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 ةـــه الفقهيـــكامـحأة وــة العقليــاقـعاص ذوي اإلــشخاألزواج 
 دادإـع  

  (*) يــــه العجمــــد بليــــد/ حمم

 ص ــــــــملخ
بينها في  افجعل لها أحكام ،نسانية شرعها هللا تعالى ورغب فيها واعتنى بهاإالزواج فطرة 

لتحقيق المقصود منه من اإلنجاب وبقاء  ،شريعته اإلسالمية وآداب تحفظ استمرار العالقة الزوجية
ولذي اإلعاقة العقلية حق في الزواج مع بيان العيوب التي يكون لكل من الزوجين أو  ،النوع اإلنساني

 زواج مبني على الصدق وعدم الغش الخداع.فيجب أن يكون ال ،وليهما الحق في فسخ العقد بسببها
ولإلعاقة أنواع وهي:  األمة،جماع إوقد جاءت مشروعية الزواج في اإلسالم بالكتاب والسنة و 

 اإلعاقة الحسية واإلعاقة الحركية واإلعاقة العقلية.
يجب أن تتوافر فيه شروط عامة وشروط  صحيحًا،ولكي يكون عقد ذوي اإلعاقة العقلية 

من عدم الغش وكتم العيوب في وقت الخطبة وأن يكون الزواج مؤمونًا من  ،خاصة بالمعاق عقليا  
 العدوانية وعدم الضرر بالطرف اآلخر.

فكان الحكم الشرعي على حسب  ،وقد بينت في البحث الحكم الشرعي لذوي اإلعاقة العقلية
األول:  ،على قولينفي ذلك إن كان المعاق صغيرًا )غير بالغ( فاختلف الفقهاء ف ،حالة المعاق عقلياً 

نثى النكاح على أن يتولى وليه أو من أإلى أنه يجوز للمعاق الصغير ذكرًا أو بعض الفقهاء ذهب 
إلى أنه ال يصح للمعاق عقليًا الصغير بعض الفقهاء والقول الثاني: ذهب  ،ينوب عنه مباشرة العقد

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

 ليااة)بااالغ( فقااد اتفااق الفقهاااء علااى صااحة ذوي اإلعاقااة العق المعاااق عقليااًا كبيااراً  أمااا إن كااان
نثاى إذا تاوافرت فياه شاروط الازواج وكانات هناا  مصالحة راجحاة للازوجين وأمان أذكارًا أو كان سواء 

وقاد صادرت  ،ون األسرة إذا ستدعى األمار لاذلكؤ وقوع الضرر وكان بإشراف ولي أو وصية يدير ش
 .الفتاوى الشرعية بذلك

                                           
لمؤسسة التربية الخاصة والتأهيل  بالتعلاون ملج م للع العلالم ا سلعمق ل  ا لة         ضمن فعاليات المؤتمر الثالثبحث مقدم  )*(

، م1/8/2019المنعقد يلوم الخمليع الموافلق     (2030األشخاص ذوي اإل ا ة نحو تنمية مستدامة لتحقيق رؤية  والتأهي  )تمكين

 .ق التوثيق فق التخصصات الشر ية() البحث موثق وف بقا ة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة ببنها/ محافظة القليوبية
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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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 ة:  ــــــدمــــمق

إن الحمااد و وحاادا، والصااالة والسااالم علااى ماان ال نبااي بعاادا، محمااد باان عباادهللا، صاالى هللا 
 يوم الدين.عليه وعلى من واالا واستن بسنته إلى 

 ،،،دـــــــوبع
اقتضت الفطرة التزاوج بين المخلوقات من إنسان وحيوان ونباات فباه تتكااار المخلوقاات قاال 

و َ ﴿ تعالى: ُُ كَّ ََ ُكْم َتذ ٍء َخَلْقنَا َزْوَجْْيِ َلَعلَّ ولقاد شارع اإلساالم الازواج وجعلاه حاق مان  (1)﴾ َوِمْن ُكلِّ ََشْ

ولاام يغفاال اإلسااالم عاان أصااحاب اإلعاقااات العقليااة ، حقااوق الاباااد فبااه تعماار األرا وتكااون الخالفااة
فجعاال لهاام الحااق كمااا لدصااحاء وقااد أقااحى تاازويجهم قضااية متجااددا معاصاارة بااين ، فااي تاازويجهم

 مؤيد ومعارا فما رأي الشرع في ذلك.
وحكمااه فااي  بااذوي اإلعاقااة العقليااةإلااى بيااان المقصااود  ذا الورقااة البحثيااةوقااد حرصاات فااي هاا

 .المجامع والمجالس الفقهية منه موقفو ، الفقه اإلسالمي

 ث:ــــداف البحـــــأه
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:
 مي.تمهيدا لبيان حكمه في الفقه اإلسال بالمعاق عقليابيان المراد  -1
 الفقه اإلسالمي. زواج ذوي اإلعاقة العقلية فيبيان حكم  -2

 .من زواج ذوي اإلعاقة العقلية المجامع والمجالس الفقهيةبيان موقف  -3

 ث:ــــة البحــــمشكل
لقااااد  رحاااات فكاااارة البحااااث عناااادي تسااااايالت عدياااادة أردت الوصااااول إليهااااا ماااان دراسااااة هااااذا 

 الموقوع، ومن ذلك مثال: 
الفقهية؟، والمجالس في ظل المجامع لذوي اإلعاقة العقلية  لزواج حاسمةهل ُوِقعت حلول  -1

 وهل كانت هذا الحلول منهية للجدال فيها أم ال يزال األمر قائما؟.

