

 1 .)آیه اهلل سیستانی(

 طالق را  یغةص یماتقتلفن و مانند آن مس ةواسطبه یاگر دو شاهد عادل در مجلس طالق حضور نداشته باشند ول

                                                                                 

 ؛  1. تحریر الوسیله، القول فی الصیغه، مسئلة1
 .1181؛ المسائل المنتخبه، مسئلة2118ةالمسائل مراجع، ذیل مسئل. توضیح2
 .2118المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 1prg1zg، شماره استفتاء: 1198آذر  11( ،  ی) مقام معظم رهبر یدرل یتاستفتاء از سا.  0

 ین، شروط طالق، الثالث، االشهاد.؛ سیستانی، منهاج الصالح9. تحریر الوسیله، طالق، القول فی الصیغه، مسئلة2118المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 یختاار     911901شماره اساتفتاء:   ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا؛ 9، البحث حول المسائل المستحدثه منها: الرادیو و التلفزیون و نحوهما، مسئلة2. تحریر الوسیله، ج1

 .1191/11/21استفتاء: 
 1111، سوالاستفتائات نجف . آیه اهلل سیستانی، 1
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 است؟ یحبشنوند، صح

 1 .)آیه اهلل مکارم(.یستن یحکند و طالق صح ینم یتکفا -

 حکم شهود زن

 2کند؟شهادت زنان در طالق کفایت نمی باشند و شاهد عادل مرد آیا باید دو 

 )حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم(. ن در طالق باید دو مرد باشنداشاهد -

 .)حضرت امام و آیت اهلل سیستانی( کافی نیست نه منضماً تنهایی وبهن نه شهادت ز: 1نکته

 وکیل در طالق شاهد هم باشد
 شاهد در طالق هم باشد ؟ ،طالق صحیح است وکیل در آیا 

 0.سیستانی(ت اهلل آی و امامحضرت ) جایز نیست -

 1(.)آیه اهلل مکارممشکل است. -

 شاهد باشد وکیل طالق دهد و شوهر
  است وکیل طالق دهد و شوهر شاهد باشد؟آیا صحیح 

 1سیستانی(.ت اهلل جایز نیست )حضرت امام و آی -

 1) مکارم(.گردد. یجار یناز زوج یردر حضور دو شاهد به غ یدطالق حتما با یغهص -

 ماهیت عدالت در شهود در طالق
  8کند؟میفرق امور آیا عدالت معتبر در دو شاهد با عدالت در سایر 

حضارت  ) جماعات اسات  مثل عدالت امامامور همان عدالتی است که در سایر  ،در دو شاهد طالقمراد از عدالت  -

 .سیستانی(اهلل آیت  امام خامنه ای و و امام

 یا شک در آن علم به فسق شهود پس از طالق
 کند، در حالى که به هنگام طالق آن ها را یداپ ینطالق، علم به فسق شاهد یغهپس از اجراى ص یهرگاه شخص 

 9؟عادل مى پنداشت، طالق واقع شده چه حکمى دارد

                                                                                 

 9818211121:  یریرهگ ، کدبه سواالت ییپاسخگو ی، مرکزمکارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم.  1

 ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، شروط طالق، الثالث، االشهاد  9؛ تحریر الوسیله، طالق، القول فی الصیغه، مسئلة2118المسائل مراجع، مسئلة. توضیح2
 ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، شروط طالق، الثالث، االشهاد  9غه، مسئلة. تحریر الوسیله، طالق، القول فی الصی1
 1191/11/11استفتاء:  یختار    811112شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة11. تحریر الوسیله، مسئلة0
 9818211120:  یریبه سواالت، کد رهگ ییگومرکز پاسخ ی،مکارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم.  1

 1191/11/11استفتاء:  یختار    811112شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة11. تحریر الوسیله، مسئلة1
1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211118 

 ؛  111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة11، مسئلةتحریر الوسیله. 8

آیات اهلل   :118: مسألة 118م 1ج ینمنهاج الصالح.1191/11/11استفتاء:  یختار    911888شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا .12. تحریر الوسیله، مسئلة9
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211181 مکارم:

 

 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45066&mid=256678
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45066&mid=256680
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45066&mid=256680
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لاو کاان   )آثار طالق صحیح را بر آن قرار دهاد  تواندمین ،دارداطالع ها که از فسق آنکسی ،بر احتیاط واجب بنا -

و فاسقین فی الواقاع یشاکل ترتیاب آثاار الطاالق       -أصیال کان أو وکیال -الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلق

طلع على فسقهما، و کذلک إذا کانا عادلین فی اعتقاد الوکیال دون الموکال، فإناه یشاکل جاواز      الصحیح لمن ی

 .امام(حضرت ) (ترتیب آثار الصحة علیه، بل األمر فیه أشکل من سابقه.

باشاند   یشاهدها عادل باشند و حال آن که در واقع فاسق ما  -یلوک یاباشد  یلاص -گر در اعتقاد طالق دهندها -

است اگر به اعتقاد  ینکه بر فسق آن ها اطالع دارد، مشکل است. و همچن یکس یبرا یحطالق صحآثار  یبترت

 .)امام خامنه ای( باشد یم مشکلآثار صحت بر آن  یبعادل باشند؛ نه به اعتقاد موکل، پس جواز ترت یلوک

أو هما معاً عدالتهما، ولو انعکس إذا کان الشاهدان فاسقین فی الواقع بطل الطالق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وکیله  -

الحال بأن کانا عدلین فی الواقع صحّ الطالق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وکیله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع علاى  

واقع الحال عمل بمقتضاه، وأمّا الشاکّ فیکفیه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فیبنی على صحّة الطالق ماا  

 )آیت اهلل سیستانی( ه الخالف، وال یجب علیه الفحص عن حالهما.لم یثبت عند

)آیات اهلل   .یسات الزم ن یاق هرگاه در ظاهر اثبات عادالت شاود تحق   یاست ول یعدالت شاهد طالق، شرط واقع -

  مکارم(

 1حکم شاهد شدن کسی که خودش را عادل نمی داند
 از دو شاهد طاالق شاود؟    یکی یتوانددانند، م یم اورا عادل یگراند یداند ,ول یکه خودش را عادل نم یکس یاآ

 دارد؟ ینبابت اطالع دادن به زوج یفیتکل یاکرد آ یکار یناگر چن

 )امام خامنه ای( د.رمترتب ک طالق در فرض مذکوررا بر  یحآثار طالق صح توان ینم -

اسات و   یحطالق صاح  از شهود شهادت بدهد و یکیتواند به عنوان  یطالق او را عادل بداند م یچنانچه مجر -

 )آیه اهلل مکارم(.یستن ینبه بازگو کردن آن نزد زوج یازین

  ؟یکی از دو شاهد طالق شود میتواندآیا کسی که خودش را عادل نمی داند 

 )آیه اهلل سیستانی( کون أحد شاهدی الطالق.یعرف نفسه بعدم العدالة االمتناع عن أن یواألحوط لزوماً لمن  -

 وکالت در طالق
  2گرفتن در طالق یا وکالت در توکیل جایز است؟کیلوآیا 

                                                                                                                                                                                                                                                             

2111812&mid=01111&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
؛ 118مسااااألة 1منهاااااج ج-یسااااتانیس، مسااااائل اختصاصاااای طااااالق،  1011امااااام خامنااااه ای، جاااازوه اخااااتالف فتاااااوی، ارسااااالی دی ماااااه   .  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211180 
 9818211121:  یریبه سواالت، کد  رهگ ییمرکز پاسخگو ی،مکارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم

 ؛  112؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة0. تحریر الوسیله، مسئلة2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45066&mid=256685
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45066&mid=256685
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45066&mid=256684
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45066&mid=256684
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اهلل )حضارت اماام و آیات     غایب نیسات  فرقی بین حاضر وو  گرفتن و وکالت در وکالت هر دو جایز استوکیل -

 سیستانی(.

 دادن حق طالق به زوجه
  1کند بین اینکه حق طالق با زن باشد یا زن وکیل در طالق باشد؟می فرقآیا 

 شرط باطل است. ،شرط کند که حق طالق با زن باشد ،اگر در ضمن عقد -

صاحیح  شاروط،  چه همراه با  صورت مطلق وبهچه  ،شرط کنند که زن وکیل در طالق باشد ،ضمن عقد اگر در

 )حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم(. است

 عزل وکیل در طالق
 2؟کردعزل وان ترا میآیا این وکالت  ،اگر زن در ضمن عقد وکیل در طالق باشد 

  .(و ایت اهلل سیستانی )حضرت امام کردعزل توان را نمیوکالت  -

 وکالت در قبول بذل
 وکالت شاامل وکالات در قباول باذل توساط زن هام        ینا یابه زن خود وکالت در طالق خلع بدهد آ یاگر مرد

طالق  یغهبول کند و بعد صبذل را ق ینمثال اول زن بذل مال انجام دهد بعد به وکالت از شوهر ا یعنی ؟یشودم

 قبول بذل به زن خود وکالت جداگانه بدهد؟ یبرا یدبا یاخلع را به وکالت از شوهر انجام دهد . 

 1(.)آیه اهلل مکارم  وکالت جداگانه داشته باشد. یدقبول بذل با یشود و برا یمحدوده وکالت طالق شامل بذل نم -

 عدم تصریح به وکالت در توکیل
 نه؟ یاهم هست  یلوکالت در توک یحوکالت بدون تصر ینا یادر طالق کند آ یلرا وک اگر مرد زن یاآ 

اما اگر مرد به عنوان موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف  یستن یزجا یگرید یلبه توک یحکار بدون تصر ینا -

)آیه اهلل  است عمل نماید. تواند هر طور که به او اجازه داده خودش یا از طرف او وکیل بگیرد، در این صورت مى

 0(.مکارم

 عدم تعیین میزان بذل
 کم باذل   یلیتواند هر مقدار که دلش خواست ولو خ یزن م یااگر شوهر به زن خود وکالت در طالق خلع بدهد آ

 یاه کند؟ مثال مهر یطالق را جار یغهکند و ص یانجام دهد و بدون اطالع به شوهر به وکالت از او قبول بذل م

کند و به وکالت از طارف   یتومان بذل م ارزن فقط ده هز ین(است و ا111111111تومان ) یونصد ملزن  ینا

                                                                                 

 .10، سؤال1اهلل خمینی، استفتائات، ج؛ روح2119المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 المسائل مراجع.توضیح 2119؛ سیستانی، ذیل مسئلة111، ص2اهلل خمینی، استفتائات، ج. روح2
 9819111112:  یریبه سواالت، کد رهگ ییمرکز پاسخگو ی،مکارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم.  1

 9819111111:  یریبه سواالت، کد رهگ ییمرکز پاسخگو ی،مکارم شیراز یتر آیت اهلل العظمدف.  0
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اسات ؟   یحطالق خلع صاح  ینا یا.آ یکندم یطالق خلع را به وکالت از شوهر جار یغهکند و ص یشوهر قبول م

 مقدار بذل را قبول نکند . ینا یدچون ممکن است شوهرش بعدا که فهم

 1(.)آیه اهلل مکارمباشد. ینم یحق خلع صحدر فرض سوال طال -

 عدم تعیین نوع طالق
 یاا تواند خود را به وکالت از مرد طالق خلع دهاد ؟   یزن م یابه زن خود وکالت در طالق داده باشد آ یاگر مرد 

 است ؟ یدر چه طالق یلشود که زن وک یحتصر یدبا

 2 (.اهلل مکارم)آیه  .یستن یحبه تصر یازیندارد و ن یمانع یزن یطالق خلع -

 3تعلیق در وکالتتنجیز و 
یعنى معلق نکردن اصل وکالت بر چیازى، مانناد قاول او ماثال:     ، در وکالت تنجیز شرط استبنابر احتیاط واجب  -

ولى معلاق کاردن متعلاق وکالات     «.کردماگر زید آمد یا اگر هالل اول ماه دیده شد تو را در این کار ... وکیل »

وکالت دادم »یا « ام را در صورتى که زید بیاید بفروشىتو وکیل منى در اینکه خانه»ول او: اشکالى ندارد. مانند ق

 (.امام)حضرت «.وقت فالن به تو در خریدن فالن چیز در 

ال یعتبر التنجیز فی الوکالة، فیجوز تعلیقها على شایء کأن یقول مثالً : )إذا قدم زید أو جااء رأس الشاهر فأنات     -

(، کما ىجوز تعلیق متعلّق الوکالة والتصرّف الذی سلّطه علیه کأن ىقول: )أنت وکیلی فی أن وکیلی فی أمر کذا

 0 (.)آیه اهلل سیستانیتبیع داری إذا قدم زید أو وکّلتک فی شراء کذا فی وقت کذا(.

ال طلقات  أو سامح فی إنفاقها أزید من شهر ماث یجوز أن یوکّلها على أنه لو طال سفره أزید من ثالثة شهور مثال -

 1 (.)حضرت امامنفسها، لکن بشرط أن یکون الشرط قیدا للموکل فیه ال تعلیقا فی الوکالة.

