احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده �أما بعد:
حتدثنا عن الإنهاءات املتعلقة بالطالق وت�أ�صيلها الفقهي والنظامي ويف هذا العدد
�أحتدث – ب�إذن اهلل – �أن ال�صيغ الق�ضائية لإثبات الطالق واخللع كما يلي:
�أو ًال� :صورة �ضبط �إثبات الطالق وبيان �صفته
�صك �إثبات طالق

(((

احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سولنا حممد وبعد.
لدي �أنا ( .....ا�سم القا�ضي واملحكمة) ح�رض ( .....فالن بن فالن) �سعودي اجلن�سية
مبوجب  .....وقرر بح�ضور و�شهادة ( .....فالن بن فالن) �سعودي اجلن�سية مبوجب .....
و (فالن بن فالن) ميني اجلن�سية مبوجب  .....العارفني له قائ ًال ( .....لقد طلقت زوجتي
( .....فالنة بنت فالن) امل�ضافة يف هويتي (�أو هوية والدها فالن رقم  .....يف ).....
بقويل لها� :أنت طالق قبل الدخول واخللوة بدون عو�ض بتاريخ14 / / :هـ).
وبنا ًء عليه ثبت لدي طالق (فالن بن فالن) لـ (زوجته فالنة بنت فالن) املذكورة
((( منوذج ر�سمي معتمد من قبل وزارة العدل برقم /م.16/
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�أعاله من تاريخ 14 / /هـ وهي الطلقة ( .....الأولى) و�أفهمت الزوجة ب�أنه ال
عدة عليها لهذا الطالق لكنه قبل الدخول واخللوة ،وباهلل التوفيق و�صلى اهلل على نبينا
حممد وعلى �آله �صحبه و�سلم .حرر يف14 / / :هـ.
كاتب ال�ضبط
		
�شاهد
		
�شاهد
املطلق
.....
		
.....
		
.....
		
.....
رئي�س/قا�ضي
					
اخلتم الر�سمي
.....
					
.....
مالحظة� :أفهمت ب�أن �أقوم مبراجعة الأحوال املدنية بعد انتهاء العدة ال�رشعية ملطلقتي
مبا�رشة.
توقيع املطلق
..... .....
و�إذا كان الطالق بعد الدخول فيقرر املطلق قائ ًال:
لقد طلقت زوجتي (فالنة بنت فالن) امل�ضافة يف هويتي طلقة واحدة بعد الدخول
بها بدون ع�ضل بتاريخ 14 / /هـ.
ويقرر القا�ضي ثبوت �إيقاع الطالق بعد الدخول ،ويفهم الزوجة ب�أن عليها العدة
ال�رشعية لهذا الطالق ح�سب حالها.
و�إذا كان الطالق رجعياً ،فيقرر القا�ضي ب�أن هذه الطلقة هي الأولى – مث ًال – و�أن
للزوج �أن يراجع زوجته ما دامت يف العدة لهذا الطالق.
و�إذا كان الطالق بائناً ،فيقرر القا�ضي ب�أن هذه الطلقة هي الثالثة – مث ًال  ،-ويفهم
الزوج ب�أن زوجته قد بانت منه بينونة كربى ،و�أنه ال يجوز له مراجعتها� ،أو العقد عليها
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�إال بعد �أن تنق�ضي عدتها وتنكح زوجاً غريه نكاح رغبة؛ ال نكاح حتليل.
و�إذا كان الطالق على عو�ض ،فيقرر املطلق ب�أنه طلق زوجته على عو�ض وقدره
 .....ا�ستلمه كام ًال ،ويثبت القا�ضي ب�أن هذا الطالق الذي وقع من الزوج كان على
عو�ض وقدره  .....ا�ستلمه املُط ِّلق كام ًال.
ثم يهم�ش على �صك عقد النكاح املثبت للزواج بني الطرفني مبا �صورته:
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وبعد .فقد ثبت لدي
طالق فالن بن فالن لزوجته فالنة بنت فالن طلقة واحدة (�أو طلقتني �أو ثالثاً) وذلك
مبوجب ال�صك ال�صادر مني برقم  .....و  .....قاله مثبتاً له القا�ضي باملحكمة
 ،.....وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه و�سلم .حرر
يف14 / / :هـ.
ثاني ًا� :صورة �ضبط �إثبات الطالق وعدم زواج بعد هذا الطالق

						
وزارة العدل
حمكمة 					.....

الرقم:
التاريخ14 / / :هـ.

�صك �إثبات (طالق وعدم الزواج بعد هذا الطالق)

(((

احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وبعد لدي �أنا ( .....ا�سم القا�ضي
واملحكمة) بنا ًء على اخلطاب ال��وارد لنا من  .....برقم  .....يف 14 / /هـ
املت�ضمن طلب �إثبات  .....طالق فالنة بنت فالن من زوجها فالن بن فالن وعدم
((( منوذج ر�سمي معتمد من قبل وزارة العدل برقم (ع/م.)18/
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زواجها بعد هذا الطالق.
عليه فقد ح�رض ( .....فالن بن فالن) (وفالنة بنت فالن) مبوجب  .....رقم
 .....يف � .....سجل  .....و�أنهيا قائلني :لقد مت الطالق بيننا مبوجب ال�صك
ال�صادر من  .....برقم  .....يف  .....وقد انتهت العدة ومل تتزوج املر�أة بعد هذا
الطالق تطلب �إثبات ذلك.
وبطلب البينة للتعريف بهما وال�شهادة على ما ذكر �أح�رضا كال من فالن بن
فالن مبوجب  .....وفالن بن فالن مبوجب  .....وبا�ست�شهادهما �شهد كل واحد
منهما على انفراد ب�صحة ما ذكر ،وقد جرى تعديل ال�شاهدين من قبل  .....فالن
بن فالن مبوجب  .....وفالن بن فان مبوجب  .....وبنا ًء على ما تقدم ثبت
لدي طالق فالن بن فالن لزوجته فالنة بنت فالن املتقرر مبوجب ال�صك ال�صادر
برقم  .....يف  .....و�أن املطلقة مل تتزوج بعد هذا الطالق (�أو يقال :ثبت
لدي �أن املطلقة مل تتزوج بعد طالقها من زوجها فالن بن فالن مبوجب ال�صك
ال�صادر برقم  .....يف  ).....وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى
�آله و�صحبه و�سلم .حرر يف 14 / /هـ.
				
