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 اإلستمارة إرساهلا إىل:يرجى بعد ملئ هذه 
 مكتب الشؤون العائلية واإلجتماعية يف مؤسسة إمام

 us.org-@imamamilyAffairsF عرب اإلمييل
 Garrison St., Dearborn, MI 48124 22000 و عرب الربيدأ

 4626-562 (313)1+ تصلوا على الرقمملزيد من املعلومات ا
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 ة..مالحظات هام
 :شروط إجناز املعاملة

 هذه االستمارة والتوقيع عليها. ءمن دون مليباشر مبتابعة القضية  ال (1

 ال يتم البت أبمر الطالق من دون حماولة التوسط لإلصالح وتسوية األمور، حىت يكون اخليار األخري املّر. (2

 هوية صاحب الطلب.  إحلاق صورة عنجيب  (3

 تثبت العالقة بني طريف اخلالف.واثئق  / وثيقة إحلاق صورة عنجيب  (4
ملزمة  ية معينةو قانونأذا اقتضت ضرورة شرعية إال إصاحبها،  اجهة من دون رض ةيأزود هبا ت   لع عليها واليطّ  الخاصة مبؤسستنا، و  املعلوماتهذه  (5

  .للمؤسسة

 ال حيق للمستدعي املطالبة ابمللف بعد تقدميه مهما كانت النتائج. (6

 تزويد أي طرف وثيقة طالق شرعي على فرض وقوعه، إال بعد أن تتم إجراءات الطالق الرمسي وتزويد املؤسسة بصورة عن ذلك.ليس إبمكان املؤسسة  (7

 
 الرســـوم

أو  ءاتالوقت. إمنا قد تتطلب بعض اإلجرا وألغرض اإلصالح دون أي مقابل أو عوض عن األتعاب العائلية واإلجتماعية إن مؤسسة إمام تقدم إستشاراهتا 
كإجراء إتصاالت ابهضة أو مراسالت مسجلة أو تصديقات رمسية أو تكليف أشخاص مبهمات خدماتية   كاليف املاديةشيئاً من التتكّلف بعض احلاالت 

 .وحسب كل حالة حبالة ره مسؤول مكتب الشؤون العائليةوغري ذلك مما يشّخصه ويقدّ أو استصدار واثئق أو خدمات سكراترية خاصة 
 دفع:طريقة ال
o  كذلك النقد.و تتوفر مجيع وسائل التبادل املايل املتاحة كالشيكات البنكية أو احلواالت الربيدية أو بطاقات اإلئتمان أو الدفع اآليل عرب االنرتنت 

 ملزيد من املعلومات وكيفية اإلجراء ميكن اإلتصال ابملؤسسة هاتفياً والتحدث مع قسم اإلستعالمات.

o  وجدتة يكون املوّقع مسؤوالً ابلوفاء عن مجيع ما يلزمه املكتب من تكاليف إن ابلتوقيع على اإلستمار. 

 ملاذا هذه اإلستمارة؟
 لعدة أسباب، منها: أ عّدت هذه اإلستمارة

 توثيق احلالة وأرشفتها والرجوع إليها عند احلاجة.ل (1

 للتأكد من صحة املدعيات وللتثّبت. (2

 للموضوعية ولعدم هدر الوقت واجلهود. حصر اخلالف يف أصل احلقوق والواجبات حفظاً  (3

 مجيع اجلوانب. اخلالف من مساعدة العاملني على فهم أوسع للخالف وطريف  (4

 لنتمكن من اخلدمة بشكل أفضل. بدقة اتمة ذل دقائق مللئها مول من مجيع املتقدمني التعاون ببفاملأ
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 تعريفات
 ذات العالقة ابخلالف أو املذكورة يف هذه اإلستمارة تعريف ببعض املصطلحات الشرعية

اصيل بعضها، لذا كل يرجع اء يف تفحسبما هي مذكورة يف املوسوعات الفقهية ملدرسة أهل البيت عليهم السالم. وقد خيتلف الفقهأتت هنا )هذه التعريفات 
 اىل مرجع تقليده يف مثل ذلك(

