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ال جت ا  الجادى ي قبال اإلساالم   يالتبني أحد العاددات الاادةعق قادي فد فا يعتبر

وااات ت وجاادان الناادس ايجت اادعي وايقت ااددك ولاام يسااتنترىد رياار ال اار ن التااريم  
أا حادث أن تبنا  ولادفا  فتدن الولد ال تبناي ب ادباق ابان ح ي اي ل سارة التاي تبنتاو  وا 

 ارف النسب.أ بح ابنو  وألحق نسبو  وتدن لو 

ظير اإلسالم أتد  د أقرتو األديدن الس دويق ت ياد  ان قبال   ان تاون أن  ول د
النسب ي يابت إي بويدة ح ي يق نداةق عن زواج أسرك  ااروع  وباألك حارم الادين 
د قطعيفااد  فااي الوقاات ال ندسااب بعااد تييةااق النفااوس  ااد  ااريحف اإلسااال ي التبنااي تحري ف

عدادىد لألك  ونف  اإلسالم  النسب باين ال تبناي    قأن يتون التبني سببفد لابوت وا 
وأساارتو وبااين الاااتص ال تبنااي  فاادلتبني ساا وك  تاادلف ل فطاارة وىااو افتاارا  ع اا  
الح ي ااق  فاادألبوة واأل و ااق ليساات ألفدظفااد تااردد  باال ىااي ارتباادط لحاام ودم  ي ي تاان 

دل ألاك  ألن لالرتبدط ال دةم ع   العرف أن يسدوك ايرتبدط الطبيعي  ولايس  ان العا
 التبني ا رة األفواه واأللفدظ  ي ا رة ال  ب وال حم والدم.

النتدح ىاو األسادس فاي بناد  األسارة وىاو الاأك يحفاظ الح اوق ال ترتباق  فع د
ع يو  ن حفظ النسب والرضدع وح وق ال  ادىرة  فادتول ااتص ررياب إلا  ىاأه 

ياددك إلا  ىادم البناد   األسرة ىو ب ادبق الغريب الأك يياز ويت ال تيادن األسارة   اد
فجاااد ت رسااادلق اإلساااالم رسااادلق إ اااالحيق تيااادف ل  ااادلح العااادم  وتعااادل  أوضااادع 
ال جت اا   فطبطاال اإلسااالم ىااأه العااددة الااادةعق  وتفاال ألفااراد األساارة الح ااوق األدبيااق 

 وال دديق فنظدم التبني  فسدة اجت دعيق.
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التااي حاادفظ  اإلسااالم النسااب أى يااق تبياارة  وعااده  اان الت ياادت الت ااس وأولاا 
ع ييااد  وأوجااب ع اا   اان اعتاادت ع ييااد  وتوعااد  اان نفاا  ولااد  اان  اا بو بدلعااأاب 
الاديد  وأوعد  ن أدتل في نسبق ليس  نو  ولو تادن ألاك باداف  الرح اق والااف ق  
ألن الرح ااق يجااب أن ي تطغاا  ع اا  الحاادود الااارعيق  فدإلسااالم يغ ااب الع اال ع اا  

لُ  َأِلُتاااام    العدطفااااق  قاااادل تعاااادل   ااااِدك َقااااو  ُتم  ِبااااَطف َواِىُتم  َوال يااااُو َي ُااااوُل ال َحااااقي َوُىااااَو َيي 
    .(3)السيِبيلَ 



 

  

 

 
 التبني قبل اإلسالم                                                د/ فريدة عبداهلل الفيد العجالن  

 

4354 

 التبني
 ادعا وي ادل  تبنا  ال ابي أو  تبنيفاد  التبني  ان تبناي التبني لغة تعريف

 (4)بنوتو  أو اتتأه ابنفد.

  ىااو اتتاادأ اباان أو بناات اثتاارين ب ادبااق ايباان أو يف االصففح   التعريففف
النسااب ال ااحيح واأل اايل  وىااو أحااد العااددات الااادةعق  إ ااد ل تجاادرب  اا   البنات  اان

النزعق الفطريق في حب األويد في حدل الع م أو الياطس  ان اإلنجادب أو ايسات طدف 
أو استحسدن ولد أو بنت اثتر  فيجعل الولد  تبناي  ا  الع ام بطناو ولاد األب اثتار 

 الح ي ي.

ولد  عروف النسب  ن اتص  عاين )ال دبوني( بددعد  اتص بنوة  وعرفو
 (5). أو  جيول النسب

األسااتدأ )فضاايل(  بطنااو ع  يااق إلحاادق اااتص باابتر  ع ااوم النسااب أو  وعرفااو
 جيااول  اا  ع  ااو ي ينفااد أنااو لاايس  نااو وىااي عالقااق بااين الطاارفين أحاادى د وىااو 
الاااتص التبياار ال تبنااي  أ ااد التدضاا  ليااأه الع  يااق فيااو الطفاال ال تبنااي  وا  ااد أن 

 (6) .ع وم النسب  أو  جيول النسب تدل  يطيتون  

ىاو أن ينساب الولااد إلا  ريار والدياو األ اا يين  فياو ع اد ينااط بااين  فادلتبني
 ات ين  وريق بدألبوة والبنوة ال فترضق.

