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 اإلستمارةةّقبلّأنّمتألّمالحظاتّهامّ 

ّ
ّمالحظاتّ:

 عليها.  وقيعبعد ملئها والت    إال  ستمارة شرع العمل هبذه اإلال ي   (1
 ستمارة. َعني على اإلاملوق    َت جيب إرفاق صورة عن هوي   (2
 . إن يوجد سابق طالق  أو زواج  جيب إرفاق صورة عن وثيقة  (3
 . كاإلعتزال أو الوفاة مثالا   ضرورة ذلك  لعدم أو تقدمي ما يلزم    )وهو الوالد أو اجلد  من طرف األب( الباكر  الفتاة ول  جيب إحراز موافقة   (4
 . اين زواج قائمرَ على سَ  ة تدل  واثئق قانوني   هناك  كون ت ال  أن (5
 ة. اخلريي  ربعات ل اهلبات والت  تقب  ت  إن ه   إال    زواج وثيقةإجراء الز واج أو على استصدار   على  رسوم  ت تقاضىال  (6
  إال  صاحبها،  رضا دون   من  جهة ةأي    هبا  د والتزو   أحد  عليها  ع يطل    سة، والاملؤس  فيها من معلومات ستكون من خمتص ات  د  ر  ستمارة وما يَ اإل هذه (7

ا ال تعاد لصاحبها حتت أي  شرط.   سة.لزمة للمؤس  نة م  معي    ةقانوني   أو  ةشرعي   ضرورة اقتضت  إذا  كما إّن 

ّّ:والواجباتّالز وجيةّيفّاإلسالمّّاحلقوقّّأهمّ 
ا ذلك  وال جتب الن   أن املتعارف. حة حسب الش  وج فقط وهي تشمل املسكن واملأكل وامللبس والص  فقة على الز  جتب الن   (1 فقة على الز وجة، وإّن 

 يرجع إىل الت وافق بني الط رفني. 
 لوك احلسن. املعاشرة ابملعروف من حيث االحرتام املتبادل والس   (2

 جيب على الط رفني تلبية احلاجة اجلنسي ة لبعضهما البعض إال  إذا كان هناك عذر موج ه.  (3
 . وعدم مغادرة بيت الز وجي ة من دون إذنحقوق األسرة وحرمتها   وج فيما خيص  وجة للز  طاعة الز   (4

 مراجعة الكتب الفقهي ة لإلط الع والوقوف على الت فاصيل.   ابلز واج جيدر ابلر اغبني 

ّّ:والواجباتّيفّقانونّاألحوالّالش خصي ةّيفّالوالايتّاملت حدةّّاحلقوقّّأهم
عارٍف  واج مشاورة خمتص   إن  قوانني األحوال الش خصي ة يف الوالايت املت حدة األمريكية خيتلف يف تفاصيله من والية ألخرى. وعليه، حري  قبل إجراء عقد الز  

ت الش خصي ة  جني اإلط  و هناك الكثري من األمور الت  يستحسن ابلز  ، فذات العالقة  بقوانني الواليةوعامٍل   الع عليها ال سي ما تلك الت  ختص ممارسة احلراي 
 واملمتلكات وحقوق األطفال وما شابه.  

ّّ:إت فاقي ةّعقدّزواجّاسالمي
قانوين أعد ه عدد من اخلرباء يف قوانني األحوال الشخصية ويف الش ريعة اإلسالمية. النموذج  -حيسن ابلر اغبني ابلز واج اإلطالع على ّنوذج عقد زواج شرعي

 marriage-us.org/islamic-amhttps://imمتوف ر على موقع املؤس سة من خالل الوصلة الت الية: 

https://imam-us.org/islamic-marriage
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 إستمارةّطلبّإجراءّعقدّزواجّشرعّي

 وجّ:زّ ــّةّالّّــ ويـّه

   _________________________________  سم العائلة ا   ______________________________ السما

 ___________________________________    األم سما ____________________________    األب سما

 ___________________________________   املذهب  ________________________  ______ اينةالد  

 ________________________________  مكان الوالدة:  __________________________  أتريخ الوالدة  

 _______________ __ ________________   ة أخرىجنسي   ____  ___ ______________________ ة  اجلنسي  

 □ل  متأه      □أرمل     □ق مطل         □أعزب    الوضع االجتماعي:  

 ____________________________________________________________    الرمسي الربيدي العنوان

  ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________    قالالن   اهلاتف رقم _____________________    الثابت اهلاتف رقم

 _________________________________________________________________    االلكرتوين الربيد

** * 

ّةّ:ـوجزّ ـّالّّّةـّهويّ 

   _________________________________  سم العائلة ا   ______________________________السم ا

 ___________________________________  األم   سما ____________________________  األب   سما

 ___________________________________   املذهب  ______________________________  الداينة

 ________________________________  مكان الوالدة:  __________________________  أتريخ الوالدة  

 _______________________________   ة أخرىجنسي   _______  ___ ___________________ ة  اجلنسي  



 

 

 3  من 3 صفحة        ٢٠٢٠| حتديث  www.imam-us.org سة إمام | | مؤس   طلب إجراء عقد زواج شرعيإستمارة 

 □ ة لمتأه      □   ةأرمل    □ ة قمطل         □   عزابء  االجتماعي:   الوضع 

 _______  __________________________________________________________الرمسي   الربيدي العنوان

  ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________  النقال   اهلاتف رقم _____________________  الثابت   اهلاتف رقم

 _________________________________________________________________  االلكرتوين   الربيد

 *** 

ّهّ:ـّي ّلّ عّ ّقّ ـّفّ تـّ مّ الّ ّّـرّ هّ مّ الّ 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________   

 .   □عند أقرب األجلني   ،   □عند املطالبة   ،  □عند القدرة واالستطاعة   تستحقه:  

 *** 

 . نْي عَ ة املوق   هي صحيحة وعلى مسؤولي  يف هذه اإلستمارة هبا  اْلم دىلاملعلومات  كل    صوص واملالحظات، وإن  قراءة وفهم كامل الن   لقد ت  

__________________________    ____________________ __    ____________ _____ __ 

 الت أريخ      الت وقيع      لزوج  سم الكامل لاال

__________________________    ____________________ __    ____________ _____ __ 

 الت أريخ      الت وقيع      لزوج  سم الكامل لاال

------------------------- ----------------------------------------- ---------------- 

ّابملكتبّفقّطّخاصّ 
 

   ___________________ لب  أتريخ استالم الط     __________________________________ لب سم مستلم الط  ا