                                           
 49سورة الذاريات ( 1)
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 يحقق المصلحة للمتعاقدين معًا. زواج ذوي اإلعاقة العقلية، هل -2
 .زواج ذوي اإلعاقة العقليةما مدى صحة  -3
هل يعني صدور فتوى من مجمع فقهي يضم نخبة من أهل الفقه والفكر فاي العاالم اإلساالمي  -4

، أم أن ذلاك يسامح بدراساتها مارة أخارى، فربماا كاان النظار فاي ذوي اإلعاقاة العقلياةباب لغلق 
 في إعادة الدراسة تصحيح للفتوى الصادرة، نظرا لتجدد الحوادث التي تستدعي إعادة النظر؟.

 وع:ــوضــة يف املــابقــات الســدراســـال
 ها:من موقوع رسائل علمية وأبحاثهذا اللقد كتب في 

  زواج أصااااحاب األمااااراا العقليااااة فااااي الفقااااه اإلسااااالمي وتطبيقاتااااه فااااي المحااااا م الشاااارعية
 زبيدا حسام جبور -الفلسطينية دراسة مقارنة 

 حسام عبدالواحد كاظم –ة رعاية المريض عقليا  في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصي. 
  أباااااارار  –أحكااااااام المسااااااتجدات العالجيااااااة المتعلقااااااة بااااااذوي اإلعاقااااااة فااااااي الفقااااااه اإلسااااااالمي

 .أحمد عبدهللا هادي

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

 .الزواج ومشروعيته: تعريف المطلب األول
 .مفهوم اإلعاقة وأنواعها: المطلب الثاني
 .شروط زواج ذوي اإلعاقة العقلية: المطلب الثالث
 .الحكم الشرعي لزواج ذوي اإلعاقة العقلية: المطلب الرابع

 .في المجامع والمجالس الشرعية الفتاوى الفقهية لزواج ذوي اإلعاقة العقلية: المطلب الخامس

الاازواج فطاارة انسااانية شاارعها هللا تعااالى ورغااب فيهااا واعتنااى بهااا فجعاال لهااا أحكااام بينهااا فااي 
شااريعته اإلسااالمية وآداب وحقااوق للاازوجين بمااا يحفااظ اسااتمرار هااذا العالقااة والتااي سااماها هللا ميثاقااًا 

وَنُه َوَقْد َأْفََض َبْعُضُكْم إََِل َبْعٍض َوأَ "غليظا قال تعالى  َُ َ  ِمنُْكْم ِميَثاًقا َوَكْيَف َتْأُخ َْ  (1)".َغلِيًظاَخ

                                           
  21 النساء سورة (1)
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والزواج حقا   بيايًا لكل فرد ذكرًا أو أنثى قادرًا على القيام بواجبات الزواج وتحقيق مقاصدا 
ولاذي اإلعاقاة حاق فاي ذلاك وال يساتطيع أحاد مانعهم مان الازواج ، من االنجاب وبقاء الناوع اإلنسااني

 والشروط.وقد فطروا عليه مادام متوافر األركان 
وقااد أوصااى اإلسااالم بحساان االختيااار قباال الاازواج ألنااه عاماال مهاام فااي بناااء األساارة وقااد بينهااا 

وماان ذلااك بيااان العيااوب التااي يكااون ، الفقهاااء القاادامى والمعاصاارين كمااا هااو معلااوم فااي الفقااه اإلسااالمي
فيجااب أن ، ألن الاازواج عقااد عظاايم مقصاادا الاادوام واالسااتقرار، لكاال ماان الاازوجين حااق الفسااخ بسااببها

فإن تبين بعاد تماام الازواج أن أحاد الازوجين مصااب  ، (1)يكون مبنيًا على الصدق وعدم الغش والخداع
بأحد اإلعاقات ومنها اإلعاقة العقلية أو النفسية فإن ذلك يرجع بأارا إلى اقاطراب فاي الحيااة الزوجياة 

زوجيااااة خاليااااة ماااان الااااود  وعاااادم اسااااتقرارها بمااااا يفضااااي إلااااى فسااااخ العقااااد أو الطااااالق أو اسااااتمرار حياااااة
 واالستقرار النفسي واالستقامة في شؤون األسرة والشواهد على ذلك كثيرة بما ال داعي لذكرها. 

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

 (2) باألنثى.الزواج لغة: الزواج اقتران الزوج بالزوجة، أو الذكر 
  :ة اإلسالميةعيفقهاء الشر  تعريف الزواج عند

للمارأة قصادا، وهاو حقيقاة  االستمتاعالزواج هو: عقد يفيد ملك المتعة للرجل وحل  الحنفية: -1
 (3) .الوطء مجاز في العقد في

"عقااد لحاال تمتااع بااأنثى غياار محاارم ومجوسااية وأمااة كتابيااة بصاايغة لقااادر  عرفــا المالةيــة: -2
 (1) .الراج نس محتاج أو

                                           
 رساالة ،هاادي عبادهللا أحماد أبارار ،اإلساالمي الفقاه فاي اإلعاقاة باذي المتعلقاة العالجياة المستجدات أحكام انظر (1)

 م.2017 ،األردنية الجامعة ،العليا الدراسات  لية ،علمية
 .دار الدعوة، القاهرة ، 405/ص1مصطفى وآخرون، ج ابراهيم ،الوسيط المعجم (2)
بااان هللا عباااد  االختياااار، ،دار المعرفاااة، بياااروت ،85-3/83ابااان نجااايم، زيااان الااادين بااان إباااراهيم،  الرائاااق، البحااار (3)

