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احلمد هلل وحده وال�صالة وال�صالم على من ل نبي بعده اأما بعد:
حتدثنا عن الإنهاءات املتعلقة بالطالق وتاأ�صيلها الفقهي والنظامي ويف هذا العدد 

اأحتدث – باإذن اهلل – اأن ال�صيغ الق�صائية لإثبات الطالق واخللع كما يلي: 

اأوًل: �شورة �شبط اإثبات الطالق وبيان �شفته

�شك اإثبات طالق)1)
احلمد هلل، وال�صالة وال�صالم على ر�صولنا حممد وبعد.

لدي اأنا ..... )ا�سم القا�سي واملحكمة( ح�رش ..... )فالن بن فالن( �سعودي اجلن�سية 
مبوجب ..... وقرر بح�سور و�سهادة ..... )فالن بن فالن( �سعودي اجلن�سية مبوجب ..... 
و )فالن بن فالن( ميني اجلن�صية مبوجب  ..... العارفني له قائاًل ..... )لقد طلقت زوجتي 
..... )فالنة بنت فالن( امل�صافة يف هويتي )اأو هوية والدها فالن رقم ..... يف .....( 

بقويل لها: اأنت طالق قبل الدخول واخللوة بدون عو�ض بتاريخ:   /  /  14ه�(.

وبناًء عليه ثبت لدي طالق )فالن بن فالن( ل� )زوجته فالنة بنت فالن( املذكورة 

)1) منوذج ر�سمي معتمد من قبل وزارة العدل برقم /م/16.
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اأعاله من تاريخ    /   /   14ه� وهي الطلقة ..... )االأولى( واأفهمت الزوجة باأنه ال 

عدة عليها لهذا الطالق لكنه قبل الدخول واخللوة، وباهلل التوفيق و�صلى اهلل على نبينا 

حممد وعلى اآله �صحبه و�صلم. حرر يف:   /   /   14ه�.

كاتب ال�صبط �صاهد   �صاهد         املطلق   

.....      .....   .....   .....       

رئي�ض/قا�صي اخلتم الر�صمي     

.....              .....     

مالحظة: اأفهمت باأن اأقوم مبراجعة الأحوال املدنية بعد انتهاء العدة ال�رصعية ملطلقتي 

مبا�رصة.

توقيع املطلق 

..... .....
واإذا كان الطالق بعد الدخول فيقرر املطلق قائاًل:

لقد طلقت زوجتي )فالنة بنت فالن( امل�صافة يف هويتي طلقة واحدة بعد الدخول 
بها بدون ع�صل بتاريخ   /   /   14ه�.

اإيقاع الطالق بعد الدخول، ويفهم الزوجة باأن عليها العدة  ويقرر القا�سي ثبوت 
ال�رصعية لهذا الطالق ح�صب حالها.

واإذا كان الطالق رجعياً، فيقرر القا�صي باأن هذه الطلقة هي الأولى – مثاًل – واأن  
للزوج اأن يراجع زوجته ما دامت يف العدة لهذا الطالق.

واإذا كان الطالق بائناً، فيقرر القا�صي باأن هذه الطلقة هي الثالثة – مثاًل -، ويفهم 
الزوج باأن زوجته قد بانت منه بينونة كربى، واأنه ال يجوز له مراجعتها، اأو العقد عليها 
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اإل بعد اأن تنق�صي عدتها وتنكح زوجاً غريه نكاح رغبة؛ ل نكاح حتليل.
وقدره  عو�ض  على  زوجته  طلق  باأنه  املطلق  فيقرر  عو�ض،  على  الطالق  كان  واإذا 
..... ا�ستلمه كاماًل، ويثبت القا�سي باأن هذا الطالق الذي وقع من الزوج كان على 

عو�ض وقدره ..... ا�صتلمه املُطلِّق كاماًل.
ثم يهم�ض على �سك عقد النكاح املثبت للزواج بني الطرفني مبا �سورته:

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وبعد. فقد ثبت لدي 
طالق فالن بن فالن لزوجته فالنة بنت فالن طلقة واحدة )اأو طلقتني اأو ثالثاً( وذلك 
باملحكمة  القا�صي  له  مثبتاً  قاله   ..... و   ..... برقم  مني  ال�صادر  ال�صك  مبوجب 
.....، وباهلل التوفيق، و�صلى اهلل على نبينا حممد، وعلى اآله و�صحبه و�صلم. حرر 

يف:   /   /   14ه�.

