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زواج األشخــاص ذوي اإلعـاقــة العقليــة وأحـكامـــه الفقهيـــة
إـعداد
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(*)

ملخــــــــص

الزواج فطرة إنسانية شرعها هللا تعالى ورغب فيها واعتنى بها ،فجعل لها أحكاما بينها في
شريعته اإلسالمية وآداب تحفظ استمرار العالقة الزوجية ،لتحقيق المقصود منه من اإلنجاب وبقاء

النوع اإلنساني ،ولذي اإلعاقة العقلية حق في الزواج مع بيان العيوب التي يكون لكل من الزوجين أو
وليهما الحق في فسخ العقد بسببها ،فيجب أن يكون الزواج مبني على الصدق وعدم الغش الخداع.

وقد جاءت مشروعية الزواج في اإلسالم بالكتاب والسنة وإجماع األمة ،ولإلعاقة أنواع وهي:

اإلعاقة الحسية واإلعاقة الحركية واإلعاقة العقلية.

ولكي يكون عقد ذوي اإلعاقة العقلية صحيحاً ،يجب أن تتوافر فيه شروط عامة وشروط
خاصة بالمعاق عقليا ،من عدم الغش وكتم العيوب في وقت الخطبة وأن يكون الزواج مؤموناً من
العدوانية وعدم الضرر بالطرف اآلخر.

وقد بينت في البحث الحكم الشرعي لذوي اإلعاقة العقلية ،فكان الحكم الشرعي على حسب

حالة المعاق عقلياً ،فإن كان المعاق صغي اًر (غير بالغ) فاختلف الفقهاء في ذلك على قولين ،األول:

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للمعاق الصغير ذك ًار أو أنثى النكاح على أن يتولى وليه أو من

ينوب عنه مباشرة العقد ،والقول الثاني :ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ال يصح للمعاق عقلياً الصغير

الزواج؛ فال يملك وليه أو من ينوب عنه تزويجه ،وقد رجح الباحث هذا القول لعدم الحاجة للزواج منه
وهو صغير فال يترتب على ذلك الزواج إنجاب لكونهما غير بالغيين مع كونهما يحتاجان إلى رعاية.

أمااا إن كااان المعاااق عقلي ااً كبي ا اًر (بااالغ) فقااد اتفااق الفقهاااء علااى صااحة ذوي اإلعاقااة العقليااة

سواء كان ذكا اًر أو أنثاى إذا تاوافرت فياه شاروط الازواج وكانات هناا مصالحة راجحاة للازوجين وأمان
وقوع الضرر وكان بإشراف ولي أو وصية يدير شؤون األسرة إذا ستدعى األمار لاذلك ،وقاد صادرت

الفتاوى الشرعية بذلك.

(*) بحث مقدم ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لمؤسسة التربية الخاصة والتأهيل بالتعلاون ملج م للع العلالم ا سلعمق ل ا لة
والتأهي (تمكين األشخاص ذوي اإل ا ة نحو تنمية مستدامة لتحقيق رؤية  )2030المنعقد يلوم الخمليع الموافلق 2019/8/1م،
بقا ة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة ببنها /محافظة القليوبية ( البحث موثق وفق التوثيق فق التخصصات الشر ية).
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Ruling on marriage for the mentally disabled
and its jurisprudential rulings
By
Dr. Muhammad Blaih Al-Ajmi

Abstract
Marriage is a human nature that Allah Almighty has legislated،
desires and took care of، and has made provisions for it in his Islamic law
and etiquette that preserve the continuation of the marital relationship، in
order to achieve the intended purpose of procreation and the survival of the
human race, and whoever has a mental disability has the right to marry with
an indication of the faults that each of the spouses or their guardian has the
right to Termination of the contract because of it, then the marriage must be
based on honesty and not deceit.
The legitimacy of marriage in Islam came according to the Qur’an and
Sunnah and the consensus of the Islamic nation، and there are different types
of disability: sensory disability, impaired mobility، and mental handicap.
In order for the marriage contract of the mentally disabled person to
be valid it must meet general conditions and conditions for the mentally
handicapped, such as not cheating and concealing faults at the time of
engagement and that the marriage be safe from aggression and no harm to
the other party.
I have shown in the research the legal ruling on the marriage of a
mentally disabled person so the legal ruling was based on the condition of
the mentally handicapped so if the handicapped was a young person (not an
adult) then the jurists differed on two sayings. First: He went on to say that it
is permissible for a young person with a disability male or female, to marry
provided that his guardian or whom On his behalf the initiation of the
contract, and the second saying: It is said that it is not right for a mentally
disabled young person to marry, and he does not have his guardian or his
representative to marry him, and I preferred this saying that there is no need
to marry him when he is young, so that marriage does not result in
childbearing because they are not adults with the fact that they need care .
As for if the condition of the mentally disabled person is an adult, the
jurists have agreed on the validity of the marriage of the mentally handicapped,
whether male or female, if the conditions of marriage are met and there is a
preponderant interest for the spouses and no harm will be done and was under
the supervision of a guardian or a guardian who manages the family affairs، and
legal fatwas (Islamic advisory opinion) have been issued so.
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مقــــدمــــــة:

إن الحمااد و وحاادا ،والصااالة والسااالم علااى ماان ال نبااي بعاادا ،محمااد باان عباادهللا ،صاالى هللا

عليه وعلى من واالا واستن بسنته إلى يوم الدين.
وبعـــــــد،،،
اقتضت الفطرة التزاوج بين المخلوقات من إنسان وحيوان ونباات فباه تتكااار المخلوقاات قاال
تعالى﴿ :و ِمن ك ُِّل َ ٍ
زَو َج ْ ِ
ْي َل َع َّلك ُْم ت ََذَك َُُّو َ ﴾( )1ولقاد شارع اإلساالم الازواج وجعلاه حاق مان
َشء َخ َل ْقنَا ْ
َ ْ
ْ
حقااوق الاباااد فبااه تعماار األرا وتكااون الخالفااة ،ولاام يغفاال اإلسااالم عاان أصااحاب اإلعاقااات العقليااة
فااي تاازويجهم ،فجعاال لهاام الحااق كمااا لدصااحاء وقااد أقااحى تاازويجهم قضااية متجااددا معاص ارة بااين
مؤيد ومعارا فما رأي الشرع في ذلك.
وقااد حرصاات فااي هاذا الورقااة البحثيااة إلااى بيااان المقصااود بااذوي اإلعاقااة العقليااة وحكمااه فااي
الفقه اإلسالمي ،وموقف المجامع والمجالس الفقهية منه.