 يف حكم  قة  املطل   تبقى فيه. و ويكون قاصداً له: "زوجيت طالق" اهَدينالزوج. فيقول أمام الش إرادةى وهو أن يقع الطالق بناء عل :الرجعي الطالق
تعتد جعياً هو أن وحكم املطلقة ر  .ةما دامت يف العدّ  على الرجوع ما يدلّ  و بفعل  ىل ذمته ابلتلفظ أإوللزوج أن يرجعها  ،ةالزوجة ما دامت يف العدّ 

 وإال ت عد انشزاً وتسقط نفقتها.ه كما ال جيوز هلا أن خترج إال إبذن  .إخراجها منه للزوج وال جيوز زوجهايف بيت 
 ديد، وال جيوز للمطلق أن يرجع فيه إىل مطلقته من دون عقد زواج ج. لبذوفيه بني الزوجني، وهو طالق نتيجة كراهة متبادلة  :باراهم  الق ال  ط

 حىت لو كان أثناء عدهتا.
 طلب منه أن يطلقها. ، فتبنشوزها على حقوق زوجها ملل ها على املعصيةحت  قد وهو يكون بطلب من الزوجة الكارهة للزوج لدرجة  لعي:لطالق اخل خ ا

 وال جيوز للمطلق أن يرجع فيه إىل مطلقته من دون عقد زواج جديد، حىت لو كان أثناء عدهتا. فيطلقها. ،منه وقبول  ل منها ويتم ببذ
 ال جيوز و وهو الطالق الذي حيكم به احلاكم الشرعي )الفقيه( بعد رفع الزوجة أمرها إليه، بسبب نشوز الزوج بعدم أتديته حقوقها.  الق احلاكم:ط

 للمطلق أن يرجع فيه إىل مطلقته من دون عقد زواج جديد، حىت لو كان أثناء عدهتا.
 هتاء عدّ تتزوج قبل انتها نأ أو املتوىف عنها زوج ها قةال جيوز للمطل  و  ابملرأة بعد طالقها أو بعد وفاة زوجها. ختتصّ  دةهي فرتة زمنية حمدّ لِعدَّة: ا .

داد. قحبال زوجها املطلّل  شرعاً ال تزال يففاملطل قة هي   ، وهي مبثابة زوجة. أما املتوىف عنها زوج ها فلها فرتة حل
 وليس من القة من حني وقوع الطوتبدأ العدّ  .، وإال فبمبضي ثالثة أشهرهتامرات فتنتهي بذلك عدّ أن ترى دم احليض ثالث  :ة املطلقةد  ع ،

 ساعة علمها به.
 أن تضع محلها ة احلامل:د  ع. 
 شهرأثالثة  :غريهة من ال حتيض ملرض و د  ع. 
 مدة طويلة حىت لو علمت بعد ،ةوفاحني المن  ال ،أربعة أشهر وعشرة أايم من حني علمها ابلوفاة :إن مل تكن حامالا  ة املتوىف عنها زوجهاد  ع. 

 وإال فبمضي ثالثة أشهر. هتاأن ترى دم احليض ثالث مرات فتنتهي بذلك عدّ  :املطلقة بطالق احلاكمة د  ع ، 

 ال عدة على اليائس. ة اليائس:د  ع 
 اال عدة على غري املدخول هب ة غري املدخول هبا:د  ع. 
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 طلب إيقاع طالقستمارة ا
 (وإن استتبع إحلاق صفحة إضافية لإلستمارة على قدر ممكنهم هذه اإلستمارة والسعي مبلئ الفراغات أبفقراءة و مالحظة: يرجى التأكد من )

مكتب اإلرتباط ابملرجعية  أتقدم إىل الوكيل الشرعي يف مؤسسة إمام/ ________________________________________:إنين
 إبيقاع الطالق شرعاً.  خالفنا العائلي يكا الشمالية، للمساعدة يف حلر الشيعة يف أم الدينية العليا للمسلمني

