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 وتقدير شكر
 .أتقدـ أوال بالحمد والشكر هلل سبحانو وتعالى الذي وفقني إلنجاز ىذا البحث 

فار جميمة التي :كما أتقدـ بخالص شكري وفائؽ تقديري ألستاذتي الفاضمة 
 .تفضمت باإلشراؼ عمى رسالتي 

تمامو  .والتي وجيتني وشجعتني عمى مواصمة ىذا البحث وا 
 . بجامعة بسكرة الحقوق قسم أساتذة لكل والعرفان الشكر بخالص وأتوجه

لى كافة الذيف ساعدوني مف قريب أو مف بعيد إلنجاز ىذا البحث  .وا 



 

 

 

 

 

 

 

 إىـــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 .جنانو فسيح يدخمو و برحمتو يتغمده أف اهلل أسأؿ الطيبة والدي روح   إلى
 اهلل شأنيا رفع التي شكرىا عف المساف يعجز والتي والحناف المحبة رمز إلى

. وحفظيا عمرىا اهلل أطاؿ أمي أقداميا تحت الجنة وجعؿ
 .إلى زوجتي وأبنائي الذيف ربما قصرت في الوفاء بإلتزاماتي تجاىيـ 

 .إلى إخوتي وأخواتي وأصدقائي الذيف كانوا لي عونا وسندا
 .                                   أىدي ىذا الجيد

 .                                    مع كؿ العرفاف والتقدير
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 :مقدمــــــــــــــــــــــــــة 
 فقد وجيت الشريعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المجتمػػػع، باعتبارىا أساس كبيرة بعناية األسػػػػػرة         تحظػى

 بيا ثـ إىتمػػػػػت التشريعػػػػات الوضعيػػػػػػة األسػػػػرة، تدعيػػػـ نحو عنايتيا مف كبيرا قسطا اإلسالميػػػػػة
 .واالستقػػػػػػػػػػػػػرار الصػػػػػالح ليا يكفػػػػػؿ بمػػػػػا ىي األخرى وأحاطتيا

وىذا  ترابطػػػػػػػػػػػػػػيا، دواـ بأسبػػػاب أو تكوينيا بأسس سواء بالغػػػا، اىتماما األسرة لقيت        لقػػػػد
دائـ  اإلنسػػػػػػاف ألف البشريػػػػة، لمفطػػػػػرة تمبيتيا الخصوص وجو عمػػػى منيا أساسيػػػػػػة لعوامػػؿ يعود

نشوء  وانتمػػػاء، نشػػػػػوء الحيػػػػاة أف ذلؾ بعده، مف اسمػػػػو يحمؿ إبف لو يكػػػوف أف عمػػػى الحػػػرص
 .النسػػػػػػػػػب بثبػػػػوت وانتمػػػػػػاء الميالد بواقعػػػػػػة

 دائـ برباط أفرادىا بيػػا ويرتبط األسرة، عمييا تقػػػـو التي الدعائػػػـ أقػػػوى النسػػػػػب       ويعتبػػر
 والصير، باّلنسب عباده عمى وجؿ عز مف اهلل إذ الدـ، وحدة أساس عمى تقـو مف الصمة،
ـْ ِمَف :"  لقولو تعالى ـْ َبِنيَف َوَحَفَدًة َوَرَزَقُك ـْ ِمْف َأْزواِجُك ـْ َأْزواًجا َوَجَعَؿ َلُك ـْ ِمْف َأْنُفِسُك َوالمَُّو َجَعَؿ َلُك

ـْ َيْكُفُروَف    (.72سورة النحؿ،األية ()الطَّيِّباِت َأَفِباْلباِطِؿ ُيْؤِمُنوَف َوِبِنْعَمِت المَِّو ُى

مف  منيػػػػػػػػع بسياج وأحاطتيا خاصة، عناية األنساب لمسألة اإلسالمية الشريعة أولت     وقد
 السبيػػػػؿ وعده فيػػػػػو ورغب الزواج اإلسالـ وعدما، فشرع وجودا وحفظو إثباتو لضماف األحكاـ
 ال حتى أحكامو وفصؿ شروطو وعيف أركانو ضبط كما النسؿ، الذرية وابتغاء إليجاد المشروع