  عاارف العاادلم ال ااديم التبنااي  حيااث عاارف عنااد الرو اادن واليوناادن فااي تارخيفف 
 ال دضي ت د عرفتو الاعوب األترت.

فااي الجدى يااق قباال اإلسااالم تغياارىم  اان ال جت عاادت األتاارت  العاارب  و درسااو
   عددات  ورواق  تط  ق تتعدرض    أ ول األتالق ال وي ق.افتدنوا يسيرون ع 
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الرجل إأا  د أعجباو فتا  تبناده وألح او بنسابو وأعطاده تال الح اوق  اال  فتدن
عااد ظيااور األويد ال اا يبيين تاادل يراث  وظاال الع اال باادلتبني  عروففااد لاادت العاارب ب

ن اداإلسالم الأك لم تت رر فيو أحتادم الااريعق اإلساال يق  ارة واحادة   ع ا   اني   وا 
التربيق والتدرج  فتدن العرباي فاي الجدى ياق يتبنا  ولاد رياره  في اول لاو  )أنات ابناي 
أراك وتراني(  في بح ولده وتجرك ع يو أحتادم البناوة ت ياد  ان إرث ونتادح وطاالق 

ياار ألااك   ااد يتع ااق بااطحوال ايباان ال اا يبي ع اا  الوجااو و حر اادت ال  اادىرة .. ور
 الارعي ال عروف.

ورد عادة  يادت قر نياق تادل ع ا  أن التبناي تادن  عروففاد لادت العارب قبال  وقد
َن قُااريُة َعااي نل ِلااي َوَلااَك َي َت  ُت ُااوُه َعَساا  َأن   َوَقدَلااتِ   اإلسااالم  قاادل تعاادل    اارََأُة ِفر َعااو  ا  

 . (7) َنتيِتَأُه َوَلدفاو  َين َفَعَند أَ 

زيد بن الحدراق  قبل نازول الاوحي  -    اهلل ع يو وس م-تبن  الرسول  وقد
سبده رجل  ن تيد ق فداتراه حتايم بان حازام بان توي اد اام وىباو إلا  ع تاو تديجاق 

 -    اهلل ع يو وس م-ام وىبتو إل  الرسول  -    اهلل ع يو وس م-زوجق النبي 
-  ف د برح يبحث عنو حت  ل يو عند النبي (8)دن اديد التع ق بو إي أن والد زيد ت

 ا   -فأتر والاد زياد أن ُيِ اني ع ياو فاي فداةاو  ف ادل النباي  -    اهلل ع يو وس م
ن اتتادرني (9)دعوه فتيروه فإن اتتدرتم فيو لتم بغيار فادا    »-اهلل ع يو وس م   وا 

  بيااد أن زيااد  ااار الب ااد   اا  «أحاادواهلل  ااد أنااد بدلااأك أتتاادر ع اا   اان اتتاادرني  فااا
ع   العودة ألى و ول و و في باالد الاادم  وتطييبفاد  -    اهلل ع يو وس م-الرسول 

  « عار قريش! اايدوا إنو ابني أراو ويراني دي»لنفس والده تبنده الرسول إأ قدل  
 ف  د رأت أبوه ألك طدبت نفسو وان رف  ونع   ن ألك الوقت بزيد بن  ح د  وتدن

د   (:).أول  ن   ن بو  ن ال والي  حت  جد  اإلسالم وحرم التبني تحري فد  ريحف
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 ن زيناب بنات جحاش  ط  اق زياد  -    اهلل ع يو وس م-زواج النبي  وتدن
 .(;)بن حدراق تطبي فد ليأا إلبطدل 

 انتشار التبني قبل اإلس م: أسباب
 ن يعولو.رعديق الولد ال  يط  وىو الأك يجيل نسبو وي يجد   -3

 قد يتون ىندك حدلق  ن الف ر الاديد. -4

 العدطفق لتي يحفظ ال تبني  ن اليالك والضيدع. -5

 قالتندزل عان ولاد أو أتاار    دبال  ب اا  ان ال ادل  ويعتبار ىاأا  ان أناواع الرقا -6
 (32) . وايستعبدد

 إحيد  اسم ال تبني ل ن ي أبند  لو  ن   بو ويتون اإلحيد  بح ل النسب. -7

ِزيَنااُق ال َحَياادِة  َوال َبُنااونَ  ال َ اادلُ   ن ي أريااق لااو  قاادل تعاادل  اس باادل تبني ل ااااألناا -8
   . (33) الدُّن َيد

اَااُر ِ ن ااَك َ اا َأَنااد   ايسااتتادر  اان البنااين ل  ااوة والغ بااق والع اال  قاادل تعاادل   -9 ديف َأت 
    .  .(34)  َوَأَعزُّ َنَفرفا

