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اﻟﺴﺆال

أﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻤﺮي  28ﺳﻨﺔ وأﺣﺒﺒﺖ ﻓﺘﺎة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻤﺪة  10ﺳﻨﻮات  ،أﺧﺒﺮت واﻟﺪَي ﺑﺤﺒ ﻟﻬﺎ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺨﻄﺒﻮﻫﺎ ﻟ، 
رﻓﻀﻮا ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻷن أﺻﻮل أﻫﻠﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎ  ،ﻟﻤﺪة  8ﺳﻨﻮات وأﻧﺎ أﺣﺎول أن أﻗﻨﻊ أﻫﻠ ﺑﻬﺎ وﻟﻦ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻮاﻓﻘﻮا أﺑﺪا.
ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻗﺮر  ،أﻫﻠ أم اﻟﻤﺮأة اﻟﺘ أﺣﺐ  ،أﺧﻴﺮا وﻗﺒﻞ  9اﺷﻬﺮ ﺗﺰوﺟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة ﺑﻮﺟﻮد أﺑﻮﻳﻬﺎ وﻟﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ أﻫﻠ، 
ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻐﻴﺮت ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﺰوﺟﺘ ﻓﺠﺄة وأﺻﺒﺤﻮا ﻳﺤﺒﻮﻧﻬﺎ وﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﺄﻧﻬﺎ زوﺟﺘ وﻳﺮﻳﺪوﻧﻨﺎ ﺑﺄن ﻧﺘﺰوج وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا أﻧﻨﺎ ﺗﺰوﺟﻨﺎ
ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ  ،أرﻳﺪ أن أﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﺰواﺟ وﻟﻦ أﺑ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻻ أدري ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮ.
أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﻫﻞ ﻳﻤﻦ أن أﺑﻘ زواﺟ ﺳﺮا وأﺗﺰوج ﻣﻦ زوﺟﺘ ﻣﺮة أﺧﺮى ؟
أرﺟﻮ أن ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠ ﻫﺬا ﻫﺪاﻧﺎ اﻟﻪ إﻟ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻹﺳﻼم ‐ إذا ﺗﻴﺴﺮ ‐ ﻓ اﻟﻨﺎح إﻋﻼﻧﻪ واﻟﻀﺮب ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪف  ،ﺗﻤﻴﻴﺰاً ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﺎح اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻳﻮن ﻓ اﻟﺴﺮ  ،وإذا
وﺟﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄرﻛﺎﻧﻪ وﺷﺮوﻃﻪ ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮض اﻷﻫﻞ  ،وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺎءة إﻧﻤﺎ ﻫ ﻓ اﻟﺪﻳﻦ وﻗﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻪ ﻓ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﻦ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺘﺰوج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ واﻟﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻮن ﻋﻔﻴﻔﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﺰوج اﻟﻤﺸﺮﻛﺔ وﻻ اﻟﺰاﻧﻴﺔ  ،وﻳﺤﺮص ﻋﻠ ذات
اﻟﺪﻳﻦ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﺔ أن ﺗﺘﺰوج إﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎً وأﻣﺎ اﻟﺘﺎﺑ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻒء ﻟﻬﺎ وﺗﺤﺮص ﻋﻠ ﻣﻦ اﺗﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ .
وﻓ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮاردة ﻓ اﻟﺴﺆال ﻳﻤﻦ أن ﻳﻘﺎل ﻣﺎ ﻳﻠ: 
أوﻻ : ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ اﻟﺰوج أن ﻳﻄﻠﻖ زوﺟﺘﻪ إذا ﻃﻠﺐ واﻟﺪه ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً  :ﺣﻖ اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻈﻴﻢ واﻹﺣﺴﺎن إﻟ اﻷﻫﻞ واﺟﺐ  ،وإذا ﻛﺎن واﻟﺪك ﻣﺮﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓﺎﻷوﻟ أﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺰواج  ،و ﻳﺒﻌﺪ أن
ﻳﻮن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﻷن ﻣﺒﻨﺎه ﻋﻠ ﻧﻈﺮة ﻃﺒﻘﻴﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻢ ﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺗﻬﻢ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً  :ﻳﻠﺰﻣﻚ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ أﻫﻠﻚ اﻷﺧﻴﺮ وﻣﺪى رﺿﺎﻫﻢ ﺑﺰواﺟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺳﻤﻌﻮا ﺑﺰواﺟﻬﺎ ﻓﺄرادوا أن
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ﻳﺮﺿﻮك ﻟﻈﻨﻬﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺰوﺟﺖ ﺑﻐﻴﺮك  ،ورﺑﻤﺎ ﺳﻤﻌﻮا ﺑﺰواﺟﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﻓﺄرادوا أن ﻳﻌﻠﻤﻮا ذﻟﻚ ﻣﻨﻚ  ،إذا ﺗﺄﻛﺪت ﻣﻦ ﺻﺪق ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻓﻼ
ﻣﺎﻧﻊ أن ﺗﺴﺘﺄذن ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ واﻟﺪك ﻓ زواﺟﻚ ﻓﺈن أذﻧﻮا ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺎ أردت  ،وإن ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻹذن ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠ ﺣﺎﻟﻚ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺰواﺟﻚ ﻣﻔﺎﺳﺪ أﺳﺮﻳﺔ .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻤﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ
أن اﻟﻌﻘﺪ اﻷول إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﺸﺮوﻃﻪ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺷء ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻼ ﺗُﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘ ﻻ ﻳﻮن ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ
وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺴﻌ ﻓ إرﺿﺎﺋﻬﻢ ﺑﻞ وﺳﻴﻠﺔ وإﺧﺒﺎرﻫﻢ ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وإذا ﺧُﺸﻴﺖ ﻋﻠ ﺣﻴﺎة أﺑﻴﻚ ﺧﺸﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎل إن إﻋﺎدة اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻀﺮورة  .واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أﻋﻠﻢ .
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