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 مؤسسة التراث في برلين 

واالجتماعية مكتب الشؤون العائلية   
 

 

 

 استمارة 

 طلب إيقاع طالق شرعي

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي برلي   يرجى بعد ملئ هذه االستمارة ارسالها اىل مكتب الشؤون العائلية واالجتماعية   اث ف  ي مؤسسة التر  ف 
 info@torath.berlin  عتى االيميل / 

 العنوان عليد او عتى التى 
Torath e.V. 

Harzer Straße 51-52 
12059 Berlin 

  01733564000لمزيد من المعلومات االتصال عل الرقم 
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 ة .....مالحظات مهم

 :ـشروط إنجاز المعاملة 

 ستمارة والتوقيع عليها .ال يباشر بمتابعة القضية من دون ملء هذه اال (1

 ألخير المّر.، حتى يكون الخيار ا وراألمح وتسوية صاللتوسط لإلاليتم البت بأمر الطالق من دون محاولة ا (2

 يجب الحاق صورة عن هوية صاحب الطلب. (3

، إال إذا اقتضت ضرورة شرعية أو   احبهاصوال تُزود بها أي جهة من دون رضا    المعلومات خاصة بمؤسستنا وال يطلع عليها  هذه (4

 انونية ملزمة للمؤسسة.ق

 تائج.مهما كانت الن لملف بعد تقديمهدعي المطالبة باال يحق للم (5

على فرض (6 وثيقة طالق شرعي  أي طرف  تزويد  المؤسسة  بإمكان  تتم    وقوعه  ليس  أن  بعد  واال  الرسمي  الطالق  زويد تإجراءات 

 المؤسسة بصورة عن ذلك. 

 :ـ الرسوم

عوض عن أتعاب أو وقت. إنما قد و  ابل أأي مقاإلصالح دون  لعائلية واإلجتماعية لغرض  اإن مؤسسة التراث في برلين تقدم أستشاراتها  

االت باهظة أو مراسالت مسجلة أو تصديقات رسمية إجراء إتصت شيئا من التكاليف المادية كتكلف بعض الحاال  وتتطلب بعض اإلجراءات أ

 كل حال بحاله. ك مما يشخصه مسؤول المكتب وحسبر ذلق وغيثائأو تكلف أشخاص بمهمات خدماتية أو استصدار و

 الدفع:ـ قة طري

 اشر.التحول البنكي أو الدفع المب قيكون الدفع إما عن طري •

 إن وجدت.وقع مسؤوألً بالوفاء عن  جميع ما يلزمه المكتب من تكالف بالتوقيع على هذه اإلستمارة يكون الم •

 لماذا هذه اإلستمارة:ـ 

 ، منها:ـ عدة اسباب ستمارة لت هذه اإلدّ أُع

 الحاجة  اليها عند والرجوع  أرشفتهاوة لوثيق الحالت (1

 بت.للتأكد من صحة المدعيات وللتث (2

 حصر الخالف في أصل الحقوق حفظا للموضوعية ولعدم هدر الوقت. (3

 ب.جميع الجوان مساعدة العاملين على فهم أوسع للخالف وطرفي الخالف من (4

 أفضل.  لامة لنتمكن من الخدمة بشكتق لملئها بدقة ئالمأمول من جميع المتقدمين التعاون ببذل دقاف
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 تعريفات 

 العالقة بالخالف أو المذكورة في هذه اإلستمارة رعية ذات تعريف بعض المصطلحات الش

في تفاصيل بعضها، لذا كل    ءقد يختلف الفقها.  في الموسوعات الفقهية لمدرسة أهل البيت عليهم السالم  هذه التعريفات أتت حسبما هي مذكورة

 ل ذلكده في مثيرجع الى مرجع تقلي

تبقى فيه المطلقة في  الزوج. فيقول أمام الشاهدين ويكون قاصداً له ) زوجتي طالق( و  ء على إرادةنالرجعي : وهو أن يقع الطالق بق االالط •

