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اإثبات عدم النكاح والإع�ضار باملهر

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده.. �أما بعد:
�نتهينا يف �الأعد�د �لثالثة �ل�سابقة من �حلديث عن �إثبات �لنكاح، ويرد للمحاكم 
طلبات ق�سائية تت�سل بعدم �لنكاح �أو باالإع�سار باملهر ونحو ذلك مما يطلبه �أ�سحاب 
�لنكاح  عدم  و�إثبات  �لغر�ض،  لهذ�  نظامي  �أو  �إجر�ئي  متعلق  على  بناًء  �ملر�جعة 

و�الإع�سار باملهر يتم وفق �الإجر�ء�ت �لتالية:

اأوًل: الإجراءات املتبعة باإثبات عدم النكاح والإع�ضار باملهر:

عالقته  يثبت  ما  وبرفقته  عنه،  ينوب  من  �أو  �لعالقة،  �ساحب  ح�سور   -1
و�سخ�سيته.

2- �إح�سار �لبينة �لعادلة �لتي تعرف �ملنهي، وت�سهد على �إنهائه.
3- حتقق �لقا�سي من طلب �ملنهي، و�كتمال متطلباته �ل�رشعية و�لنظامية.

4- ر�سد م�سمون �إنهاء �ملنهي، و�لبينة عليه، وتقرير �لقا�سي �إثبات حتققه.
5- �إ�سد�ر �سك لهذ� �الإنهاء، وذلك عن طريق �لنموذج �ملعد لهذ� �لغر�ض، �أو 

يف �ل�سبط �ملفتوح فيما ال منوذج خا�ض به.
عملية  لتتولى  وجدت  �إن  �الإثبات  هذ�  طالبة  �جلهة  �إلى  �ل�سك  هذ�  بعث   -6

�إكمال �لغر�ض �ملق�سود من هذ� �الإثبات.



د. نا�ضر بن اإبراهيم املحيميد

281العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة 

ثانيًا: التاأ�ضيل الفقهي لإثبات عدم النكاح والإع�ضار باملهر:

�إثبات  �إلى  �ملرء  يحتاج  وقد  �أمر طارئ،  فالزو�ج  �لزوجية،  �ملرء عدم  �الأ�سل يف 
�إذ �حلال يختلف بني �ملتزوج وغري �ملتزوج يف بع�ض  �أمر عليه،  عدم زو�جه، لتوقف 
�الأحكام، فاإذ� تقدم �ملرء طالباً �إثبات عدم زو�جه، وكان هناك ما يدعو لهذ� �لطلب، 
فاإنه يثبت له ذلك حتقيقاً لطلبه �ملر�عى �رشعاً ونظاماً، ويقوم �إثبات ذلك على وفق قو�عد 

�الإثبات �لعامة، و�لبينة �لعادلة �ملحققة لثبوت وحتقق هذ� �الأمر يف �ساحب �لعالقة.
وقد يكون �سبب عدم �لنكاح هو �لفقر، وفقد �لقدرة على �ملهر، ويتطلب �الأمر 
�إثبات �لع�رش باملهر، و�إثبات �لع�رش باملهر قد يكون قبل �لتز�م �ملرء بالعقد و�لزو�ج، 

وقد يكون بعد �لزو�ج، و�لذي بعد �لزو�ج على ق�سمني هما:
1- �الإع�سار باملهر قبل �لدخول.
2- �الإع�سار باملهر بعد �لدخول.

فاإذ� كان �الإع�سار باملهر قبل �لدخول، فاإنه يعطى مهلًة يقررها �لقا�سي جلمع �ملهر، 
فاإن وفى باملهر و�إال فاإن للزوجة �ملطالبة بالف�سخ، وذلك الأنه قد تعذر �لو�سول �إلى 
عو�ض �لعقد قبل ت�سليم �ملعّو�ض، فكان لها �لف�سخ، كما لو �أع�رش �مل�سرتي بالثمن 

قبل ت�سليم �ملبيع.
وقال بع�ض �حلنابلة: �إنه ال ف�سخ لها عند �الإع�سار باملهر قبل �لدخول مطلقاً.

