اﻟخطبﺔ وﻤﻘدﻤﺎت اﻟنكﺎح

اﻟزواج ﻤن اﻟثﺎﻨیﺔ دون ﻋﻠم اﻷوﻟﻰ
اﻟسؤال :أﻨﺎ ﻤﻘیم ﻓﻲ اﻟسﻌود�ﺔ وﻋندي زوﺠﺔ وأوﻻد ﻓﻲ ﺒﻠدي ،وأﻗدم ﻋﻠﻰ زواج ﻤن أﺨرى ﻤﻘیمﺔ
�ﺎﻟسﻌود�ﺔ دون ﻋﻠم اﻷوﻟﻰ ،ﻓمﺎ رأي اﻟدﯿن ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻤر؟

ﻻ �كثر ﻓﻲ اﻷﺴئﻠﺔ ﻗول) :رأي اﻟدﯿن( ،ﻻ ﺸك أﻨﻪ إذا �ﺎن اﻟجواب ﺒنص ﻓﻬذا رأي
اﻟجواب :أو ً

اﻟدﯿن ،و�ذا �ﺎن �ﺎﺠتﻬﺎد ﻓﻬذا رأي اﻟمجیب ،وﻤﻊ اﻷﺴﻒ أﻨﻪ ﯿتوﺴﻊ �ﻌض اﻟنﺎس ﺤتﻰ ﻤمن
ﯿنتسب إﻟﻰ اﻟﻌﻠم� ،ﻘول) :أﻨت ﺘسﺄل واﻟدﯿن �جیب( ،أو )أﻨت ﺘسﺄل واﻹﺴﻼم �جیب( ﻻ ﺸك أن

ﻫذا اﻟتوﺴﻊ ﻏیر ﻤرﻀﻲ ،أو �ﻘول) :ﻗﺎل اﻟشرع( وﻫو ﻤن �ﻼﻤﻪ واﺠتﻬﺎدﻩ ،ﻻ ،إذا �ﺎن اﻟجواب
ﺒنص ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻫذا ﻫو رأي اﻟدﯿن ،و�ذا �ﺎن اﺠتﻬﺎد ﻓﻬو رأي اﻟمجیب اﻟمبنﻲ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﺴواء

ﻛﺎﻨت ﻨصیﺔ أو أﻗیسﺔ أو ﻏیر ذﻟك.

ﻫذا ﻋندﻩ زوﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻠدﻩ و�ر�د أن ﯿتزوج ﻤن أﺨرى ﻓﻲ اﻟبﻠد اﻟذي �ﻘیم ﻓیﻪ وﻻ ﯿر�د أن

ﻻدا ﻤنﻪ ،ﻓﻼ ﺸك أن اﻟزواج ﻤن اﻟضرة
�خبر اﻷوﻟﻰ ﺨشیﺔ ﻤن ﺤصول اﻟمشﺎﻛﻞ؛ ﻷن ﻋندﻫﺎ أو ً
ﻤؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ،وﺘحصﻞ ﻤن ﺠراﺌﻪ ﻤشﺎﻛﻞ ،ﻓﻬو ﯿر�د أن �كتم ﻋنﻬﺎ اﻟزواج ،واﻟزواج إذا وﺠد

ﻓیﻪ رﻀﺎ اﻟمخطو�ﺔ ،وﺘوﻟﻰ اﻟﻌﻘد وﻟﻲ أﻤرﻫﺎ ﻤﻊ وﺠود اﻟشﻬود ،وﺤصﻞ اﻹﻋﻼن ﺘمت أر�ﺎﻨﻪ

وﺼﺢ اﻟﻌﻘد ،وﻟو ﻟم ُ�خبر اﻷوﻟﻰ؛ ﻷﻨﻪ ﻗد �كتم ﻋنﻬﺎ أول اﻷﻤر ،وﻗد ﺤصﻞ ﻗضﺎ�ﺎ ﻤن ﻫذا
اﻟنوع ،أﻨﻪ ﺘوﻓﻲ اﻟزوج وﻓﻲ ذﻤتﻪ زوﺠﺔ أﺨرى ﻟم ﺘﻌﻠم ﺒﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ،وﻋندﻫﺎ أوﻻد ،وﺤصﻞ ﻟﻪ أوﻻد
�ﻌضﺎ ،ﻫذا ﻻ أﺜر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،ﻟكن ﻟﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻵﺜﺎر،
ﻤن اﻟثﺎﻨیﺔ واﻹﺨوة ﻻ �ﻌرف �ﻌضﻬم ً
وﻗد ﯿترﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺸﻲء ﻤن اﻟﻘطیﻌﺔ ،ﻟكن اﻟزواج ﺼحیﺢ ،وﻤﺎداﻤت اﻟشروط واﻷر�ﺎن ﻤتواﻓرة

ﻓﻼﻨﺎ ﺘزوج
ﻤﻌﻠنﺎ �حیث �ستﻔیض ﺨبرﻩ و�ُﻌرف أن ً
ﻓﺎﻟزواج ﺼحیﺢ ،ﻟكن ﻻ ﺒد أن �كون اﻟزواج ً
و�شﻬد �ﺄن ﻫؤﻻء اﻷوﻻد ﻤن ﻫذﻩ
ﻤن ﻓﻼﻨﺔ ﻋند اﻟحﺎﺠﺔ� ،حیث إذا ﻤﺎت ُ�شﻬد �ﺄﻨﻬﺎ زوﺠتﻪ ﻓترثُ ،
اﻟمرأة ﻤن ﻓﻼن ،أﻤﺎ إذا ﺤصﻞ اﻟكتمﺎن وﻟم ُﯿنشر وﻟم �ُشﻬر ﻓﺈن ﻫذا ﯿترﺘب ﻋﻠیﻪ آﺜﺎر ﺴیئﺔ.
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