أهـــــداف البحــــث:

ال شك أن لكل بحث هدفا يسعى إلى الوصول إليه ،ونتيجة يبغي تحقيقها ،وقد وقعت في

حسباني عند اختيار هذا الموقوع أهداف أرجو الوصول إليها من خالله وهي:
 -1بيان المراد بالمعاق عقليا تمهيدا لبيان حكمه في الفقه اإلسالمي.
 -2بيان حكم زواج ذوي اإلعاقة العقلية في الفقه اإلسالمي.
 -3بيان موقف المجامع والمجالس الفقهية من زواج ذوي اإلعاقة العقلية.

مشكلــــة البحــــث:

لقا ااد رحا اات فك ا ارة البحا ااث عنا اادي تسا ااايالت عديا اادة أردت الوصا ااول إليها ااا ما اان د ارسا ااة ها ااذا

الموقوع ،ومن ذلك مثال:
 -1هل و ِ
قعت حلول حاسمة لزواج لذوي اإلعاقة العقلية في ظل المجامع والمجالس الفقهية؟،
ُ
وهل كانت هذا الحلول منهية للجدال فيها أم ال يزال األمر قائما؟.
( )1سورة الذاريات 49
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 -2هل زواج ذوي اإلعاقة العقلية ،يحقق المصلحة للمتعاقدين معاً.
 -3ما مدى صحة زواج ذوي اإلعاقة العقلية.

 -4هل يعني صدور فتوى من مجمع فقهي يضم نخبة من أهل الفقه والفكر فاي العاالم اإلساالمي
غلق لباب النظار فاي ذوي اإلعاقاة العقلياة ،أم أن ذلاك يسامح بد ارساتها مارة أخارى ،فربماا كاان
في إعادة الدراسة تصحيح للفتوى الصادرة ،نظ ار لتجدد الحوادث التي تستدعي إعادة النظر؟.

الـــدراســات الســابقــة يف املــوضــوع:

لقد كتب في هذا الموقوع رسائل علمية وأبحاث منها:

 زواج أصا ااحاب األم ا اراا العقليا ااة فا ااي الفقا ااه اإلسا ااالمي وتطبيقاتا ااه فا ااي المحا ااا م الشا اارعية
الفلسطينية دراسة مقارنة  -زبيدا حسام جبور
 رعاية المريض عقليا في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية – حسام عبدالواحد كاظم.
 أحكا ا ااام المسا ا ااتجدات العالجيا ا ااة المتعلقا ا ااة با ا ااذوي اإلعاقا ا ااة فا ا ااي الفقا ا ااه اإلسا ا ااالمي – أب ا ا ارار
أحمد عبدهللا هادي.

خطــــة البحــــث:

وقد اقتضت بيعة الموقوع أن أقسمه إلى خمسة مطالب على النحو التالي:

المطلب األول :تعريف الزواج ومشروعيته.

المطلب الثاني :مفهوم اإلعاقة وأنواعها.

المطلب الثالث :شروط زواج ذوي اإلعاقة العقلية.

المطلب الرابع :الحكم الشرعي لزواج ذوي اإلعاقة العقلية.

المطلب الخامس :الفتاوى الفقهية لزواج ذوي اإلعاقة العقلية في المجامع والمجالس الشرعية.
الاازواج فطارة انسااانية شاارعها هللا تعااالى ورغااب فيهااا واعتنااى بهااا فجعاال لهااا أحكااام بينهااا فااي
شاريعته اإلسااالمية وآداب وحقااوق للاازوجين بمااا يحفااظ اسااتمرار هااذا العالقااة والتااي سااماها هللا ميثاق ااً
()1
ف ت َْأ ُخ َُو َن ُه َو َقدْ َأ ْف ََض َب ْع ُضك ُْم إِ ََل َب ْع ٍ
غليظا قال تعالى " َو َك ْي َ
ض َو َأ َخ َْ َ ِمنْك ُْم ِمي َثا ًقا َغلِي ًظا".
( )1سورة النساء 21
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والزواج حقا بياياً لكل فرد ذك اًر أو أنثى قاد اًر على القيام بواجبات الزواج وتحقيق مقاصدا
من االنجاب وبقاء الناوع اإلنسااني ،ولاذي اإلعاقاة حاق فاي ذلاك وال يساتطيع أحاد مانعهم مان الازواج
وقد فطروا عليه مادام متوافر األركان والشروط.
وقااد أوصااى اإلسااالم بحساان االختيااار قباال الاازواج ألنااه عاماال مهاام فااي بناااء األسارة وقااد بينهااا
الفقهاااء القاادامى والمعاصارين كمااا هااو معلااوم فااي الفقااه اإلسااالمي ،وماان ذلااك بيااان العيااوب التااي يكااون
لكاال ماان الاازوجين حااق الفسااخ بسااببها ،ألن الاازواج عقااد عظاايم مقصاادا الاادوام واالسااتقرار ،فيجااب أن
يكون مبنياً على الصدق وعدم الغش والخداع( ،)1فإن تبين بعاد تماام الازواج أن أحاد الازوجين مصااب
بأحد اإلعاقات ومنها اإلعاقة العقلية أو النفسية فإن ذلك يرجع بأارا إلى اقاطراب فاي الحيااة الزوجياة
وع اادم اس ااتقرارها بم ااا يفض ااي إل ااى فس ااخ العق ااد أو الط ااالق أو اس ااتمرار حي اااة زوجي ااة خالي ااة م اان ال ااود
واالستقرار النفسي واالستقامة في شؤون األسرة والشواهد على ذلك كثيرة بما ال داعي لذكرها.

املطلب األول :تعريف الزواج ،ومشروعيته:
تعريف الزواج لغة ،وشرعا:

الزواج لغة :الزواج اقتران الزوج بالزوجة ،أو الذكر باألنثى.

()2

تعريف الزواج عند فقهاء الشريعة اإلسالمية:
 -1الحنفية :الزواج هو :عقد يفيد ملك المتعة للرجل وحل االستمتاع للمارأة قصادا ،وهاو حقيقاة
في الوطء مجاز في العقد.

()3

 -2عرفــا المالةيــة" :عقااد لحاال تمتااع بااأنثى غياار محاارم ومجوسااية وأمااة كتابيااة بصاايغة لقااادر
محتاج أو راج نسال.