 .دار الدعوة ، 3/81 مودود، ابن محمود
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الشافاية والحنابلة: بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفاظ النكااح أو التازويو أو ترجمتاه،  عرفه -3
.حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو

 (2) 

 جاء مشروعية الزواج بالكتاب والسنة اإلجماع
 :الةتاب من

ذاَ  َلُكذْم ِمذَن النَِّسذاِء َمْثنَذى َوُ ذَ َ  َوإِْ  ِخْفُتْم َأَّلَّ ُتْقِسُطوا ِِف ] قال تعالى: -1 ََ الَيَتاَمى َفاْنكُِحوا َمذا 

[َوُرَباَع َفإِْ  ِخْفُتْم َأَّلَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيََمُنُكْم َذلَِك َأْدَنى َأَّلَّ َتُعوُلوا
(3)  

ُم اُُ ] :قاال تعاالى -2 ِِ ِ اَء ُيْغذن َُ ُكْم إِْ  َيُكوُنوا ُفَق
َْي ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِمائِ اِِلِ َوَأْنكُِحوا األََياَمى ِمنُْكْم َوالصَّ

َعلِيٌم[ ِمْن َفْضلِِه َواُُ َواِسٌع 
(4) 

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

"(5) 

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

                                           
 

 المعاااارف، ، دار334-2/332  ،محماااد  الااادردير بااان أحماااد البركاااات المساااالك، أقااارب علاااى الصاااغير الشااارح (1) 
 مصر.

 ياااونس بااان منصاااور القنااااع،  شااااف ،بياااروت الفكااار، ، دار3/123 الشاااربيني، الخطياااب محمااادالمحتااااج،  مغناااي (2)
 بدار الكتاا ، 2/53 محمااد األنصااري، بان زكريااا الوهااب، فااتح ،ه1402 بياروت، الفكاار، دار ،5/5 البهاوتي،
 1ط ه،1418 بيروت، العلمية،

 3 النساء سورة (3)
  32النور  سورة (4)
 باااب النسااائي، وانظاار النكاااح، باااب فااي مساالم وأخرجااه والنكاااح، الصااوم باااب فااي البخاااري  أخرجااه عليااه، متفااق (5)

  169 ص ،4 ج الصوم، فضل
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 " :فحمد هللا واانى علياه اام قاال
".(1) 

 (2)النكاح جواز على األمة أجمعت وفي اإلجماع:

 اـــواعهـــة وأنـــاقـــوم اإلعــمفه :الثاني املطلب

 

 بعض الباحثين أن استخدام لفظي يرى 

ألن أصاال الكلمااة ماان ، ومعاااق( خطااأ شااائع واألصاال أن يقااال عاان المعاااق: معااوق ، )إعاقااة
 وبكسر الواو ألسم الفاعل.، بفتح الواو ألسم المفعول، أعاق يعوق عوقًا فهو معوق 

 .(3) لمة: معوق: هي اسم مفعول من الفعل عوق يعوق فهو معاق

 

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

 (4) ه العقلية(.أو اقطراب في سلوكه أو قصور في مستوى قدرت

 

هاااو الشاااخ  الاااذي لدياااة قصاااور خلقاااي أو عاااارا فاااي تكويناااه الجسااامي أو العقلاااي يجعلاااه 
 عاجزًا يستدعي تخفيفًا للتكاليف الشرعية يراعي ما عندا من قصور.

                                           
 ،صاحيح مسالم كتااب النكااح،7/2)5063بااب الترغياب فاي النكااح حاديث رقام ) صحيح البخاري كتاب النكاح،( 1)

 2/1020( 1401النكاح حديث رقم )باب استحباب 
 .109 ص ،9 ج المهذب،  تاب شرح البيان: (2)
 2(ج، ماادة )ع و قالمعجام الوسايط ،279ص 10ج ،ماادة )ع و ق( ،محماد ابان منظاور ،انظر: لسان العارب (3)

   637ص
ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي  ،251نقااًل عان الرعاياة الطبياة الصاحية والعاوقين ص ،وشاك تعرف صموئيل م. (4)

 د. محمود بن محمود حو ا ،أمثال إبراهيم مخلوف د. ،إقبال محمد بشير 19ص  ،الشريعة اإلسالمية
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 وهي:للعوق أنواع متعددة قد تجتمع في شخ  واحد 
 مثل الصم والبكم والعمي.، عوق حسي: وهو الذي يكون في أحد أجهزة اإلنسان الحسية

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 
جتماعية إلى حد بلوغ مستوى مان السالبية االجتماعياة بحياث ال يساتطيع اإلدرا  والتصارف بيئته اال

 ومن ذلك زواج المعاق وهو ما سنتناوله بشْي من اإليجاز. (1)المناسب في المواقف االجتماعية

 شروط زواج ذوي اإلعاقة العقلية. : الثالث املطلب
  تاب كماا هاو مادون فاي، لاذكرها داعاي وال صحيحاحتى يكون العقد  توافرها يجب للزواج أركان

 اإلسالمي وشروط عامة البد من توافرها في كل عقد زواج أصحاء أو معاقين وهي بإيجاز. الفقه
: قول النبيليعّد النكاح صحيحًا إال بوجود الولي  الولي: الوجود  -1

