 ‐ 186672أﺳﻠﻤﺖ وﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ واﻟﺪاﻫﺎ وﻳﻌﺎرﺿﺎن زواﺟﻬﺎ وﻳﻘﺒﻼن أن ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ!! ﻓﻤﺎذا
ﺗﻔﻌﻞ؟
اﻟﺴﺆال

اﻋﺘﻨﻘﺖ اﻹﺳﻼم‐ واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ‐ وأرﻳﺪ اﻵن إﻋﻔﺎف ﻧﻔﺴ ، وﻟﻦ واﻟﺪاي ﻳﺮﻳﺎن أن ﺳﻦ اﻟﺰواج اﻷﻧﺴﺐ ﻻ ﻳﻮن إﻻ ﻓ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ،وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻮن ﻓ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ،ﺑﻞ اﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ﻫﺬا أن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻻ ﺑﺄس ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﺎرج
اﻟﺰواج ‐ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻪ ‐  ،إن اﻷﻣﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﻓ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  ،وﻻ أدري ﻛﻴﻒ أﺗﺤﺪث ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬا اﻷﻣﺮ  ،إﻧ أرﻳﺪ إﻋﻔﺎف
ﻧﻔﺴ ، أرﻳﺪ اﻟﺰواج ﺑﺮﺟﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧ ﻋﻠ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪﻳﻨ ، ﺑﺮﺟﻞ ﻳﻘﻒ ﺑﺠﻮاري وﻳﺴﺎﻋﺪﻧ ، ﺑﺮﺟﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌ ؛ ﻷﻧ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ
أﺑﻮي  ،ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎن وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓ ﺑﻠﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻻ أدري ﻛﻴﻒ أﺷﺮح ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻷﻗﻨﻌﻬﻤﺎ ﺑﺰواﺟ ﻣﺒﺮاً ،
إﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻳﺎن أن اﻟﺰواج ﻓ ﺳﻦ ﻣﺒﺮة ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ !..إﻧﻨ وﺣﻴﺪة أﺑﻮي  ،ﻟﺬا ﻻ أرﻳﺪ أن أﻋﺼﻴﻬﻤﺎ  ،ﻻ أرﻳﺪ أن أﻏﻀﺒﻬﻤﺎ ،
ﻛﻤﺎ ﻻ أرﻳﺪﻫﻤﺎ أن ﻳﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋﻨ ، أرﻳﺪ ﻋﻠ اﻷﻗﻞ ﺣﺘ أﻋﻘﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺎح  ،ﺛﻢ أؤﺧﺮ اﻟﺰواج إﻟ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻪ .
وأﺳﺌﻠﺘ ﻫ: 

 -1ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ إﺟﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺎح ﺛﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺰواج  ،واﻟﻮﻟﻴﻤﺔ  ،واﻟﺪﺧﻠﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺜﻼ ؟

 -2ﻫﻞ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺎح أﻣﺎم أﺳﺮﺗ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺄﻧﻨ ﻟﻢ أﻛﻦ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ؟ أم إن ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺬب ؟ أرﺟﻮ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺼﺢ ﻟ ﻓﻼ أدري ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ ؟

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ: 
ﻧﻬﻨﺌﻚ ﻋﻠ اﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم  ،وﻧﺴﺄل اﻟﻪ أن ﻳﺜﺒﺘﻚ ﻋﻠﻴﻪ  ،وأن ﻳﻬﺪي أﺑﻮﻳﻚ وأﻫﻠﻚ إﻟ اﻹﺳﻼم  ،إﻧﻪ ﺟﻮاد ﻛﺮﻳﻢ .
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :
إذا أﺳﻠﻤﺖ اﻟﻤﺮأة  ،وﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ أﻫﻠﻬﺎ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ وﻻﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ  " :أﻣﺎ اﻟﺎﻓﺮ ﻓﻼ وﻻﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻠ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﺤﺎل  ،ﺑﺈﺟﻤﺎع أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ  ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌ وأﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ
وأﺻﺤﺎب اﻟﺮأي  ،وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر  :أﺟﻤﻊ ﻋﻠ ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺤﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ " اﻟﻤﻐﻨ. ( 377 / 9 ) " 
ﻓﻌﻠ ﻫﺬا  ،ﻻ وﻻﻳﺔ ﻷﺑﻴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﻓ اﻟﻨﺎح  ،وﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ إﻟ أﻗﺮب ﻋﺼﺒﺘﻚ إﻟﻴﻚ ) اﻟﻌﺼﺒﺔ  :اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷب  ،ﻛﺎﻟﺠﺪ ،
واﻷخ  ،واﻟﻌﻢ ( ؛ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ  ،زوﺟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣ أو إﻣﺎم اﻟﻤﺴﺠﺪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً :
إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ أﻫﻠﻚ ﺑﺎﻟﺰواج  ،وﺧﺸﻴﺖ إن ﺗﺰوﺟﺖ ﺑﺪون إذﻧﻬﻢ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ذﻟﻚ ﻣﻔﺎﺳﺪ  ،ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻗﻄﻴﻌﺔ  ،أو ردة ﻓﻌﻞ ﻣﻦ
أﻫﻠﻚ ﺗﺠﺎه اﻹﺳﻼم  ،زوﺟﻚ إﻣﺎم اﻟﻤﺴﺠﺪ  ،أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣ ، ﻣﻦ دون ﻋﻠﻢ أﺑﻮﻳﻚ  ،وأﺧﺮي اﻟﺪﺧﻠﺔ واﻟﻮﻟﻴﻤﺔ وﻣﺮاﺳﻢ
اﻟﻨﺎح إﻟ أن ﺗﺘﻤﻨ ﻣﻦ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ .
ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻨ ﻣﻦ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﻓ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ  ،وﺧﺸﻴﺖ ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ زوج  ،ﻓﺒﺈﻣﺎﻧﻚ أن ﺗﻤﻠ اﻟﺰواج  ،وﻳﺪﺧﻞ
ﺑﻚ زوﺟﻚ دﺧﻮﻻ ﺷﺮﻋﻴﺎ  ،ﻟﻦ ﻣﻦ دون أن ﻳﻌﻠﻢ واﻟﺪاك ؛ ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﻮا ﺑﻌﻼﻗﺘﻚ ﺑﺰوﺟﻚ  ،ﻓﺒﺎﻹﻣﺎن أن ﺗﻔﻬﻤﻴﻬﻢ أﻧﻪ ) ﺻﺎﺣﺒﻚ (
وﻫﺬا  :اﻟﺰوج ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺰوﺟﺘﻪ  ،وأﺧﻔ ﻋﻨﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮك .
وﻣﺘ ﻣﺎ أﻣﻨﻚ أن ﺗﻘﻨﻌﻴﻬﻢ  ،ﻓﻼ ﺑﺄس أن ﺗﻌﻴﺪي ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺰواج أﻣﺎﻣﻬﻢ  ،ﺑﺼﻮرة ﺷﻠﻴﺔ  ،ﻟﺘﺪﻓﻌ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ أذاﻫﻢ  ،أو ﻗﻄﻴﻌﺘﻬﻢ
ﻟﻚ .
وﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻳﻨﻈﺮ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ . ( 69752 ) :
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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