 التبني يف اإلس م: حترين
ل يجاارة   التد ساقأبطال اإلساالم ىااأه العاددة الجدى ياق ال دي اق فااي السانق  ل اد

وأ ر أي ينسب الولد إي إل  أبيو الح ي ي وي ينسابو نسابق الادم والاويدة إلا  نفساو  
ااد فااي  ىااأا إن تاادن ل ولااد أب  عااروف  فااإن جياال أبااوه دعااي ) ااول ( أك ن اايرفا  وأتف

يق التبارت  وتادن ىنادك سادلم بان حأيفاق ول اد الدين  وىأا نسب إلا  األسارة اإلساال 
أبطاال التبنااي أط ااق ع يااو ساادلم  ااول  أبااي حأيفااق  فدألساارة اإلسااال يق قدة ااق ع اا  
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التاارابط والتااراحم والااتالحم والااود  و اان ي يعاارف أبااوه ي اادل لااو  فااالن أتااو فااالن  أو 
 (35) . فالن  ول  فالن

د  ونزلت عدة  يدت  فتحريم اريفق تدتد حر اق التبناي  التبني جد  رير  تدرجف
ِعَياادَ ُتم   َوَ ااد   اان  ط  ااق زيااد باان حدراااق قاادل تعاادل    يوتاادن زواج النباا َجَعااَل َأد 

ُعاوُىم  ِثََبادةِ  اِدك السياِبيَل ا اد  ُلُتم  ِبَطف َواِىُتم  َوال يُو َيُ وُل ال َحقي َوُىَو َيي  م  يِ َأب َندَ ُتم  َأِلُتم  َقو 
  تطبي فد ليأا اإلبطدل.  (36) ال يوِ ُىَو َأق َسُط ِعن َد 

ىأه اثيق ح ي ق ي جدال فييد وىو أن ال تبني ليس ابنفاد ح ي يفاد بال ىاو  تبين
دعااي ف ااط  وىااو الااأك ياادع  ابنفااد لغياار أبيااو  فااط ر اهلل تعاادل  باادعد  األدعيااد  إلاا  

ناد   بدةيم ال  ب  فدألسرة ت وم ع   ضوابط ارعيق  فع د النتدح ىو األسدس في ب
 األسرة  وىندك ح وق ال  دىرة والرضدع وحفظ النسب.

ىااو البنااد  األساارك ال تتد اال  و  ااد يت تاال ىااأا التياادن األساارك دتااول  فيااأا
 ال تبني وىو اتص رريب ادأ عن األسرة    د يددك إل  ىدم ىأا البند .

اادب َأَبااد َأَحاادل ِ اان  ِرَجاادِلُتم  َوَلِتاان  رَ  َ ااد  تعاادل   قاادل ُسااوَل ال يااِو َوَتاادَتَم َتاادَن ُ َح ي
     . (37) النيِبيِّيَن َوَتدَن ال يُو ِبُتلِّ َاي  ل َعِ ي فد

أ    تعاادل    وقولااو اا َواِ  ِسااك  َعَ ي ااَك  تَ َت ُااوُل ِل يااِأك َأن َعااَم ال يااُو َعَ ي ااِو َوَأن َع   َعَ ي ااِو َأ  
َجااَك َواتيااِق ال يااوَ  ِفااي َزو  َااا  النياادَس َوال يااُو َأَحااقُّ َأن   ِفااي َنف ِسااَك َ ااد ال يااوُ  َوُتت  ُ ب ِديااِو َوَتت 

ِ ِنيَن َحاَرجب ِفاي  َندَتَياد ِلَتاي  َي َيُتاوَن َعَ ا  ال ُ اد  ج  َادُه َفَ  يد َقَضا  َزي ادب ِ ن َياد َوَطارفا َزوي َتت 
ا ِ ن ُيني َوَطرفا وَ  ِعَيدِةِيم  ِإَأا َقَضو  َواِج َأد  ُر ال يِو َ ف عُ َأز    .(38) ويف َتدَن َأ  

اإلسالم اإل الحيق  تدنت تعدل  أوضدع ال جت   تدريجيفد  ف دل النباي  فرسدلق
 «.إن د بعات ألت م  تدرم األتالق  »-    اهلل ع يو وس م-
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 اان ادعاا  إلاا  رياار أبيااو وىااو يع اام   »-ع يااو ال ااالة والسااالم-النبااي  قاادل
 (39) .   رواه البتدرك و س م«فدلجنق ع يو حرام

 ان ادعا  إلا  ريار أبياو أو   »-ع يو ال الة والساالم-ث  تر قدل حدي وفي
 .«يد قانت   إل  رير  واليو فع يو لعنق اهلل ال تتدبعق إل  يوم ال 

 ن ادع  إل  رير أبيو أو   »-    اهلل ع يو وس م-قول  تر ل نبي  وىندك
ي بال اهلل  ناو انت   إل  رير  واليو  فع يو لعناق اهلل وال الةتاق والنادس أج عاين  ي 

 أك ي ي بل  نو توبق وي فديق.«. يوم ال يد ق  رففد وي عديف 

التريم نص ع   تحريم التبني وأبط و والأك تادن سادةدفا قبال اإلساالم   فدل ر ن
وجد ت السنق النبويق الاريفق  دتدة ألك الحتم  وأن ي يترتب ع   التبني أك حتام 

 ارعي.