. وحكم المطلقة رجعيا هو  ايدل على الرجوع ما دامت في العدّة  بفعِل مأو   ظفبلادامت في العدة، وللزوج أن يرجعها الى ذمته  حكم الزوجة م

على    جبيتسقط نفقتها.كما  وتعد ناشزاً    بإذنة وإال  إالتخرج  ن  أ  وز لها  ا اليجمنه ، كمإخراجها    للزوج    د في بيت زوجها وال يجوزتأن تع

 ما دامت في بيته.   اق عليها خالل عدتهافنالزوج اإل

مطلقته من دون عقد زواج جديد فيه الى  ع وز للمطلق أن يرجين  وفيه بذل واليجهة متبادلة بين الزوج: وهو طالق نتيجة كرااةطالق المبار •

 حتى لو كانت أثناء العدة. 

الكارهة • الزوجة  :  وهو يكون بطلب من  الخلعي  ا  لدرجة  الطالق  تُحِملُها على  أقد  ن لمعصية بنشوزها على حقوق زوجها ، فتطلب منه 

 من دون عقد زواج جديد حتى لو كانت أثناء العدة. قتهلمطوز للمطلق أن يرجع فيه الى واليج يطلقها. ويتم ببذل منها وقبول منه، فيطلقها

أليه بسبب نشوز الزوج بعدم تأديته حقوقها .الذي يحكم به الحاكم الشرعي)الفقيهطالق الحاكم : وهو االطالق   •   ( بعد رفع الزوجة أمرها 

 . ةمطلقته من دون عقد زواج جديد حتى لو كانت أثناء العدوز للمطلق أن يرجع فيه الى واليج

إنتهاء  فترة زمني  يعدة: هال • قبل  المتوفى زوجها أن تتزوج  أو  للمطلقة  بعد وفاة زوجها وال يجوز  او  بعد طالقها  بالمرأة  ة محددة تختص 

 ِحداد.  ة. أما المتوفى عنها زوجها فلها فترالعدةخالل فترة وهي بمثابة زوجة ها المطلق فالمطلقة هي شرعا ال تزال في حبل زوج عدتها.

وليس من   ، وإال فبمضي ثالثة أشهر . وتبدأ العدة من حيث وقوع الطالق دتها  دم الحيض ثالث مرات فتنتهي بذلك ع: أن ترى  طلقة  لمعدة ا •

 ساعة علمها به.

 ها.ع حملعدة الحامل: أن تض •

 .غيره: ثالثة أشهرتحيض لمرض أو  العدة من  •

ال • لم تكن حاملعدة  أربعة اشهر وعشرة  متوفى عنها زوجها إن  الوفاة حتى لو عبالوفاة    علمها  حين  ام منأي:  لمت بعد مدة ، ال من حين 

 طويلة

 ، وإال فبمضي ثالثة أشهردتها دم الحيض ثالث مرات فتنتهي بذلك عأن ترى  عدة المطلقة بطالق الحاكم : •

 ها.بها: ال عدة ل غير المدخولو ئساعدة الي •
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 طلب إيقاع طالقاستمارة 

 . لسعي بملئ الفراغات بأعلى قدر ممكن وإن أستتبع إلحاق صفحة اضافية إلستمارةة واقراءة وفهم هذه اإلستمارمالحظة: يرجى التأكد من 

العليا في المانيا للمساعدة في حل    تب اإلرتباط بالمرجعية مك  /الوكيل الشرعي في مؤسسة التراث في برلينأتقدم إالى                                            إنني  

 الق شرعا. طفنا العائلي بإيقاع الخال

 

 موضوع الخالف: 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ : أسباب الخالف

 

 

 

 

 

 :ـ نتائج الخالف
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 معلومات عن طرفي الخالف

