 ‐ 185184دﺧﺘﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ اﻣﺎ او
ﻣﺗﺮﺳﺪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ را ﭘﺲ دﻫﺪ دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺷﻮد .ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﻋﻤﻮﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ درﺧﻮاﺳﺘ ﺑﻪ ﯾ از ﻣﻮﺳﺴﺎت داد ﺗﺎ ﮐﻮدﮐ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮاری را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادﻧﺪ .اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن دو ﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﻮدک را ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺷﯿﺮ داد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻣﺤﺮم او ﺷﺪ .ﻣﺸﻠ ﮐﻪ اﻻن دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﯾ اﻣﺎم
رﻓﺘﻪاﻧﺪ و او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔ ﮐﻮدﮐ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﻦ
ﮐﻮدک او را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧﻪ اﻣﺎن دارد ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﻬﺎ اﺳﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﻮدک را ﻧﻤداﻧﻨﺪ
زﯾﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪای ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘ را ﺑﻪ
ﮐﺴ ﻧﻤدﻫﺪ ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﻤﻮ و زن ﻋﻤﻮی ﻣﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدک
را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﺑﯿﺰاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻧﻤداﻧﻨﺪ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮﯾ دﯾﺮ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ را ﭘﺲ
دﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺗﺮﺳﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻣﺗﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﻧﺪﻫﺪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺧﻮدش را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (126003ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم از ﻟﻔﻆ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔ دو ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک ورﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ او ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻧﺴﺐ )ﻧﺎم ﭘﺪر و ﻣﺎدر( او.
دوم :ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ او و اﻓﺰودن او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده.
ﻧﻮع دوم اﮔﺮﭼﻪ در آﻏﺎز اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.
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اﻣﺎ ﻧﻮع اول از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺮوع ﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادۀ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﻤﺎ او را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﻧﺮدهاﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن
ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺧﺘﺮﺑﭽﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻢ دﺧﺘﺮ آﻧﻬﺎ را از ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺐ و ﻣﯿﺮاث ﻧﺪارد.
اﻣﺎ اﮔﺮ او را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧَﺴﺐ و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻘﯿﻘﺷﺎن ﺑﺮ روی او ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺸﻨﺪ و ﻧﺎم ]ﺧﺎﻧﻮادﮔ [او را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎم او را در اﺳﻨﺎد ﺷﺨﺼ او ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﺴﺐ و ﻣﯿﺮاث ﺷﺮﻋ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﮔﯿﺮد و از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﮐﻮدک ﻣﻮرد اﺷﺎره را در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ از ﺷﻤﺎ
ارث ﺑﺒﺮد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ و ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎدن از ﺣﺪود ﭘﺮوردﮔﺎر و دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔ در
اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد و از ﺷﻤﺎ ارث ﺑﺒﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
و ﻫﻤﮥ اوراق رﺳﻤ را ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ او و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰای ﻧﯿ دﻫﺪ و اﮔﺮ از ﻣﺎل ﺧﻮد ﯾ ﺳﻮم را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﺻﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر ﻧﯿﻮﯾ اﺳﺖ و اﮔﺮ ـ در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ زودﺗﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او دﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ) ...ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۳۵۲ ۲۰ :
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
دﺧﺘﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ آوردهاﯾﺪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،او را ﺑﻪ ﭘﺪری ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻫﺮ اﺳﻤ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻨﺪﮔ اﻟﻪ ﻣدﻫﺪ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ،ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻼ ﻓﻼﻧ دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ ﻧﯿ دﯾﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد.
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ]ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ[ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻨﺪ ]و
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪرش ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﺪ[ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ادﻋﻮﻫﻢ ﺑﺎﺋﻬِﻢ ﻫﻮ اﻗْﺴﻂُ ﻋﻨﺪَ اﻟﻪ] اﺣﺰاب[۵ :
)آﻧﺎن را ﺑﻪ ]ﻧﺎم[ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺰد اﻟﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ(.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻧﺎم او را از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاش ﺑﺮدارد و در ﺻﻮرت اﻣﺎن وی را ﺑﻪ
ﭘﺪری ﺑﻪ ﻧﺎﻣ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺮ ﺑﻨﺪﮔ اﻟﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺎم ﭘﺪر ﺑﺰرگ او را«
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۱۶۱ /۱۸ :
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺴﺐ و ﭘﺪر او را ﻣﺷﻨﺎﺳﯿﺪ او را ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﻮب ﻣﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ]اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ[ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻬﺪاری و ﺗﻔﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺣﻤﺖ و ﺑﯿﺎن ﻧﯿ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ را دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺧﻄﺮ دارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﭘﺲ آن
دﭼﺎر ﺑﻼ و ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺸﻞ ﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زﻧﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﺗﺮﺳ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺮای زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه
اﺟﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﻓﻮق ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ از
آﻧﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪ و ﺷﺮ ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻢ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺪارا ﮐﻨﻨﺪ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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