مؤسّسةّاإلمامّاملهدي(عج)ّللمرجعيّـ ّة
مكتبّالشؤونّالعائليةّواإلجتماعية

إستمارة ّ
طلبّإجراءّعقدّزواجّشرعيّ

---------------------------------------------------يرجىّبعدّملئّهذهّاإلستمارةّإرساهلاّإىلّّ :

مكتبّالشؤونّالعائليةّواإلجتماعيةّيفّمؤسّسةّإما ّم ّ

عربّاإلميي ّل

info@imam-us.org

اوّعربّالربي ّد

22000 Garrison St., Dearborn, MI 48124

ملزيدّمنّاملعلوماتّإتصلواّعلىّالرقم ّ+1(313) 562-4626

مالحظاتّهامّةّقبلّأنّمتألّاإلستمارة
ّ

مالحظاتّ ّ:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

ال يشرع العمل هبذه اإلستمارة إال بعد ملئها والتوقيع عليها.
جيب إرفاق صورة عن هوي َت املوق َعني على اإلستمارة.
جيب إرفاق صورة عن وثيقة زواج أو طالق سابق إن يوجد.
جيب إحراز موافقة ول الفتاة الباكر (وهو الوالد أو اجلد من طرف األب) أو تقدمي ما يلزم لعدم ضرورة ذلك كاإلعتزال أو الوفاة مثالا.
أن ال تكون هناك واثئق قانونية تدل على َسَراين زواج قائم.
ال تتقاضى رسوم على إجراء الزواج أو على استصدار وثيقة زواج إال إنه تتقبل اهلبات والتربعات اخلريية.
هذه اإلستمارة وما يَرد فيها من معلومات ستكون من خمتصات املؤسسة ،وال يطلع عليها أحد والتزود هبا أية جهة من دون رضا صاحبها ،إال
إذا اقتضت ضرورة شرعية أو قانونية معينة ملزمة للمؤسسة .كما إّنا ال تعاد لصاحبها حتت أي شرط.

أهمّّاحلقوقّوالواجباتّالزوجيةّيفّاإلسالمّ ّ:
 )1جتب النفقة على الزوج فقط وهي تشمل املسكن واملأكل وامللبس والصحة حسب الشأن املتعارف .وال جتب النفقة على الزوجة ،وإّنا ذلك
يرجع إىل التوافق بني الطرفني.
 )2املعاشرة ابملعروف من حيث االحرتام املتبادل والسلوك احلسن.
 )3جيب على الطرفني تلبية احلاجة اجلنسية لبعضهما البعض إال إذا كان هناك عذر موجه.
 )4طاعة الزوجة للزوج فيما خيص حقوق األسرة وحرمتها وعدم مغادرة بيت الزوجية من دون إذن.
جيدر ابلراغبني ابلزواج مراجعة الكتب الفقهية لإلطالع والوقوف على التفاصيل.

أهمّاحلقوقّوالواجباتّيفّقانونّاألحوالّالشخصيةّيفّالوالايتّاملتحدةّ ّ:
إن قوانني األحوال الشخصية يف الوالايت املتحدة األمريكية خيتلف يف تفاصيله من والية ألخرى .وعليه ،حري قبل إجراء عقد الزواج مشاورة خمتص ٍ
عارف
وعاٍمل بقوانني الوالية ذات العالقة ،فهناك الكثري من األمور الت يستحسن ابلزوجني اإلطالع عليها ال سيما تلك الت ختص ممارسة احلرايت الشخصية
واملمتلكات وحقوق األطفال وما شابه.

إتفاقيةّعقدّزواجّاسالميّ ّ:
حيسن ابلراغبني ابلزواج اإلطالع على ّنوذج عقد زواج شرعي-قانوين أعده عدد من اخلرباء يف قوانني األحوال الشخصية ويف الشريعة اإلسالمية .النموذج
متوفر على موقع املؤسسة من خالل الوصلة

التاليةhttps://imam-us.org/islamic-marriage :
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صفحة  1من 3

إستمارةّطلبّإجراءّعقدّزواجّشرع ّي

هّـويّـةّالّـّزوجّ:

االسم ______________________________

اسم العائلة _________________________________

اسم األب ____________________________

اسم األم ___________________________________

الداينة______________________________

املذهب ___________________________________

أتريخ الوالدة __________________________

مكان الوالدة________________________________ :

اجلنسية _____________________________

جنسية أخرى _________________________________

الوضع االجتماعي:

أعزب □

مطلق □

أرمل □

متأهل □

العنوان الربيدي الرمسي ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
رقم اهلاتف الثابت _____________________

رقم اهلاتف النقال _____________________________

الربيد االلكرتوين _________________________________________________________________
***

هويّـةّّالّـّزوجـةّ ّ:
االسم ______________________________

اسم العائلة _________________________________

اسم األب ____________________________

اسم األم ___________________________________

الداينة______________________________

املذهب ___________________________________

أتريخ الوالدة __________________________

مكان الوالدة________________________________ :

اجلنسية _____________________________

جنسية أخرى _______________________________
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صفحة  2من 3

عزابء □

الوضع االجتماعي:

مطلقة □

أرملة □

متأهلة □

العنوان الربيدي الرمسي _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
رقم اهلاتف الثابت _____________________

رقم اهلاتف النقال _____________________________

الربيد االلكرتوين _________________________________________________________________
***

ّال ّمهّـرّّ ّال ّمتّـفّـقّّ ّعّليّـهّ ّ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
تستحقه:

عند القدرة واالستطاعة □ ،

عند املطالبة □ ،

عند أقرب األجلني □ .

***
لقد ت قراءة وفهم كامل النصوص واملالحظات ،وإن كل املعلومات الْمدىل هبا يف هذه اإلستمارة هي صحيحة وعلى مسؤولية املوق َع ْني.
__________________________
االسم الكامل للزوج

______________________
التوقيع

___________________
التأريخ

__________________________
االسم الكامل للزوج

______________________
التوقيع

___________________
التأريخ

---------------------------------------------------------------------------------طّ
خاصّّابملكتبّفق ّ
اسم مستلم الطلب __________________________________

أتريخ استالم الطلب ___________________
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