 گانة عقدنامه وکیل در طالق بکند، خودش را باه  که مرد او را در شروط دوازدهاگر زن شرط کرده باشد درصورتی

 1آورد، آیا این عقد صحیح است؟عقد مرد درمی

 فیه باشد )حضرت امام(.است و زمانی صحیح است که شرط، قید برای موکل صحیح نیست؛ زیرا عقد معلق -

 وکالت در طالق به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه
 صورت شرط فعل باشد یاا شارط نتیجاه، وجاود     آیا در اینکه زن وکیل در طالق باشد، فرقی بین اینکه طالق به

 1دارد؟
                                                                                 

 9819111110:  یریرهگ ،  کدبه سواالت ییپاسخگو ی، مرکزمکارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم.  1

 9819111111:  یریرهگ ، کدبه سواالت ییپاسخگو ، مرکز یمکارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم.  2

 ؛ 1مسألة --کتاب الوکالة-19، ص: 2تحریر الوسیلة، ج.  1

 1211مسألة -2ج-منهاج.  0

 1مسألة -یغهالص یالقول ف-طالق-یرتحر.  1

 .1. تحریر الوسیله، القول فی الصیغه، مسئلة1
 ؛  111، ص1اهلل خمینی، استفتائات، ج. روح1
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 شد، این وکالت صحیح است )حضرت امام(.شرط شود که زن وکیل با 1نتیجهالنحو شرط اگر به -

 وجاود   یجاه، شارط نت  یاا صورت شرط فعل باشد طالق به ینکها ینب یباشد، فرق طالقدر  یلزن وک ینکهدر ا یاآ

  ؟دارد

اگر شرط فعل باشد فقط در صورتى مى تواند خود را طالق دهد که او را وکیل کند ومى تواند او را عزل کند واما  -

 2)آیه اهلل سیستانی(. شد نیاز به توکیل نیست ونمى تواند او را عزل کند.اگر شرط نتیجه با

 ید؟کن یاناقسام شرط و محل استفاده آن را ب 

کند مثالً اگر تا سر موعد پول ندادى مى توانم معاملاه  شروط بر دو قسم هستند الف( شرط فعل: یعنى شرط مى  -

اگر پول را تا سر موعد ندادى معامله منفسخ باشاد. )ناه    کند مثالً را فسخ کنم. ب( شرط نتیجه: یعنى شرط مى

تواند باشد که عقد مورد شرط احتیاج به صایغه  مى  ىاینکه بگوید حق فسخ دارد(. شرط نتیجه از نظر علمى جائ

خاصّى نداشته باشد مثل بیع، اجاره، مضاربه، و امثال اینها ولى در عقودى مثل طاالق، نکااح و ... ایان مطلاب     

اگر فالن کار را »تواند در ضمن معامله چنین شرط کند  ندارد چون صیغه خاصى دارند پس شخص نمى جریان

نتیجه: چون وکالت نیاز به لفظ خاصی ندارد پس شرط نتیجه   1)آیه اهلل مکارم(. «.باشد نفسخکردى عقد نکاح م

 در آن درست نیست.

 فرق تعلیق و تنجیز و شرط فعل
 معلق و غیر منجز است که در صحتش اختالف است.(وکالت ) اد وکیل در طالق هستی.ماه نفقه ند 1اگر شوهر 

 )شرط فعل( اگر شوهر شش ماه نفقه نداد وکالت در طالق بدهد.

 )شرط فعل( االن وکیل هستی که اگر شوهر شیش ماه نفقه نداد خودت را طالق دهی.

 طالقهسه
  0شود؟تأکید کند، آیا فقط یک طالق واقع میو...  «البته» ةلمیا با ککند طالق را تکرار  ةدهنده صیغطالقاگر 

 .سیستانی(اهلل و آیت امام حضرت ) شودمیصورت فقط یک طالق واقع دراین -

 هی طالق ثالث
  ؟شودمیچند طالق واقع  «هی طالق ثالث»طالق بگوید  ةصیغاگر در 

 1.امام(حضرت ) شودمییک طالق واقع  «هی طالق ثالث»اگر بگوید   -
                                                                                 

آن است که در ازدواج شرط کند که شوهر باه او وکالات   « فعل»م دهد که در طالق وکیل باشد ولى شرط آن است که زن ازدواج را به این شرط انجا« نتیجه»شرط . 1
 در طالق بدهد. 

 921111استفتاء:  کد ، بخش استفتائات -سیستانى آیه اهلل دفتر .  2

1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=211111&catid=01111 

 ؛  111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1. تحریر الوسیله، مسئلة0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=260551&catid=46666
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 2.سیستانی(اهلل آیت ) شودمییک طالق هم واقع ن ،طالقه کرده باشدسه ۀگر با این صیغه اراد -

 سه طالق در یک مجلس

 بار طالق دهد، حکم سه  یک یروز یامجلس  یکمثالً در  یدر پ یطالق پ یادر مسأله سه طالقه شدن زوجه آ

 1؟طالقه را دارد

ع تخلل رجعتین فی البین حرمت على المطلق حتى تنکح زوجا غیاره،  کل امرأۀ حرۀ إذا استکملت الطالق ثالثا م -

أو لم یواقعها، و  -و هذا یقال له: طالق العدۀ -سواء واقعها بعد کل رجعة و طلقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعة

م راجعها فی طهر أو وقع الجمیع فی طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ث قسواء وقع کل طال

ثم طلقها فی مجلس واحد حرمت علیه فضال عما إذا طلقها ثم راجعها ثم ترکها حتى حاضت و طهرت ثم طلقها 

 )حضرت امام( و هکذا.

حتّى تانکح زوجااً    -ولو بعقد جدید  -إذا طلّق الرجل زوجته ثالثاً مع تخلّل رجعتین أو ما بحکمهما حرمت علیه  -

وطلّقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعة أم لم یواقعها، وسواء وقع کلّ طالق فای   غیره، سواء واقعها بعد کلّ رجعة

مع الشرائط ثعمَّ راجعها ثعمَّ طلّقها ثعمَّ راجعها ثعمَّ طلقها فای مجلاس    طلّقهاطهر أم وقع الجمیع فی طهر واحد، فلو 

ت وطهرت ثعمَّ طلّقها وراجعها ثعمَّ ترکها حتّى واحد حرمت علیه فضالً عمّا إذا طلّقها ثعمَّ راجعها ثعمَّ ترکها حتّى حاض

 )آیت اهلل سیستانی( حاضت وطهرت ثعمَّ طلّقها.

 یان دارد، باه ا  یطیدر سه مجلاس باشاد، و شارا    یدبلکه با یستن یزمجلس جا یکما سه طالق در  یطبق فتوا -

مواقعاه   یار در طهر غ صورت که اگر بعد از طالق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و

مواقعه طالق  یرحاصل گردد، و در طهر غ دخولواجب( طالق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس  یاط)بنابر احت

 (اهلل مکارم یتآ) .صورت حکم سه طالقه را ندارد ینا یردهند، سه طالقه خواهد شد در غ

 طالق غیرشیعه
  طالقه کند یا بدون شروط معتبر نزد شایعه طاالق   سهچنانچه شوهری طبق مذهب خود )غیرشیعه( همسرش را

 0؟استدهد، آیا ملزم به عمل به حکم طالق 

 .سیستانی(اهلل )حضرت امام و آیت  استملزم به حکم طالق  -

 شاود  یبر آن مترتب ما  یحخود را طالق بدهد، احکام طالق صح یعهطبق مذهب خودش زن ش یاگر شوهر سن -
                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؛ 1. تحریر الوسیله، مسئلة1
 باره دارد(؛  سیستانی تفصیالت دیگری هم درایناهلل)آیت 111. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة2
 سایت آیت اهلل مکارم: :121مسألة  1ج منهاج :2کتاب طالق اقسام طالق م یرالوسیلهرتح. 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01110&mid=2111112 
بار طباق    یعهطالق دادن زن شا ؛ مکارم، سایت، استفتائات، طالق، شروط طالق، شرایط صیغه طالق، 112؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة8ة. تحریر الوسیله، مسئل0

   1191/11/18استفتاء:  یختار    891011شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ای؛ اعتقادات همسر سن

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45064&mid=256660
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45064&mid=256660
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 )امام خامنه ای(.

آن جارى کند  یطو مجدّداً طالق را با شرا یرداز شوهر وکالت بگ یدنمى شود و با یعهحال زن ش قاعده الزام شامل -

 )آیت اهلل مکارم( کار نشود، حاکم شرع مى تواند اجازه طالق او را صادر کند ینو اگر شوهر راضى به ا

  1حیح است؟ص ،را طبق مذهب خود طالق داده استاو شیعه نبوده و  شوهرشزنی که آیا ازدواج با 

 .سیستانی(اهلل آیت امام خامنه ای و امام و  حضرت) ازدواج با آن زن جایز است -

 که طباق ماذهب  صورتیبه ،طالقه کندسهدر یک مجلس  مثالً، دهدطالق  طبق مذهب خود بر همسرش را اگر 

 2حکم طالق باقی خواهد ماند؟ ،حال چنانچه مستبصر )شیعه( بشود ،نیستط وشر جامعشیعه 

  (.سیستانیاهللآیت) شودمیطالق واقع یک  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 .1190/11/11استفتاء:  یختار    189112شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 112، منهاج الصالحین، مسئلة؛ سیستانی8. تحریر الوسیله، مسئلة1
 ؛  110. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة2
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 اقسام طالقفصل دوم: 
 1.اقسام طالق را بیان کنید 

 ؛ط نزد شیعهوشر جامعسنی: طالق  .1
 .فاسد است وبوده ط وفاقد شرنزد شیعه بدعی: طالقی که  .2

 طالق بدعی
  2چیست؟اقسام طالق بدعی 

 ؛طالقشروط آوردن دستبهامکان با  وطالق حائض یا نفساء درحال حضور زوج  .1
 ؛حامله یائسه و طالق در طهر مواقعه در غیر صغیره و .2
 ؛طالق معلق .1
 ؛قبل از گذشتن سه ماه از آخرین نزدیکی ؛شودمیحیض ن است و تحیضمنطالق زنی که در سن  .0
 ؛دلاعدو طالق بدون شهادت  .1
 ؛طالق اجباری .1
 .ذکر شدمسئله با تفصیلی که در  ،در بین طالق سه مرتبه بدون رجوع .1

 )رجعی و بائن( طالق سنی
 1اقسام طالق سنی چیست؟ 

 .طالق بائن .2 ؛طالق رجعی .1 -

 

 بائن تعریف طالق رجعی و
 0.بائن را تعریف کنید طالق رجعی و 

 اعم از اینکه عده داشته باشد یا نداشته باشد. ؛طالقی است که زوج حق رجوع ندارد :بائن

 .اعم از اینکه رجوع کند یا نه؛ در این طالق زوج حق رجوع در مدت عده را دارد رجعی:

 طالق رجعی و بائنتفاوت 
 1تفاوت طالق رجعی و بائن مثل خلع و مبارات چیست؟ 

                                                                                 

 ؛  111، مسئلة1ین، جمنهاج الصالح. تحریر الوسیله، طالق، القول فی اقسام الطالق؛ سیستانی، 1
 ؛ توضیح المسائل مراجع، افتباس از شرایط طالق111، مسئلة1ین، جصالحمنهاج ال. سیستانی، 2
 .2111؛ مکارم، توضیح المسائل، م111، مسئلة1ین، جمنهاج الصالح، القول فی اقسام الطالق؛ سیستانی، 2. تحریر الوسیله، ج1
 .2111؛ مکارم، توضیح المسائل، م111ة، مسئل1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س، القول فی اقسام الطالق؛ 2. تحریر الوسیله، ج0
 شده است. جمع آوری شده است،  یانب ینو با یکه نسبت به طالق رجع مختلفی از مسائل. این مساله 1
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 که به بعضی از آنها اشاره می شود:تفاوتهایی بین طالق رجعی و بائن وجود دارد 

 نه؛ بائند؛ ولی در .در رجعی زوجه در ایام عده حق نفقه دار1

ولی در بائن حق رجوع ندارد)مگر اینکه زوجه در عاده باه ماا    . در رجعی و در ایام عده، زوج حق رجوع دارد؛ 2

 بذل رجوع کند؛

تواند)نکته: در عاده  ؛ ولی در عده طالق بائن میتواند با خواهر او ازدواج کند؛ . در ایام عدۀ طالق رجعی نمی1

 موقت اختالف است(؛

تواند)نکتاه:  ؛ ولی در عده طالق بائن میتواند با دختر خواهر و برادر او ازدواج کند؛در عدۀ طالق رجعی نمی. 0

  در مورد عده عقد موقت تصریحی نداریم و ممکن است اختالفی باشد(؛

 شود؛ ولی در بائن نه؛. در عدۀ طالق رجعی اگر مرد بمیرد، عدۀ طالق زن به عدۀ وفات تبدیل می1

 خالف بائن؛(؛ به1ر عدۀ طالق رجعی اگر زن بمیرد، مخارج کفن بر زوج است)مخارج دفن اختالفی است. د1

 خالف بائن؛کردن زوجه از خانه را ندارد؛ به. در عدۀ طالق رجعی، زوج حق بیرون1

غسال  تواند دیگری را ها میهرکدام از آن . در عدۀ طالق رجعی درصورت مرگ زوجین، به نظر مشهور فقها8

 خالف بائن؛دهد؛ به

 خالف بائن؛تواند از خانه خارج شود؛ به. در عدۀ طالق رجعی، زن بدون اجازۀ شوهر نمی9

 خالف بائن؛. در عدۀ طالق رجعی، نگاه با شهوت به همسر خود جایز است؛ به11

آن را از فقها ه ای . عقد دوباره برای شوهر در زمان عدۀ طالق رجعی به نظر مشهور فقها اشکال دارد)و عد11

 در حکم رجوع می دانند(؛ ولی در طالق خلع جایز است عقد واقع شود؛ چه دائم و چه موقت؛

 خالف بائن.. عقد زن چهارم برای شوهر در زمان عدۀ طالق رجعی جایز نیست؛ به12

 خالف بائن؛برند؛ به. زن و شوهر در ایام طالق رجعی از یکدیگر ارث می11

 اهللده، خواستگاری جایز نیست؛ ولی تعریض در عده غیررجعی مانعی ندارد. )نکته: طبق نظر آیت. در زمان ع10

، در عده طالق رجعی، تعریض و تصریح بنابر احتیاط واجاب جاایز نیسات؛ ولای در طاالق باائن       2سیستانی

 تعریض و تصریح جایز است(.