العاقل الرشيد من عصبات المارأة، مثال األب، والجاد مان ِقبال  ، والولي هو الشخ  البالغ (2)
األب، واالبااان، وابااان االبااان وإن نااازل، واألأل الشاااقيق، واألأل مااان األب، والعااام الشاااقيق، والعااام مااان 
األب، وأبناءهم األقرب فاألقرب، بخالف اإلخوة من األُم وأبي األُم واألخاوال؛ ألنههام غيار عصابة، 

  فاء، فمسؤولية الولي كبيرة، فليس له أن يزّوجها بغير الكفء.وعلى الولي أن يختار األ

                                           
 147ص  ،بتصرف: حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في الشريعة اإلسالمية (1)
دار الكتاااااب  ،1تحقياااق فاااواز أحماااد زمرلاااي وخالاااد السااابع العلمااااي. ط ،الااادارمي، عباااد هللا بااان عباااد الااارحمنسااانن  (2)

وأخرجااه  .184ص .2.ج2182هااا. باااب النهااي عاان النِّك اااح بغياار ولااي. حااديث رقاام 1407العربااي: بيااروت. 
الطبراناي، أباو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم األوسط. تحقيق  ارق بن عوا هللا بان محماد وعباد المحسان 

وأخرجاه  .363ص .5ج .5564هاا. رقام1415الحسايني. بادون رقام  بعاة. دار الحارمين: القااهرة. بن إباراهيم 
سنن الدار قطناي. تحقياق عباد هللا هاشام يمااني المادني. دار : الدار قطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي

يح الجااامع وأوردا األلباااني فااي صااح .226ص. 3.ج 23م. حاااديث رقااام 1966هاااا. 1386المعرفااة: بيااروت. 
 .وقال: حديث صحيح .1254ص .2ج .7557الصغير. حديث رقم 
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ال يجوز إجباار الرجال علاى الازواج باامرأة ال يريادها، وال يجاوز إجباار المارأة  :رقا الزوجين -2
:  على الزواج برجٍل ال تريدا، قال النبي

فاال ياتم زواج المارأة إن كانات ايباًا إال عناد  (1)،
نطقها بالرقا، أمها البكر فيكفي سكوتها؛ ألنهها غالبًا ما تستحي من التصريح بالقبول، وفاي 

 حال امتناعها ال يتم الزواج باإلجبار.

 ماا أنه خلاّو   :،(2)وجود الشهود على الزواج: يقول النباي -3
 ال الزوجين من موانع الازواج، ساواء كاان مان النساب، أو السابب كالرقااعة، أو أن تكاون 

  .المرأة في العّدة، أو مانع اختالف الدين
الاازواج ، فااال يصاااح (3)بصااداق )مهاار(: وهااذا شاارط اشااتر ه المالكيااة الاازواجأن يكااون عقااد  -4

 ط ذكاارا عنااد العقااد، باال يسااتحب فقااط، لمااا فياااه مااان ا مئناااان الااانفس،بدونااه، ولكاان ال يشااتر 
 (4) .بدون مهر الزواجبخالف الجمهور الذين قالوا بعدم فساد عقد 

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

 .(5) :قال هللا 
 عن أن يكون المعاق مأمونا ال يعرف بالعدوانية واإلفساد ؛ لدفع الضرر عن الطرف اآلخر -2

                                           
 . 7470رقم  ،األلباني من حديث أبي هريرة رقي هللا عنه ،صحيح الجامع (1)
 سبق تخريجه( 2)
تحقياااق يوسااااف محماااد النقاااااعي. دون رقااام  بعااااة. دار الفكااار: بيااااروت.  ،المااااالكي أبااااو الحسااان ، فاياااة الطالاااب (3)

 . 67ص .2 هاا. ج1412
ابااان  ،وانظااار، المغنااااي .55ص .2ج ،وانظااار المهاااذب، الشااايرازي  .246ص .2ج ،الكاسااااني ،بااادائع الصااانائع (4)

 37ص .3قدامة: ج
، صااحيح مساالم 101، حااديث رقاام ماان غشاانا فلاايس منااا باااب قااول النبااي أخرجااه مساالم فااي كتاااب اإليمااان،  (5)

1/99. 
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قاال  أن رسول هللا  سعيد الخدري  يأب
(1)

 

: "أماا الصاغير والمجناون فاال والياة لهماا علاى (2)( 11/252) الفقهيةلموسوعة ا قد جاء في
أنفسهما، وإنما يزوجهما الولي أبا أو جادا، أو الوصاي عليهماا. وال يجاوز للصاغير والمجناون مباشارة 

الوالياااة علاااى الصاااغير والمجناااون والياااة إجباااار، فيجاااوز للاااولي  ماااا أن  عقاااد النكااااح؛ لعااادم أهليتهماااا
 . هما، إذا كان في ذلك مصلحة. وهذا بال خالف"تزويجهما، بدون إذن

 احلكم الشرعي لزواج ذوي اإلعاقة العقلية. : الرابع املطلب

 شرعت األهلية في العقود حتى يكون مبناها صحيحًا. 

 

 . (3)ومستحق لهمأخوذة من قولهم "فالن أهل لكذا" أي صالح ، األهلية لغة : الصالحية
أو لصااادور ، األهلياااة اصاااطالحًا: صاااالحية اإلنساااان لوجاااوب الحقاااوق المشاااروعة لاااه وعلياااه

 (4) الفعل منه على وجه معتبر شرعًا.

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

 

 تختلف حالة المعاق عقليًا فقد يكون بالغًا وقد يكون غير بالغ ولكل حالة حكم.