()1

( )1انظر أحكام المستجدات العالجياة المتعلقاة باذي اإلعاقاة فاي الفقاه اإلساالمي ،أبارار أحماد عبادهللا هاادي ،رساالة
علمية ،لية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية2017 ،م.

( )2المعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى وآخرون ،ج/1ص ، 405دار الدعوة ،القاهرة.

( )3البحاار ال ارئااق ،اباان نجاايم ،زياان الاادين باان إب اراهيم ،85-83/3 ،دار المعرفااة ،بي ااروت ،االختيااار ،عبااد هللا باان
محمود ابن مودود ، 81/3 ،دار الدعوة.
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 -3عرفه الشافاية والحنابلة :بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفاظ النكااح أو التازويو أو ترجمتاه،
وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء.

()2

جاء مشروعية الزواج بالكتاب والسنة اإلجماع

من الةتاب:

 -1قال تعالى[ :وإِ ْ ِخ ْفتُم َأ ََّّل ُت ْق ِس ُطوا ِِف اليتَامى َفانْكِحوا مذا ََذا َلكُذم ِمذن النِّس ِ
ذاء َم ْثنَذى َو ُ ذ َ َ
َ
َ
ْ َ َ
ُ َ
َ َ
ْ
ورباع َفإِ ْ ِخ ْفتُم َأ ََّّل َتع ِد ُلوا َفو ِ
َت َأ ْي ََم ُنك ُْم َذلِ َ
ك َأ ْدنَى َأ ََّّل َت ُعو ُلوا]
احدَ ًة َأ ْو َما َم َلك ْ
َ
ْ
ََُ َ
ْ

()3

اِلْي ِمن ِعب ِ
ِ
ِ
ِ
ادك ُْم َوإِ َمائِك ُْم إِ ْ َيكُونُوا ُف َق َُ َاء ُيغْذن ِ ِِ ُم اُُ
الص َ ْ َ
 -2قاال تعاالىَ [ :و َأنْك ُحوا األَ َي َامى منْك ُْم َو َّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يم]
م ْن َف ْضله َواُُ َواس ٌع َعل ٌ

()4

ومن السنة النبوية:
 -1عن عبدهللا بن مسعود  قاال لناا رساول هللا " 

()5

"

 -2عن أنس بن مالك  أن نف اًر من اصحاب النبي سألوا أزواج النباي عان عملاه فاي السار
 ،وقاال بعضاهم:

فقال بعضاهم:

( )1الش اارح الص ااغير عل ااى أق اارب المس ااالك ،البرك ااات أحم ااد ب اان محم ااد ال اادردير ،334-332/2 ،دار المع ااارف،
مصر.
( )2مغنااي المحتاااج ،محمااد الخطيااب الش اربيني ،123/3 ،دار الفكاار ،بيااروت ،شاااف القناااع ،منصااور باان يااونس
البهاوتي ،5/5 ،دار الفكاار ،بياروت1402 ،ه ،فااتح الوهااب ،زكريااا بان محمااد األنصااري ، 53/2 ،دار الكتاب
العلمية ،بيروت1418 ،ه ،ط1
( )3سورة النساء 3
( )4سورة النور 32
( )5متفااق عليااه ،أخرجااه البخاااري فااي باااب الصااوم والنكاااح ،وأخرجااه مساالم فااي باااب النكاااح ،وانظاار النسااائي ،باااب
فضل الصوم ،ج  ،4ص 169
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 فحمد هللا واانى علياه اام قاال" :
()1

".
وفي اإلجماع :أجمعت األمة على جواز النكاح

()2

املطلب الثاني :مفهــوم اإلعـــاقـــة وأنـــواعهـــا
يرى بعض الباحثين أن استخدام لفظي
(إعاقااة ،ومعاااق) خطااأ شااائع واألصاال أن يقااال عاان المعاااق :معااوق ،ألن أصاال الكلمااة ماان
أعاق يعوق عوقاً فهو معوق ،بفتح الواو ألسم المفعول ،وبكسر الواو ألسم الفاعل.
لمة :معوق :هي اسم مفعول من الفعل عوق يعوق فهو معاق(.)3

له تعريفات متعددة نختار منها:
أنه (الفرد الذي ال يصل إلاى مساتوى األفاراد اآلخارين فاي مثال سانه بسابب عاهاة جسامانية،

أو اقطراب في سلوكه أو قصور في مستوى قدرته العقلية).
هااو الشااخ

()4

الااذي لديااة قصااور خلقااي أو عااارا فااي تكوينااه الجساامي أو العقلااي يجعلااه

عاج اًز يستدعي تخفيفاً للتكاليف الشرعية يراعي ما عندا من قصور.

( )1صحيح البخاري كتاب النكاح ،بااب الترغياب فاي النكااح حاديث رقام (،2/7(5063صاحيح مسالم كتااب النكااح،
باب استحباب النكاح حديث رقم (1020/2 )1401

( )2البيان :شرح تاب المهذب ،ج  ،9ص .109
( )3انظر :لسان العارب ،محماد ابان منظاور ،ماادة (ع و ق) ،ج 10ص ،279المعجام الوسايط ،ماادة (ع و ق)ج2
ص637

( )4تعرف صموئيل م .وشاك ،نقاالً عان الرعاياة الطبياة الصاحية والعاوقين ص ،251ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي
الشريعة اإلسالمية ،ص  19إقبال محمد بشير ،د .أمثال إبراهيم مخلوف ،د .محمود بن محمود حوا
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للعوق أنواع متعددة قد تجتمع في شخ

واحد وهي:

عوق حسي :وهو الذي يكون في أحد أجهزة اإلنسان الحسية ،مثل الصم والبكم والعمي.
عوق حركي :وهو الشاخ

الاذي لدياة قصاور فاي جهاازا الحركاي (عضاالته أو عظاماه أو

مفاصله أو أعصابه).
عااوق عقلااي :وهااو العااوق الناااتو عاان عجااز التنظاايم العقلااي والنفسااي للفاارد عاان التكيااف مااع
بيئته االجتماعية إلى حد بلوغ مستوى مان السالبية االجتماعياة بحياث ال يساتطيع اإلد ار والتصارف
المناسب في المواقف االجتماعية

()1

ومن ذلك زواج المعاق وهو ما سنتناوله بشي من اإليجاز.
ْ

املطلب الثالث :شروط زواج ذوي اإلعاقة العقلية.