انادن فاي النادس ى ااد بيام تفار  الطعان فااي ا  »- ا   اهلل ع ياو وساا م- قادل
 (:3). « النسب والنيدحق ع    يت

 حترين التبني يف اإلس م: أسباب
الوقاات ال ندسااب ليااأه العااددة ال تط اا ق فااي ال جت اا   -جاال وعااال-اهلل  اتتاادر

 قبل اإلسالم وىندك عدة أسبدب لتحري يد 

فياااو افتااارا  ع ااا  أن عاااددة التبناااي سااا وك  تااادلف ل فطااارة البااااريق ول واقااا    -3
الح ي ق  فدألبوة واأل و ق ليست ألفدظفاد تاردد  وي  ع ادفا يع اد  بال ىاي ارتبادط 
اااارعي أسااارك  أ ااا و رابطاااق الااادم  الاااأك يع باااو الحنااادن وال اااودة والااااف ق  
فدلعدطفق ىند فطريق رير  تتسابق  والتبناي ىاو ا ارة األفاواه واأللفادظ  ي ا ارة 
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ُلُتم  ِبَطف َواِىُتم  َوال يُو َي ُاوُل ال   َأِلُتم      ال  ب وال حم والدم  قدل تعدل   َحاقي َوُىاَو َقو 
   .(3;) َيي ِدك السيِبيلَ 

و اان ىااأه الح ااوق  دديااق تااص ديننااد اإلسااالم أفااراد األساارة بح ااوق أدبيااق و  -4
الحضدنق والنف ق وال يراث  وىأا األتير ي يابت بطنسدب زاةفق ىي في الح ي اق 

 لباريق وال ادعر الفطريق.ضد الطبيعق ا

أن الاااتص ال تبنااي يب اا  رريبفااد فااي األساارة  ورياار  نسااجم  اا  باادقي أفرادىااد  -5
بحتاام الطبيعااق الباااريق  فااإأا تاادن ل رجاال ال تبنااي أويد ف اان ياااعروا نحااو ىااأا 

 ال تبني باعور اإلتوة الأين يربطيم بو.

 ياقرياب تيادفا لب يتع د فاي بعاض الحاديت  ان ي أبناد  لاو إلا  تبناي ااتص ر -6
األسرة  ي  ن أجل الاف ق ع ا  ال تبناي  فدلبدعاث الح ي اي ع ا  التبناي  نا  
قرابااق النساااب  ااان ال يااراث  ولاااألك ي ينبغاااي إقااارار نظاادم يتتاااأ وساااي ق ل تياااد 

 وت زيق أوا ر األسرة.

ىدارفا ل عنويدتو وعبافد بترا تو وح وقو. -7  التبني يعتبر ظ  فد ل والد الح ي ي وا 

إلسااالم ي ااوم فااي ج ياا  عالقدتااو ايجت دعيااق ع اا   باادأ العاادل والحااق ورعديااق ا -8
 الح ي ق  وىند ي تضي نسبق الولد إل  أبيو الح ي ي  ي أبيو ال زعوم.

نظاادم اإلرث فااي اإلسااالم    ااور ع اا  ال رابااق ال ريبااق  ي البعياادة نساابفد  فدلولااد  -9
لو أن يارث في اد لاو أجياز فتيف يحق  ال غرت ال تبني ليس لو قرابق بدألسرة 

 نظدم التبني  فدإلسالم  دن ح وق األقدرب الوراق وحدفظ ع ييد  ن الضيدع.

 جرد تح يق نسب  زعوم أو قول بدل سادن  ي أسادس لاو  ان اارع أو  التبني
  يباد  ان ع اد «الولاد ل فاراش  »-ع يو ال الة والساالم- نطق أو حت ق  ف د قدل 

 نتدح إلابدت األبوة.
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ايجت دعي في العددات والت دليد بين أفراد األسرة الواحدة أسدس في  نسفدلتجد
است رار األسرة  والولاد ال تبناي ررياب عان ىاأه األسارة فاي  يولاو وطبعاو و اادعره 
وع يدتو    د يعتر   تو    أسرة  تت فق عنو  فيددك إلا  ىاز تيادن ىاأه األسارة  

 ين األفراد.وبدلتدلي تتتل الا ق وتيتز العالقق األسريق ب

التبنااي  فساادة اجت دعيااق فااي رياار   اا حق األفااراد  سااوا  ال تبنااي أو  فنظاادم
ال تبن    اد ىاو عاالج األبناد  ال اغير الاأين تت فيام الحاروب والتاوارث بعاد ف ادان 
أساارىمب بعااد التبنااي الااأك حر ااو اإلسااالم   اان ال  تاان عااالج ىااأه الحااديت وأ ادليااد 

ج دعيق  وقد  درس ال س  ون ىأا النوع  ن العالج  الفرديق وال  دعيقبدلرعديق ايجت
فيدي  األبند  ىم أبند  األ ق اإلسال يق  فيم عدة ال جت ا   لاألك تادن يترتاب ع ا  

 ال جت   وأفراده أن يتويىم بدلح ديق والرعديق.