                                           
، 2/66أخرجااه الحااا م فااي المسااتدر  وقااال: حااديث صااحيح علااى شاارط مساالم ولاام يخرجااه، المسااتدر  للحااا م  (1)

 ، ولم يعلق عليه. 6/156، السنن الكبرى وأخرج مثله البيهقي عن عبادة بن الصامت 
 (11/252) لموسوعة الفقهية( بتصرف: ا2)
 28ص 11ج، المنظور ناب ،لسان العرب (3)
 ابرار أحمد عبدهللا هادي ،احكام المستجدات العالجية المتعلقة بذو اإلعاقة في الفقه اإلسالمي ،انظر (4)
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 املعاق عقليًا صغريًا )الغري البالغ(أ( 

على االتجاهاات الفقهياة وماا ذهاب إلياه الفقهااء فاي زواج المعااق يحتااج األمار إلاى  للتعرف
 بإيجاز تفصيل كما هو مدون في كتب الفقه وحسبنا أن نبين ما ذهبوا

فاااااي قاااااول  (3)والشاااااافية (2)والمالكياااااة (1)ذهاااااب جمهاااااور الفقهااااااء مااااان الحنفياااااة القـــــول ألول:
الصااغير غياار البااالغ ذكاارًا أو أنثااى النكاااح علااى أن يتااولى إلااى أنااه يجااوز للمعاااق ذهنيااًا ، (4)والحنابلااة

وذلاك ، إذا دعت الحاجة لتزويجاه، العقد وليه أو من تنوب عنه أو الحا م ألنه ال عبرة له بتصرفاته
 لتحصيل المهر والنفقة والعفاف.

 إلااى أنااه ال يصااح للمعاااق ذهنيااًا الصااغير غياار البااالغ الاازواج (5)الشااافاية ذهااب القــول الثــاني:
 (6) فال يملك وليه أو من ينوب عنه تزويجه لعدم الحاجة للزواج في هذا السن.، ذكرًا أو أنثى الزواج

: بعاد عارا القاولين الساابقين فاي نكااح المعااق عقلياا الصاغير الغيار الباالغ يتباين القول الـراج 
يترتاب علاى ذلاك الازواج لي أن عدم نكاحه ذكرًا كان أو انثاى أولاى باالترجيح وذلاك لعادم الحاجاة إلياه وال 

 من إنجاب لكونهما غير بالغيين وما قد يترتب عليه من أقرار صحية بزواج الغير البالغ لدنثى.

 زواج املعاق عقليَا الكبري) البالغ(ب( 
وقاد ، )الباالغ( ساواء كاان ذكارًا أو انثاى الكبيار اتفق الفقهاء على صاحة ذوي اإلعاقاة العقلياة

 لفقهية الفتاوى في ذلك وما سأبينه في المطلب التالي.أصدرت المجامع والمجالس ا

                                           
 248ص 2( بدائع الصنائع، الكاساني، ج1)
 203 و 202ص 3المالكي، ج الخرشي على بن هللا عبد بن لمحمد خليل مختصر على الخرشي شرح( 2)
الرافعاااي  مالكبيااار، عبااادالكريم بااان محماااد بااان عبااادالكريم أباااو القاساااالعزياااز شااارح الاااوجيز المعاااروف بالشااارح ( فاااتح 3)

 م1997،  دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط 12ص 8القزويني، ج
 39، ص7المغني، ابن قدامة، ج( 4)
 72، نكاح المعاق ذهنيًا في الفقه اإلسالمي، 247ص 6نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ج( 5)
 سااتجدات العالجيااة المتعلقااة بااذوي اإلعاقااة فااي الفقااه اإلسااالمي، أباارار أحمااد عباادهللا هااادي، بتصاارف، أحكااام الم( 6)

 170ص 
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  .يف اجملامع واجملالس الشرعيةاخلامس: الفتاوى الفقهية لزواج ذوي اإلعاقة العقلية املطلب 

 فاااإن متاااوافرة، الااازواج أركاااان دامااات ماااا يتاازوج أن -نوعاااه عااان المساااؤول- عقلياااا المعااااق حاااق ماان"
 زواجاه بسايطة عقلياة إعاقاة فالمعااق المجنوناة، مان الازواج وأباحات المجناون  زواج أباحات قاد الشريعة  انت
 وكتاب منافعاه، برعاياة محفوفاا مصالحته علاى باالحرص محا اا دام ماا فياه، حارج وال أولاى، بااب مان جائز
- عليااه اإلجبااار وواليااة المجنااون  زواج علااى -المااذاهب  اال فااي- فيهااا تتحاادث وفصااوال مسااائل تعقااد الفقااه

 حتاى أو األوليااء، لبقياة تعاديتها أو فقاط والجاد بالوالاد خاصاة جعلهاا فاي ويختلفاون  ،-الصغير على  الوالية
 والمحتااج والعا فاة، الشاهوة فياه المركاب اإلنساان هاذا مصالحة مان فيه لما هذا  ل ،-القاقي أي- للحا م
 الناواحي بعاض فاي باحتيااج علايهم زيادتاه ماع جنساه، بناي بقياة شاأن شاأنه وعناياة، ورعاية ونفقة سكن إلى
 فلجميااع المجنونااة أمااا: "القناااع  شاااف  تاااب فااي الحنابلااة فقااه فااي مااثال فناارى  الخاصااة، حالتااه مرجعهااا التااي