 الزوج  الزوجة  

   األسم 

   ب اسم األ 

   الكنية 

   مكان الوالدة 

   تاري    خ الوالدة 

   م الهاتف رق 

  األبوين هواتف    ام أرق 
 ي   أو المقرب 

  

   عنون السكن 

ي ا 
ون  يد اإللكتر    التى

   المهنة 

   الدخل السنوي 

   المستوى الدراسي 

 

 مات اضافية معلو

 : مكان عقد الزواج     : تاريخ الزواج

 : المهر المؤجل 

 : ؟هل تم االستالم

 : المهر المؤجل 

 : هل تم اإلستالم؟
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 األسماء والتفاصيل المطلوبة        جى ذكر ير نعم       ليس بعدد ؟        عن أوال هل أثمر هذا الزواج

 الجنس    تاريخ التولد  االسم   (1

 الجنس    تاريخ التولد  االسم   (2

 الجنس    تاريخ التولد  االسم   (3

 الجنس    تاريخ التولد  االسم   (4

 الجنس    تاريخ التولد  االسم   (5

 الجنس    تاريخ التولد  االسم   (6

 كال         نعم              أن حصل للزوجين طالق سابق ؟ هل سبق

      طالق ثاني    طالق أول                                       .             هل هو           ان كات االجابة بنعم    

 ب الطالق السابق وكيفية الرجوع وهل كانت هناك اتفاقية . ماهي اسبا

 

 

 

 

 نعم            إن كانت االجابة بنعم              بل؟.   كال          جهة  أوشخص ما بهذا الخصوص من ق  ةهل تم مراجع

 : أذكر اإلسم والصفة 

 تاريخ المراجعة: 

 مكان المراجعة: 

 ة:النتيج

 الوثائق المرفقة: 

1)   

2)   

3)   

4)   



 
  "دام ظله"  د السيستانيتب سماحة آية هللا العظمى السيكتابعة لم شيعية ثقافية اجتماعية مؤسسة 

Das Kontaktbüro des Großgelehrten Ayatullah Ali As-Sistani 

 

Torath – interkulturelle schiitische 

Gemeinde e.V. 

Harzer Str. 51-52 

12059 Berlin 

VR-Nr.: 36132 Nz 

Berliner Volksbank 

IBAN: DE55 1009 0000 2714 8880 08  

BIC: BEVODEBB 

deutsch 

www.torath.de  

arabisch 

www.torath.berlin 

 

 كال                                               نعم               :ـ  سلطة القضائيةلى الافوعة هل هناك قضية مر

 من الذي قدم الدعوى؟. بنعم ابة إلجفي حال ا

 ا اسباب تقديمها وماهي نتيجتها ؟.وم

 

 

 

 كال                          نعم                                                       واحد ؟. بيت جينوزهل يعيش ال

 . ؟سباب الخروجأرج من البيت وماهي لذي خامن  ،جابة كالإلفي حال ا

 

 

 

 أوفى بواجباته الشرعية؟. ل ه في حا قد تركت بيت الزوج هل توافق على العودة الي الزوجة  إن كانت

 نعم

 . كال                   ماهي اسباب عدم الرجوع ؟

 

 

 

 

 

 يل وتخويل  وتوك إقرار وتعهد  

إنني أوكل وأتحمل مسؤولية أي خالف أو خطأ . كما  ت  من معلوما  قر بصحة ما أدليت بهفي هذه اإلستمارة وأُ   إنني الموقع أدناه قرأت وفهمت جميع ماورد

ً يل وتخويالً شرعيٍا وقانونياً للقيام بما  ن يكلفه لتنجز هذه المعاملة توكيالً وأخول الوكيل الشرعي أو م     لزمني  وقانوناً بجميع ما يُ زم بالنيابة عني. وأتعهد شرعا

 ملة وإتمامها ولهذا وقعت: إلنجاز هذه المعا  ومعنوية ةبه من ألتزامات مالي  تبكالم
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