ثانيًا: �شورة �شبط اإثبات الطالق وعدم زواج بعد هذا الطالق 

الرقم: وزارة العدل      

التاريخ:   /  /   14ه�. حمكمة .....     

�شك اإثبات )طالق وعدم الزواج بعد هذا الطالق( )2)

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وبعد لدي اأنا  ..... )ا�سم القا�سي 

برقم  ..... يف   /  /  14ه�  لنا من  .....  ال��وارد  بناًء على اخلطاب  واملحكمة( 

اإثبات  ..... طالق فالنة بنت فالن من زوجها فالن بن فالن وعدم  املت�صمن طلب 
)2) منوذج ر�سمي معتمد من قبل وزارة العدل برقم )ع/م/18).
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زواجها بعد هذا الطالق.
عليه فقد ح�رص  ..... )فالن بن فالن(  )وفالنة بنت فالن( مبوجب  ..... رقم  
ال�صك  مبوجب  بيننا  الطالق  مت  لقد  قائلني:  واأنهيا    ..... �صجل    ..... يف    .....
ال�سادر من  ..... برقم  ..... يف  ..... وقد انتهت العدة ومل تتزوج املراأة بعد هذا 

الطالق تطلب اإثبات ذلك.
بن  اأح�رصا كال من فالن  ما ذكر  وال�صهادة على  بهما  للتعريف  البينة  وبطلب 
فالن مبوجب  ..... وفالن بن فالن مبوجب  ..... وبا�صت�صهادهما �صهد كل واحد 
منهما على انفراد ب�صحة ما ذكر، وقد جرى تعديل ال�صاهدين من قبل  ..... فالن 
بن فالن مبوجب  ..... وفالن بن فان مبوجب  ..... وبناًء على ما تقدم ثبت 
لدي طالق فالن بن فالن لزوجته فالنة بنت فالن املتقرر مبوجب ال�سك ال�سادر 
برقم  ..... يف  ..... واأن املطلقة مل تتزوج بعد هذا الطالق )اأو يقال: ثبت 
اأن املطلقة مل تتزوج بعد طالقها من زوجها فالن بن فالن مبوجب ال�سك  لدي 
ال�صادر برقم  ..... يف  .....( وباهلل التوفيق، و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى 

اآله و�صحبه و�صلم.   حرر يف  /   /   14ه�.

ال�صاهد ال�صاهد     املنهي/املنهية  

.....     .....    .....      

الكاتب املزكي     املزكي   

.....     .....    .....      

اخلتم رئي�ض/قا�صي      

....        .....      
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 ثالثًا: �شورة �شبط اإثبات تقييد الفتوى 
بوقوع الطالق و�سفته

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي اأنا  ..... 

)ا�صم القا�صي واملحكمة( بناًء على الأوراق الواردة لنا من �صماحة مفتي عام اململكة 

العربية ال�صعودية برقم  ..... يف  ..... املعطوف على خطاب الإذن بالإفتاء يف طالق 

فالن بن فالن لزوجته فالنة ال�سادر مني برقم  ..... يف  ..... املرفق طيه �سك اإثبات 

الطالق ال�صادر مني برقم  ..... يف  ..... ، واملت�صمن خطاب �صماحته، اأنه بناًء على 

اطالعه على �صك الطالق ال�صادر من حمكمة  ..... يف  ..... وعلى املح�رص املعد 

بخ�سو�ض م�ساءلة طريف العالقة، فقد اأفتيت الطرفني باأن الزوجة قد بانت من زوجها 

بينونة كربى، وَحْرَمت عليه حتى تنكح زجاً غريه نكاح رغبة، ل نكاح حتليل، ويطاأها 

ثم يفارقها بعو�ض، اأو بطالق، وتخرج من العدة  ..... اإلخ.