ال�شاهد
		
املنهي/املنهية
				
.....
			
.....

ال�شاهد
.....

			
املزكي

				
املزكي

الكاتب

			
.....

				
.....

.....

						
رئي�س/قا�ضي

اخلتم

							
.....

....
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ثالث ًا� :صورة �ضبط �إثبات تقييد الفتوى
بوقوع الطالق و�صفته

احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وبعد .فلدي �أنا .....
(ا�سم القا�ضي واملحكمة) بنا ًء على الأوراق الواردة لنا من �سماحة مفتي عام اململكة
العربية ال�سعودية برقم  .....يف  .....املعطوف على خطاب الإذن بالإفتاء يف طالق
فالن بن فالن لزوجته فالنة ال�صادر مني برقم  .....يف  .....املرفق طيه �صك �إثبات
الطالق ال�صادر مني برقم  .....يف  ، .....واملت�ضمن خطاب �سماحته� ،أنه بنا ًء على
اطالعه على �صك الطالق ال�صادر من حمكمة  .....يف  .....وعلى املح�رض املعد
بخ�صو�ص م�ساءلة طريف العالقة ،فقد �أفتيت الطرفني ب�أن الزوجة قد بانت من زوجها
وح ْر َمت عليه حتى تنكح زجاً غريه نكاح رغبة ،ال نكاح حتليل ،ويط�أها
بينونة كربىَ ،
ثم يفارقها بعو�ض� ،أو بطالق ،وتخرج من العدة � .....إلخ.
هذا ما لزم التنويه عليه ،و�أمرت بالتهمي�ش على ال�صك و�سجله مبا ت�ضمنته هذه
الفتوى ،وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
حرر يف14 / / :هـ.
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رابع ًا� :صورة �ضبط �إثبات اخللع

احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وبعد .فلدي �أنا ( .....ا�سم
القا�ضي واملحكمة) ح�رض ( .....ا�سم املنهي رباعياً) يحمل  .....وح�رض حل�ضوره
املر�أة فالنة بنت فالن امل�ضافة يف هوية زوجها املنهي ،وعرف بهما من قبل فالن بن فالن
يحمل بطاقة الأحوال رقم  .....وفالن بن فالن يحمل بطاقة الأحوال رقم .....
وقرر الزوج وزوجته ب�أنهما اتفقا على املخالعة بينهما على عو�ض تبذله املر�أة لزوجها،
وقدره  .....وقامت الزوجة وبذلت العو�ض املتفق عليه لزوجها ،وقدره .....
فتلفظ الزوج قائ ًال :لقد خالعت زوجتي فالنة بنت فالن هذه احلا�رضة على عو�ض،
وقدره  .....ا�ستلمته كام ًال ،وقالت الزوجة :لقد قبلت هذ اخللع ور�ضيته ،وقد �شهد
على ذلك م عرف بهما �أعاله ،فثبت لدي خمالعة فالن بن فالن لزوجته فالنة بنت
فالن على عو�ض ،وقدره  .....ا�ستلمه كام ًال بتاريخ هذا اليوم  .....املوافق /
14 /هـ ،و�أفهمت الزوجة ب�أن عليها العدة لهذا اخللع اعتباراً من تاريخ وقوعه يف
هذا اليوم ،ففهمت ذلك ،و�أمرت بالتهمي�ش على عقد النكاح ال�صادر من  .....برقم
 .....يف  .....مبا مت من خلع ،وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نبينا حممد ،وعلى �أله
و�صحبه و�سلم .حرر يف14 / / :هـ.
ثم يهم�ش على عقد النكاح املثبت للزواج بني الطرفني مبا �صورته:
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وبعد .فقد ثبت لدي
خمالعة الزوج فالن بن فالن لزوجته فالنة بنت فالن على عو�ض ،وق��دره .....
ا�ستلمه حام ًال ،وذلك مبوجب ال�صك ال�صادر مني برقم  .....يف  .....قاله مثبتاً له
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القا�ضي باملحكمة  .....وباهلل التوفيق ،و�صلى اله على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
و�سلم .حرر يف 14 / / :هـ.
وقفة:

الطالق �أبغ�ض احلالل ،ولكنه قد يكون مطلوباً عن قيام دواعيه و�أ�سبابه املوجبة
له ،وال�رشيعة الإ�سالمية �رشيعة الرحمة وال�سعة فجعلت لكل عقد من العقود الالزمة
�أ�سلوباً منا�سباً يتم من خالله االنفكاك من هذا العقد عند قيام الداعي واملوجب لذلك.
واهلل املوفق و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.
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