أا تاادن  اان ال سااتحيل ع اا  أفااراد ال جت اا  أن يعوضااوا ىاادي  األبنااد  عاان  وا 
درون بإأن اهلل ع   التتفياف  ان  ي يام النفسايق  و واسادتيم حندن األبوة فإنيم قد

 عنويفد  وتط ين ايحتيدجدت ال حيق والتع ي ياق والجسا يق حتا  ي ابحوا لبناق ىد اق 
  ن لبندت ال جت   ال س م.

التبنااي الااأك حر ااو اإلسااالم حااث اإلسااالم ع اا  تفدلااق اليتاايم .. وتفدلااق  وبعااد
اليتاايم  اان األدويااق التااي تعاادل  أ ااراض الاانفس الباااريق  وبيااد يتضااح ال جت اا  فااي 

  ورتو األتويق التي ارتضدىد اإلسالم.

أند وتدفل اليتيم في الجنق   »-    اهلل ع يو وس م-ىند قدل رسول اهلل  و ن
   رواه البتدرك والتر أك وأبو داود.«بإ بعيو السبدبق والوسط  وأادر -تيدتين 

أن رعديق اليتيم وتفدلتو ليست ىي التبني  ألن األسرة ي تعتبارىم  نياد  وياك
 لح فد ود فد.
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  إن األبوة واأل و ق ليست ألفدظفد تتاردد وي -رح و اهلل-اإل دم أبو زىرة  ي ول
 ط لحم ودم.ع د يع د  ولتنيد حندن واف ق وارتبد

 :فاأليتام
نسبفد وي قرابق  وليس ليم ح وق األبند  في حتم الاارع  بال ىام إتاوة فاي  ي

تغنوا عان الدين  ليم حاق التوجياو واإلراادد والرعدياق بادل عروف واإلحسادن حتا  يسا
اااطَُلوَنكَ   ريااارىم  ت اااد قااادل تعااادل    ن   َوَيس  ااااَلحب َلُيااام  َتي ااارب َواِ   َعاااِن ال َيتَااادَ   ُقااال  ِإ  

َ ُم ال ُ ف ِسَد ِ َن ال ُ     َواُنُتم  َوال يُو َيع      .(42) ِ حِ ُتَتدِلُطوُىم  َفِإت 

اليتيم ليست في تفدلتو  دديفاد فحساب  بال التفدلاق تعناي ال يادم بااةون  وتفدلق
اليتيم  ن التربيق والتع يم والن ح والتوجيو واإلرادد  وتل  د يتع ق ب طت و و ااربو 

  و  بسو وعالجو.

اااطَُلوَنكَ  تعااادل    قااادل ن  َتي ااارل َفِ   َواِلاااَدي ِن اِ م   ااااد َأن َف  تُااااَ ل   ااااوَن قُاااادَأا ُين ِف ُااااَ ااا َيس 
َق َرِبيَن َوال َيتَدَ   وَ    َواب ِن السيِبيِل َوَ د َتف َعُ وا ِ ن  َتي رل َفاِإني ال ياَو ِباِو َعِ ايمب  نِ اال َ َسدِتيَواأل 

.(43) 

التبني بادون حت اق فياو ديان العادل  يرياد  ان ال جت ا  أن لم يحرم  فدإلسالم
د و نضبطفد ي تضي  فيو األنسدب  وىأه أحد ال ادتل الت ي يعادني  نياد ايتون  دلحف

  الغرب  وىندك عدد  ن الدول الغربيق تحرم التبني ررم أنيد دول رير إسال يق.

فطارة وااريعق  التبني وردىاد إلا  الواقا  ال احيح  سطلقعدل  اإلسالم   وىتأا
وقدم الح ول الع  يق ل اد يحادث فاي األسار  ان  ااتالت اليتايم وف اد األباوين   قادل 

تعاادل   
َلاا  ِبَبع   َوُأولُااو   َحاادِم َبع ُضااُيم  َأو  َر  ي ِتتَاادِب ال يااِو ِإني ال يااَو ِبُتاالِّ َاااي  ل ااااضل فِ اااااأل 

  . (44) َعِ يمب 
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 ىو األحق بدل يراث. اثيق التري ق أن ال رابق واألرحدم وتوضح

ُجاو ال ياَو  َلَ د     تعدل   قدل اَوةب َحَساَنقب ِلَ ان  َتادَن َير  َتدَن َلُتم  ِفاي َرُساوِل ال ياِو ُأس 
ِتَر َوَأَتَر ال يَو َتِايرفا َم اث   (43)األحزاب .   َوال َيو 

 التبني: خصائص
    التبني بعدة ت دةص ت يزه عن األنظ ق ال ادبيق لو منظد يت يز

التبني نظدم قديم عرفتو ال جت عدت العربياق فاي الع اور الجدى ياق وال جت عادت  -3
 الغربيق عند الرو دن واليوندن.

