 ‐ 319587ﮐﻮدﮐﺎﻧ در ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺐ را ﭘﯿﺶ او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻮال

ﯾ از ﻧﺰدﯾﺎن ﻣﻦ از ﺷﻮﻫﺮش ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ـ ﺣﺘ روزاﻧﻪ ـ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤدﻫﺪ ﺣﺘ ﻫﻔﺘﻪای ﯾ ﺑﺎر ﺷﺐ را ﻧﺰد ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان او دو دﺧﺘﺮ ده و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ او
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖ دﯾﺪار ﺑﺎ آنﻫﺎ و دﯾﺪﻧﺸﺎن را دارد.
در »اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﻮﯾﺘﯿﺔ« ) (۳۱۷ /۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ از واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک در ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺷﺪن ﺣﻖ دﯾﺪن و زﯾﺎرت ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ درﺑﺎرۀ آن
ﻣﺘﻔﻖاﻧﺪ ،اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ«.
در »ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ« ) (۲۰۵ /۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﮔﺮ زن از ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻼق ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺪاﯾ اﻓﺘﺎد و ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،در
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾ از آنﻫﺎ دﯾﺮی را از دﯾﺪن ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن و دﯾﺪار ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎدر ﺑﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺪرﺷﺎن را از دﯾﺪن و دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
و ﺗﻌﺎﻟ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻋﺒﺪُوا اﻟﻪ و ﺗُﺸْﺮِﻛﻮا ﺑِﻪ ﺷَﻴﯩﺎ وﺑِﺎﻟْﻮاﻟﺪَﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧًﺎ وﺑِﺬِي اﻟْﻘُﺮﺑ

]ﻧﺴﺎء[۳۶ :

)و اﻟﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ او ﺷﺮﯾ ﻣﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ]ﻧﯿﺰ[ درﺑﺎرۀ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان(.
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و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪش ﺟﺪاﯾ اﻧﺪازد ،اﻟﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎن او و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارد
ﺟﺪاﯾ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ«.
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء
ﺑﺮ اﺑﻮزﯾﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ آل ﺷﯿﺦ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺎدر دو دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر آﻧﺎن اﺟﺎزۀ دﯾﺪار ﻣدﻫﺪ ،آنﭼﻪ را واﺟﺐ ﺑﻮده اﻧﺠﺎم داده و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺷﺐ
را ﭘﯿﺶ او ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺗﺮس از ﻣﻔﺴﺪهای دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻋﻠﯿﻪ او ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ وادارﺷﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﺟﺎزه دادﯾﺪ اﻣﺮی ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺣﻖ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻧﻪ وﻇﯿﻔﮥ او و ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺧ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﺑﺎرۀ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺬرد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺣﻘ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﻦ ﻧﻪ ﺣﻘ ﺑﺮ ﮔﺮدن او.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺬرد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮش راﺿ ﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ« )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۵۳۶ /۱۳ :
ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺪرﺷﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﻮﮐﺎری اﺳﺖ و ﺗﺮس اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺎدرﺷﺎن ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺎه اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای دوری از دﺷﻤﻨ و اﺧﺘﻼف ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ آنﮐﻪ زﯾﺎن ﯾﺎ اﺛﺮ
ﺑﺪی ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻗ ﻧﺬارد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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