للزواج أركان يجب توافرها حتى يكون العقد صحيحا وال داعاي لاذكرها ،كماا هاو مادون فاي تاب

الفقه اإلسالمي وشروط عامة البد من توافرها في كل عقد زواج أصحاء أو معاقين وهي بإيجاز.
يعد النكاح صحيحاً إال بوجود الولي لقول النبي: 
 -1وجود الولي :ال ّ
( ، )2والولي هو الشخ

البالغ العاقل الرشيد من عصبات المارأة ،مثال األب ،والجاد مان ِقبال

األب ،واالب اان ،واب اان االب اان وإن ن اازل ،واألأل الش ااقيق ،واألأل م اان األب ،والع اام الش ااقيق ،والع اام م اان
األب ،وأبناءهم األقرب فاألقرب ،بخالف اإلخوة من األُم وأبي األُم واألخاوال؛ ألهنهام غيار عصابة،
يزوجها بغير الكفء.
وعلى الولي أن يختار األ فاء ،فمسؤولية الولي كبيرة ،فليس له أن ّ
( )1بتصرف :حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في الشريعة اإلسالمية ،ص 147
( )2ساانن الاادارمي ،عبااد هللا باان عبااد الاارحمن ،تحقيااق ف اواز أحمااد زمرلااي وخالااد الساابع العلم ااي .ط ،1دار الكت اااب
النكاااح بغياار ولااي .حااديث رقاام .2182ج .2ص .184وأخرجااه
العربااي :بيااروت1407 .ه اا .باااب النهااي عاان ِّ
الطب ارناي ،أباو القاسم سليمان بن أحمد :المعجم األوسط .تحقيق ارق بن عوا هللا بان محماد وعباد المحسان

بن إباراهيم الحسايني .بادون رقام بعاة .دار الحارمين :القااهرة1415 .هاا .رقام .5564ج .5ص .363وأخرجاه
الدار قطني ،علي بن عمر أبو الحسن البغدادي :سنن الدار قطناي .تحقياق عباد هللا هاشام يمااني المادني .دار

المعرفااة :بيااروت1386 .ها اا1966 .م .ح ااديث رق اام . 23ج .3ص .226وأوردا األلباااني فااي صااحيح الجااامع
الصغير .حديث رقم  .7557ج .2ص .1254وقال :حديث صحيح.
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 -2رقا الزوجين :ال يجوز إجباار الرجال علاى الازواج باامرأة ال يريادها ،وال يجاوز إجباار المارأة
ٍ
برجل ال تريدا ،قال النبي :
على الزواج
،

()1

فاال ياتم زواج المارأة إن كانات ايبااً إال عناد

نطقها بالرقا ،أ هما البكر فيكفي سكوتها؛ ألهنها غالباً ما تستحي من التصريح بالقبول ،وفاي
حال امتناعها ال يتم الزواج باإلجبار.
،

 -3وجود الشهود على الزواج :يقول النباي: 

()2

ماا ه
أن خل ّاو

ال الزوجين من موانع الازواج ،ساواء كاان مان النساب ،أو السابب كالرقااعة ،أو أن تكاون
العدة ،أو مانع اختالف الدين.
المرأة في ّ
 -4أن يكااون عقااد الاازواج بصااداق (مهاار) :وهااذا شاارط اشااتر ه المالكيااة( ،)3فااال يص ااح الاازواج
بدونااه ،ولكاان ال يشااترط ذك ارا عنااد العقااد ،باال يسااتحب فقااط ،لمااا في ااه م اان ا مئن ااان ال اانفس،
بخالف الجمهور الذين قالوا بعدم فساد عقد الزواج بدون مهر.

()4

شروط خاصة لزواج ذوي اإلعاقة العقلية
 -1إخبار الطرف اآلخر باإلعاقة  ،ألنها عياب فاال يجاوز كتماناه عان أباي هريارة  أن رساول
(.)5

هللا  قال:

 -2أن يكون المعاق مأمونا ال يعرف بالعدوانية واإلفساد ؛ لدفع الضرر عن الطرف اآلخر عن
( )1صحيح الجامع ،األلباني من حديث أبي هريرة رقي هللا عنه ،رقم .7470
( )2سبق تخريجه

( )3فاي ااة الطال ااب ،أب ااو الحس اان الم ااالكي ،تحقي ااق يوس ااف محم ااد النق اااعي .دون رق اام بع ااة .دار الفك اار :بي ااروت.
1412هاا .ج  .2ص. 67
( )4ب اادائع الص اانائع ،الكاس اااني ،ج .2ص .246وانظ اار المه ااذب ،الش اايرازي ،ج .2ص .55وانظ اار ،المغنا ااي ،اب اان
قدامة :ج. 3ص37
( )5أخرجااه مساالم فااي كتاااب اإليمااان ،باااب قااول النبااي  ماان غشاانا فلاايس منااا ،حااديث رقاام  ،101صااحيح مساالم
.99/1
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أبي سعيد الخدري  أن رسول هللا  قاال
()1

قد جاء في الموسوعة الفقهية (" :)2( )252/11أماا الصاغير والمجناون فاال والياة لهماا علاى
أنفسهما ،وإنما يزوجهما الولي أبا أو جادا ،أو الوصاي عليهماا .وال يجاوز للصاغير والمجناون مباشارة
عقااد النكاااح؛ لعاادم أهليتهمااا

مااا أن الواليااة علااى الصااغير والمجنااون واليااة إجبااار ،فيجااوز للااولي

تزويجهما ،بدون إذنهما ،إذا كان في ذلك مصلحة .وهذا بال خالف".

املطلب الرابع :احلكم الشرعي لزواج ذوي اإلعاقة العقلية.
شرعت األهلية في العقود حتى يكون مبناها صحيحاً.

األهلية لغة :الصالحية ،مأخوذة من قولهم "فالن أهل لكذا" أي صالح ومستحق له(.)3
األهلي ااة اص ااطالحاً :ص ااالحية اإلنس ااان لوج ااوب الحق ااوق المش ااروعة ل ااه وعلي ااه ،أو لص اادور
الفعل منه على وجه معتبر شرعاً.

()4

ال يصح تولي المعاق عقلياا عقاد النكااح ،ألناه لايس مان صاالحياته أن ينشاىء عقاداً بنفساه
لعدم أهليته وعليه فالذي يتولى عقد الزواج عنه وليه أو وصيه أو الحا م متمثل بالقضاء.

