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 التراث في برلين سة مؤس  

 
 مكتب الشؤون العائلية واإلجتماعية 

 

 إستمارة
 طلب إجراء عقد زواج شرعي 

 
 

 
 ى بعد ملئ هذه اإلستمارة إرساهلا إىل: يرج

 الرتاث سة العائلية واإلجتماعية يف مؤس  مكتب الشؤون 
 info@torath.berlin    عرب اإلمييل 

 Harzer Straße 51-52, 12059 Berlin او عرب الربيد 
 00491733564000  إتصلوا على الرقم  ملزيد من املعلومات
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 اإلستمارةة قبل أن متأل مالحظات هام   
 مالحظات: 

ع العمل بهذه ال ال ي   (1  ستمارة شر
ّ
  إل

ّ
 عليها.  وقيعبعد ملئها والت

َ يجب إرفاق صورة عن هويّ  (2
  ت  

ّ
ن عىل ال الموق ي   ستمارة. ع 

 . إن يوجد  سابق قالط أو  زواج يجب إرفاق صورة عن وثيقة (3
 من طرف األب( الباكر  الفتاة وَلّ يجب إحراز موافقة  (4

ّ
ورة ذلك  لعدمأو تقديم ما يلزم  )وهو الوالد أو الجد ال أو    ضن ن كالعت 

 
ا
 . الوفاة مثل

 . يان زواج قائمعىل س    ة تدلّ وثائق قانونيّ  هناك  كونت ال  أن (5
تقاضن ال  (6

 
  زواج يقةث و  إجراء الّزواج أو عىل استصدار  عىل رسوم  ت

ّ
ه   إل

ّ
 إن

 
 تقبّ ت

ّ
عات ل الهبات والت يّ تر  ة. الخت 

 ر  ستمارة وما ي  ال  هذه (7
 
  سة، وال المؤّس فيها من معلومات ستكون من مختّصات  د

 
  من جهة ةأيّ  بها   د والتزوّ   أحد  عليها  عيطل

ورة اقتضت إذا  إال  صاحبها،  رضا  دون عيّ  ضن    سة. لزمة للمؤّس نة م  معيّ   ةقانونيّ  أو  ةسر
ّ
لصاحبها تحت أّي   ا ال تعاد هكما إن

ط.   سر

ّاإلسالّمّّالحقوّقّّأهم ّ ي
وجيةّف  ّّ:والواجباتّالز 

1) ّ
 
ّفقةّعىلّالزّ تجبّالن ّتشملّالمسكنّوالمأكلّوالملبسّوالص  ّوجّفقطّوهي

 
ّّأنّالمتعارفّ.حةّحسبّالش

 
فقةّوالّتجبّالن

.ّ رفي   ّالط  وافقّبي   ذلكّيرجعّإىلّالت  مّا
 
وجة،ّوإن ّعىلّالز 

ةّبالمعروفّمن (2 امّالمتبادلّّوحّالمعاشر ّيثّاالحتر  لوكّالحسنّ.الس 
هّ. (3 موج  ّكانّهناكّعذّر ّإذا

 
البعضّإّل ةّلبعضهمّا ّتلبيةّالحاجةّالجنسي  رفي   ّيجبّعىلّالط 

4) 
يخص ّوجةّللزّ طاعةّالزّ  ةّمنّدونّإذنحقوقّاألشةّوحرمتهّاّّوجّفيمّا وجي  ّّ.وعدمّمغادرةّبيتّالز 
ّ اغبي   بالر  واجيجدّر ةّّبالز  فالّلمراجعةّالكتبّالفقهي  العّوالوقوفّعىلّالت  ّصيل.ّّط 

ي ا الحقوق أهم
 
خصّية ف

ّ
ي قانون األحوال الش

 
 : لمانياوالواجبات ف

َ  ، فذات العالقة  الشخصية حوال  األ انون  بقعارٍف وعالٍم  واج مشاورة مختّص  حرّي قبل إجراء عقد الزّ 
ّ هناك الكثت  من األمور الت 