 عنهاااا الشاااهوة قااارر لااادفع النكااااح؛ إلاااى حاجاااة لهاااا ألن للرجاااال؛ الميااال منهاااا ظهااار إذا تزويجهاااا األوليااااء
 إلاى ميلهاا ويعارف تزويجهاا فاأبيح العارا، وصايانة والعفااف والنفقاة المهار وتحصيل الفجور من وصيانتها
- الطاب أهال مان اقاة قاال إن وكاذا األحوال، قرائن من ونحوا إليهم وميلها الرجال وتتبع  المها من الرجال
 مصاالحها، أعظام مان ذلاك ألن تزويجهاا؛ ولاي فلكال بتزويجها، تزول علتها إن: فاانان وإال -غيرا تعذر إن

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

العقل من أعظم نعم هللا علينا، فهو مناط التكليف، وهبه هللا سبحانه وتعاالى لإلنساان ليمياز 
اْلِكْلَمِ  الخبيث من الطيب، قال هللا تعالى:  ََ  ِْ الَََّرَما ََ ْيَمِو  اْخَمَلَِفِ  اللَّ ََ  ِِ ْْ اْأَ ََ  

ِِ ا ََ َمَا )إِنَّ ِِف َخْلِق السَّ

 ْْ  َفَأْحَيا بِِه اْأَ
ٍ
 ِمْن َماء

ِ
َاء َما َأْنَزَل اَّللَِّ ِمَن السَّ ََ ِري ِِف اْلَبْحِر بَِا َيََْكِع الََّاَس  َلِي ََتْ َب ََّّ فِيَرا ِمَمنْ الَّ ََ ا  َ

ِِ
ْْ ََ َم ْْ  َِ َب

ِلَمَْن  َِ ْْ ٍل َي ْْ َم ََ
ٍِ لِ ِِ َ َيَما ْْ اْأَ ََ  

ِ
َمَاء ِر َبَمْسَ السَّ ََِْسَمبَّ َمَحاِْل ا السَّ ََ َيَماِو  َميِ  الرِّ ََْرِ ََ  

ٍٍ َم ، 164البقارة/ ِكوِّ َدابَّ

 وجعل الشرع الشريف لمن فقد العقل أحكامًا خاصة يسير عليها، وتنتظم بها حياته.

                                           
  2007لسنة  1487/3رقم  ،فتوى دار اإلفتاء المصرية (1)
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  والحكم الشرعي لزواج المجنون فيه تفصيل:
  ن كان المجنون البالغ يفيق أحيانًا تنتظر إفاقته، وال ينعقد تزويجه بغير إذنه.فإ

وإن كاااان جنوناااه مطبقااااً، جااااز لولياااه تزويجاااه إن احتااااج لاااذلك؛ رفعاااًا للضااارر المتوقاااع بعااادم 
 التزويو، وجلبًا للمصلحة المترتبة عليه.

و المجنااون، ينبغااي قااال الخطيااب الشااربيني رحمااه هللا: "حيااث رأى الااولي المصاالحة فااي تاازوي
 ( بتصرف يسير.280/ 4جوازا لحصول المصلحة بذلك له" ]مغني المحتاج[ )

وعلياااااه؛ يجااااااوز تااااازويو المجنااااااون باااااإذن القاقااااااي إذا ابااااات بتقرياااااار  باااااي رساااااامي أن فااااااي 
 زواجه مصلحة له.

( ماا نصاه: "للقاقاي أن ياأذن 12جاء فاي "قاانون األحاوال الشخصاية األردناي" فاي الماادة )
جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ابت بتقرير  باي رسامي أن فاي زواجاه مصالحة لاه، بزواج من به 

وأن ما باه غيار قابال لالنتقاال إلاى نساله، وأناه ال يشاكل خطاورة علاى الطارف اآلخار، وبعاد ا العاه 
  (1) على حالته تفصيال، والتحقق من رقاا".

 :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 

 وليس قياسا على الصبي، وإليك كالم بعض أهل العلم في المسألة المترتبة على ذلك،
أن المعتوا وهو الزائل العقل بجنون مطبق، ليس لغير  الحنبلي: البن قدامة جاء في المغني

األب ووصيه تزويجاه. وهاذا قاول مالاك. وقاال أباو عباد هللا بان حاماد: للحاا م تزويجاه إذا ظهار مناه 
يادهن. وهاذا ماذهب الشاافعي، ألن ذلاك مان مصاالحه، ولايس لاه حاال شهوة النسااء، باأن يتابعهن وير 

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

 النكاح شروط تصنيف
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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 
ى علم أنه ال يشتهى النكاح لم يجز للولي تزويجاه ألناه ال حاجاة باه إلاى النكااح، وإن علام أناه يشاته

ذكرا أو غير ذلاك جااز لادب والجاد تزويجاه ألن فياه  بأن يراا يتبع نظرا النساء أو علم ذلك بانتشار
 مصلحة له، وهو ما يحصل له به من العفاف، فان لم يكن له أب وال جد زوجه الحا م. انتهى.

يعنااي أن كااال ماان األب ووصاايه، وإن  خلياال: المااالكي فااي شاارحه لمختصاار الخرشااي وقااال
ا م يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح ال للخدمة بأن خيف منه الفساد، ألن الحد، وإن سقط سفل والح

 انتهى. عنه فال يعان على الزنا وهذا إذا كان مطبقا، فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته
قولااااه كمعتااااوا ومجنااااون أي ولااااو كبياااارين والمااااراد  الحنفااااي: الباااان عاباااادين وفااااي رد المحتااااار

لجناااون ا نكاحهماااا إذا كاااانإخ، فيشااامل الاااذكر واألنثاااى. قاااال فاااي النهااار: فللاااولي  شاااخ  معتاااوا. إلااا
 مطبقا، وهو شهر على ما عليه الفتوى. انتهى.