تختلف حالة المعاق عقلياً فقد يكون بالغاً وقد يكون غير بالغ ولكل حالة حكم.
( )1أخرجااه الحااا م فااي المسااتدر وقااال :حااديث صااحيح علااى شاارط مساالم ولاام يخرجااه ،المسااتدر للحااا م ،66/2
وأخرج مثله البيهقي عن عبادة بن الصامت  ،السنن الكبرى  ،156/6ولم يعلق عليه.
( )2بتصرف :الموسوعة الفقهية ()252/11

( )3لسان العرب ،ابن المنظور ،ج 11ص28
( )4انظر ،احكام المستجدات العالجية المتعلقة بذو اإلعاقة في الفقه اإلسالمي ،ابرار أحمد عبدهللا هادي
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أ) املعاق عقلياً صغرياً (الغري البالغ)
للتعرف على االتجاهاات الفقهياة وماا ذهاب إلياه الفقهااء فاي زواج المعااق يحتااج األمار إلاى
تفصيل كما هو مدون في كتب الفقه وحسبنا أن نبين ما ذهبوا بإيجاز
القـــــول ألول :ذه ا ااب جمه ا ااور الفقه ا اااء م ا اان الحنفي ا ااة

()1

والمالكي ا ااة

()2

والش ا ااافية

()3

ف ا ااي ق ا ااول

والحنابلااة( ،)4إلااى أنااه يجااوز للمعاااق ذهنيااً الصااغير غياار البااالغ ذكا اًر أو أنثااى النكاااح علااى أن يتااولى
العقد وليه أو من تنوب عنه أو الحا م ألنه ال عبرة له بتصرفاته ،إذا دعت الحاجة لتزويجاه ،وذلاك
لتحصيل المهر والنفقة والعفاف.
()5

القــول الثــاني :ذهااب الشااافاية

إلااى أنااه ال يصااح للمعاااق ذهنيااً الصااغير غياار البااالغ الاازواج

ذك اًر أو أنثى الزواج ،فال يملك وليه أو من ينوب عنه تزويجه لعدم الحاجة للزواج في هذا السن.

()6

القول الـراج  :بعاد عارا القاولين الساابقين فاي نكااح المعااق عقلياا الصاغير الغيار الباالغ يتباين
لي أن عدم نكاحه ذك اًر كان أو انثاى أولاى باالترجيح وذلاك لعادم الحاجاة إلياه وال يترتاب علاى ذلاك الازواج
من إنجاب لكونهما غير بالغيين وما قد يترتب عليه من أقرار صحية بزواج الغير البالغ لدنثى.

ب) زواج املعاق عقلياَ الكبري( البالغ)
اتفق الفقهاء على صاحة ذوي اإلعاقاة العقلياة الكبيار (الباالغ) ساواء كاان ذكا اًر أو انثاى ،وقاد
أصدرت المجامع والمجالس الفقهية الفتاوى في ذلك وما سأبينه في المطلب التالي.

( )1بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج 2ص248
( )2شرح الخرشي على مختصر خليل لمحمد بن عبد هللا بن على الخرشي المالكي ،ج 3ص 202و 203
( )3ف ااتح العزي ااز ش اارح ال ااوجيز المع ااروف بالش اارح الكبي اار ،عب اادالكريم ب اان محم ااد ب اان عب اادالكريم أب ااو القاسا ام الرافع ااي
القزويني ،ج 8ص 12ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت1997 ،م
( )4المغني ،ابن قدامة ،ج ،7ص39
( )5نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي ،ج 6ص ،247نكاح المعاق ذهنياً في الفقه اإلسالمي72 ،

( )6بتصاارف ،أحكااام المسااتجدات العالجيااة المتعلقااة بااذوي اإلعاقااة فااي الفقااه اإلسااالمي ،أبارار أحمااد عباادهللا هااادي،
ص 170
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املطلب اخلامس :الفتاوى الفقهية لزواج ذوي اإلعاقة العقلية يف اجملامع واجملالس الشرعية.
"ماان حااق المعاااق عقليااا -المسااؤول عاان نوعااه -أن يتاازوج مااا داماات أركااان الاازواج مت اوافرة ،فااإن
انت الشريعة قاد أباحات زواج المجناون وأباحات الازواج مان المجنوناة ،فالمعااق إعاقاة عقلياة بسايطة زواجاه
جائز مان بااب أولاى ،وال حارج فياه ،ماا دام محا اا باالحرص علاى مصالحته محفوفاا برعاياة منافعاه ،وكتاب
الفقااه تعقااد مسااائل وفص اوال تتحاادث فيهااا -فااي اال المااذاهب -علااى زواج المجنااون وواليااة اإلجبااار عليااه -
الوالية على الصغير ،-ويختلفاون فاي جعلهاا خاصاة بالوالاد والجاد فقاط أو تعاديتها لبقياة األوليااء ،أو حتاى
للحا م -أي القاقي ،-ل هذا لما فيه مان مصالحة هاذا اإلنساان المركاب فياه الشاهوة والعا فاة ،والمحتااج
إلى سكن ونفقة ورعاية وعناياة ،شاأنه شاأن بقياة بناي جنساه ،ماع زيادتاه علايهم باحتيااج فاي بعاض الناواحي
التااي مرجعهااا حالتااه الخاصااة ،فناارى مااثال فااي فقااه الحنابلااة فااي تاااب شاااف القناااع" :أمااا المجنونااة فلجميااع
األولي اااء تزويجه ااا إذا ظه اار منه ااا المي اال للرج ااال؛ ألن له ااا حاج ااة إل ااى النك اااح؛ ل اادفع ق اارر الش ااهوة عنه ااا
وصيانتها من الفجور وتحصيل المهار والنفقاة والعفااف وصايانة العارا ،فاأبيح تزويجهاا ويعارف ميلهاا إلاى
الرجال من المها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوا من قرائن األحوال ،وكاذا إن قاال اقاة مان أهال الطاب -
إن تعذر غيرا -وإال فاانان :إن علتها تزول بتزويجها ،فلكال ولاي تزويجهاا؛ ألن ذلاك مان أعظام مصاالحها،
()1

المداواة ،ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إال الحا م زوجها".