 اقسام طالق بائن
 1.یان کنیداقسام طالق بائن را ب 

                                                                                 

 (0( و إن کان أحوط)1: ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة، لیس على الزوج على األقوى )11مسألة -یتکفن الم-احکام اموات-عروه.  1
 : ال یُترکیستانی(. الگلپایگانی، مکارم الشیرازی، س0) : فیه إشکال، و االحتیاط ال یُترک(. الخوئی1)

 .199، مسئلة1. سیستانی، منهاج الصالحین، ج2
 .2122المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
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 ؛(یا دبراً قبل از دخول )قبالًطالق  .1

 ؛طالق دختر قبل از بلوغ .2

  طالق یائسه .1

 .عده نداردذکر شده، سه طالق نکته: 

 ؛طالق خلع .0

 ؛تاطالق مبار .1

 ؛اند ى که او را سه بار طالق دادهطالق سوم زن .1

 آیات عظام سیستانی، مکارم(.حضرت امام و )

حاضر است مخارج زندگانی او را بدهد، و نه حاضار اسات او را طاالق    الق حاکم شرع، زن شخصی را که نه . ط1

 .سیستانی(اهلل آیت ) دهد

 طالق خلع

 تعریف خلع 
 1معنای طالق خلع چیست؟ 

)حضارت   .کراهت زوجه از زوج .2 ؛بخشش مال از زوجه .1طالقی است که همراه با دو شرط باشد:  ،طالق خلع -

 .(، مکارمتانیآیات عظام سیس امام خامنه ای و امام و

 طالق رجعی است. ،اگر کراهت در بین نباشد یا فقط ازطرف زوج باشد :نکته

 در طالق خلع مقدار کراهت و تنفر
 2یرد؟زن وجود داشته باشد تا طالق صورت گ یهاز ناح یحتما تنفّر یددر طالق خلع، با یاآ 

آن ها ترس  یراز غ یازن فعل  یااز قول که  یباشد به طور یدشد یدواجب کراهت زن از شوهرش با یاطبنابر احت -

 .(1حضرت امام)خروج او از اطاعت شوهر و انجام گناه باشد

یشترط فی المختلعة مضافاً إلى ما تقدم أمران آخران: االمر االول: ان تکون کارهة لزوجها کما تقدم، و یعتبر بلوغ  -

 . )آیت اهلل سیستانی(و عدم اقامة حدودکراهتها له حداً یحملها على تهدیده بترک رعایة حقوقه الزوجیة 

 )آیت اهلل مکارم( تنفّر از طرف زن وجود داشته باشد ولو خطر گناه و ... نباشد. یحتما نوع یددر طالق خلع با -

                                                                                 

 یختاار     881111شاماره اساتفتاء:   خامنه ای، اساتفتاء خصوصای،    ؛ امام2111و  2128المسائل مراجع، مسئلة؛ توضیح1. تحریر الوسیله، کتاب الخلع و المبارات، مسئلة1
 1191/11/21استفتاء: 

 سایت آیت اهلل مکارم: : 111و111مساله 1جلد ین: منهاج الصالح 10و11کتاب خلع مساله . تحریرالوسیله 2
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=2111112 

 ؛  11. تحریر الوسیله، کتاب الخلع و المبارات، مسئلة1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45070&mid=256711
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45070&mid=256711
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 یزکراهت عرضى ن یاکراهت ذاتى باشد  یدزوجه مطرح مى شود، کراهت و نفرت با یهدر طالق خلع که از ناح یاآ 

 است؟موجب جواز طالق خلع 

 1)آیت اهلل مکارم( هرگونه کراهتى سبب طالق خلع مى شود. -

 اسباب تنفر در طالق خلع
 2شود، فرق دارد؟آیا در طالق خلع، اسبابی که موجب تنفر زن از شوهر می 

سبب خصوصیات ذاتی زوج باشد؛ مثل قبح منظر و سوء خلاق  کند که کراهت بهدر کراهت و تنفر زن، فرقی نمی -

یا سبب  را انجام ندهدحقوق مستحب زن اینکه زوج ازدواج مجدد یا ؛ مثل عارضی باشد یا سبب،ر و فقیا نداری 

 سیستانی(. اهلل )حضرت امام و آیتکراهت، رعایت نکردن حقوق واجب زن مثل حق قسم و نفقه باشد 

ق خلع مى سبب طال -کراهت عرضى  یاکراهت ذاتى باشد  -زوجه مطرح مى شود  یههرگونه کراهتى که از ناح -

 .)آیت اهلل مکارم( شود

 اذیت شوهر برای طالق
 وشتم کند و زن برای اینکاه خاود را خاالص    اگر شوهر همسر خود را اذیت کند و فحش و ناسزا بگوید یا ضرب

 1کند، چیزی ببخشد، آیا طالق خلع است؟

 این طالق خلع نیست ولی رجعی است )حضرت امام(. -

 سیستانی(. اهلل طالق مطلقاً باطل است )آیت -

 سیستانی(. اهلل گرفتن مال برای شوهر حرام است )حضرت امام و آیتشایان ذکر است در فرض مساله، 

مردی که تمایل به طالق همسرش دارد و با روش های مختلف از جمله فشارهای روانی و جسمی، زن را باه   نکته:

)ایت  است ولی مرد در پیشگاه خدا مسئول است این مصداق طالق مبارات ،وضعیتی می رساند که متقاضی طالق شود

 (.0اهلل مکارم

 اجرای طالق خلع توسط زوجین یا وکیل
  آیا برای هریک از زن و شوهر جایز است که طالق خلع را شخصاً اجرا کنند یا دیگری را در انشای صیغه و دیگر

 1شروط آن وکیل کنند؟

 صیغة طالق خلع را اجارا کنناد و همچناین در باذل ماال      توانندیا به وکالت می خودشانهریک از زن و شوهر 

                                                                                 

1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211119 

استفتائات، طالق، انواع طالق، احکام طالق خلع جواز طاالق   یت،مکارم، سا؛ 111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة10. تحریر الوسیله، کتاب الخلع و المبارات، مسئلة2
 .خعلع با هر نوع کراهت و نفرت

 .111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة10. تحریر الوسیله، کتاب الخلع و المبارات، مسئلة1
 زن به سبب اعمال فشار مرد    یاستفتائات، طالق، انواع طالق، احکام طالق مبارات، نوع طالق درخواست یت،مکارم، سا. 0

 .2111و2129المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45070&mid=256719
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 .(، مکارمآیات عظام سیستانی )حضرت امام و

یصحّ التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به من شرط العوض وتعیینه وقبضه وإیقاع الطالق، ومن المارأۀ فای   

 1آیه اهلل سیستانی(.  )حضرت امام،جمیع ما یتعلّق بها من استدعاء الطالق وتقدیر العوض وتسلیمه.

 خلعطالق صیغۀ 
 2ها چگونه باید صیغة طالق خلع را اجرا کند؟خود زوجین یا وکیل ازطرف آن 

 )اگر شوهر بخواهد صیغة طالق را بخواند چنانچه اسم زن مثلًا فاطمه باشد: الف 

لَکَ مَا عَلَیْکَ مِانَ الْمَهْارِ   ابتدا زن در صورتى که مى خواهد مهر خود را به شوهرش بذل نماید مى گوید: بَذَلْتُ 

الْمَعْلعاوْمَ   یءلِتعطَلِّقَنِى و در صورتى که زن چیز معلوم دیگرى غیر از مهر را بذل مى کند مى گوید: بَذَلْتُ لَکَ الشَّ

 مرد بدون فاصله قابل توجّهى یکى از جمالت ذیل را مى گوید: سپس-لِتعطَلِّقَنِى  
  

 

 

 

 

 )حضرت امام(.« عْتعها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌفاطِمَةع خالَزَوْجَتِى »

 )آیت اهلل سیستانی(.« زَوْجَتِى فاطِمَةع خَلَعْتعها عَلى ما بَذَلَتْ و بنابر احتیاط مستحب بگوید فهِىَ طالِقٌ»

 )آیت اهلل مکارم(.« ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ زَوْجَتِى فاطِمَةع خَلَعْتعها عَلى»

 در مقابل چیزى که بذل نموده طالق خلع دادم، او آزاد و رها است یعنى زنم فاطمه را

 )اگر زنى کسى را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر، همان کس را وکیال کناد کاه زن را     ب

 خواند:فاطمه باشد، وکیل صیغة طالق را این طور مى طالق دهد، چنانچه مثلًا اسم شوهر محمد و اسم زن

زَوْجَاةع  »گویاد:  پس از آن بدون فاصله مى« وَکّلَتِى فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَکّلِى مُحَمَّدٍ لِیَخْلَعَها عَلَیْهِعَنْ مُ»

 .)حضرت امام(« ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ ا عَلىمُوَکّلى خالَعْتعه

او را طالق دهد، وکیل باید به  اگر زنى کسى را وکیل کند که غیر از مهر، چیز دیگرى را به شوهر او ببخشد که -

پس از آن « فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَکّلِى مُحَمَّدٍ لِیَخْلَعَها عَلَیْهِ مُوَکّلَتِىعَنْ »آن چیز را بگوید، « مَهرَها»جاى کلمه 

 . سیستانی()آیت اهلل« زَوْجَةع مُوَکّلى خَلَعْتعها عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ»گوید: بدون فاصله مى

اگر وکیل او بخواهد صیغه را بخواند احتیاط واجب آن است که یک نفر از طارف زن وکیال شاود و دیگارى از      -

عَنْ مُوَکِّلَتى فاطِمَةَ »گوید: است، وکیل زن مى« فاطمه» زنو اسم « محمد»طرف مرد، چنانچه مثلًا اسم شوهر 

زَوْجَةع مُاوَکِّلى خَلَعتعهاا   »گوید: ، پس از آن وکیل مرد بدون فاصله مى«لَعَها عَلَیهبَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکِّلِکَ مُحَمَّد لِیَخْ

 .)آیت اهلل مکارم(« عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ

 .مان را در موقع خواندن صیغه ببرداگر زن چیز دیگرى غیر از مهر را به شوهر ببخشد باید نام ه نکته:

                                                                                 

 121مسألة ، 1ج-منهاج؛  آیه اهلل سیستانی، 1.تحریر الوسیله، کتاب الطالق، طالق خلع، م 1

 .2111و مسئلة 2129المسائل مراجع، مسئلة. توضیح2
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 ق خلعترتیب بین انشاء بذل و اجرای طال
 -أو مختلعة -أنت طالق»فیقول:  «بکذا -أو اخلعنی -طلقنی»لو استدعت الزوجة الطالق بعوض معلوم فقالت له:  -

 1)حضرت امام( «.قبلت»ففی وقوعه إشکال، فاألحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک: « بکذا

یشبه العقود فی االحتیاج إلى طرفین  -کما عرفت  -إن کان قسماً من الطالق وهو من اإلیقاعات إلّا أنّه  الخلع و -

یقع ذلک على  إنشاء الطالق من طرف الزوج بما بذلت، و إنشاءین: بذل شیء من طرف الزوجة لیطلّقها الزوج، و و

الثاانی: أن یبتادا الازوج      األوّل: أن یقدّم البذل من طرفها على أن یطلّقها، فیطلّقهاا علاى ماا باذلت.     نحوین:

)آیه اهلل  األحوط استحباباً أن یکون الترتیب على النحو األوّل. مصرّحاً بذکر العوض فتقبّل الزوجة بعده، وبالطالق 

 2سیستانی(.

 جهت طالق خلع بذل مالمیزان و نوع 
 1چه مقدار باید باشد؟ ،را طالق خلع دهد بخشد تا اومیکه همسر به شوهر چیزی 

الزم است  مقدار مهریه باشد یا کمتر یا بیشتر وبهاعم از اینکه  ؛باشدداشته صالحیت معتبر است که برای تملیک  -

   .(، مکارم)حضرت امام و آیات عظام سیستانی .اعم از اینکه عین باشد یا دین یا منفعت ؛معین باشد

 

 بذلمارجوع از 
  0؟در عقد خلع یا مبارات، مرد می تواند به زن رجوع کندچه زمانی 

بدون عقد دوباره او  رجوع کند و تواندمیشوهر  ،ق خلع یا مبارات از بخشش خود برگرددطال ۀاگر زن در بین عد -

 (.سیستانیاهلل  آیت امام خامنه ای و و )حضرت امامرا زن خود قرار دهد 

زن مى تواند در بین عدّه طالق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد ) همه یا قسمتی از ماباذل   -

 .مکارم( )ایت اهلل یافت کند( شوهر مى تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهدخود را در

 5بین بذل و اجرای صیغه طالق (یعرف یت)فورمواالت
در صحت خلع معتبر است که بین انشاى بذل و طالق به قدرى فاصله نیفتد که به فوریات عرفاى اخاالل وارد     -

شود. ولی اگار آن را باا   شود و زوج مستحق عوض نمىاخالل نماید، خلع باطل مى کند؛ پس اگر به این فوریت

طالق با فرض اجتماع شرایط آن به صورت  د،را پشت سر آن بیاور ینلفظ طالق واقع سازد )نه با لفظ خلع( یا ا

                                                                                 

 8. تحریر الوسیله، کتاب الطالق، خلع، م 1

 :121مسألة -1ج-منهاج. سیستانی،  2

 .2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 .1191/11/10استفتاء:  یختار    101110شماره استفتاء: خصوصی،  ؛ امام خامنه ای، استفتاء2111؛ مکارم، توضیح المسائل، م2110المسائل مراجع، مسئلة. توضیح0
اساتفتاء:   ، شاماره 1198آذر  18، (ی)مقاام معظام رهبار    یادر ل یت: اساتفتاء از ساا  120مساألة  -1ج-منهااج ؛ سیستانی،  0مسألة -خلع-111، ص: 2تحریر الوسیلة، ج.  1

w1111rw 
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 .()حضرت امام، امام خامنه ایشود. رجعى واقع مى

بعاد از هام و قبال از انصاراف     ی طالق الزم است به این معنی که در طالق خلع مواالت بین انشاء بذل و اجرا -

طرف مقابل صورت بگیرند لذا اگر زن بذل کند ولی مرد طالق را انجام ندهد تا زن از بذلش منصرف شاود، در  

این صورت طالق خلع صحیح نیست ولی رعایت فوریت عرفی بین این دو الزم نیست اگرچه احتیاط مساتحب  

 .(سیستانیاست.)آیه اهلل 

 او مواالت شرط است و  یلوک یاطالق توسط مرد  یغهص یاجرا ینبذل مال توسط زن و ب یندر طالق خلع ب یاآ

 طالق خلع باطل است ؟ یااگر فاصله افتاد آ

 1.()آیه اهلل مکارمشود. یو موجب بطالن طالق نم یستمواالت شرط ن -

 قبض بذل توسط زن جهت صحت رجوع مرد
 زن بعد از رجوع به آنچه باذل کارده    یاشود، آ ین خواست رجوع کند به مابذل تا طالق رجعدر طالق خلع اگر ز

شاوهر   یاا قبض هم انجام دهد تا شوهر بتواند رجوع کند به زن ؟ واگر هنوز قبض توسط زن انجام نشده آ یدبا

 تواند به زن رجوع کند؟ یم

 2.()آیه اهلل سیستانیرجوع کند. یتواندزوج م یست، والزم ن یرخ -

 شود؟ یشدن طالق م یرجوع به مابذل در عده طالق خلع و به ذمه گرفتن مرد موجب رجع 

 1.()آیه اهلل مکارم.یردبگ یلاز مابذل را تحو یتمام با بخش قابل توجه یدزن با یست،ن یکاف -

 4باشد  یزانما بذل به چه م رجوع از
بذلت، ولها الرجوع فیه ما دامت فی العدّۀ فإذا رجعات  طالق الخلع بائن ال یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأۀ فیما  -

 (.)آیه اهلل سیستانیولو فی بعض ما بذلته کان له الرجوع إلیها.

