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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ْ{َوَرح َمةَْمَودَّةْ َْبي َنُكم َْوَجَعَلِْإَلي هاِْلَتس ُكنواَْأْزواجًاَْأْنُفِسُكمْ ِْمنْ َْلُكم َْخَلَقَْأنْ ْآياتـِِهْ}َوِمنْ 

ْاآلَخر(ْالّنص ِفْيفْاهلَلَْفْلَيتَّقِِْْديِنه،ِْنص َفَْأح َرَزَْفَقد َْتَزوََّجْ)َمنْ ْ)ص(:ْاألكرمْْالنيبْْوعن

  يـالمــد زواج إسـعق إتفاقية
 

تأريخ اه بــا أدنـتفاصيلهم ةاملذكورني املؤمَنني وَجن الّزِم ن كلّ ارــعقد ق مّتفقد ى اهلل عليه وآله، صّلد حمّمه ـتعاىل وسّنة نبّيسبحانه وعلى كتاب اهلل 

 ،----------------------------------------ة، يف مدينة ميالدّي --------------------------ة، املوافق هجرّي -----------------------------

ها يف هذه الوثيقة، وفقًا فق عليها واملشار إليروط املّتوبالّش،  ----------------------------------دولة  ،--------------------------------والية

  الم.أهل البيت عليهم الّسفقه مدرسة  ريعة اإلسالمية وعلىللّش

 الزوجة الزوج
 اإلسم: اإلسم:

 إسم العائلة: إسم العائلة:

 تأريخ الوالدة: تأريخ الوالدة:

 مكان الوالدة: مكان الوالدة:

  

 

 رـــْهـَمالـ
 ل:املعّج

 ل:املؤّج

 عند املطالبة.       عند القدرة واالستطاعة.       ني )الطالق أو املوت(عند أقرب األجَل       : يستحّق

 
 اـالشروط املتفق عليه

علماء املؤمتر العاشر جمللس توصيات   املؤمترون املشاركون يف جتماعية، فقد أقّراإلين للخدمة من املتصّد كثرينتيجًة لدراسات وجتارب مريرة مّر بها 

ضرر حمتمل  وجي وإبعاده عن أّيًا يف حتقيق سعادة البيت الّزل عاماًل مهّممراعاتها تشّك أماًل بأّن روط،الّش مالية هذهكا الّشرييعة يف أماملسلمني الّش

وجني بل ختضع إلرادتهما من الّز ليست إلزامية ألّي، وأهل خربة واختصاصلدن قرتحة من روط هي شروط ُمهذه الّش الي فإّنوبالّت .بإذنه تعاىل

الع ّطإلاواج، ني على عقد الّزَلقبرفني امُللذا يرجى من الّط ضيف إليه فقط.جل أو ُأيف هذا الّس َديِّوجان وُقما توافق عليه الّزها املعترب من وإّن وموافقتهما. 

خصية املعتمدة لدى حكومة الوالية ملعرفة على قوانني األحوال الّشالع ى تفاصيل احلقوق والواجبات وأخالقيات العالقة الزوجية. كما يرجى اإلّطعل

 وبناًء عليه:ة أيضًا. احية القانونّياحلقوق والواجبات من الّن

إّلا  بعدم استخدامها مشروطًةتوكيل  للغري يف طالق نفسها الللزوجة يف عقد الّزواج وكالًة غري قابلة للعزل مع حّق  الزوُجأعطى فقد  ❖

 بإشراف عامل دين مؤّهل أو خمتّص بالّشؤون الّدينية والّشرعية وفقًا لفقه مذهب أهل البيت )ع( لضمان صّحة وسالمة استخدام الوكالة يف

 . موردها

 :املوّقع عليها أدناه الّشروطحتّقق أحد  عندوأّن هذه الوكالة املعطاة يف هذا العقد إّنما هي لالستعمال  ❖
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 الشروط الزوج توقيع الزوجةقيع تو

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

وجة وج عن اإلنفاق على الّزإمتناع الّز (1

شهرًا مهما كانت  ------------- ة ملّد

األسباب مع عدم إمكان إلزامه أو 

 . فقةلتزامه بالّنإ

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

ة مّد وجةة الّزوج عن جمامعإمتناع الّز (2

دون عذر  شهرًا -------------------

 شرعي.

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

ية إىل إساءة وج املؤّدأخالق الّز وءس (3

وجة لدرجة ال تقدر معه معاشرة الّز

وجية أو اخلوف على استمرار احلياة الّز

 على نفسها منه. 

 ------------------------------------------- ---- ------------------------------------ 
وج بأمراض تنطوي على إصابة الّز (4

 وجة.خماطر للّز

 -------------------------------------------  ---------------------------------------- 
وج يف احلاالت اليت ال يكون جنون الّز (5

 فيها فسخ.

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

إذا واج أو وج بالعقم بعد الّزإصابة الّز (6

ا يستحيل معه اإلجناب، ن أثناءه مّمتبّي

 منهما. يةذّر يف حالة عدم وجود

 -------------------------------------------  ---------------------------------------- 
وجة وج ملدة ال تطيق معه الّزسجن الّز (7

 االصطبار.

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

نوع من أنواع  وج على أّيإدمان الّز (8

ا جيعل احلياة ، مّماإلدمان املضّر

صعب االستمرار فيها وأمرًا يالعائلية 

 وجة.ًا على الّزشاّق

 -------------------------------------------  ---------------------------------------- 
ة سنة بعد وج وانقطاع خربه ملّدغياب الّز (9

 ن.بّيتال

 -------------------------------------------  ---------------------------------------- 
وج زوجة أخرى دون رضى خاذ الّزإّت (10

 وجة.الّز
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 ينية.الّدممارسة واجباتها  إذا منعها من (11 ----------------------------------------  ------------------------------------------- 

 -------------------------------------------  ---------------------------------------- 
قها مدنيًا وامتنع من فيما إذا طّل (12

 تطليقها شرعًا. 

 أخرى شروط الزوج توقيع الزوجةتوقيع 

 ----------------------  --------------------- 
13)  ------------------------------------------------------------------------

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

 ----------------------  --------------------- 
14)  ------------------------------------------------------------------------

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

 ----------------------  --------------------- 
15)  ----------------------------------------------------------------- -------

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

  مالحظات:

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

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

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

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

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

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

 اتـــالتوقيع

  الكامل اإلسم التوقيع التأريخ

 زوجـلا ---------------------------------------------------------------  ---------------------  ---------------------- 

 الزوجة ---------------------------------------------------------------  ---------------------  ---------------------- 

 ةـالزوج ولّي ---------------------------------------------------------------  ---------------------  ---------------------- 

 دــشاه ---------------------------------------------------------------  ---------------------  ---------------------- 

 دــشاه ---------------------------------------------------------------  ---------------------  ---------------------- 
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 اجلهة الشرعية

 سم العائلة:ا االسم:

 فة:الّص

 العنوان الربيدي: 

 الربيد االلكرتوني: رقم اهلاتف:

 

 

 وقيع:الّت

  

 اخلتم

 

 

 أريخ:الّت

 املكان: 

 
 مالحظات أخرى:

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

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

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

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

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

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

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

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

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