و�إما �إن كان �الإع�سار باملهر بعد �لدخول فعلى وجهني؛ مبنيني على منع �لزوجة 
نف�سها، فاإن كان لها منع نف�سها بعد �لدخول، فلها �لف�سخ كما قبل �لدخول. و�إن مل 
�إفال�ض و�إع�سار  على  قيا�ساً  �لف�سخ،  لها  فلي�ض  �لدخول،  بعد  نف�سها  لها منع  يكون 

�لزوج بدين للزوجة �آخر غري �ملهر.
وال يجوز �لف�سخ �إال بحكم حاكم؛ الأنه جمتهد فيه))).

)1) املغني 172/10.
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ثالثًا: التاأ�ضيل النظامي لإثبات عدم النكاح والإع�ضار باملهر:

خطاب  على  �ملعطوف  1401/8/1هـ  يف  133/ت  رقم  �لتعميم  جاء  لقد 
رقم  و�الإر�ساد  و�لدعوة  و�الإفتاء  �لعلمية  �لبحوث  الإد�ر�ت  �لعام  �لرئي�ض  �سماحة 
1/1646 يف 1401/6/29هـ املت�سمن بيان ال�رشوط املطلوبة يف امل�ستحق لإعانة 

�ملتزوجني وهي كما يلي:
1- �أن يكون �لزوج و�لزوجة �سعوديني.

2- �أن يثبت عجز �لزوج عن �ملهر لدى �إحدى �ملحاكم �ل�رشعية.
3- �أن يقدم وثيقة م�سدقة من قا�سي بلده تت�سمن �إثبات عقد �لنكاح، وعدم 

دخوله بالزوجة، لعجزه عن �ملهر.
4- �أن يكون مل ي�سبق �أن تزوج، �أو تزوج ولكن ماتت زوجته.

5- �أن يح�رش وثيقة من �إمام �مل�سجد �ملجاور له تثبت حمافظته على �ل�سلو�ت 
�خلم�ض يف جماعة م�سدقة من حمكمة �لبلدة.

ويتولى ف�سيلة رئي�ض حمكمة �ل�سمان و�الأنكحة بالريا�ض ��ستقبال هذه �لطلبات، 
ودر��ستها، و�رشف �مل�ساعدة �لالزمة للم�ستحق؛ مع �لتنويه باأنه لن يلتفت �إلى �أي 

طلب غري م�ستكمل لل�رشوط املو�سحة اأعاله))).
يكون  �أن  �ملت�سمن  �لتعميم رقم 12/148/ت يف 1401/8/18هـ  كما جاء 
ينتج عنه  قد  بها �سكوك؛ الأن ذلك  �حلاجة حمرر�ً وفق منوذج، وال يخرج  �إثبات 

ت�سويرها و�إ�ساءة ��ستعمالها))).

)2) الت�ضنيف املو�ضوعي 479/5.

)3) الت�ضنيف املو�ضوعي 482/5.
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رابعًا: �ضورة �ضبط اإثبات عدم النكاح

�أنا  فلدي  وبعد.  بعده،  نبي  ال  من  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  وحده،  هلل  �حلمد 
.................. )��سم �لقا�سي و�ملحكمة( ح�رش ............... )��سم �ملنهي رباعياً( 

يحمل ............... و�أنهى قائاًل: لقد طلب مني ............... )��سم �جلهة �لطالبة( 
يف   ............. برقم  منهم  �ل�سادر  �خلطاب  مبوجب  وذلك  زو�جي،  عدم  �إثبات 
�أنهي، فجرى �الطالع على �خلطاب  �إثبات ذلك، هكذ�  �أطلب   ......................

لل�سهادة  معه  �ملنهي  �أح�رش  كما  عليه،  عطف  ملا  مطابقاً  فوجدته  �أعاله،  �إليه  �مل�سار 
 ...................... يحمل  فالن  بن  ...................... وفالن  يحمل  فالن  بن  فالن 
�أبناء  �إننا من  �إننا نعرف �ملنهي فالن بن فالن معرفة تامة؛ حيث  وقد �سهد� قائلني: 
عمه وهو خاطب للمر�أة فالنة بنت فالن، ومل يعقد عليها بعد، ومل ي�سبق له �أن تزوج 
ما  فبناء على  بن فالن،  بن فالن، وفالن  قبل فالن  �سهد� وعدال من  مطلقاً، هكذ� 
�سلف، فقد ثبت لدي �أن �ملنهي مل ي�سبق له �لزو�ج، ومل يعقد علي �أي �مر�أة حتى 

تاريخه، وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

حرر يف:  /   /  14هـ.
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خام�ضًا: �ضورة �ضبط اإثبات حياة وعدم زواج اأو توظف

اململكة العربية ال�ضعودية              الرقم: .....................

