 ‐ 352285آﯾﺎ زن از ﺗﺮس اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺴ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق دارد؟
ﺳﻮال

ﺑﺎ ﻣﺮدی ازدواج ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﯾ ﻣﺸﻞ ارﺛ ﭘﻮﺳﺘ ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺴ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﭘﻮﺳﺖ از ﻫﻨﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮادران اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺮزﻧﺪاﻧ دارﻧﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻋﯿﺐ را از دوران ﻧﺎﻣﺰدی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .در روز
آﺷﻨﺎﯾ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره از او ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮس ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﺲ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻼق ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ را ﻫﻢ
ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻨﻔﺮم و وﻗﺘ آنﻫﺎ را ﻣﺑﯿﻨﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﻣﺷﻮم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﺮاﺿ ﻧﺪارم وﻟ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮادران ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺴ دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ارﺛ اﺳﺖ و ﺗﺮﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ
ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾ ﻋﺬر ]ﺑﺮای ﻃﻼق[ اﺳﺖ و ﻓﻘﻬﺎ در ﻋﻠﺖﯾﺎﺑ
ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺴﺦ اﯾﻦ را آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﯿﺴ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺴ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﺷﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در »اﻟﻤﻐﻨ (۱۸۵ /۷) «ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺴﺦ از آن رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﺎح ﻣﺷﻮد زﯾﺮا ]ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ[ ﺟﺬام و ﺑﺮص ﻧﻔﺮﺗ را در دل اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻧﺰدﯾ ﻣﮔﺮدد و ﺗﺮس از ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻧﺴﻞ ﻣرود از اﯾﻦ رو ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾ ﻣﺷﻮد«.
و اﺣﻤﺪ ) (۲۲۴۴۰و اﺑﻮداوود ) (۲۲۲۶و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۱۸۷و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۰۵۵از ﺛَﻮﺑﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ زﻧ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی از ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ او ﺣﺮام
اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۴۰۳ /۹آورده رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻟﺒﺎﻧ در
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»ﺻﺤﯿﺢ أﺑ داود« و ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎووط در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
آزار رواﻧ ﻧﯿﺰ در ﻟﻔﻆ »ﺑﺄس« )اﯾﺮاد و اﺷﺎل و ﺑﯿﻤﺎری( ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق را روا ﻣدارد وارد اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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