وبناًء على ما سبق فدليل ما أجمعت المذاهب األربعة عليه من صحة نكاح المجناون عناد الحاجاة 
 مقاصد الشرع الحكيم. هو ما يترتب عليه من جلب المصلحة ورفع الضرر وذلك مقصد عظيم من

فاااااإن حكماااااة الشاااااارع اقتضااااات رفاااااع الضااااارر عااااان  فاااااي إعاااااالم الماااااوقعين: ابااااان القااااايم قاااااال
 انتهى. المكلفين ما أمكن.

وليس الدليل هو قياسهم للمجنون على الصاغير، وإن كاان يشاتركان فاي بعاض األحكاام، لكان 
وكقولناا الصابي ياولي  يجوز قياس المجناون علاى الصاغير بجاامع عجاز كال منهماا عان النظار لنفساه،

".عليه لحكمة وهي عجزا عن النظر لنفسه فينصب الجنون سببا قياسا على الصغر لهذا الحكمة
(1) 

                                           
 ها 1432 صفر 12 تاريخ ،147203: الفتوى  رقم ،المجنون  زواج صحة على الفقهاء دليل ،موقع اسالم ويب (1)

 م 17-1-2011 -
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عاان شاار ية أهليااة  –بعااد مااا درساانا شااروط الاازواج بأنواعهااا  –بااد لمتسااائل أن يتساااءل  ال"
  أم ليست شر ًا فيه أصاًل.، الزوجين للزواج، أهي شرط انعقاد أم شرط صحة

والجواب على ذلك أن جماهير الفقهاء ذهبوا إلاى جاواز زواج الصاغار غيار الباالغين، ذكاورًا 
دليل ما على المنع من ذلك، مع ورود أدلة كثيرة علاى جاواز زواجهام، وإنااًا على سواء، ألنه لم يرد 

الفِئَمي َ ْ من مثل قولاه تعاالى:  ََ َمِرٍر  ُْ ٍِ َأ ِنَّ اَلفاَلَم ِِ ََّ َم
ِْ ْبَمَِلْم َف ََ ْْ ََِْحيِض ِمْن نَِساِئِكْم إِِن ا الفِئي َيِئْسَن ِمَن ا ََ (

َن  ْْ ِِ اأَْْحَاِل َأَجِلِرنَّ َأْن َيَض ِأَال ََ ْو َلِه ِمَمْن َأْمَمِرِ  ِيْاَمًا ََيِْضَن  َْ َمْن َيَلَِّق اَّللََّ ََيْ ََ (، هاو 4)الطاالق: َْحَْلِرنَّ 

بيان لعدة الصغيرة، وهو إشارة بالضرورة إلى صحة زواجها، وكذلك زواجه صلى هللا عليه وسلم من 
ن السااايدة عائشاااة أم الماااؤمنين رقاااي هللا عنهاااا وهاااي صاااغيرة فإناااه متاااواتر، وكاااذلك زواج العدياااد مااا

عليهااا، لعاادم الفااارق  األصااحاب الكاارام رقااي هللا عاانهم بالصااغيرات، والصااغير مثاال الصااغيرة قياساااً 
المااؤار، إال أن الااذي يقااوم بتاازويجهم ولاايهم علااى الاانفس وليسااوا هاام بأنفسااهم، ولااو قاااموا بااه هاام كااان 

 واج.با اًل إن كانوا دون التمييز، وموقوفًا إن كانوا مميزين، وقد تقدم ذلك في شروط الز 
  هذا والمجنون والمعتوا كالصغير في الحكم تمامًا، النعدام أو نقصان األهلية في كل.

وذهااب اباان شاابرمة وأبااو بكاار األصاام إلااى عاادم صااحة زواج الصااغار مطلقااًا، ذكااورًا كااانوا أو 
  إنااًا، لعدم الوالية عليهم في ذلك أصاًل.

هب ابان شابرمة واألصام، بال إناه وقد اتجه قانون األحوال الشخصية السوري إلى األخاذ بماذ
 / منه على ما يلي:15أغرق في ذلك وتطرف أ ثر منهم، فن  في المادة /

  يشترط في أهلية الزوج العقل والبلوغ. – 1 / 15المادة / 
للقاقاااي اإلذن بااازواج المجناااون أو المعتاااوا إذا ابااات بتقريااار هيئاااة أ بااااء األماااراا العقلياااة أن  – 2

  زواجه يفيد في شفائه.
/ تكمال أهلياة الازواج فاي الفتاى بتماام الثامناة عشارة، وفاي الفتااة بتماام الساابعة  16الماادة / 
  عشرة من العمر.