وزارة العدل                                           التاريخ: ....................

املحكمة ......................                 اجللد: .....................

�ضبط اإثبات))): حياة وعدم زواج اأو توظف

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سولنا حممد، وبعد:
فلدي �أنا ................. )��سم �لقا�سي و�ملحكمة( بناء على خطاب .................. 

�ملت�سمن طلب �إثبات حياة �ملر�أة .................. و�أنها مل تتزوج �أو تتوظف.
و�أنهت   .................. .................. �سعودية �جلن�سية مبوجب  �ملر�أة  ح�رشت 
ومل  �أتزوج،  مل  و�إنني  حياتي،  �إثبات   .................. �إد�رة  مني  طلب  لقد  قائلة 
�أتوظف حتى �الآن، �أطلب �إثبات ذلك، وبطلب �لبينة للتعريف بها، و�ل�سهادة على 
ما ذكر �أح�رشت كاًل من .................. �سعودي �جلن�سية مبوجب .................. 
و .................. �سعودي �جلن�سية مبوجب .................. وبا�ست�سهادهما �سهد كل 
قبل  من  �ل�ساهدين  تعديل  وجرى  بعاليه.  ذكر  ما  ب�سحة  �نفر�د  على  منهما  و�حد 

.................. )فالن بن فالن( و.................. )فالن بن فالن(.

وبناء على ما تقدم، فقد ثبت لدي حتقق حياة �ملنهية فالنة بنت فالن، و�أنها مل 
تتزوج، �أو تتوظف حتى تاريخه، وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى 

�آله و�سحبه و�سلم. حرر يف:   /   /  14هـ.

�ملزكي �ملزكي   �ساهد   �ساهد   �ملنهية 

رئي�ض/قا�سي �خلتم �لر�سمي   كاتب �ل�سبط  

)4) نموذج ر�ضمي معتمد من قِبل وزارة العدل برقم م/18.
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�ضاد�ضًا: �ضورة �ضبط اإثبات احلاجة مل�ضاعدة الزواج

اململكة العربية ال�ضعودية              الرقم: .....................

وزارة العدل                                           التاريخ: ....................

املحكمة ......................                 اجللد: .....................

�ضبط اإثبات))): حياة وعدم زواج اأو توظف

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سولنا حممد، وبعد:
فلدي �أنا )��سم �لقا�سي و�ملحكمة( بناء على �خلطاب �لو�رد لنا من ....... برقم 
�لزو�ج  مل�ساعدة  بن فالن(  �إثبات حاجة )فالن  �ملت�سمن طلب   .......... ........ يف 

........... �ملنهي رباعياً( �سعودي �جلن�سية مبوجب بطاقة �الأحو�ل رقم  ح�رش )��سم 
�أ�ستطيع ذلك، و�أنا  �إنني رجل فقري ال  �لزو�ج وحيث  �أرغب يف  �إنني  قائاًل:  و�أنهى 
حمتاج مل�ساعدة �ملتزوجني .................. �أطلب �إثبات ذلك، وبطلب �لبينة للتعريف 
به و�ل�سهادة على ما ذكر �أح�رش كاًل من فالن بن فالن �سعودي �جلن�سية مبوجب بطاقة 
�الأحو�ل رقم .................. وفالن بن فالن �سعودي �جلن�سية مبوجب بطاقة �الأحو�ل 
رقم .................. وبا�ست�سهادهما �سهد كل و�حد منهما على �نفر�د ب�سحة ما ذكر 

بعاليه. وجرى تعديل �ل�ساهدين من ِقبل فالن بن فالن وفالن بن فالن.
وبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي �أن �ملنهي �ملذكور �أعاله يحتاج مل�ساعدة �لزو�ج، 
وذلك ح�سب ما �سهد به �ل�ساهد�ن �ملذكور�ن �أعاله، وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على 

نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف:  /  /  14هـ.
�ملزكي �ملزكي   �ساهد   �ساهد   �ملنهي 

رئي�ض/قا�سي �خلتم �لر�سمي   كاتب �ل�سبط  

)5) منوذج ر�ضمي معتمد من ِقبل وزارة العدل برقم م/18.
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�ضابعًا: �ضورة �ضبط اإثبات اإع�ضار باملهر

اململكة العربية ال�ضعودية              الرقم: .....................