ت�سمنته هذه  مبا  و�سجله  ال�سك  بالتهمي�ض على  واأمرت  عليه،  التنويه  لزم  ما  هذا 

الفتوى، وباهلل التوفيق، و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم. 

حرر يف:   /  /   14ه�.



341 العدد | 61 | ربيع الأول 1435هـ    

رابعًا: �شورة �شبط اإثبات اخللع
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي اأنا  ..... )ا�سم 

القا�صي واملحكمة( ح�رص  ..... )ا�صم املنهي رباعياً( يحمل  ..... وح�رص حل�صوره 

املراأة فالنة بنت فالن امل�صافة يف هوية زوجها املنهي، وعرف بهما من قبل فالن بن فالن 

الأحوال رقم  .....  بطاقة  بن فالن يحمل  الأحوال رقم  ..... وفالن  بطاقة  يحمل 

وقرر الزوج وزوجته باأنهما اتفقا على املخالعة بينهما على عو�ض تبذله املراأة لزوجها، 

 ..... وقدره   لزوجها،  عليه  املتفق  العو�ض  وبذلت  الزوجة  وقامت   ..... وقدره  

بنت فالن هذه احلا�رشة على عو�ض،  لقد خالعت زوجتي فالنة  قائاًل:  الزوج  فتلفظ 

وقدره  ..... ا�ستلمته كاماًل، وقالت الزوجة: لقد قبلت هذ اخللع ور�سيته، وقد �سهد 

اأعاله، فثبت لدي خمالعة فالن بن فالن لزوجته فالنة بنت  على ذلك م عرف بهما 

فالن على عو�ض، وقدره  ..... ا�صتلمه كاماًل بتاريخ هذا اليوم  ..... املوافق   /  

تاريخ وقوعه يف  من  اعتباراً  اخللع  لهذا  العدة  باأن عليها  الزوجة  واأفهمت  /  14ه�، 

هذا اليوم، ففهمت ذلك، واأمرت بالتهمي�ض على عقد النكاح ال�صادر من  ..... برقم  

..... يف  ..... مبا مت من خلع، وباهلل التوفيق، و�صلى اهلل على نبينا حممد، وعلى األه 

و�صحبه و�صلم. حرر يف:   /   /  14ه�.

ثم يهم�ض على عقد النكاح املثبت للزواج بني الطرفني مبا �سورته:

لدي  ثبت  فقد  بعده، وبعد.  نبي  وال�سالم على من ال  وال�سالة  احلمد هلل وحده، 

 ..... وق��دره   عو�ض،  على  فالن  بنت  فالنة  لزوجته  فالن  بن  فالن  الزوج  خمالعة 

ا�صتلمه حاماًل، وذلك مبوجب ال�صك ال�صادر مني برقم  ..... يف  ..... قاله مثبتاً له 
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القا�صي باملحكمة  ..... وباهلل التوفيق، و�صلى اله على نبينا حممد، وعلى اآله و�صحبه 

و�صلم. حرر يف:   /   /   14 ه�.

وقفة: 

املوجبة  واأ�صبابه  دواعيه  قيام  عن  مطلوباً  يكون  قد  ولكنه  احلالل،  اأبغ�ض  الطالق 

له، وال�رصيعة الإ�صالمية �رصيعة الرحمة وال�صعة فجعلت لكل عقد من العقود الالزمة 

اأ�صلوباً منا�صباً يتم من خالله النفكاك من هذا العقد  عند قيام الداعي واملوجب لذلك. 

واهلل املوفق و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد.