 و يستحسن بالزّ 
ّ
ن الط َ تخص ممارسة الحرّيات االالع عليها ال سّيما تلك جي 

خصّية والممتلكات وحقوق األطفال وما شابه. ت ّ
ّ
 لش

فاقّية عقد زواج اسالمي 
ّ
 : إت

َع  بالّزواج الطالع عىل نموذج عقد زواج سر ن  بالّراغبي  َ   يحسن 
اء فن ه عدد من الختر

ّ
ر عىل    أعد

ّ
يعة السالمية. النموذج متوف

ّ الشر

الية
ّ
 www.torath.berlin:  موقع المؤّسسة من خالل الوصلة الت

http://www.torath.berlin/
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 إستمارة طلب إجراء عقد زواج شرعي 

 ــة الــّ ويـه
ّ
 وج: ز

   سم العائلةا      السما

   األم سما      األب  سما

 
ّ
   المذهب        يانةالد

 مكان الوالدة:        تأري    خ الوالدة  

  ة أخرىجنسيّ      ة الجنسيّ 

       □أعزب   َع:  ماالوضع االجت 
 
    □أرمل     □ق مطل

ّ
 □ل متأه

يدي العنوان    الرسَم  التر

  الهاتف  رقم      الثابت  الهاتف  رقم
ّ
       قالالن

يد  َ  التر
ونن    االلكت 

 
ّ
 ـال ةـهوي

ّ
 ة: ـوجز

   سم العائلةا      السم ا

 األم   سما      األب  سما

   المذهب         الديانة

   ة: مكان الوالد     تأري    خ الوالدة  

  ة أخرىجنسيّ       ة الجنسيّ 

       □ عزباء  االجتماَع:   الوضع
 
    □ ةأرمل  □ ةقمطل

ّ
 □ ةلمتأه

يد  العنوان  الرسَم   التر

 النقال   الهاتف  رقم    الثابت   الهاتف  رقم

يد  َ   التر
ونن  االلكت 

 ه: ـ ي  ل  ع   ق  ـ ف  تـ  م  ال    ـر  ه  م  ل  ا
ن   ،   □بة العند المط  ، □تطاعة عند القدرة واالس  تستحقه:   .  □عند أقرب األجلي 
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وط المتفق عليه  اـالشر

و  لدراسات   
ا
بها  نتيجة مّر  مريرة     كثت  تجارب 

ّ
المتصد للخدمة  من  أقرّ ال ين  فقد  َ   جتماعية، 

فن المشاركون  المؤتمر  توصيات      المؤتمرون 
 العاسر لمجلس  

ّ
ن الش َ أمعلماء المسلمي 

 رييعة فن
ّ
   مالية هذه كا الش

ّ    وط،الشر
ّ
 بأن

ا
 مراع  أمل

 
 مهمّ اتها تشك

ا
َ تحقيق سعادة البيت الزّ ل عامل

 فن
ً
َ  ا وجر

ر محتمل بإذنه تعال  وإبعاده عن أيّ     . ضن
ّ
 وبالت

ّ
   اَل فإن

ّ وط م  هذه الشر حة من  وط َه سر ة واختصاصلدن  قت    ليست إلزامية أليّ ، و أهل ختر
ن بل تخضع لرادتهما وموافقتهما.  من الزّ    وجي 

ّ
 ه الزّ ما توافق عليها  المعتتر من  وإن

 
 ي  وجان وق

 
َ هذا الّس   د
 فن

 
لذا يرجر من   ضيف إليه فقط. جل أو أ

 
ّ
الم  رف الط ن   قبي 

 
الزّ ل عقد  عىل  ن   ل اواج،  ي 

ّ
عىلط  الع 

ّ
الط يرجر  الزوجية. كما  العالقة  وأخالقيات  والواجبات  الحقوق  تفاصيل  ق الع    ن  عىل  واني 