   يــــه العجمــــد بليــــد/ حمم

 

 

104 

إذا ادعااى المراهااق البلااوغ بعااد إ مالااه الخامسااة عشاارة أو المراهقااة بعااد إ مالهااا الثالثااة عشاارة،  -1
  جسميهما.و لب الزواج، يأذن به القاقي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال 

  إذا كان الولي هو األب أو الجد اشتر ت موافقته. -2

وأناااااا أرى رجاحاااااة ماااااذهب الجمااااااهير فاااااي صاااااحة زواج القاصااااارين والقاصااااارات والمجاااااانين 
والمعتوهين، بل هو الحق وحدا وغيرا خطأ فاحش، لتواتر اآلااار بازواج النباي صالى هللا علياه وسالم 

ون البلااوغ، وزواج الصااحابة ماان بعاادا ماان صااغيرات ماان عائشااة أم المااؤمنين رقااي هللا عنهااا وهااي د
   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، 
فااي كثياار ماان األحااوال، ولهااذا  وقاد يكااون لااه بعااض المضاااعفات، إال أنااه حاال مناسااب لمشااا ل كثياارة

 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.

هاااذا رأياااي فاااي أصااال الموقاااوع، وأماااا ماااا اتجاااه إلياااه القاااانون الساااوري مااان المناااع مااان زواج 
( سانة فاي الفتااة، فهاو تطارف 17( سانة فاي الفتاى و)18ار، بعد أن حاددوا الصاغر بماا دون )الصغ

شااديد غياار مرقااي، ذلااك أن الفقهاااء مجمعااون بمااا فاايهم اباان شاابرمة واألصاام علااى صااحة زواج ماان 
تجااااوز الثانياااة عشااارة مااان الرجاااال، والتاساااعة مااان النسااااء، إذا ادعاااوا البلاااوغ، فكاااان فاااي مناااع القاااانون 

يجهم مخالفااة لإلجماااع، وهااو با اال ال يرقااى بااه مساالم، كااذلك فااإن فيااه حكمااًا قاامنيًا السااوري تاازو 
بفساااد زواج النبااي صاالى هللا عليااه وساالم بالساايدة عائشااة رقااي هللا عنهااا، وكااذلك زواج الكثياار ماان 

 (1) "الصحابة من أولئك الصغيرات، وهو غير مقبول في الدين.

                                           
تعمل الشبكة الفتاوى الشرعية في  ،الكردي الحجي أحمد الدكتور األستاذ فضيلة بإشراف ،شبكة الفتاوى الشرعية (1)

 2005تأسست عام  ،مختلف المجاالت الفقهية والشرعية
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 ةـــــامتـــــاخل

بحثيااة يتبااين أن زواج المعاااق عقليااا  جااائز شاارعا  إذا تااوافرت فيااه وفااي خاتمااة هااذا الورقااة ال
شااروط الاازواج وكاناات هنااا  مصااالحة راجحااة للاازوجين وأماان وقاااوع الضاارر وكااان بإشااراف ولاااي أو 

 وصية يدير شئون األسرة إذا ستدعى األمر لذلك.
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المعجم األوسط ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني،  بعاة دار الحارمين بالقااهرة  -14
 ها.1415سنة 

قطنااااااي،  بعااااااة دار المعرفااااااة،  قطنااااااي لشاااااايخ اإلسااااااالم علااااااى باااااان عماااااار الاااااادار ساااااانن الاااااادار -15
 م.1966بيروت سنة 

تحقيق يوسف محمد النقاعي. دون رقم  بعة. دار الفكر: ، المالكي أبو الحسن،  فاية الطالب -16
 هاا.1412بيروت. 

باادائع الصاانائع فااي ترتيااب الشاارائع لعااالء الاادين أبااى بكاار باان مسااعود الكاساااني الملقااب بملااك  -17
 العلماء،  بعة دار الكتب العلمية، بيروت.

 الشايرازي، آباادي الفياروز يوساف بان علاى بان إباراهيم إساحاق ألباى الشافعي الفقه في المهذب -18
 .بمصر وشركاا الحلبي عيسى ومطبعة مكتبة  بعة

 دار  بعااة المقدسااي، قدامااة باان محمااد باان أحمااد باان هللا عبااد محمااد أبااى الاادين لموفااق المغنااي -19
 الكتب عالم

 البااز مكتباة  بعاة البيهقاي، علاى بان الحساين بان أحماد بكر أبى لإلمام للبيهقي الكبرى  السنن -20
 .م1994 - ها1414 سنة بمكة،

 هاا،1411 األولاى الطبعاة النيساابوي، الحاا م هللا عباد أباى للحاافظ الصاحيحين على المستدر  -21
 .بيروت العلمية، الكتب دار م،1990

 .بالكويت اإلسالمية والشؤون  األوقاف وزارة  بعة الكويتية، الفقهية الموسوعة -22
 .الفكر دار  بعة المالكي، الخرشي على بن هللا عبد بن لمحمد خليل مختصر على الخرشي شرح -23
 عباد ابان محماد بان الكاريم عباد القاسام ألباى الكبيار بالشارح المعاروف الاوجيز شرح العزيز فتح -24

 .العلمية الكتب دار م،1997 ها،1417 األولى الطبعة الشافعي، القزويني الرافعي الكريم
 شهاب بن حمزة بن أحمد الاباس أبى بن محمد الدين لشمس المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية -25

 ومطبعااة مكتبااة  بعااة الصااغير، بالشااافعي الشااهير األنصاااري  المصااري  المنااوفي الرملااي الاادين
 .الحلبي مصطفى



   يــــه العجمــــد بليــــد/ حمم
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 المصرية. اإلفتاء دار -26
 الهاشمية. األردنية المملكة في اإلفتاء دائرة -27
 المجنون. زواج صحة على الفقهاء دليل، ويب اسالم موقع -28
تعمال الشاابكة ، الكاردي الحجاي أحمااد الادكتور األساتاذ فضايلة بإشااراف، شابكة الفتااوى الشارعية -29
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