تا رجوع شوهر ممکن شود.  یرداز آنرا باز پس بگ یال اقل قسمت یارجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده  یدزن با -

 اهلل مکارم(. یت)ا

 ر طالق خلعبه مابذل د اسقاط حق رجوع
 1؟در طالق خلعی حق رجوع به مابذل قابل اسقاط می باشد آیا 

                                                                                 

 9819111111:  یریرهگ ، کدبه سواالت ییاسخگوپ ی، مرکزمکارم شیراز یدفتر آیت اهلل العظم.  1

 920018استفتاء:  ، کد 1001ربیع الثانی,  11یکشنبه,  ، بخش استفتائات -سیستانى  یعل یدس یآقا یقدردفتر مرجع عال.  2

1  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=218102 

0  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211111 
 :129مسألة -1ج-یستانیس-منهاج

    189191شاماره اساتفتاء:     ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا استفتائات، طالق، احکام رجوع، رجوع در طالق خلع، اسقاط حق رجوع به ما بذل در عده؛ یت،مکارم، سا. 1
 920011استفتاء:  ، کدب.ظ 11:10 1001ربیع الثانی,  11یکشنبه,  ، بخش استفتائات -سیستانى  یعل یدس یآقا یقدردفتر مرجع عال؛   1191/11/21استفتاء:  یختار

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45076&mid=256777
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 مکارم(. آیات عظام سیستانی و)امام خامنه ای،  قابل اسقاط نیست -

 دنبه مابذل رجوع ک دنمی توانزن جایی که 
  1مابذل در طالق خلع جایز نیست؟ه رجوع بدر چه جایی 

 ع کند:از مواردی که زن نمی تواند به مابذل خود رجو

چهارم همسر  ،که زندرصورتی .0 ؛باشد غیرمدخولهاگر زن،  .1 ؛باشد یائسهاگر زن،  .2 ؛باشد طالق سوماگر  .1 -

و آیات اهلل   اماام حضارت  )باشاد  ازدواج کرده  ،طالق خلع دادهاو را با خواهر زنی که مرد که درصورتی .1 ؛باشد

 .(سیستانی

 بعضی از موارد فوق تصرح شده است.، به در استفتائات سایت آیت اهلل مکارم نکته:

 رجوع زن به مابذل بدون اطالع مرد
 2صحیح است؟ ،که مرد مطلع نشودآیا رجوع زن به مابذل درصورتی 

 .(، مکارمسیستانیعظام ت او آی امامحضرت ) اثری برای رجوع ندارد صحیح نیست و -

رجوع  - مانند اینکه زوج متوجه رجوع زوجه نشود -اگر رجوع به صورتی باشد که زوج نتواند از طالق رجوع کند  -

 .)امام خامنه ای( در بذل صحیح نیست

 در طالق خلع و عدم پرداخت آن توسط مرد  یهرجوع زن به مهر
  یاز طالق رجعی می شود؟ و ن یااز مهریه رجوع کند اما مرد پرداخت نکند آ بخشیاگر زن در عده طالق خلع به 

ه در ایام عدّه طالق از طریق قانون اقدام کند و ایام عدّه منقضی شاود آیاا مارد    چنانچه زن برای دریافت مهری

 1حق رجوع دارد؟

نکند  یافتاز آن را در یبخش یامرد بدهد و مادام که زوجه وجه  یدشود و با ینم یبه رجع یلدر فرض سؤال، تبد -

 (اهلل مکارم آیت) .شود و مرد حق رجوع ندارد ینم یرجع

 با شرایط خلع ولی به صیغه رجعی خوانده شدن طالق
     شخصى خانم خود را طالق داده است؛ ولى علیرغم این که زن مهریّه اش را بخشیده، طاالق دهناده بصاورت

رجعى طالق را خوانده، نه به صورت خلع، طالق مذکور از لحاظ شرعى چه حکمى دارد؟ با توجّه به این که این 

 ؟زن ازدواج نموده، اکنون وظیفه اش چیست

                                                                                 

 111هاج الصالحین، مسئلة؛ سیستانی، من11، کتاب الخلع، مسئلة2. تحریر الوسیله، ج1
استفتائات، احکام رجوع، رجوع در طالق خلع، حکم رجوع زوجه باه   یت،مکارم، سا؛ 111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة11، کتاب الخلع، مسئلة2. تحریر الوسیله، ج2

 .1191/12/21استفتاء:  یختار    112218شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ما بذل در صورت عدم ابالغ آن به زوج
 و سایت آیت اهلل مکارم: 2110ةمراجع، مسئل المسائلیحتوض 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=2111912 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45076&mid=256791
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45076&mid=256791
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صحت عقد، ازدواج  یطشرا یتباشد و اگر زن بعد از عده و با رعا یم یحبوده و صح یدر فرض مذکور طالق رجع -

 1()امام خامنه ای اشکال ندارد. ید،مجدد نما

هرگاه مرد و زن توافق کردهاند که زن مهریّه خود را ببخشد و مرد او را طالق دهد، و زن مهریّه خود را بخشیده  -

، طالقى که پس از آن داده شده طالق خلعى است هر چند شبیه طالق رجعى خوانده شده باشاد.  و مرد پذیرفته

 2()آیه اهلل مکارمبنابراین، ازدواج بعدى اشکال ندارد.

 3طالق به صیغه خلع اما بدون وجود شرایط خلع
ولکان صاحّ الطاالق     لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة وکون األخالق ملتئمةً لم یصحّ الخلع ولم یملک العوض، -

 )حضرت امام(. فإن کان مورده الرجعیّ کان رجعیّا، وإلّا بائنا. 0بالشرط المتقدّم،

لو طلّقها بعوض مع عدم کراهتها لم یصحّ الخلع ولم یملک الفدیة، بل وال ىصاحّ أصال الطاالق إلّاا إذا أوقعاه       -

ض، وملک الفدیة بسابب مساتقلّ قاد أخاذ     طالقها بدون عو -ة یقفی الحق -بصیغة الطالق أو أتبعه بها قاصداً 

الطالق شرطاً فیه، کما إذا صالحته على مال واشترطت علیه أن یطلّقها فإنّه بعقد الصلح الماذکور یملاک الماال    

وعلیه الطالق، وال یکون الطالق حینئذٍ خلعیّاً بل یکون رجعیّاً فی مورده، حتّى إذا اشترطت علیه عدم الرجوع إلّاا  

ه مخالفة الشرط، غیر أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ویثبت للزوجة الخیار فی فسخ عقد الصلح من أنّه یحرم علی

 )آیه اهلل سیستانی(.جهة تخلّف الشرط.

 مباراتطالق 

 تعریف مبارات
 1معنای طالق مبارات چیست؟ 

)حضرت  و طرف.. کراهت از د2. بخشش مال از زوجه؛ 1طالقی است که همراه با دو شرط باشد:  اتطالق مبار -

 امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(.

 اگر کراهت در بین نباشد یا فقط ازطرف زوج باشد، طالق رجعی است. نکته:

 طالق مباراتصیغۀ 
 1را اجرا کند؟مبارات ها چگونه باید صیغة طالق خود زوجین یا وکیل ازطرف آن 

                                                                                 

 2pgpm1zاستفتاء:  ، شماره1198آذر  11(ی)مقام معظم رهبر یدرل یتاء از سااستفت.  1

2  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211111 

 11مسئلة 1؛ سیستانی، منهاج الصالحین،ج11الخلع، مسئلة، کتاب 2. تحریر الوسیله، ج1
 11م-خلع-طالق-تحریر-إلّا إذا أوقع بلفظ الطالق أو أتبعه بصیغته..  0

 2111و  2128المسائل مراجع، مسئلة؛ توضیح1. تحریر الوسیله، کتاب الخلع و المبارات، مسئلة1
 .2112المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45070&mid=256737
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 گوید:مثلًا فاطمه باشد مى اگر شوهر بخواهد صیغة طالق را بخواند چنانچه اسم زن الف(

 )حضرت امام(. «طالِقٌ فَهِىَ «(بِمَهْرِها»)یا مَهْرِها عَلى اطِمَةَف زَوْجَتِى بارَأتُ» -

)آیت اهلل  «طالِقٌ یفَهِ: »یدبگو یزن - الزم یاطا و بنابر احت («بِما بَذَلَتْ»)یا  «ما بَذَلَتْ یفاطِمَةَ عَل یبارَأْتُ زَوْجَتِ» -

 سیستانی(.

 )آیت اهلل مکارم(.« ا بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌم أتُ زَوْجَتى فاطِمَةَ عَلىبارَ» -

 :بگوید باید وکیل کند، وکیل را دیگرى اگر ب(

  )حضرت امام(. «طالِقٌ فَهِىَ «(بِمَهْرِها»)یا مَهْرِها عَلى فاطِمَةَ مُوَکّلى زَوْجَةَ بارَأتُ» -

 )آیت اهلل سیستانی(. طالِقٌ یفَهِ( «بِما بَذَلَتْ»)یا ما بَذَلَتْ  یعَل اطِمَةَبارَأْتُ زَوْجَتَهُ ف یعَنْ قِبَلِ مُوَکلِ»  -

 .)آیت اهلل مکارم( «ا بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌم بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَکِّلى فاطِمَةَ عَلى» -

 خلع و مباراتطالق فرق 
 مبارات چیست؟ فرق طالق خلع و 

 1)حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. ت کراهت دوطرفه استدر مبارا کراهت از زوجه است و ،در خلع .1

مبارات نباید بیشتر از مهر باشد  ولی درباشد؛ مهریه یا کمتر یا بیشتر  ۀاندازبهکند که بذل زوجه نمیفرقی  ،در خلع .2

 2)حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. و بنا بر احتیاط کمتر از مهر باشد

 

 صیغه طالق خلع و مبارات: نسبت به .1

باشد و در خلاع،  « قطال»همراه به شود و الزم است، واقع نمی«بارأت»فقط به لفظ  طالقصیغه  در مبارات،  -

 1)حضرت امام( .طالق باشدهم صیغه با صیغه خلع و هم  مستحببنابر احتیاط 

در  لای وباشاد  « طالق»همراه به واجب بنا به احتیاطانشاء شود،  ،«بارأت»لفظ  با طالقاگر طالق در مبارات،  -

ا صیغه خلع به تنهایی واقع می شود. البته هم خلع و هم مبارات به تنهایی با طاالق جااری   یغة طالق بصخلع، 

 0می شود )ایت اهلل سیستانی(.

                                                                                 

و  2111و مسائلة  2128المساائل مراجاع، مسائلة   ؛ توضیح112؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة19، کتاب الطالق، کتاب الخلع و المبارتات، مسئلة2ج . تحریر الوسیله،1
 2111مسئلة

و  2111و مسائلة  2128ل مراجاع، مسائلة  المساائ ؛ توضیح112؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة19، کتاب الطالق، کتاب الخلع و المبارتات، مسئلة2. تحریر الوسیله، ج2
 2111مسئلة

 ؛19و  2، کتاب الطالق، کتاب الخلع و المبارتات، مسئلة2. تحریر الوسیله، ج1
 ؛  112. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة0
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 نوع طالق حاکم
 1حکم حاکم باشد، طالق چه نوعی است؟اگر طالق به 

دهد و بدون رضایت زوج حکم طاالق را صاادر   ر ممکن تشخیص مىدر مواردى که دادگاه زندگى زوجین را غی -

 تابع این است که چه شروطی موجود باشد و چه قسم طالقی واقع شود )حضرت امام(. کند، طالق مزبورمى

است مخارج زندگی زنش را بدهد و نه حاضر است او را طالق بدهد، طالق زناش توساط    حاضراگر شخصی نه  -

 .سیستانی( اهلل است )آیتحاکم شرع، طالق بائن 

از نظر خعلعی یا باین بودن تابع قواعاد   ،طالقی که حاکم شرع از طرف شوهر به دلیل عسر و حرج صادر می کند -

 )آیت اهلل مکارم(. عمومی باب طالق است

 در طالق احکام رجوع

 رجوع در طالق رجعیکیفیت 
 2کیفیت رجوع در طالق رجعی چگونه است؟ 

 :به زن رجوع کند تواندمیه دو قسم در طالق رجعی مرد ب

 ؛حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است .1

 .(، مکارمآیات عظام سیستانیامام خامنه ای و  )حضرت امام و کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده است. .2

 رجوع با لفظ خاص
 1بر است؟لفظ خاصی معت ،آیا در تحقق رجوع به قول 

 هام شارط نیسات    باودن عربی کافی است. ،بلکه هر لفظی که معنای رجوع را بفهماند ؛لفظ خاص معتبر نیست -

 .سیستانی( اهللو آیت امام حضرت )

 )امام خامنه ای(.. هر لفظ یا عملی که صراحت در رجوع داشته باشد، کافی است -

باشاد کاه آن زن را دوبااره باه همسارى خاود        ینا یشکه معنا یدسخنى بگومرد برای رجوع در طالق رجعی،  -

 . )ایت اهلل مکارم( است یرفتهپذ

 رجوع با وطی همسر
 1شرط است؟ رجوعقصد  ،آیا در وطی 

                                                                                 

 یت،مکاارم، ساا  ؛ 2122المسائل مراجع، ذیال مسائلة  ؛ سیستانی، توضیح01، سؤال121، طالق و مسائل مربوط به آن، طالق دادگاه، ص1اهلل خمینی، استفتائات، ج. روح1
 .حکم طالق صورت گرفته از طرف حاکم شرع یابی،استفتائات، طالق، انواع طالق، احکام طالق غ

 1191/11/11استفتاء:  یختار    118011شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 2120المسائل مراجع، مسئلة. توضیح2
رجاوع مارد در    یفیااّت ک ی،استفتائات، طالق، رجوع در طاالق رجعا   یت،مکارم، سا ؛111مسئلة الصالحین، منهاج ،سیستانی ؛1مسئلة ،القول فی الرجعه یله،الوس تحریر .1

 .1191/11/11استفتاء:  یختار    819189شماره استفتاء:     ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ای؛ طالق رجع
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   (.، مکارمو آیات عظام سیستانیامام خامنه ای  )حضرت امام وبا قصد رجوع: رجوع است.  یکیالف:نزد