العقل من أعظم نعم هللا علينا ،فهو مناط التكليف ،وهبه هللا سبحانه وتعاالى لإلنساان ليمياز
َماْ َا ْل ِك ْلَم ِ
الخبيث من الطيب ،قال هللا تعالى( :إِ َّن ِِف َخ ْل ِق السَماَ ِ
اِ ََ ْاأَ ْْ ِ
اخَمَلِ َف ِ ال َّل ْي ِ
ِ ََ ْ
َمو ََالَ ََّر ِ َ
َّ َ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َمن
الس َاء م ْن َماء َف َأ ْح َيا بِه ْاأَ ْْ َِ َب ََْْ َم ْْ ِ َِا ََ َب َّ َّ ف َيرا م ْ
ا َّلَلي َ َْت ِري ِِف ا ْل َب ْح ِر بِ َا َيَْ َك ِع الَ َ
َّاس ََ َما َأن َْز َل اَّللَِّ م َن َّ
ِ
َِي ٍ
َرَمي ِ
ِك ِّو َدا َّب ٍَمٍ َََ ْ ِ
َمح ِ
َماِ ل ِ ََ َْمْ ٍل َي ْْ َِ ِل َ
اْل ا َِْ َس َّ
الر َي ِ
َمْن البقارة،164/
َمب ِر َب ْ َ
الس ََماء ََ ْاأَ ْْ ِ َ
الس َ
َمس َّ
َماو ََ َّ
ِّ
وجعل الشرع الشريف لمن فقد العقل أحكاماً خاصة يسير عليها ،وتنتظم بها حياته.
( )1فتوى دار اإلفتاء المصرية ،رقم  3/1487لسنة 2007
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والحكم الشرعي لزواج المجنون فيه تفصيل:
فإن كان المجنون البالغ يفيق أحياناً تنتظر إفاقته ،وال ينعقد تزويجه بغير إذنه.
وإن كااان جنونااه مطبقا ًاا ،جاااز لوليااه تزويجااه إن احتاااج لااذلك؛ رفع ااً للضاارر المتوقااع بعاادم
التزويو ،وجلباً للمصلحة المترتبة عليه.
قااال الخطيااب الشاربيني رحمااه هللا" :حيااث رأى الااولي المصاالحة فااي تاازويو المجنااون ،ينبغااي
جوازا لحصول المصلحة بذلك له" [مغني المحتاج] ( )280 /4بتصرف يسير.
وعلي ا ااه؛ يج ا ااوز ت ا اازويو المجن ا ااون ب ا ااإذن القاق ا ااي إذا اب ا اات بتقري ا اار ب ا ااي رس ا اامي أن ف ا ااي
زواجه مصلحة له.
جاء فاي "قاانون األحاوال الشخصاية األردناي" فاي الماادة ( )12ماا نصاه" :للقاقاي أن ياأذن
بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ابت بتقرير باي رسامي أن فاي زواجاه مصالحة لاه،
وأن ما باه غيار قابال لالنتقاال إلاى نساله ،وأناه ال يشاكل خطاورة علاى الطارف اآلخار ،وبعاد ا العاه
على حالته تفصيال ،والتحقق من رقاا".

()1

"الحمد و والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،أما بعاد:
فااالمجنون البااالغ إن كااان يفيااق أحيانااا تنظاار إفاقتااه وال ينعقااد تزويجااه بغياار إذنااه ،وإن كااان
جنونه مطبقا جاز لوليه تزويجه إن احتاج لذلك رفعا للضرر المتوقع بعدم التزويو ،وجلبا للمصالحة
المترتبة على ذلك ،وليس قياسا على الصبي ،وإليك كالم بعض أهل العلم في المسألة
جاء في المغني البن قدامة الحنبلي :أن المعتوا وهو الزائل العقل بجنون مطبق ،ليس لغير
األب ووصيه تزويجاه .وهاذا قاول مالاك .وقاال أباو عباد هللا بان حاماد :للحاا م تزويجاه إذا ظهار مناه
شهوة النسااء ،باأن يتابعهن ويريادهن .وهاذا ماذهب الشاافعي ،ألن ذلاك مان مصاالحه ،ولايس لاه حاال

( )1دائارة اإلفتاااء فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية ،فتااوى حكاام تاازويو المجنااون ،رقاام ،3105 :تاااريخ،2015/9/3 :
تصنيف شروط النكاح

101

د /حممــــد بليــــه العجمــــي

ينتظر فيها إذنه .وقد ذكرنا توجيه الاوجهين فاي تازويو المجنوناة .وينبغاي علاى هاذا القاول أن يجاوز
تزويجه إذا قال أهل الطب :إن في تزويجه ذهاب علته .ألنه من أعظم مصالحه .انتهى.
وفي تكملة المجموع وهو شافعي:
فإن كان المجنون بالغا نظرت ،فان كان يجن ويفيق ،لام يجاز للاولي تزويجاه؛ ألن لاه حالاة
يمكاان اسااتئذانه فيهااا وهااى حااال إفاقتااه ،وإن لاام يكاان لااه حااال اإلفاقااة ،فااان كااان خصاايا أو مجبوبااا أو
علم أنه ال يشتهى النكاح لم يجز للولي تزويجاه ألناه ال حاجاة باه إلاى النكااح ،وإن علام أناه يشاتهى
بأن يراا يتبع نظرا النساء أو علم ذلك بانتشار ذكرا أو غير ذلاك جااز لادب والجاد تزويجاه ألن فياه
مصلحة له ،وهو ما يحصل له به من العفاف ،فان لم يكن له أب وال جد زوجه الحا م .انتهى.
وقااال الخرشااي المااالكي فااي شاارحه لمختصاار خلياال :يعنااي أن كااال ماان األب ووصاايه ،وإن
سفل والحا م يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح ال للخدمة بأن خيف منه الفساد ،ألن الحد ،وإن سقط
عنه فال يعان على الزنا وهذا إذا كان مطبقا ،فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته انتهى.
وف ااي رد المحتا ااار الب اان عابااادين الحنفا ااي :قول ااه كمعتا ااوا ومجنا ااون أي ول ااو كبي ا ارين والم ا اراد
ش ااخ

معت ااوا .إلا اخ ،فيش اامل ال ااذكر واألنث ااى .ق ااال ف ااي النه اار :فلل ااولي إنكاحهم ااا إذا ك ااان الجن ااون

مطبقا ،وهو شهر على ما عليه الفتوى .انتهى.
وبناء على ما سبق فدليل ما أجمعت المذاهب األربعة عليه من صحة نكاح المجناون عناد الحاجاة
ً

هو ما يترتب عليه من جلب المصلحة ورفع الضرر وذلك مقصد عظيم من مقاصد الشرع الحكيم.