 
ّ
 خصية المعتمدة لدى حكومة الوالية لمعرفة الحقوق والاألحوال الش

ّ
. احية القانونيّ واجبات من الن

ً
 وبناءا عليه: ة أيضا

 غت  قابلة للعزل مع حّق  للزوج  الزوج  أعىط  فقد  
ا
َ عقد الّزواج وكالة

َ طالق نفسها  الة فن
 توكيٍل للغت  فن

ا
وطة     مشر

ّ
بعدم استخدامها إل

اف عا  لفقه مذهب أهل اللم ديبإسر
ً
عية وفقا

ينية والشرّ
ّ
ؤون الد

ّ
ل أو مختّص بالش

ّ
بيت )ع( لضمان صّحة وسالمة استخدام  ن مؤه

َ موردها 
 هذه الوكالة ا. الوكالة فن

ّ
ما َه لالستعمال وأن

ّ
َ هذا العقد إن

ق أحد   عند لمعطاة فن
ّ
وطتحق

ع عليها أدناه الشرّ
ّ
 : الموق

 

وط  الزوج   توقيع  الزوجة قيع تو   الشر

 
 وج عن النفاق عىل الزّ متناع الزّ إ .1 

ّ
 مهما كانت األ      - ة وجة لمد

ً
سباب مع عدم إمكان إلزامه أو شهرا

 إ
ّ
امه بالن ن  . فقةلت 

 
 

  وجةة الزّ عوج عن مجامإمتناع الزّ  .2
ّ
 --------ة مد

ً
َع.  شهرا  دون عذر سر

 
 أخالق الزّ  وءس .3 

ّ
ة الزّ وج المؤد وجية   استمرار الحياة الزّ ىلوجة لدرجة ال تقدر معه عية إل إساءة معاسر

 أو الخوف عىل نفسها منه.  

 
 

 وجة. بأمراض تنطوي عىل مخاطر للزّ وج  لزّ إصابة ا .4

 
 

َ ال يكون جنون الزّ  .5
َ الحاالت الت 

 فيها فسخ. وج فن

 
ن إذا  واج أو وج بالعقم بعد الزّ إصابة الزّ  .6  َ حالة عدم وجود  أثناءه ممّ تبي ّ

  ا يستحيل معه النجاب، فن
 . ا منهم يةذرّ 

 
 

 وجة االصطبار. وج لمدة ال تطيق معه الزّ سجن الزّ  .7

 
ّ   عىل أيّ وج إدمان الزّ  .8  ستمرار فيها  صعب اال يا يجعل الحياة العائلية  ، ممّ نوع من أنواع الدمان المضن

 
ّ
 شاق

ً
 عىل الزّ وأمرا

ً
 وجة. ا

 
 

 غياب الزّ  .9
ّ
ه لمد ن تة سنة بعد الوج وانقطاع ختر  . بي ّ

 
 

10.  
ّ
 وجة. ون رضن الزّ د وج زوجة أخرى خاذ الزّ إت

 
 

 ممارسة واجباتها  إذا منعها من .11
ّ
 ينية. الد

 
 

 فيما إ .12
 
. ذا طل

ً
عا  وامتنع من تطليقها سر

ً
 قها مدنيا
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تّم     لقد 
ّ
الن  قراءة وفهم كامل 

ّ
دل المعلومات    كلّ   صوص والمالحظات، وإن م 

ْ
َ هذه الستمارة  بها    ال

ة َه صحيحة وعىل مسؤوليّ فن

 
ّ
ن ع  الموق  . ي  

 _ _ _ _______________________    ______________________    ____________ _____ __ 
وقيع      االسم الكامل للزوج  

ّ
أري    خ      الت

ّ
 الت

 __________________________    ______________________    __________ __ _____ __ 
وقيع        ةاالسم الكامل للزوج

ّ
أري    خ      الت

ّ
 الت

 

 بالمكتب فقط  خاّص 

 

 ا
ّ
       لبسم مستلم الط

ّ
 لب  تأري    خ استالم الط

  

 

وط  وج الز   توقيع  الزوجة توقيع   أخرى   سر

   

   مالحظات: 

 ات     التوقيع 

  الكامل   السم  التوقيع  التأري    خ 

 زوج  لا    

 الزوجة    

 ة  الزوج وَلّ    

 د  هشا    

 د  شاه   