   ، مکارم(.و آیات عظام سیستانیمام خامنه ای ا )حضرت امام و: رجوع است. یبدون قصد خاص یکی:نزدب

    سیستانی(. و آیه اهلل)حضرت امام  با قصد عدم رجوع: رجوع است. یکی:نزدج

)حضرت اماام  . یسترجوع ن و مثل آن و خواب و اشباه گرفتن زوجه با دیگری  سهو و غفلت یاز رو یکی:نزدد

  سیستانی(. و آیه اهلل

 عقد موقت در عدهرجوع با 
 2(.)آیه اهلل مکارم  شود. یواجب رجوع محسوب م یاطبنابر احت یزقد موقت در عده نع -

 آمده است: یتدر سا یگریدر استفتاء د

 شخصى زنش را طالق رجعى داده است. آیا در ضمن عدّه مىتواند او را به عقد موقّت خود درآورد؟    

 1(.)آیه اهلل مکارم .اشکال ندارد -

 ( )بوسیدن، مالعبه، نگاه با شهوت و...وطی رجوع با کارهایی غیر از 
  0کند؟میکارهایی غیر از وطی تحقق پیدا آیا رجوع در طالق رجعی با 

باا  و امثال اینها چه با قصد رجوع باشند و چه بدون قصد رجوع، لمس و بوسیدن  کارهای کم تر از نزدیکی مثل -

ولی انجام این  استتأمل تحقق رجوع محل  ،کرداگر قصد عدم رجوع  البتهانجام آن رجوع تحقق پیدا می کند 

 امام(حضرت ) .یسترجوع ن و خواب و اشباه گرفتن زوجه با دیگری  و مثل آن سهو و غفلت یاز روکارها 

قصاد  اگار  قصد رجوع الزم نیست و با انجام آن رجوع تحقق پیدا می کند البته  و مالعبه برای لمس و بوسیدن -

  .)امام خامنه ای( .شود یا رجوع محسوب نم دنداشته باش یقصد ینکها نه ا دعدم رجوع داشته باش

برای رجوع باید کاری انجام دهد که قصد رجوع داشته باشد. بنابراین با نگاه با شهوت بدون قصد رجوع، رجاوع   -

 شاود رجوع محقق نمای با لمس و بوسیدن با شهوت  بدون قصد رجوع، بنا به احتیاط واجب محقق نمی شود. و 

 .یسات رجاوع ن  و خواب و اشباه گرفتن زوجه باا دیگاری  و مثال آن    سهو و غفلت یاز روی انجام این کارها ول

 سیستانی(اهلل)آیت

رجوع محسوب می شود مانند مقاربت یا تقبیل که به داللت التزامیه مفهوم رجوع را  ،هر گونه تمسک به زوجیت -

                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ اماام خامناه ای، اساتفتاء    2کتااب الطاالق، رجاوع م    یله،الوسا  یار حضارت اماام، تحر  -111م 1منهاج، ج-یستانیاهلل س یهآ؛ 2120ل مسئلةالمسائل مراجع، ذی. توضیح1
 ؛1191/11/11استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء: خصوصی، 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=22928&mid=211111 
2  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=22928&mid=211111 

1  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01119&mid=211111 

حکام مالعباه باا همسار بادون       ی،استفتائات، طالق، رجوع در طالق رجع یت،مکارم، سا؛ 111، مسئلة1؛ منهاج الصالحین، ج2. تحریر الوسیله، القول فی الرجعه، مسئلة0
اساتفتاء:   یختاار     820201شاماره اساتفتاء:    ی،اساتفتائات خصوصا   ی،امام خامناه ا ی؛ ه طالق رجعبدون قصد رجوع در عدّ یکیعدّه و حکم نزد یامقصد رجوع در ا

    811111و شاماره اساتفتاء:    1191/11/12اساتفتاء:   یختاار     818121و شاماره اساتفتاء:    1191/12/11اساتفتاء:   یختار    812181و شماره استفتاء:  1191/19/11
 .1191/11/19استفتاء:  یختار

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=22928&mid=250333
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=22928&mid=250333
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=22928&mid=250333
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 یامگردد و ضمنا مالعبه با همسر در ا ید، رجوع محسوب نماگر قصد رجوع نداشته باشمالعبه با همسر،  . ورداد

 )آیت اهلل مکارم( .عدّه بدون قصد رجوع اشکال دارد

 بودنرجعیاختالف در 
 و او حق رجوع دارد و زن ادعا کند که است ادعا کند که طالق همسرش رجعی و بعد از نزدیکی بوده  اگر شوهر

 1حکم چیست؟ت، اس بودهطالق بائن بوده و قبل از نزدیکی 

 .امام(حضرت ) استمقدم  ،قول زن همراه با قسم -

 .سیستانی(اهلل)آیت اینکه خالف ظاهر باشد مگر ؛قول زن همراه با قسم مقدم است -

   اسقاط حق رجوع
 2؟پذیرنا یا حکم شرعی است و اسقاط پذیرآیا رجوع حق است و اسقاط 

 آیات عظام مکاارم و  و امامحضرت ) شودساقط نمی ،بکند است و اگر ساقط هم ناپذیراسقاطو بوده حکم شرعی  -

  .سیستانی(

 مصالحه حق رجوع
 1تواند رجوع کند؟شود و میآیا حق رجوع ساقط میکند، صلح  ،عوض اب را اگر شوهر حق رجوع 

 (.و آیت اهلل مکارم کند )حضرت امام رجوعتواند رود و میحق رجوع از بین نمی -

شود و درصورتی که رجوع کند، ازدواج ولی حق رجوع ساقط نمینکند؛  رجوعاست مصالحه صحیح است و الزم  -

 .سیستانی(دوباره برقرار خواهد شد )آیت اهلل 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 .119، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، القول فی الرجعه، مسئلة2اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ج. روح1
 ؛  101سئلةم ،1ج ،منهاج الصالحین  ،سیستانی؛ 1، القول فی الرجعه، مسئلة2اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ج. روح2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11111&mid=211110 
 .2121، مسئلة2المسائل مراجع، ج. توضیح1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=31667&mid=256704
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=31667&mid=256704
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 فصل سوم: عده طالق
آن مادت ازدواج نکناد.    یانصبر کرده و تا پا یداز شوهر، با ییاست که زن پس از جدا ینیزمان مععِدّه مدتتعریف: 

بذل آن در ازدواج  یاباشد: طالق، فسخ ازدواج، فوت شوهر، اتمام مدت عقد و  یراز امور ز یکیسبب  عده ممکن است به

زن و همسرش  ینب یدبا ینمدت مع یانباشد، تا پا عدهبه شبهه، سبب  یزشکه آم یبه شبهه. در صورت یزشموقت و آم

 .یردصورت نگ یزشآم

 موجبات عده
 1اسباب عده چیست؟ 

 .0 ؛مثال کفار، اساالم، رضااع، لعاان، و...(     با اماوری  )عقد خود به خود باطل شود انفساخ .1 ؛فسخ .2 ؛طالق. 1 -

 .(سیستانیاهللآیت و امامحضرت ) شبهه بهوطی  .1 ؛موت زوج .1 ؛مدت یا بذل مدت در عقد موقت یانقضا

 ندارند طالقزنانی که عده 
   2ندارند؟طالق چه زنانی عده 

 ؛باشد به جذب یا انزال مگر اینکه حامله ؛غیرمدخوله .1

 ؛سال است( 9)نکته: مالک بلوغ نیست بلکه مالک اتمام است نشده تکمیل شنه سالکه صغیره .2

 .سیستانی(اهلل، آیتامامحضرت ) یائسه .1

 این زن ها ممکن است عده غیر طالق داشته باشند مثال عده وفات و.... نکته:

 گییائسسن 
  1شود؟حیض نمیو دیگر شده در چه سنی زن یائسه 

 شصات ساال  تاا   ،ازدواجدرزمینة ن است که ایاحتیاط مستحب  .سال شصت هو در سیدسال  پنجاه ،در غیرسیده -

  ؛امام(حضرت ) دنسال به بعد احتیاط کنپنجاه از  ،احتیاط کنند و برای رجوع

 یگار د یطجاامع الشارا  مسأله به مجتهاد   ینتوانند در ا یاست؛ بانوان م یاطمحل تأمل و احت یائسگیسن  یینتع -

 .)امام خامنه ای( یندمراجعه نما

هام  و هم در قریشی  ،پنجاه سال است ،سن یائسگی برای عده اگر خون قطع شود و یأس از برگشت خون باشد -

 ؛سیستانی(اهللآیتغیرقریشی )در 
                                                                                 

 .101، مسئلة1. تحریر الوسیله، کتاب الطالق، القول فی العدد؛ منهاج الصالحین، ج1
 .102، مسئلة1؛ منهاج الصالحین، ج1مسئلة . تحریر الوسیله، القول فی العدد،2
؛ اماام خامناه ای، اجوباه    028المساائل، مسائلة  ؛ مکارم، توضایح 100، مسئلة1، القول فی العدد، فصل فی عدۀ الفراغ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2. تحریر الوسیله، ج1

 .211االستفتائات، س



01 

 حایض باشاد کاه    با صفات ،بینندمگر خونی که می ؛شوندپنجاه سال یائسه میاز دو بعد  غیرسید هر زن سید و -

 .مکارم(اهللآیت) مطابق آن عمل کنند دبای ،صورتدراین

 شدنیائسهشک در 
  1چیست؟ شتکلیف .حیض است یا نهداند نمیو دیده است زنی شک دارد یائسه شده است یا نه و خونی 

 .مکارم( آیات عظام سیستانی،حضرت امام و )است  باید بنا بگذارد که یائسه نشده -

 عدهمدت زمان 

 دائمعدۀ ازدواج 
  چه مقدار است؟ دائمعدۀ زن در ازدواج 

  اگر زن حامله است: .1
 2.مکارم( آیات عظام سیستانی،حضرت امام و امام خامنه ای و ) اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچة اوستعدّه -

طالق باال فصال، ساواء    المطلّقة ومن اعلحقت بها إن کانت حامال فعدّتها مدّۀ حملها. وتنقضی بأن تضع ولو بعد ال

 1.(حضرت امام) کان تامّا أو غیره ولو کان مضغةً أو علقةً إن تحقّق أنّه حملٌ.

 الحمل الذی یکون وضعه هو منتهى عدّۀ الحامل شامل لما کان سقطاً تامّاً وغیر  تامّ حتّى لو کان مضغة أو علقة.

 0.سیستانی( آیه اهلل)

 : نمی بینداگر زن در سن من تحیض است ولی حیض . 2
 1.مکارم( آیات عظام سیستانی،حضرت امام و امام خامنه ای و ) ماه است1عده اش  -

المطلّقة غیر  الحامل التی تکون مسترابة، وهی من ال تحیض مع کونها فی سنّ من تحیض إمّا لکونهاا صاغیرۀ   

رضااع أو اساتعمال دواء    السنّ لم تبلغ الحدّ الذی ترى الحیض غالب النساء، وإمّا النقطاع حیضها لمارض أو 

 1 .سیستانی( حضرت امام و آیه اهلل) ونحو ذلک، وعدّتها ثالثة أشهر  أیضاً.

                                                                                 

 .019المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 1191/19/11استفتاء:  یختار    118911شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا؛ 2110ل مراجع، مسئلةالمسائ. توضیح2
 1اهلل خمینی، تحریر الوسیله، القول فی العدد، فصل فی عده الطالق، مسئلة. روح1
 ؛  112. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة0
 1191/11/19استفتاء:  یختار    910801شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،خامنه اامام ؛ 2112المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 ؛  109؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة11اهلل خمینی، تحریر الوسیله، القول فی العدد، فصل فی عده الطالق، مسئلة. روح1
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 اگر زن در سن من تحیض است و حیض می بیند:. 3

 1ماه است:3پاکی بین دو حیض کمتر از  الف:

 شاود ماام ماى  به قدرى صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود و همین که حایض ساوم را دیاد عادّۀ او ت     -

  .)حضرت امام و امام خامنه ای و آیت اهلل سیستانی(

آن است که به قدرى صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود؛ هنگامى که حیض سوم را دیاد   واجب احتیاط -

 (مکارم)آیت اهلل عدّۀ او تمام است 

 2ماه است:3ماه یا بیشتر از 3پاکی بین دو حیض  ب:

 (.، مکارمسیستانیعظام ت اآی امام خامنه ای و و امام حضرت) ماه است1عده اش  -

 الحیضعدۀ مستقیمۀ
 1الحیض چقدر است؟عدۀ مستقیمة 

 سیستانی(.  و آیت اهلل است )حضرت امام طهرعدۀ او سه  -

 .که پاکی بین دو حیض او کمتر از سه ماه استاست  کسیالحیض  ةمستقیم نکته:

 شده ن دخول منی وارد فرج اووعده زنی که بد
  0او شده باشد، بعد از طالق باید عده نگه دارد؟ رحممنی شوهر داخل  ،بدون دخولآیا زنی که 

 د )امام خامنه ای(.شود باید عده نگه دارزن باردار  اگر -

 (.، مکارمسیستانیعظام ت ا)آی باید عده نگه دارد -

 عدۀ ازدواج موقت

 موارد عده داشتن و عده نداشتن عقد موقت
یائسه یا صغیره و  و یا زن وقت تمام شود و یا مرد مدت را ببخشد ولی دخول صورت نگرفته باشداگر مدت عقد م -

زنى که نعه سالش تمام شده است و یائسه نیست و شاوهرش باا او   ]باشد عده ندارد و در غیر این موارد عده دارد

 1 (.آیه اهلل سیستانی.)حضرت امام و [نزدیکى کرده اگر طالقش دهد، بعد از طالق باید عدّه نگهدارد

                                                                                 

شاماره   ی،اساتفتاء خصوصا   ی،اماام خامناه ا  ؛ 11القول فی العدد، فصل فی عده الطاالق، مسائلة  اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ؛ روح2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 1191/10/11استفتاء:  یختار    181181استفتاء: 

صای، کادرهگیری:   ؛ مکاارم، اساتفتاء خصو  2111؛ سیستانی، توضیح المسائل، مسائلة 11اهلل خمینی، تحریر الوسیله، القول فی العدد، فصل فی عده الطالق، مسئلة. روح2
 1191/11/11استفتاء:  یختار    190181شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا؛ 9811191180

 ؛  111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة11اهلل خمینی، تحریر الوسیله، القول فی العدد، فصل فی عده الطالق، مسئلة. روح1
اساتفتاء:   یختاار     119019شاماره اساتفتاء:    ی،اساتفتاء خصوصا   ی،اماام خامناه ا  ؛ 111، ساؤال 1کاارم، اساتفتائات جدیاد، ج   م؛ 2129المساائل، م  یحتوض یستانی،س. 0

1191/10/21   

 11اهلل خمینی، تحریر الوسیله، القول فی العدد، فصل فی عده الطالق، مسئلة؛ روح219مسئلة1. سیستانی، منهاج الصالحین، ج1
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 مقدار عده در عقد موقت
 عدۀ زن در ازدواج موقت چه مقدار است؟ 

 1اگر زن حامله است -الف

عده حامله تا وضع حمل او است البته احتیاط مستحب این است که هریک از این دو معیار طوالنی تر بود همان  -

 ک که تکلیف زن است(.)آیه اهلل سیستانی(.هر ی 01را عده نگه دارد:اول: وضع حمل. دوم:دو حیض کامل یا 

که هریک از این هریک از این دو معیار طوالنی تر بود همان را عده نگه دارد:اول: وضع  احتیاط واجب این است -

 هر یک که تکلیف زن است(.)حضرت امام(. 01حمل. دوم:دو حیض کامل یا 

 عده حامله تا وضع حمل او است.)آیه اهلل مکارم(. -

 2املهب: غیر ح

و در سان   بیناد  ینما حایض   اگرو  )یعنی باید از حیض دوم پاک شود(، دو حیض کامل استبیند یمحیض  اگر -

 .(مکارمآیت اهلل  امام خامنه ای و حضرت امام وروز است ) 01تحیض است، من

 یضح باریکو   )یعنی باید از حیض دوم پاک شود(عدّه نگهداردکامل  یضبه مقدار دو ح یدبا بیند یم یضاگر ح -

اهلل روز است )آیات   01تحیض است، و در سن من بیند ینم یضو اگر ح یست.ن یواجب کاف یاطبنابر احت یدند

 سیستانی(.