التبنااي نظاادم   اانن فااي ال جت عاادت الحدياااق فااي قااوانين دات يااق وبروتوتااويت  -4
 دوليق.

 تدن أم أنا . ترفاين ب التبني ع   ال  ر دون سواىم سوا  أ -5

د راادفا أترفا أم أنا .يتون ال ت -6  بني ات ف

 يت يز ال تبني بإلحدق نسب ال تبني ال د ر بنسب ال تبني واعتبدره ابنفد ارعيفد. -7

 تنزيل ال تبني  نزلق ايبن ال  ب وألك ب سدواتو في الح وق  عو. -8

 إ تدنيق تبني أك طفل بغض النظر عن الجنسيق. -9

إلجراةااي فيااو ب ادبااق ع ااد بااين ال تبنااي يغ ااب ع اا  ال تبنااي الطاادب  الااات ي وا -:
 واألاتدص الييةدت الراعيق ل طفل ال راح.

التبني يعطي ل  تبني الحق في اإلرث  ن ال تبن   وفي نفس الوقت ي  ي ع يو  -;
 واجبدت  ال ايبن الارعي.
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 ضاا ون التبنااي يااا ل الوييااق التد ااق ع اا  نفااس و اادل ال تبنااي  اان رعديااق  -32
 .وني في إدارة وت رف في األ وال وتل ألك  ن قبل ال تبنيوتربيق وت ايل قدن

(46) 

األبااوة والبنااوة رابطااق  تينااق فييااد التاياار  اان التعاادطف واينجااأاب نحااو  رابطااق
 . اثتر

األب وايبان ي  نالحديث قد تااف عان ال تونادت الورااياق  فدلعالقاق باي والع م
ت تااد إلاا  الجوانااب الع  يااق  ت ااوم ع اا  الجوانااب البيولوجيااق والفساايولوجيق  ولتنيااد
د  ف د يرث ايبن  ن أبيو و بدةو عب ريق.  والنفسيق أيضف

أبوين ت دةص و فدت قد يرايد األبند   أ د ال تبناي فيح ال ت ادةص  ف تل
و فدت و وارياث أباوين  تارين  ي ي تان أن تنساجم  ا   افدت وت ادةص األسارة 

 التي تتبنده بحتم تتوينو.

ق ي ي تن أن تحتوك ع   الت دةص الورااياق  ت اد أن الاف ق والرح   اودواف
دوز ا  تجااددك إلاادث  ااتالت ويااد يحاار قاام وال عد ااي ال ديااو الجدى ااالتبناي بات ا

 (47). دل األسرة اي ال حر دت التي ارعيد اهلل في  جادود فاح

ن اد ىاي تااري  الحتايم  األحتدم الارعيق  ي تبني ع ا  العواطاف الات ايق وا 
العدل الرحيم  فيو أرحم بعبدده  ن  بدةيم وأ يدتيم فتحري و ل تبني ىو عين  التبير

 العدل والرح ق.

دن ي يبادل الح ادةق وي ات  ق فدررق ليس ورا ىد ح ي اق فادلتالم بدل سا فدلتبني
يوراو  وييغير الواق   وي يجعل الغريب قريبفد وي يت ق في  در الرحل حندن األبوة  

 ت دةص الفضي ق.
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ن إرث ادم  اااأا النظااا  ىاااب ع ااات تترتاااي تدنااااإلسااالم ج ياا  اثااادر التاا  افطلغاا
 ي.ام ل زواج  فإبطدل التبني بدلتاري  الع  ي بعد التاري  ال ولاوتحري

نفسو ليزيل تال ااك  -    اهلل ع يو وس م-اهلل ليأه ال ي ق الرسول  اتتدر
أن يوقناوا أن الحاالل  - وتل حرج عن ال اد نين فاي إبدحاق زواج  ط  ادت أدعيادةيم

  د أحل اهلل والحرام  د حرم اهلل.
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الأك أبدحو اإلسالم  ليس  ن التبني ال حرم  فإنو  ان اارط الحال  ايست حدق
بتسار الحاد  أن ال سات حق بفاتح الحاد    حقال سات يع امأن  الاارعيفي ايست حدق 

وأح ااو لااو  وأاباات  اساات حدقو ساالمابناو  أو يظاان ألااك ظنفااد قويفاد  وحينةااأ ااارع لااو اإل
 نسبو  نو لاروط.