ق ا ااال اب ا اان الق ا اايم ف ا ااي إع ا ااالم الم ا ااوقعين :ف ا ااإن حكم ا ااة الش ا ااارع اقتض ا اات رف ا ااع الض ا اارر ع ا اان

المكلفين ما أمكن .انتهى.

وليس الدليل هو قياسهم للمجنون على الصاغير ،وإن كاان يشاتركان فاي بعاض األحكاام ،لكان

يجوز قياس المجناون علاى الصاغير بجاامع عجاز كال منهماا عان النظار لنفساه ،وكقولناا الصابي ياولي
عليه لحكمة وهي عجزا عن النظر لنفسه فينصب الجنون سببا قياسا على الصغر لهذا الحكمة".

()1

( )1موقع اسالم ويب ،دليل الفقهاء على صحة زواج المجنون ،رقم الفتوى ،147203 :تاريخ  12صفر  1432ها
 2011-1-17 -م
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"ال بااد لمتسااائل أن يتساااءل – بعااد مااا درساانا شااروط الاازواج بأنواعهااا – عاان شاار ية أهليااة
الزوجين للزواج ،أهي شرط انعقاد أم شرط صحة ،أم ليست شر اً فيه أصالً.
والجواب على ذلك أن جماهير الفقهاء ذهبوا إلاى جاواز زواج الصاغار غيار الباالغين ،ذكاو اًر
وإناااً على سواء ،ألنه لم يرد دليل ما على المنع من ذلك ،مع ورود أدلة كثيرة علاى جاواز زواجهام،
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ ٍ
من مثل قولاه تعاالىَ :
(َالفئي َيئ ْس َن م َن ا ََْحيض م ْن ن َسائ ِك ْم إن ْاْ ََ ْبَم َِل ْم َفَْمََّ ِ ِِ َّن َالف َالَم ٍِ أ ُْ َِمرر ََالفئَمي َ ْ
ِ
ْح ِ
َمن َأ ْم َِمر ِ ِي ْاَم ًا (الطاالق ،)4:هاو
ال َأ َج ِل ِر َّن َأ ْن َي َض ْْ َن َ ْ
َالِ اأَ ْ َ
ََيِ ْض َن ََ ِأ ِ
َي َْ ْو َل ِه م ْ
ْح َل ِر َّن ََ َم ْن َيَل َِّق اَّللََّ َ ْ
بيان لعدة الصغيرة ،وهو إشارة بالضرورة إلى صحة زواجها ،وكذلك زواجه صلى هللا عليه وسلم من
الس اايدة عائش ااة أم الم ااؤمنين رق ااي هللا عنه ااا وه ااي ص ااغيرة فإن ااه متا اواتر ،وك ااذلك زواج العدي ااد ما ان
األصااحاب الك ارام رقااي هللا عاانهم بالصااغيرات ،والصااغير مثاال الصااغيرة قياس ااً عليهااا ،لعاادم الفااارق
المااؤار ،إال أن الااذي يقااوم بتاازويجهم ولاايهم علااى الاانفس وليساوا هاام بأنفسااهم ،ولااو قاااموا بااه هاام كااان
با الً إن كانوا دون التمييز ،وموقوفاً إن كانوا مميزين ،وقد تقدم ذلك في شروط الزواج.
هذا والمجنون والمعتوا كالصغير في الحكم تماماً ،النعدام أو نقصان األهلية في كل.
وذهااب اباان شاابرمة وأبااو بكاار األصاام إلااى عاادم صااحة زواج الصااغار مطلقااً ،ذكااو اًر كااانوا أو
إناااً ،لعدم الوالية عليهم في ذلك أصالً.
وقد اتجه قانون األحوال الشخصية السوري إلى األخاذ بماذهب ابان شابرمة واألصام ،بال إناه
أغرق في ذلك وتطرف أ ثر منهم ،فن

في المادة  /15/منه على ما يلي:

المادة  – 1 / 15 /يشترط في أهلية الزوج العقل والبلوغ.
 – 2للقاقااي اإلذن باازواج المجنااون أو المعتااوا إذا اب اات بتقرياار هيئااة أ باااء األم اراا العقلي ااة أن
زواجه يفيد في شفائه.
الماادة  / 16 /تكمال أهلياة الازواج فاي الفتاى بتماام الثامناة عشارة ،وفاي الفتااة بتماام الساابعة
عشرة من العمر.
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 -1إذا ادعااى الم ارهااق البلااوغ بعااد إ مالااه الخامسااة عشارة أو المراهقااة بعااد إ مالهااا الثالثااة عشارة،
و لب الزواج ،يأذن به القاقي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
 -2إذا كان الولي هو األب أو الجد اشتر ت موافقته.
وأن ا ااا أرى رجاح ا ااة م ا ااذهب الجم ا اااهير ف ا ااي ص ا ااحة زواج القاصا ا ارين والقاصا ا ارات والمج ا ااانين
والمعتوهين ،بل هو الحق وحدا وغيرا خطأ فاحش ،لتواتر اآلااار بازواج النباي صالى هللا علياه وسالم
ماان عائشااة أم المااؤمنين رقااي هللا عنهااا وهااي دون البلااوغ ،وزواج الصااحابة ماان بعاادا ماان صااغيرات
ذلك ،وهو دليل قا ع يرد على من يدعى الخصوصية للنبي صلى هللا عليه وسلم في ذلك.
نعاام لاايس تاازويو الصااغار والصااغيرات والمجااانين والمعتااوهين هااو الاازواج األمثاال واألفضاال،
وقاد يكااون لااه بعااض المضاااعفات ،إال أنااه حاال مناسااب لمشااا ل كثيارة فااي كثياار ماان األحاوال ،ولهااذا
ان ال مندوحة من إباحته دون التشجيع عليه ،لما تقادم مان األدلاة الناهضاة ،سايما وقاد أابات كثيار
من الفقهاء للزوجين خيار البلوغ وخيار اإلفاقة فيه ،كما تقدم.
هااذا أري ااي فااي أص اال الموق ااوع ،وأمااا م ااا اتج ااه إليااه الق ااانون الس ااوري ماان المن ااع م اان زواج
الصغار ،بعد أن حاددوا الصاغر بماا دون ( )18سانة فاي الفتاى و( )17سانة فاي الفتااة ،فهاو تطارف
شااديد غياار مرقااي ،ذلااك أن الفقهاااء مجمعااون بمااا فاايهم اباان شاابرمة واألصاام علااى صااحة زواج ماان
تجاااوز الثانيااة عش ارة ماان الرجااال ،والتاسااعة ماان النساااء ،إذا ادع اوا البلااوغ ،فكااان فااي منااع القااانون
السااوري تاازويجهم مخالفااة لإلجماااع ،وهااو با اال ال يرقااى بااه مساالم ،كااذلك فااإن فيااه حكم ااً قاامنياً
بفساااد زواج النبااي صاالى هللا عليااه وساالم بالساايدة عائشااة رقااي هللا عنهااا ،وكااذلك زواج الكثياار ماان
الصحابة من أولئك الصغيرات ،وهو غير مقبول في الدين".

