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  .أ .جيجيف لقواى ياسيي ، م .ر: الوشرف 

  .الزواج ، والوعوقيي عقليا: كلوات البحث 
 

ٌتم إنشاؤها  .(على ما أظن)وخلق االنسان بشكل مختلف من هللا ، وهناك عقول الكمال ، وهناك أقل من العقول 

لتكون قادرة على التنقل من خالل تشكٌل حٌاة األسرة من خالل الزواج ، وكذلك  (االقتران)جمٌعا فً أزواج 

ومع  .فً الزواج هناك عدة متطلبات التً ٌجب الوفاء بها ، واحدة منها هً معقولة وبلٌغ .لنسب للحفاظ على

ذلك ، وهذا من شأنه أن ٌتعارض مع حالة من المعاقٌن عقلً والتً لٌست كاملة مثل عقول من حقوق اإلنسان 

ولكن لدٌهم  .ضعف العقل او طرٌقة التفكٌر التً تجعل القٌود بطًء ألداء األنشطة الٌومٌة .الطبٌعً فً العام

اإلعاقة العقلٌة الذٌن لدٌهم معدل الذكاء أقل  .أٌضا الحق والرغبة فً أي دولة أخرى لتوزٌعه فً إطار الزواج

 .التفكٌر وطرٌقة المتخلفٌن عقلٌا  على سبٌل المثال ، تلك التً تصنف الناس70من 
لهذا السبب وتركز الدراسة على كٌفٌة المشاكل الزوجٌة من اإلعاقة العقلٌة من حٌث الشرٌعة اإلسالمٌة مع 

الغرض من هذا البحث هو معرفة  .مجموعة متنوعة من الظروف التً توجد فً حد ذاتها المعاقٌن ذهنٌا

-50الزواج القانونً حول ٌؤدٌها األشخاص ذوي اإلعاقة العقلٌة وال سٌما أولئك الذٌن لدٌهم معدل الذكاء بٌن 

  .اإلعاقة العقلٌة خفٌفة  ، والتً كانت مدرجة فً فئة70

هذا النهج إلى  .باستخدام النهج المعٌاري (مراجعة األدب)تم تضمٌن هذه الدراسة على البحث فً المكتبة 

طبٌعة هذا البحث  .المواد التً ٌدرسها مستندة على قواعد وأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة والتشرٌعات المعمول بها

هو المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌعطً صورة واضحة لتنفٌذ الزواج حتى ٌتسنى للناس ذوي اإلعاقة العقلٌة 

  .الشرٌعة اإلسالمٌة واكتساب فهم واضح لموقفه فً

نتائج هذه الدراسة تشٌر إلى أن ال ٌحظر الزواج من اإلعاقة العقلٌة ، ألنه ال ٌوجد سٌادة القانون الذي نهى عنه 

لتجنب الكبائر فً  .خصوصا بالنسبة ألولئك الذٌن هم فً مثل هذا الطلب لقناة رغباته الجنسٌة .ألداء الزٌجات

هذا الصدد الزنا أو المعاشرة ، ثم ٌنبغً أن ٌسمح للزواج ، وخصوصا بالنسبة ألولئك الذٌن لدٌهم إعاقات 

ٌمكن ألنه فً هذه الفئة ال تزال تكون متعلمة وكذلك المزٌد من احتٌاجاتها البٌولوجٌة أٌضا أن  .نفسٌة خفٌفة

لتجنب أمور ٌحظرها الدٌن ، مثل الزنا ، للنظر فً فائدة ، ثم ٌنبغً أن ٌسمح للزواج  .تنمو بشكل طبٌعً

 .وطنهم بإذن من أحد الوالدٌن أو الوصً فضال عن االستمرار فً توفٌر الرقابة علٌها