 تفصیل نظر آیه اهلل سیستانی در عده عقد موقت
نماید  زنى که نعه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقّت کند، چنانچه شوهرش با او از جلو یا عقب نزدیکى

و مدّت عقد آن زن تمام شود یا شوهر مدّت باقیمانده را به او ببخشد، باید عدّه نگهدارد و در دوران عادّه شاوهر نکناد،    

 و حامله هم نیست، سه صورت دارد: بیندىاست که حیض م یپس اگر زن از زنان

 :بیند ی: اگر در کمتر از چهل و پنج روز حیض م اول

زمان اتمام عقد موقّت و رؤیت حیض اول کمتر از چهل و پنج روز است، در این صورت فاصله بین  یو به عبارت

عدّه او دو حیض کامل است که حیض اول فتوا و حیض دوم بنابر احتیاط واجاب الزم اسات لاذا یاک حایض      

 کامل دیدن ا بنابر احتیاط واجب ا کافى نیست.

 :بیند ی: اگر بین چهل و پنج روز تا سه ماه حیض م دوم

اسات،   یفاصله  زمان اتمام عقد موقّت و رؤیت حیض اول بین چهل و پنج روز تا سه مااه قمار    یو به عبارت

                                                                                 

 11اهلل خمینی، تحریر الوسیله، القول فی العدد، فصل فی عده الطالق، مسئلة؛ روح219مسئلة1ین، ج. سیستانی، منهاج الصالح1
اساتفتاء:   یختاار     112028شاماره اساتفتاء:   ؛ اماام خامناه ای، اساتفتاء خصوصای،     110؛ سیساتانی، منهااج الصاالحین، مسائلة    2111المسائل مراجع، مسائلة . توضیح2

1191/12/11. 
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 عدّه او بنابر احتیاط واجب دو حیض کامل است. 

است زن پس از  یدر دو صورت اول و دوم اگر فاصله بین حیض اول و دوم زن سه ماه یا بیشتر باشد کاف البته

 صبر نماید. اتمام حیض اول سه ماه

 :بیند ی: اگر زن بعد از گذشت سه ماه یا بیشتر حیض م سوم

است زن سه مااه   یفاصله بین زمان اتمام عقد موقّت و رؤیت حیض اول سه ماه یا بیشتر است کاف یو به عبارت -

 )آیت اهلل سیستانی( عدّه نگه دارد.

 یضحا  یطباا صافت و شارا    یپنج ماه( خون )هریشترب یاساله که مقلد رهبر است چنانچه هر سه ماه  01 یخانم -

است که بعد از اتمام مدت عقد موقت، تا سه ماه صبر کند، اگر  ینا یاطاحت . عده عقد موقت او چقدر است؟یندبب

 1)امام خامنه ای( ازدواج کند. یگریتواند با مرد د یم ید،ند یضسه ماه خون ح یندر طول ا

 بیند که حیض نمى یاما نسبت به زن

باشد عدّه او چهل و پنج روز است و در صورتى کاه   یشوند و حامله هم نم یاست که حیض م یسن زنانو در 

زن آبستن و حامله باشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، هر چند احتیاط مستحب آن است که به 

 2ی)آیه اهلل سیستاناست، عدّه نگهدارد. یشترروز که ب 01هر کدام از زاییدن یا 

 تمام شدن عقد موقت یا بخشش مدت در اثنای حیض
 شود؟اگر مدت ازدواج موقت در اثنای حیض تمام شود، آیا این حیض یک حیض حساب می 

 1(.سیستانی آیات عظام مکارم وامام خامنه ای و حضرت امام و دلیل حیضتان کاملتان )شود، بهمحسوب نمی -

 عدۀ وطی به شبهه

 تعریف وطی به شبهه

 0ه شبهه یعنی چه؟وطی ب 

خیال اینکه حالل است. این شبهه گاهی در حکم اسات و گااهی در موضاوع )حضارت     وطی زن اجنبی است به -

 امام(.

المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذی لیس بمستحقّ شرعاً مع الجهل بذلک، سواء أکان جهاالً باالحکم أم    -

ا لم یکن متردّداً، وفی حکم الجاهال القاصار مان اعتماد فای      بالموضوع، وسواء أکان الجاهل قاصراً أم مقصّراً م

                                                                                 

 .212 ینظر جلسه پژوهشامام خامنه ای،  . سایت ادمین 1

 1م 112استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول ( سوال .2

    112028شاماره اساتفتاء:   ؛ اماام خامناه ای، اساتفتاء خصوصای،     219، مسئلة81ص ،1ج ؛ سیستانی، منهاج الصالحین،101ص خمینی،امام با حاشیة النجاۀ، . وسیلة1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01182&mid=211811؛ 1191/12/11ستفتاء: ا یختار

 .109، مسئلة111ص ،1ج ؛ سیستانی، منهاج الصالحین،100ص ،2، مسئلة2. تحریر الوسیله، القول فی عدۀ وطی بالشبهه، ج0
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استحقاق الوطء على طریق شرعیّ تبیّن خطؤه الحقاً کاالجتهاد والتقلید، وحکم الحاکم، والبیّنة، وإخبار المرأۀ فی 

سکره ویلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السکران إذا کان  مورد جواز االعتماد على قولها.

 1()آیه اهلل سیستانیبشرب المسکر عن عصیان.

هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد )به مقدار عادّه طاالق(    -

خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود 

)آیه اهلل است. یزشآم ینبه شبهه از زمان آخر یوط ین صورت نیز باید عدّه نگه دارد؛ و مبدأ عدّهمى داند در ای

 2(مکارم

 مصادیق وطی به شبهه

 .1 چند نمونه برای وطی به شبهه بگویید 

 کنندالف: مواردی که ازدواج شرعا باطل باشد ولی به گمان صحت دخول 

 بوده است؛ . وطی زنی که بعد معلوم شود عقد در عده1

 )عقد و دخول با زن شوهر دار(. وطی زنی که بعد معلوم شود طالقش باطل بوده است؛2

 . وطی زنی که بعد معلوم شود اذن پدر الزم بوده است؛1

 . وطی زنی که بعد معلوم شود به هر علتی محرم انسان است؛ مثل خواهر و زن پدر و خواهر رضاعی؛0

 زدواج با او حرام بوده است.. وطی زنی که بعد معلوم شود ا1

 تعیین نشدن مهریه در عقد موقت-1

 ب:وطی با زنی بدون عقد  به خیال اینکه همسرش است.

 4( بررسی فروض محقق شدن وطی به شبهه)جهل هردو یا یکی...

 هستند:به حرمت نزدیکی جاهل  وزن هردو مرد الف:

 (.م سیستانی، مکارمامام و آیات عظا )حضرت .عده دارد وطی به شبهه است و   -

 هستند: به حرام بودن نزدیکی عالم هردو زن  و مرد :ب

 . )حضرت امام و امام خامنه ای و آیات عظام سیستانی، مکارم(.عده ندارداین مورد زنا هست و  -

 آگاه است: ازحرام بودن نزدیکی زن  یاست ولبه حرمت نزدیکی جاهل  مرد :ج

 ت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم(.. )حضرعده دارد وطی به شبهه است و  -
                                                                                 

 91مسألة -1منهاج ج-یستانیس.  1

 2119مسأله -رساله-مکارم.  2

 . عروۀ الوثقی، فصل فی التزویج.1
 2111و 2111؛ رساله مراجع م2119؛ مکارم، رساله سایت م1؛ تحریر الوسیله، کتاب الطالق، عده وطی بالشبهه م111م 1.منهاج سیستانی، ج 0
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 است:به حرمت نزدیکی زن جاهل  یآگاه است ولحرمت نزدیکی  از:مرد د

 )حضرت امام و آیات عظام سیستانی(. :بنا بر احتیاط واجب وطی به شبهه است و عده دارد -

 مکارم(آیه اهلل .)باید عدّه نگه دارد -

 مدت عده وطی به شبهه
 1ن کنید.عدۀ وطی به شبهه را بیا 

 (.، مکارمسیستانیعظام  تاآی امام خامنه ای و عدۀ طالق است )حضرت امام و انندم -

 زمان شروع عده وطی به شبهه
 2شود: از زمان علم یا از زمان وطی؟ابتدای عدۀ نزدیکی به شبهه، از چه موقعی حساب می 

 .(1و امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم وطی است )حضرت امامآخرین از زمان  -

علت عقد فاسد بوده است، بنا به احتیاط الزم، از زمان علم اگر بدون ازدواج بوده است، از زمان وطی؛ ولی اگر به -

 سیستانی(.اهللبه فساد است )آیت

 استمتاع شوهر از زنی که با او وطی به شبهه شده
 0؟تواند از او لذت ببردروی شبهه با زنش نزدیکی شده است، می شوهر زنی که از 

 وطیالف:

 (. حضرت امام و آیات عظام سیستانی و مکارمجایز نیست ) -

 ب: سایر استمتاعات

 (.سیستانی آیه اهللو  (1)متن عبارت امام در پاورقی ذکر شده است حضرت امام) .جایز است -

 1(.سایر استمتاعات نیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست.)آیه اهلل مکارم -

                                                                                 

؛ مکارم، سایت، استفتائات، طالق، احکام عاده، عاده   111ة؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئل2، القول فی عدۀ وطی بالشبهه، مسئلة2اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ج. روح1
 1191/11/20استفتاء:  یختار    911121شماره استفتاء: وطی به شبهه، مدت عده وطی به شبهه؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 

؛ مکاارم، ساایت، اساتفتائات، طاالق، احکاام      111، مسئلة1الصالحین، ج ؛ سیستانی، منهاج8الوسیلة، کتاب الطالق، القول فی العدد، القول فی عده الوفاۀ، مسئلة . تحریر2
 1191/11/18تاریخ استفتاء:     899101 :شماره استفتاءعده، عده وطی به شبهه، مدت عده وطی به شبهه؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 

برخالف استفتائات سایت، زمان شروع عده وطی به شبهه را از زماان علام مای داناد و در پاساخ       911، سؤال1. شایان ذکر است آیت اهلل مکارم در استفتائات جدید، ج1
 رض این دو سوال شد، طبق استفتائات پاسخ داده شد.که از تعا  9811101111استفتایی با کد رهگیری 

    802218شاماره اساتفتاء:   ؛ امام خامناه ای، اساتفتاء خصوصای،    118، مسئلة1، القول فی عدۀ وطی الشبهه؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، مسئلة2. تحریر الوسیله، ج0
 .1191/11/11استفتاء:  یختار

الستمتاعات منها أم ال؟ أحوطهما الثانی و أقواهماا األول، و الظااهر أناه ال تساقط نفقتهاا فای أیاام العادۀ و ان قلناا بحرماة جمیاع            نظر امام: و هل یجوز له سائر ا.  1
 (االستمتاعات منها

 12م]فصل فی التزویج فی العدّۀ[  188، ص: 2جواز سائر االستمتاعات أیضاً محلّ إشکال ) مکارم( العروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج.  1
به شبهه، باه   یزن در عدّه وط یا: آ البته در سایت این مطلب آمده که صریح در موضوع نیست: مکارم، سایت، استفتائات، طالق، احکام عده، عده وطی به شبهه، )پرسش

 .(کند یاز دخول خوددار یداتنها ب یست؛به شبهه، به شوهرش نامحرم ن ی: زن در عدّه وط پاسخ حرام است؟ یکیفقط نزد یاباشد  یشوهرش نامحرم م

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=899345
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 به شبهه است ازدواج با زنی که در عده وطی

 1آیا ازدواج با زنی که در عدۀ وطی به شبهه است، صحیح است؟ 

اگر شوهر نداشته باشد، برای خود واطی جایز است؛ اما برای دیگران جایز نیست )حضارت اماام و آیاات عظاام      -

 سیستانی، مکارم(.