 :موضوع اخلالف
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 :أسباب اخلالف
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 : نتائج اخلالف
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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 يفخ اخلالف:رخ طخ معلومات عن 

 الزوج ةالزوج 
   اإلسم

   إسم األب

   الكنية

   مكان الوالدة

   أتريخ الوالدة

   اجلنسية احلالية

   اجلنسية األصلية

   املنزلرقم هاتف 

   رقم هاتف النقال

 _________________________  عنوان السكن
 _________________________ 

 _________________________ 
_________________________ 

   بريد ألكرتوين

   العمل/املهنة

 □فوق       /     □متوسط      /     □دون  □فوق       /     □متوسط      /     □دون  الدخل السنوي

   □دون      /     □متوسطة      /     □جامعي    □دون      /     □متوسطة      /     □جامعي  املستوى الدراسي

   

   

 :معلومات إضافية

 __________________________ مكان عقد الزواج:   ___________________________:  اتريخ الزواج
 ______________________________________________________________________املعجل:  املهر

 _______________________________________________________________هل مت استالمه؟ 
 ______________________________________________________________________املهر املؤجل: 

 _______________________________________________________________؟ هل مت استالمه
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 : والتفاصيل املطلوبة مساءاأليرجى ذكر  ،□نعم  ، □ليس بعد  هل أمثر هذا الزواج أبطفال؟ 
 ________اجلنس  _________________اتريخ الوالدة  _____________________________االسم  (1
 ________اجلنس  _________________اتريخ الوالدة  _____________________________االسم  (2
 ________اجلنس  _________________اتريخ الوالدة  _____________________________االسم  (3
 ________اجلنس  _________________اتريخ الوالدة  _____________________________االسم  (4
 ________اجلنس  _________________اتريخ الوالدة  _____________________________االسم  (5

 
 ؟□ اً اثنياً طالق      ، □ الً اً أو طالق    :كانهل  ف ،جابة نعمانت اإلك  ذاإ .□نعم  ، □كال   ؟أن حصل للزوجني احلاليني طالق سابق هل سبق

  ات:يمن اتفاق هناك ذا كان، وإة الرجوعيوكيف السابقسباب الطالق أذكر بعض أ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 :فـــــــ نعمإن كان  ؟□نعم   ،□ كال    ؟من قبل هبذا اخلصوصجهة  أو شخص  ما ت مراجعة تّ هل 

 _____________________________________________________________ أذكر اإلسم والصفة:
 _______________________________________________________________ :  اتريخ املراجعة

 _______________________________________________________________ : املراجعةكان م
  _____________________________________________________________ : ماذا كانت النتيجة

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
 الواثئق املرفقة:

 أ رفق  مع هذا الطلب صورة عن الواثئق التالية:
1) _____________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________  

3) _____________________________________________________________________  
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 :، وتوكيل وختويلدإقرار وتعه  

أ وّكل وأ خّول  يننإكما   .أي خالف أو خطأصّحة مجيع ما أدليت  به وأحتّمل مسؤولية قرُّ بستمارة، وأ  ت  وفهمت  مجيع ما ورد يف هذه االأدانه، قرأ ع  املوقّ  يننإ
رعاً وقانوانً جبميع ما يلزمين املكتب به د شأتعهّ الوكيل الشرعي أو َمن يكّلفه لتنجيز هذه املعاملة توكياًل وختوياًل شرعيًا وقانونياً للقيام مبا يلزم ابلنيابة عين. و 

 عت:وهلذا وقّ من إلتزامات مالية ومعنوية لتنجيز هذه املعاملة وإتامها 
 

  _____________التاريخ:  ____________________التوقيع:   ____________: ______________االسم الكامل

 
 

 

 خاص ابملكتب
  ________ _________________________________________________________الطلب بتأريخ مت استالم 

  ___________________________________________________________: )اذكر االسم الكامل(استلمه وقد 
 : اجلهة الشرعيةمالحظات 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  