()1

( )1شبكة الفتاوى الشرعية ،بإشراف فضيلة األستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي ،تعمل الشبكة الفتاوى الشرعية في
مختلف المجاالت الفقهية والشرعية ،تأسست عام 2005
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اخلـــــامتـــــة
وفااي خاتمااة هااذا الورقااة البحثيااة يتبااين أن زواج المعاااق عقليااا جااائز شاارعا إذا ت اوافرت فيااه
شااروط الاازواج وكاناات هنااا مصاالحة راجحااة للاازوجين وأماان وقااوع الضاارر وكااان بإش اراف ولااي أو
وصية يدير شئون األسرة إذا ستدعى األمر لذلك.
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املـــــراجــــع
 -1القرآن الكريم.
 -2أحك ااام المس ااتجدات العالجي ااة المتعلق ااة ب ااذي اإلعاق ااة ف ااي الفق ااه اإلس ااالمي ،أبا ارار أحم ااد عب اادهللا
هادي ،رسالة علمية ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية2017 ،م.
 -3المعجم الوسيط مجموعة من العلماء بإشراف مجماع اللغاة العربياة بالقااهرة ،الصاادر عان مجماع
اللغة العربية بالقاهرة.
 -4البحر الرائق شرح كنز الدقائق للزين الدين إبراهيم بن نجيم ،بعة دار الكتاب اإلسالمي.
 -5الشرح الصغير على أقرب المسالك  ،البركات أحمد بن محمد الدردير ،دار المعارف ،مصر.
 -6مغنااي المحتاااج إلااى معرفااة معاااني ألفاااش المنهاااج لمحمااد الش اربيني الخطيااب ،مطبعااة مصاافى
الحلبي مصر ،القاهرة سنة 1377ها.
 -7شا اااف القنا اااع عااان ماااتن اإلقنا اااع لمنصاااور بااان ياااونس بااان إدريا ااس البه ااوتي ،الطبعا ااة األولا ااى
1418ها1997 ،م ،دار الكتب العلمية.
 -8فتح الوهاب ،زكريا بن محمد األنصاري ،دار الكتب العلمية ،بيروت1418 ،ه.
 -9صا ا ا ااحيح البخا ا ا اااري لإلما ا ا ااام محما ا ا ااد با ا ا اان إسا ا ا ااماعيل البخا ا ا اااري ،الطبعا ا ا ااة األولا ا ا ااى 1407ه ا ا ا اا،
1987م دار ابن كثير.
 -10صااحيح مساالم المعااروف بالجااامع الصااحيح لإلمااام مساالم باان الحجاااج القشاايري ،الطبعااة الثانيااة
1392ها ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 -11لسان العرب لجمال الدين بن منظور اإلفريقي ،الطبعة األولى ،بدون تاريخ ،دار صادر بيروت.
 -12حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في الشريعة اإلسالمية
 -13ساانن الاادارمي ألبااي محمااد عبااد هللا باان عبااد الاارحمن الاادارمي ،الطبعااة األولااى 1407ها ا دار
الكتاب العربي.
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جملــة الــرتبيـــة اخلــاصـــة والتــأهــيل

 -14المعجم األوسط ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ،بعاة دار الحارمين بالقااهرة
سنة 1415ها.
 -15ساا اانن الاا اادار قطنا ا ااي لشاا اايخ اإلسا ا ااالم علاا ااى باا اان عماا اار ال ا اادار قطن ا ااي ،بع ا ااة دار المعرفا ا ااة،
بيروت سنة 1966م.
 -16فاية الطالب ،أبو الحسن المالكي ،تحقيق يوسف محمد النقاعي .دون رقم بعة .دار الفكر:
بيروت1412 .هاا.
 -17باادائع الصاانائع فااي ترتيااب الش ارائع لعااالء الاادين أبااى بكاار باان مسااعود الكاساااني الملقااب بملااك
العلماء ،بعة دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -18المهذب في الفقه الشافعي ألباى إساحاق إباراهيم بان علاى بان يوساف الفياروز آباادي الشايرازي،
بعة مكتبة ومطبعة عيسى الحلبي وشركاا بمصر.
 -19المغنااي لموفااق الاادين أبااى محمااد عبااد هللا باان أحمااد باان محمااد باان قدامااة المقدسااي ،بعااة دار
عالم الكتب
 -20السنن الكبرى للبيهقي لإلمام أبى بكر أحماد بان الحساين بان علاى البيهقاي ،بعاة مكتباة البااز
بمكة ،سنة 1414ها 1994 -م.
 -21المستدر على الصاحيحين للحاافظ أباى عباد هللا الحاا م النيساابوي ،الطبعاة األولاى 1411هاا،
1990م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -22الموسوعة الفقهية الكويتية ،بعة و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.
 -23شرح الخرشي على مختصر خليل لمحمد بن عبد هللا بن على الخرشي المالكي ،بعة دار الفكر.
 -24فتح العزيز شرح الاوجيز المعاروف بالشارح الكبيار ألباى القاسام عباد الكاريم بان محماد ابان عباد
الكريم الرافعي القزويني الشافعي ،الطبعة األولى 1417ها1997 ،م ،دار الكتب العلمية.
 -25نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى الاباس أحمد بن حمزة بن شهاب
الاادين الرملااي المنااوفي المصااري األنصاااري الشااهير بالشااافعي الصااغير ،بعااة مكتبااة ومطبعااة
مصطفى الحلبي.
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 -26دار اإلفتاء المصرية.
 -27دائرة اإلفتاء في المملكة األردنية الهاشمية.
 -28موقع اسالم ويب ،دليل الفقهاء على صحة زواج المجنون.
 -29شابكة الفتااوى الشارعية ،بإشاراف فضايلة األساتاذ الادكتور أحمااد الحجاي الكاردي ،تعمال الشاابكة
الفتاوى الشرعية في مختلف المجاالت الفقهية والشرعية ،تأسست عام 2005
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