 عدۀ وفات
 2هایی واجب است؟عدۀ وفات بر چه زن 

باشد یا شوهرش با او نزدیکاى نکارده    یرهه یائسه یا صیغاگر چ دّه نگه دارد،ع یدرفته با یازنى که همسرش از دن -

 )حضرت امام(. باشد

در حال  یهمطلّقه رجع یاکافره،  یامتعه،  یا یائسه، یا یرهدّه نگه دارد،اگرچه صغع یدرفته با یازنى که همسرش از دن -

 .)آیت اهلل سیستانی( باشد یوانهد یافل اگر شوهر ط ینکرده باشد، حت یکیشوهرش با او نزد یاعدّه باشد، 

کارده   یکاى موقّت، شوهرش باا او نزد  یادّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد ع یدرفته با یازنى که همسرش از دن -

  )آیت اهلل مکارم(عدّه وفات نگه دارد  یدبا یزن یائسهنه، حتّى زن  یاباشد 

 مدت عده وفات
 1ان کنید.مقدار عدۀ وفات در غیرحامل را بی 

 (.آیات عظام سیستانی، مکارمامام خامنه ای و و  )حضرت اماممی باشد چهار ماه و ده روز عده وفات  -

 عده وفات زنی که حامله است
 .0عدۀ وفات در زن حامله را بیان کنید 

ل است؛ تر باشد، همان عدۀ وفات زن حامابعداالجلین؛ یعنی هرکدام از وضع حمل و چهار ماه و ده روز، طوالنی -

 (.آیات عظام سیستانی، مکارمامام خامنه ای و و  )حضرت امام پس ممکن است نه ماه طول بکشد

 عدۀ زنی که در زمان عده، شوهرش فوت کرده 
 1عدۀ زنی که در زمان عده، شوهرش فوت کرده است، چگونه است؟ 

حضارت اماام و آیاات عظاام     شود و در بائن، همان عده کاافی اسات )  در طالق رجعی، به عدۀ وفات تبدیل می -

 سیستانی، مکارم(.

                                                                                 

 ؛ مکارم، حاشیة عروۀ الوثقی، فصل یجوز تجویز فی العدد؛ 119؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة101، ص0اهلل خمینی، تحریر الوسیله، مسئلة. روح1
 ؛  2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح2
 1191/11/11استفتاء:  یختار    199910شماره استفتاء: صوصی، ؛ امام خامنه ای، استفتاء خ2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 1191/12/11استفتاء:  یختار    808811شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 2111المسائل مراجع، مسئلة. توضیح0
 .809م النساء، سؤال؛ مکارم، احکا181؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1، مسئلة118ص ،2ج الوسیلة، . تحریر1
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 زمان شروع عده وفات
 1عدۀ وفات از زمان فوت است یا از زمان باخبرشدن؟

  .مکارم(اهلل ابتدای عدۀ وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود )حضرت امام و آیت  -

حکم در زنی که بالغ نشاده اسات یاا    ابتدای عدۀ وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود اما این  -

 .(سیستانی اهلل آیت) دیوانه است، محل اشکال است و رعایت احتیاط واجب است

 جواز خروج زن از منزل در عدۀ وفات
  2زن در زمان عدۀ وفات، از خانه خارج شود؟است  یزجاآیا 

ی امور راجح مانناد حاج و زیاارت    برای تأمین حوایج خود جایز است؛ مخصوصاً اگر ضروری باشد یا بخواهد برا -

 خارج شود )حضرت امام(.

 سیستانی(.اهلل جایز است، ولی کراهت دارد؛ مگر در امور ضروری یا برای ادای حق )آیت  -

 در عده وفات حدادحکم 
 .1حکم حداد در عدۀ وفات را بیان کنید 

 (.و آیات عظام سیستانی، مکارم )حضرت امامحداد واجب است  -

 مقصود از حداد

  0چیست؟در ایام عده وفات مقصود از حداد 

منظور از حداد، ترک زینت در بدن به مثل کشیدن سرمه و زدن عطر و خضاب و سرخ کردن صورت و مانند این  -

سرخ و زرد و زیور و مانند این ها می باشد. و خالصه ترک هار چاه کاه زینات      پوشیدنها است، و در لباس به 

رای شوهر تزیین می نماید و به حسب عادت در وقت های مناسب زینت مای  حساب می شود که با آن خود را ب

 نماید مانند عیدها و عروسی ها و مانند این ها. و این به حسب اشخاص و زمان ها و شهرها مختلف مای باشاد  

 .)حضرت امام و امام خامنه ای(

در بدن باشد یاا لبااس. بناابراین    منظور از حداد، ترک چیزهایی است که زینت شمرده می شود. و تفاوتی ندارد  -

کردن صورت، خط انداختن و مانند اینها یاا پوشایدن لباساهای قرماز و زرد و      سرخسرمه، بوی خوش، خضاب، 

را ترک کناد و بطاور کلای    است یا استفاده از زیور آالت طال و نقره و غیر آن مانند اینها که از نظر عرف زینت 

ست که به حسب عرف اجتماعی که زن در آن زندگی می کناد، بارای زن   منظور از حداد، ترک تمام چیزهایی ا

 )آیت اهلل سیستانی(. این به حسب اشخاص و زمان ها و شهرها مختلف می باشدزینت شمرده می شود و 
                                                                                 

 .2121المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1
 .181مسئلة منهاج الصالحین، ،سیستانی؛ 1، مسئلة2. تحریر الوسیله، ج2
 .811؛ مکارم، احکام النساء، مسئلة0؛ تحریر الوسیله، القول فی عدۀ الوفاۀ، مسئلة181. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1
 .811؛ مکارم، احکام النساء، مسئلة0؛ تحریر الوسیله، القول فی عدۀ الوفاۀ، مسئلة181؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة2118مسئلةالمسائل مراجع، . توضیح0
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زن در مدّت عدّه وفات باید از پوشیدن لباس هاى زینتى و کشیدن سرمه در چشم و کارهاى دیگرى که زینات   -

 )آیت اهلل مکارم(. ددارى کندشود خوحساب مى

و فااخر   هاای  فارش اساتفاده از  و  رفاتن  تمیز کردن بدن و لباس و شانه کردن مو و گرفتن ناخنها و حماام  :1نکته

 .)حضرت امام و آیت اهلل سیستانی( .سکونت در مسکنهاى مزیّن و تزیین اوالد اشکالى ندارد

 

 حکم عده درصورت ترک حداد

  2شود؟د، آیا به عده خللی وارد میحداد را حفظ نکرزن اگر 

اهلل  شاود )حضارت اماام و آیات    حداد واجب مستقلی است و شرط در عده نیست؛ پس خللی در عاده وارد نمای   -

 سیستانی(.

 حداد در عقد موقت

 1آیا حداد در متعه هم الزم است؟ 

 واجب است )حضرت امام(. اگر مدت زیاد باشد، حداد و واجب نیستحداد یک تا دو روز،  مثلکم باشد، مدت اگر  -

 سیستانی(. اهلل واجب است )آیت حداد مطلقا

 عدۀ زن درصورت فسخ عقد
 0جهتی ازدواجش فسخ شده و مدخوله بوده است یا در حکم مدخوله، چگونه باید عده نگه دارد؟زنی که به 

 سیستانی(.  اهلل امام و آیت حضرت) را نگه دارد عدۀ طالق -

 عدۀ ارتداد
 1ارتداد شوهر، چه مقدار است؟ عدۀ زن درصورت 

 .سیستانی( اهلل )حضرت امام و آیتدر کفر فطری، عدۀ وفات دارد  -

 (.سیستانی اهلل )حضرت امام و آیت بودن، عدۀ طالق دارددر کفر ملی، درصورت مدخوله -

 عدۀ زنا
 1آیا زنا عده دارد؟ 

                                                                                 

 .0؛ تحریر الوسیله، القول فی عدۀ الوفاۀ، مسئلة181. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1
 .180ئلة؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مس1. تحریر الوسیله، مسئلة2
 ؛182؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1. تحریر الوسیله، عدۀ الوفاۀ، مسئلة1
 .11، مسئلة2؛ تحریر الوسیله، ج111. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة0
 ؛  111، مسئلة1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، القول فی الکفر، مسئلة0. تحریر الوسیله، ج1
 1191/11/10استفتاء:  یختار    898121شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 111؛ منهاج الصالحین، مسئلة1ر الوسیله، مسئلةاهلل خمینی، تحری. روح1
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 (.و امام خامنه ای و آیت اهلل سیستانی زنا عده ندارد )حضرت امام -

یک حیض استبراء کند.)یعنی بعد از رابطه نا مشروع صبر کند تاا یکباار حایض     یهحتیاط واجب آن است که زانا -

 )آیت اهلل مکارم( شود و بعد از آن ازدواج نماید.(شده و پاک 

 ()عده طالقهحامل ۀعد
 1در طالق چیست؟ هزن حامل ۀعد 

اش تماام  عاده  ،یک ساعت بعد به دنیا بیایاد رزندش فبنابراین اگر است؛ دنیاآمدن یا سقط فرزندش بهاش تا عده -

 .مکارم( آیات عظام سیستانی،حضرت امام و ) شودمی

 اگر حمل از زنا یا وطی به شبهه باشد نکته:

 )آیه اهللشود.اش تمام نمىاگر زن  از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طالق دهد، عدّه او به وضع حمل بچه -

 2.سیستانی(

  حامله  یرعدّه غ یاعدّه او وضع حمل است،  یاباهلل ا از زنا حامله شده، و طالق داده شده است. آ  یاذالع زوجه اى ا

 یست؟وطى به شبهه باشد چ یقاز طر حاملگىرا دارد؟ حکم مسأله در صورتى که 

تنها  یست،در صورتى که مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّه اى براى حمل ن -

 1.()آیه اهلل مکارم عدّه طالق دارد. و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّه آن وضع حمل است.

واگر او را طالق داد عدّه او به اقاراء   یداو درآ یرغ یااست به عقد زانى  یززنى که حامل از زناست عدّه ندارد، و جا

شرط در حامل ساقط است مى  ینمواقعه چون ا یردر مورد طهر غو امّا  یستن یارسه ماه است و وضع حمل مع یا

)آیاه اهلل  .یاد سه ماه صابر ماى کناد و ازدواج ماى نما     یندب ىاگر عادت ماهانه نم ینتواند او را طالق دهد، بنابرا

 0.(مکارم

 (یانزال من یابه جذب )غیرمدخوله ۀحامل ۀعد
  1آیا عده دارد؟است، حامله شده  به جذب یا انزال منیولی ، نزدیکی نشدهبا او زنی که 

 .مکارم( ،سیستانیآیات عظام امام خامنه ای و نگه دارد ) ه راحامل ۀباید عد -

 جذب منی به داخل فرج بدون حصول حاملگی
وجبت علیها العدّۀ على األظهر، فالموجب للعدّۀ أحد األمرین: اما دخاول  إذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب أو نحوه  -

                                                                                 

 .2110، مسئلةمراجع المسائلیحتوض. 1
 0م 112استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول ( سوال.  2

1  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01181&mid=211811 

0  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01181&mid=211818 

اساتفتاء:   یختاار     119019شاماره اساتفتاء:    ی،اساتفتاء خصوصا   ی،اماام خامناه ا  ؛ 102؛ سیستانی، منهاج الصاالحین، مسائلة  111، سؤال1. مکارم، استفتائات جدید، ج1
1191/10/21   
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 1.()آیه اهلل سیستانیما. بطریقةمائه فی فرجها الزوج، أو دخول 

 شودمیزنی که حیض ن ۀعد
  2چقدر است؟ ،بیندولی حیض نمی ،است تحیضمنزنی که در سن طالق عدۀ 

 .مکارم( آیات عظام سیستانی،حضرت امام و )ماه قمری است سه او  ۀعد -

 

 علت حیض نشدن
 1باشد؟ یعلتچه  نشدن زن بهحیضکند آیا فرق می 

و  اماام حضارت  )باشاد  ...  مریضی یا حمل یا رضاع یا لتع یا به ،سالی باشدسن و علت کمبه که کند ق نمیفر -

 .(آیت اهلل سیستانی

 عدۀ زنی که رحم ندارد
 0شود، در طالق و عقد موقت چیست؟علت نداشتن رحم، عادت نمیعدۀ زنی که به 

 مکارم(. اهلل  ست )حضرت امام و آیتروز عده الزم ا 01در عقد دائم سه ماه و در عقد موقت،  -

  عدّه نگه دارد؟ یدباآیا زن فاقد رحم، در صورت طالق 

 1(.)آیه اهلل مکارم بنابر احتیاط واجب عدّه را رعایت کند. -

 (سبب در عدهیا چند جمع دو تداخل عده)
 کناد  دو عده تداخل می عبارت دیگر، آیاد، آیا دو عده الزم است یا یکی؟ بهواگر دو سبب برای عده باهم جمع ش

 یا نه؟

 مساله دارای صور مختلفی است که برخی از آنها اشاره می شود. -

 خالصه و جمع بندی مطلب -1
 عده طالق  یابه شبهه و عده وفات  یبر عهده زن چند عده الزم شده باشد مثال عده وط یکه به علل یدر موارد

 د؟ هر کدام عده جدا نگه دار یبرا یدبا یاو امثالهم، آ

ذکر نکرده اند فرموده  یر)البته حضرت امام همه فروض را در تحر کند یواجب تداخل نم یاطبه احت امام: حضرت -

به شبهه بشاه بعاد از شاوهر طاالق      یوط یا یرهبه شبهه صورت بگ یوفات باشه و وط یااند اگر در عده طالق 

                                                                                 

 102مسألة 111، ص: 1منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج.  1

 .2112المسائل مراجع، مسئلة. توضیح2
 .111سئلةم ، القسم الثالث و101سئلةم منهاج الصالحین، ،سیستانی ؛11. تحریر الوسیله، مسئلة1
 .1118، مسئلة181، ص2تفتائات جدید، ج؛ مکارم، اس111، سؤال1اهلل خمینی، استفتائات ج. روح0
1  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01181&mid=211821 
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اند اگر عده طالق باائن تحقاق    ودهفرم نیکند. همچن یواجب تداخل نم یاطشوهرش وفات کنه به احت یا یرهبگ

واجاب   یااط باز باه احت  یرهبه شبهه از جانب شوهر صورت بگ یعده وط ینکنه مثال طالق خلع بده بعد در ا یداپ

 به عدم تداخل دارند( یاطکنند احت یکه ذکر م یکند. در همه فروض یتداخل نم

مرد باه وجاود اماده     یککه هر دو عده از  ییر جاکند و د یبه فتوا عده تداخل نم یشانطبق نظر ا اقا: حضرت -

موقات فارد باا     یا یمتداخل عقد دا یردگ یکه تحت حکم باال قرار م یواجب به عدم تداخل دارند.)فروض یاطاحت