 التبني ال نيي عنو فيو دعوت الولد    ال ط  بطنو ليس ابنو. أ د

 السلبية للتبني: اآلثار
 ااادر ساا بيق ي تاانعتس ع اا  ال تبنااي وع اا  أوك ال تبنااي فحسااب  باال  ل تبنااي

 ع   ال جت   بطت  و و ن أبرز ت ك اثادر الس بيق  د يطتي 

 وضيدعيد    د يترتب ع يو انتادر الرأاةل والفواحش.اتتالط األنسدب  -3

 قطيعق األرحدم بسبب الح د والضغدةن بسبب اإلرث. -4

ُعوُىم  تجريد الطفل  ن نسبو األ  ي  } -5  (.48ِثََبدِةِيم  ُىَو َأق َسُط ِعن َد ال يِو{ ) اد 

حال الت اوة تحريم الحالل وتح يل الحرام  فدلتبني ي ن  الازواج   ان تحال لاو  وي -6
 ألك تالعب بدلارع. و نب ن تحرم ع يو 

 ضيدع الح وق. -7

م  فاادلتبني  ااورة 74;3اتفااق العاادلم ع اا  إلغااد  الاارق فااي العاادلم ساانق  وقااد
أتاارت أو  ظياار ااادأ  اان  ظاادىر الجااور و  اادد ق الطبيعااق الباااريق السااويق التااي 

الاابو باين التبناي تتط ب تل ولد ألبيو وأ و الح ي يين  ي إل  األب ال تبني  ووجاو 
 ي  ك ال تبن . نيوايسترقدق واضح  أن ال تب
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 : واخل صة
التبني  حارم بانص قادط   ان ال ار ن التاريم وىاو ال  ادر األول ل ااريعق  أن

د وي زم ألك عدة اروط   اإلسال يق  وأن اإلقرار بدلنسب جدةز وي    حيحف

و أب  فااإن تادن  ع ااوم أن يتاون الولاد أتاارفا أو أناا   جياول النسااب ي يعارف لا -3
 النسب فال ي ح اإلقرار بو.

أن يتون  ن ال  تن أن يولد  ال ىأا الولد ل ُ ِ ر  ف و تادن سان ال  ار االااين  -4
ساانق وساان ال  اار لااو  ااال ىااأا أو أتااار أو أقاال ب اادر يسااير تاادن تااأب اإلقاارار 

 ظدىرفا  فال يابت بو النسب.

أ تدن   يزفا يحسن التعبيار عان نفساو أن ي دق الولد ال  ر في إقراره بدلنسب إ -5
أا تاادن الولااد ي يحساان  فااإأا تأبااو وأنتاار نساابتو إليااو فااال ياباات نساابو  نااو  وا 

 ا   راعادة الاارطين  سب التعبير عن نفسو  فإنو يتفي إقرار ال  ر لابوت الن
 السدب ين.

 حرم واإلقرار بدلنسب جدةز بدلاروط السدب ق  فدلتبني ادعاد  نساب ي  والتبني
جود لو في الواق   أ د اإلقرار بدلنسب فيو ادعد  نسب واق  فعالف  لتنو ريار ادبات و 

 (49). ب راعدة الاروط 
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 اخلامتة
تدنت بدعق التبني  ن أظير بدع الجدى ياق  حياث تفاات قادي فد  وأ ابحت دينفاد  -3

 توارافااد  ي ي تاان تعطي ااو أو تبدي ااو  ألنااو دياان اثبااد  واألجااداد طب فااد ل ولااو 
ني  ِإنيدتعدل   } َند َ َبدَ َند َعَ   ُأ يقل َواِ  َتُدوَن{ ) دَوَجد   (.:4َعَ   َ اَدرِِىم  ُ ي 

    اهلل -أبطل اإلسالم ىأه العددة في السنق التد سق ل يجرة  فتت   الرسول  -4
 عن تبنيو )لزيد بن حدراق( ونزل التحريم ال طعي. -ع يو وس م

ابت إي باويدة ح ي ياق الندااةق عان الازواج الاارعي  أتد اإلسالم أن النسب ي ي -5
والتبني ا رة األلفدظ واألفواه  ي ا ارة ال حام والادم  فياو سا وك  تادلف ل فطارة 

 والواق .

تص الدين اإلسال ي أفراد األسرة بح وق أدبيق و ددياق  اال الحضادنق  والنف اق  -6
 ق.واإلرث  وىأا ي يابت بطنسدب  زيفق ضد الطبيعق الباري

دين العدل واينضبدط  حيث تفل ح وق الفارد والج دعاق فعادل  اإلساالم  الماإلس -7
 سطلق التبني وردىد إل  الواق  ال احيح ال الةام ل فطارة والااريعق وقادم ح اويف 

 ع  يق ليأه ال ات ق.

رسدلق اإلسالم ىي رسدلق إ الح ل  جت   حيث بدأ بحفظ ح وق الفرد  نأ ع د  -8
األسرة ليتون ىندك بند  أسرك  تتد ل  فدل تبني اتص ررياب النتدح  وبند  

 يت تل تيدن األسرة.