وزارة العدل                                           التاريخ: ....................

املحكمة ......................                 اجللد: .....................

�ضبط اإثبات))): اإع�ضار باملهر لال�ضتفادة من اإعانة الزواج

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سولنا حممد، وبعد. فلدي �أنا )��سم �لقا�سي 

و�ملحكمة( بناًء على �خلطاب �لو�رد لنا من .................... )ف�سيلة رئي�ض �ملحاكم 

�ل�رشعية .................... ( برقم ....................  وتاريخ ....................  �ملت�سمن 

طلب �إثبات ....................  )�إع�سار فالن بن فالن لال�ستفادة من �إعانة �لزو�ج(.

مبوجب  �جلن�سية  �سعودي  فالن(  بن  )فالن    .................... ح�رش  فقد  وعليه 

....................  )�حلفيظة( رقم ....................  وتاريخ ....................  �سجل 

على  يل  �لعقد  مت  )لقد    .................... قائاًل  و�أنهى   ...................

برقم    .................... من  �ل�سادر  �لزو�ج  عقد  مبوجب  فالن  بنت  فالنة  �ملر�أة 

مع  �تفقت  وقد  �الآن،  حتى  بها  �أدخل  ومل    .................... يف    ....................

ي�سبق  مل  و�إنه  �سيء،  �أي  منه  �أ�سّلم  مل    .................... وقدره  مهر  على  وليها 

ذلك(  �إثبات  �أطلب  �سد�ده  �أ�ستطيع  ال  �ملهر  هذ�  يف  مع�رش  و�أنا  �لزو�ج،  يل 

كاًل  �أح�رش  ذكر،  ما  على  و�ل�سهادة  به،  للتعريف  �لبينة  وبطلب    ....................

)6) نموذج رسمي معتمد من قِبل وزارة العدل برقم )ع/م/18(.
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  .................... �جلن�سية مبوجب  �سعودي  بن فالن(  ....................  )فالن  من 

�ملولود    .................... �سجل    .................... تاريخ    .................... رقم 

�ت�ساله  وجهة    .................... �ملقيم    .................... ومهنته    ....................

�جلن�سية  �سعودي  فالن(  بن  فالن   .................... و    .................... باملنهي 

مبوجب ...................... رقم ....................  وتاريخ ....................  

�سجل ....................  ومهنته ...................... �ملقيم ....................  

منهما على  و�حد  �سهد كل  وبا�ست�سهادهما    .................... باملنهي  �ت�ساله  وجهة 

�نفر�د ب�سحة ما ذكر، وقد جرى تعديل �ل�ساهدين من قبل ....................  )فالن 

بن فالن( �سعودي �جلن�سية مبوجب ....................  رقم ....................  وتاريخ 

....................  �سجل ....................  وبناء على ما تقدم )فقد ثبت لدي �سحة 

ما �سهد به �ل�ساهد�ن �ملذكور�ن �أعاله من عقد �ملنهي على �ملر�أة، و�إع�ساره مبهرها، 

و�أنه مل يدخل بها، ومل ي�سبق له �لزو�ج( وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد، 

وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف:   /   /  14هـ.

�ملزكي �ملزكي  �ل�ساهد   �ل�ساهد   �ملنهي/ �ملنهية  

�خلتم �لكاتب        رئي�ض/ قا�سي   
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وقفة:

�لنكاح من �ل�رشوريات �لتي دعت لها �ل�رشيعة يف �لعموم، وعو�ر�سه ومو�نعه 
مما يجب �ل�سعي لدفعها، و�لق�ساء قد جاء معيناً على حتقيق �لنكاح و�إثباته على وفق 
�لطرق �ل�رشعية و�لق�سائية �ملعتربة، هذ� ما لزم �إي�ساحه و�هلل �ملوّفق و�سلى �هلل على 

�سيدنا حممد.