 یفرد با وطا  یمعقد دا یاعده وفات  خلبه عدم تداخل دارند و تدا یاطبه شبهه همان فرد است که احت یعده وط

 1.نشد یافت ییفروض از حضرت اقا استفتا یگرست که فتوا به عدم تداخل دارند. نسبت به دا یگربه شبهه فرد د

 . یستمتعدد ن یبه نگه داشتن عده ها یازیدارد و ن یعده را نگه م ینتر یطوالن :اهلل مکارم آیت -

که  ییگر در جاکند م یواجب عده ها با هم تداخل نم یاطبه احت یستانیاهلل س یتطبق نظر ا :یستانیاهلل س آیت -

الاف عقاد    یباا اقاا   یکند به طور مثال خاانم  یمرد به وجود امده که در ان صورت تداخل م یکهر دو عده از 

دهد چون خانم فکر  یارتباط ادامه م هب یغهعقد موقت بدون خواندن ص یغهکند و بعد از تمام شدن ص یموقت م

 به خواندن عقد وجود ندارد. یازکند ن یم

 و تفصیل مطلب : تقسیم بندی2

 2الف( تداخل عده عقد دائم با عده وطی به شبهه همان مرد

 (با ...  موقت تداخل عقد دائم یاو مکارم:  یستانی)س

 .بنابر احتیاط واجب تداخل نمی کند )حضرت امام( -

د اگر در عده طالق خلع وطی شبهه با همان شوهر صورت گرفته باشد، بنابر احتیاط واجاب دو عاده را نگاه دار    -

  (.1)امام خامنه ای

 .سیستانی(آیت اهلل ) تداخل می کند -

 )آیت اهلل مکارم(. دارد یعده را نگه م نیتر یطوالنعده ها مطلقا تداخل می کنند و  -

 4ب( تداخل عده عقد دائم یا وفات با عده وطی به شبهه مرد دیگری

 (با ...  موقت تداخل عقد دائم یاو مکارم:  یستانی)س

 .سیستانی( و آیت اهلل )حضرت امام اجب تداخل نمی کندبنابر احتیاط و -

                                                                                 

 1191/11/28استفتاء:  یختار    911229شماره استفتاء:  ی،،استفتاء خصوص.  1

یت، ساا  مکاارم، ؛ 1الطالق، القول فای العادد، القاول فای عادۀ وطای بالشابهه، مسائلة         اهلل خمینی، تحریر الوسیله، کتاب؛ روح111. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة2
 ؛ که چند عده بر او الزم شده یزن یفاحکام عده، تکل یاتطالق، کل استفتائات،

   1191/12/10تاریخ استفتاء:     809111 :شماره استفتاء . امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،1

 مکاارم،  ؛ 1اهلل خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الطالق، القول فی العدد، القول فی عدۀ وطای بالشابهه، مسائلة   ؛ روح111و مسئلة 111. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة0
 که چند عده بر او الزم شده یزن یفاحکام عده، تکل یاتطالق، کل یت، استفتائات،سا

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=849173
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بایاد   ه و رابطاه داشاته اسات،   به خاطر جهال باه مسائله باا کسای عقاد موقات خواناد         اگر در عده عقد موقت -

وطی به شابهه را   عده )دو حیض کامل( و بعد از تمام شدن آن ازدواج موقت قبلی را از اول شروع کند عده ابتدا

خانمی بعد از طالق و نگه داشتن عده، ازدواج  (.1)امام خامنه ای طالق )سه پاکی( است هعد شروع کند که مثل

کرده و حامله می شود. بعد متوجه می شود صیغه طالق او جاری نشده است. بنابراین صیغه طالق ازدواج اول را 

ناد پاس از اتماام دو عادۀ     زن می تواجاری می کند. با توجه به باطل بودن عقد دوم و حرام ابد شدن با ایشان، 

کامل اا یک عدۀ طالق از شوهر اول و یک عدۀ وطی به شبهه برای شوهر دوم اا با شوهر اول یا مرد دیگری 

 (.2)امام خامنه ای اا غیر از شوهر دوم اا، ازدواج کند

 .مکارم(آیت اهلل عده ها مطلقا تداخل می کنند ) -

 3مرد ج( تداخل عده عقد دائم با عده عقد موقت همان

 .سیستانی(آیت اهلل ) تداخل می کند -

 .مکارم(آیت اهلل ) عده ها مطلقا تداخل می کنند -

 4د( تداخل عده وطی به شبهه زن با مردی با عده وطی به شبهه زن از همان مرد

در حال عدۀ وطی به  - ی وطی به شبهه عده گر زنی توسط یک مرد، وطی به شبهه شده و قبل از سپری شدنا -

الزم اسات، و اگار پاس از دو     عده جدد توسط همان مرد، وطی به شبهه شود، بنا بر احتیاط واجب دوم - شبهه

 (.1)امام خامنه ای از زمان وطی دوم، کافی است عده مرتبه وطی، شبهه معلوم شود، یک

 .سیستانی(آیت اهلل ) تداخل می کند -

 .مکارم(آیت اهلل ) عده ها مطلقا تداخل می کنند -

 6وطی به شبهه زن با مردی با عده وطی به شبهه زن با مرد دیگریه( تداخل عده 

 بنابر احتیاط واجب تداخل نمی کند )آیت اهلل سیستانی(. -

 عده ها مطلقا تداخل می کنند )آیت اهلل مکارم(. -

                                                                                 

   1191/11/28استفتاء:  یختار    911229شماره استفتاء: ی،استفتاء خصوصی، امام خامنه ا. 1

   1191/11/20استفتاء:  یختار    810119شماره استفتاء: ی،استفتاء خصوصی، امام خامنه ا. 2

   1111؛ سیستانی، استفتائات نجف، سکه چند عده بر او الزم شده یزن یفاحکام عده، تکل یاتاستفتائات، طالق، کل یت،مکارم، سا. 1

 که چند عده بر او الزم شده   یزن یفاحکام عده، تکل یاتاستفتائات، طالق، کل یت،مکارم، سا؛ 111. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة0

   1191/11/21استفتاء:  یختار    818210شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا. 1

  که چند عده بر او الزم شده یزن یفاحکام عده، تکل یاتاستفتائات، طالق، کل یت،مکارم، سا ؛ 111. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1
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در عده شبهه از شوهر جددا مدی شدود یدا      بعدو  شودو( زن شوهردار وطی به شبهه می 

 1می میردشوهر 

 واجب تداخل نمی کند )حضرت امام و آیت اهلل سیستانی(.بنابر احتیاط  -

 )آیت اهلل مکارم(. عده ها مطلقا تداخل می کنند -

 و اتمام عقد دوم بدون عده...عقد اول ازدواج صحیح در بین عده 
 به طور صاحیح ازدواج کناد ولای در ازدواج دوم     ()در مواردی که جایز است اگر زنی در عده باشد و در بین عده

یش نیاید و عقد دوم قبل از اتمام عده عقاد اول تماام شاود وظیفاه زن در ایان حالات       پل و موجبات عده دخو

 چیست؟

 سوال حالت های مختلفی دارد:

 الف:مرد در عده طالق رجعی به زن رجوع کند و سپس بدون دخول زن را طالق دهد.

  آیا این فاصله جزء عده حساب شاده  محل بحث این است که مدتی را که فاصله بین رجوع و طالق مجدد است

یا خیر؟ مثال یک حیض دیده سپس رجوع کرده و دخولی نشده بعد از رجوع دو حیض دیگر دیده و سپس طالق 

داده شده، آیا دو حیض دومی جزء عده حساب شده و عده تمام است یا باید از ابتدا شروع کند، یا فقاط اکماال   

 دو حیض جدید کامل کند و با دیدن حیض دوم عده اش تمام است؟عده کافی است یعنی یک حیض اول را با 

 2(باید بعد از طالق دوم عده را از ابتدا شروع کند.)حضرت امام و آیه اهلل سیستانی -

 1()آیه اهلل مکارم طالق سابق را تا زمان رجوع همسر، ادامه دهد. عدّهبعد از طالق دوم، باقیمانده  دیزن با -

 4.دهدطالق کند سپس بدون دخول دائم ه بائن خودش است عقد ب:مرد با زنی که در عد

  خانمی بعد از طالق خلع، به بذل خود باز می گردد و شوهر هم در زمان عدّه رجوع می کند و مدّتی بدون انجام

 شود؟ یعده چه م یفنزدیکی باهم زندگی می کنند و مجدداً منجر به طالق میشود. تکل

 امام(حضرت ) .کندعده اولی را از ابتدا شروع  -

 سیستانی(آیه اهلل امام خامنه ای، ) کند. کاملباید عده عقد اولی را  -

 )آیت اهلل مکارم( باقیمانده عدّه طالق سابق را تا زمان رجوع همسر، نگه می دارد. -

                                                                                 

مکاارم،  ؛ 1تحریر الوسیله، کتاب الطالق، القول فی العدد، القول فی عادۀ وطای بالشابهه، مسائلة     اهلل خمینی،؛ روح111و مسئلة 111. سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1
 که چند عده بر او الزم شده یزن یفاحکام عده، تکل یاتاستفتائات، طالق، کل یت،سا

  

 111مسألة  111، ص: 1منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج -9مسألة  101، ص: 2تحریر الوسیلة، ج.  2

1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01181&mid=211811 
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01181&mid=211811 

 1منهاج ج، آیت اهلل سیستانی، 1011امام خامنه ای، جلسه هم اندیشی، با حضور حجةاالسالم رضایی، تیرماه ؛ 9مسألة  101، ص: 2لة، جتحریر الوسیحضرت امام، .  0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01181&mid=211811 آیت اهلل مکارم ،111مسألة 

 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45080&mid=256813
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45080&mid=256817
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   .جدا شوندو بدون دخول  شود موقت با همان مرد عقد  در بین عده بائن ج:

 دخاول مادت را   از بعاد  و آورد عده طالق آن زن را به عده موقات در  نیب در راطالق بائن دهد و یزن یاگرمرد 

 ر؟یاخیکند  یم گرتداخلیکدی باعده ها  ایشود؟ آ یببخشد عده زن چگونه محاسبه م

کاه عاده موقات     نیمگارا  سات یالزم ن یگریکندوعده د یعده طالق راسپر ماندهیدباقیبامدت، دنیپس ازبخش -

 1)آیه اهلل مکارم(  کند. تیرارعا دآنیکه با باشد ماندهیباق تراز یطوالن

 لحلّمُحکم 
  2دارد؟نیاز در چه صورتی زن به محلل 

چه در باین یاک    ،به او رجوع کند یا طالق دهد و بعد از هر طالق عقد کندمرد د و نزنی را دو بار طالق ده اگر -

بار شاوهر حارام     ،طاالق ساوم  از بعد است، چه مجامعت بعد از هر طالق شده یا نشده  ،طهر باشد یا چند طهر

 .سیستانی( هللآیت اامام خامنه ای و و  امامحضرت ) داردنیاز شود و به محلل می

هرگاه همسرش را دو بار طالق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع کند و بنا بر احتیاط واجب در هر بار نزدیکى  -

مرتبه سوم که او را طاالق داد آن زن بار او حارام    در  ،نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او را طالق دهد

  .مکارم(اهللآیت)و به محلل نیاز دارد شود مى

 شک در تعداد طالق
 1اگر شک شود در سه طالق و کمتر، آیا به محلل نیاز است؟ 

 سیستانی(.اهلل )حضرت امام و آیت  نیستبنا بر کمتر گذاشته شود و به محلل نیاز  -

 ر بین سه طالقازدواج با شخص دیگر د
 0است؟نیاز محلل به آیا بازهم  ،زن به عقد کس دیگر درآمده باشد ،اگر در بین سه طالق 

 .سیستانی( هللت احضرت امام و آی) نیاز نیست -

 شرایط محلل
  1چیست؟ صحت محللشروط 

                                                                                 

 198281: شیاستفتاءات مرکز مل.  1

؛ اماام  2111؛ مکارم، توضیح المساائل، م 2121المسائل مراجع، مسئلة؛ توضیح121؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة2. تحریر الوسیله، القول فی اقسام الطالق، مسئلة2
 1191/18/21تاریخ استفتاء:     921191 :شماره استفتاءو  1191/19/11تاریخ استفتاء:     822219 :شماره استفتاء خامنه ای، استفتاء خصوصی،

 .128؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة11اهلل خمینی، تحریر الوسیله، مسئلة. روح1
   ؛120سئلةم ج الصالحین،منها ،سیستانی ؛1. تحریر الوسیله، اقسام طالق، مسئلة0
 .121؛ منهاج الصالحین، مسئلة1؛ تحریر الوسیله، اقسام طالق،  مسئلة2121المسائل مراجع، مسئلة. توضیح1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=822239
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=923097
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 عقد دائم باشد  . 1
 ، مکارم(.سیستانی عظامآیات  و حضرت امام) -

 بلوغ:. 2
 .(امامحضرت باید بالغ باشد ) -

 .سیستانی(اهلل )آیت بالغ باشد شوهر دوم در زمان نزدیکی احتیاط واجب بنابر  -

 :شود قبل وطی در. 4
 .()حضرت امام شود قبلباید وطی در  -

 .سیستانی(اهلل آیت ) احتیاط واجب وطی در قبل شود بنابر -

 1 (.یستانیاهلل س یتاست )حضرت امام و آ یمقدار حشفه کافبه نکته:

 انزال:. 5
 احتیاط واجب، شرط است )حضرت امام(. ربناب -

 سیستانی(اهلل، انزال کند )آیتمستحباحتیاط  ربناب -

   بعد از فوت یا طالق و گذشت عده باشد اول. ازدواج زن با شوهر 6
 .، مکارم(آیات عظام سیستانی و حضرت امام) -

 در ایام ممنوع در محللوطی حکم 
 2برای محلل کافی است؟، یا در زمان روزه واجب یضح یاممثل ا ،آیا نزدیکی در ایامی که وطی حرام است 

 .(، مکارمسیستانیعظام  تاحضرت امام و آیکافی است ) -

                                                                                 

 ؛  121؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة1اهلل خمینی، تحریر الوسیله، اقسام طالق، مسئلة. روح1
 یاا  یضح یاممحلّل در ا یوط یتکفا؛ مکارم، سایت، استفتائات، طالق، احکام محلل، 121تانی، منهاج الصالحین، مسئلة؛ سیس92اهلل خمینی، تحریر الوسیله، مسئلة. روح2

 .احرام