ت الاريعق اإلسال يق ع   التعدون ع   البر والت وت واإلحسدن  قدل احا داول 
َوانِ  َوَتَعدَوُنوا  تعدل      .(4;) َعَ   ال ِبرِّ َوالتي  َوت َوي َتَعدَوُنوا َعَ   اإِلا ِم َوال ُعد 
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 واملراجع صادرامل
 .6( ال ر ن التريم  سورة األحزاب  يق  3)

 .6;3ص 5;3  ص35  تفسير الرازك     انظر

 .64  د.ت. د.ن  ص5( ابن سعد  الطب دت التبرت  دار  ددر  بيروت  ج4)

( عباااد الااارح ن ال ااادبوني  اااارح قااادنون األحاااوال الات ااايق  جد عاااق د ااااق  5)
 .492م  ص4228

 .94فوت التفدسير  ص   ح د ال دبوني   انظر

و اد  53الرح ن ال دبوني  التبني و اات ق ال  طاد   جد عاق د ااق  ص عبد
 بعدىد.

 592   طبعااق طدلااب  ص8:;3( فضاايل سااعد  ااارح قاادنون األساارة الجزاةاارك  6)
 و د بعدىد.

 نظااور  لسااادن العاارب  تح ياااق  أ ااين عبااد الوىااادب  دار إحيااد  التاااراث  اباان
 .599  ص3العربي  بيروت  ط

 .;( ال ر ن التريم  سورة ال  ص   يق  7)

  تفسااير ال رطبااي  الجااد   ألحتاادم ال اار ن  دار إحيااد  التااراث العربااي  انظاار
 .393ص 36م  ج7:;3ىا  3627بيروت  

ىا  3649  3( وىبق الزحي ي  قضديد الف و والفتر ال عد ر  دار الفتر  د اق  8)
 .:49م  ص4228
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و ااااد  ;;  ص39  ج8:;3ق  بيااااروت  ( السرتسااااي  ال بسااااوط  دار ال عرفاااا9)
 بعدىد.

 .5/526ال نيدج وارحو   غن  ال حتدج  ج النووك 

  4   ح ااد فااداد  ال تتبااق الا دفيااق  بيااروت  طيااق(  دلااك باان أنااس  ال وطااط  تح :)
 ص. 4;;3

  79;3(  ح اااد أباااو زىااارة  األحاااوال الات ااايق  دار الفتااار العرباااي  بياااروت  ;)
 .:;5ص

  9  التبنااي وبداة ااو   ج ااق ت يااق الع ااوم اإلسااال يق   اا ( فااواز إساا دعيل  ح ااد32)
 .4:48  ص7  ج33سيد قطب  في ظالل ال ر ن  بيروت  دار الاروق  ط

 .56( ال ر ن التريم  سورة التيف   يق  33)

 .56( ال ر ن التريم  سورة التيف   يق  34)

 .;33ص 7  ال رطبي  جانظر

  3إلسااالم  دار ال عرفااق  بيااروت  ط( إساا دعيل األ اابيدني  حتاام التبنااي فااي ا35)
 .533م  ص4226

 .7-6التريم  سورة األحزاب   يق   ن( ال ر 36)

    حيح البتدرك  تتدب التفسير  تفسير سورة األحزاب.انظر

 .62-55( ال ر ن التريم  سورة األحزاب   يق  37)

 ياق    ابن حجر  فتح البدرك  تح يق  عبد العزيز بن بدز  دار التتب الع انظر
   ص.;:;3  3بيروت  ط
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 .59( ال ر ن التريم  سورة األحزاب   يق  38)

(  اااحيح البتااادرك و سااا م  تتااادب الفاااراةض  بااادب  ااان ادعااا  إلااا  ريااار أبياااو 39)
 .694(  ص85:7)

 .437  ص435  ص47  ج35( الرازك  تفسير الرازك     :3)

 .6( ال ر ن التريم  سورة األحزاب   يق  ;3)

م  9;;3  3رح  احيح  سا م  تح ياق    اطف  الب اد  طاا  ووكا  الناراانظ
 ص.

 .442( ال ر ن التريم  سورة الب رة   يق  42)

 .36/343  ال رطبي  ال  در السدبق  جانظر

 .437( ال ر ن التريم  سورة الب رة   يق  43)

 .97( ال ر ن التريم  سورة األنفدل   يق  44)

 .97( ال ر ن التريم  سورة األحزاب   يق  45)

   الندب سي  التفسير ال تت ر  سورة األحزاب.انظر

  اياناين 66763( طو الع واني   فدىيم التبني والتفدلق   ج اق األىارام  العادد 46)
 .355  ص:422نوف بر   39ىا  ;364أك ال عدة  ;3

  3تحت رعديق اإلسالم   تتبق وىبق  ال دىرة  ط األسرة( عطيق   ر   وسوعق 47)
 .8;5  ابن جزك  ال وانين الف ييق  ص397ص م 4227  3627
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 .7( ال ر ن التريم  سورة األحزاب   يق  48)

  الطبرك  جد   البيدن فاي تطويال ال ار ن  تح ياق  أح اد اادتر   دسساق انظر
 و د بعدىد. 699م  ص4222  3642  3الرسدلق  ط

 عدىد.و د ب 494م  ص4222( ال رضدوك  ايست حدق والتبني   تتبق وىبق  49)

 .45( ال ر ن التريم  سورة الزترف   يق  :4)

 .4( ال ر ن التريم  سورة ال دةدة   يق  ;4)