 أماـ الطريؽ يقطع حتى والدواـ التأبيد عمى ينبني عقدا فجعمو الناس ونزعاتيـ، ألىواء يترؾ
 تحيطيـ مستقيمة أسرة كنؼ وفي والدييـ أحضاف في األبناء ينشأ وحتى التالعب باألعراض،

 .بالحناف واألماف 
إذا  أما المجتمع، في فعاليف كانوا سوية نشأتيـ كانت إذا المجتمع، ركيػػػػػزة ىـ فاألبنػػاء    

 في الباعث يكوف مما والضياع الدافع لالنحراؼ سيكوف فإنو  مستقرة غير أسرة كنؼ في نشؤوا
 .لدييـ اإلجرامي السموؾ تكويف

  وأوجبت الشرعية، العالقة إطار خارج نسب ألغت كؿ قد الشريعة اإلسالمية نجد فإننا    لذلؾ
 ومقت اهلل سخط توجب التي والمعاصي اإلثـ كبائر مف وعدتيا الفاحشة، مرتكب الحد عمى
 ال حتى لممجتمع والحماية الحصانة مف نوع إال ىذا وما عمييا، العقوبػػػػة وشددت العبػػػػاد،
. ليـ نسب ال أطفاؿ انتشار أدناه يكوف الذي الفساد مف يعقبيا وما الفاحشة فيو تستفحؿ
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 عنيـ، النسب والذيف تـ التخمي معمومي أو النسب مجيولي األوالد ظاىرة انتشار       وأماـ
 عمييـ،فما كمتفػػػػػػػرج البقاء يمكنو ،وال إنكارىـ يمكنو ال أحياء أطفاؿ أماـ نفسو وجد المجتمع

  .وحمايتيـ مف رعايتيـ تمكنػػػػػو ووسائؿ طرؽ عف ليـ يعتني بيـ ويبحث أف إال عميو
أشخػػػػػػػاص  وأجبػػػػػػػػػػػرت أكدت التي 1989 لسنة الطفؿ لحقوؽ الدولية االتفاقية      وقد ظيرت

 وخاصة الطفؿ، شؤوف ترعػػػػػػػػػػػػػػػى قانونيػػػة وأنظمػػػػػة مؤسسات إيجػػػػػػاد عمػػػػػػػػى الدولي المجتمع
  :يمي كما الولد فييا التي يوجد الحاالت

 .مجيوليف أبويف مف الولد كاف إذا -
 .إرادتيا بمحض عنو تخمت لكف معمومة وأـ مجيوؿ أب مف الولد كاف إذا -
 .مشروعة معيشية وسائؿ وتوفير رعايتو عمى أبويو عجزا أو يتيما كاف إذا -
 .وتوجييو وتربيتو الولد رعاية في بواجبيما يقوماف وال منحرفيف أبويو كاف إذا -
 .أبواه عف الشرعية الوالية سقطت إذا -

 وذلؾ قانونية إيجاد حموؿ الدولي القانوف أشخاص عمى حتـ الحاالت، ىذه كؿ          إف
 أدى الذي الشيء وىو ، ورعايتيا نشأتيا قصػػػػػػػػد الفئة ىذه برعايػػػػة تقـو قانونية مؤسسات بإنشاء

 أختار مف فمنيـ القانونية، األنظمة والمؤسسػػػػػػػػػات ىذه اختيػػػػػػػػار في الدوؿ اختالؼ إلى
 نصت العكس ومنيـ اإلرث، مف االسـ وتمكينػػػػػػػػػو ومنحو الولد باحتضاف تقـو قانونية مؤسسات

نما وال يرثو إليو  ينسب ال لكف االبف معاممة معاممتو عمى  الدوؿ مف وىناؾ .لو التبرع يجوز وا 
 .معا النظاميف بيف جمعت مف

    وبما أف التبني يعتبر مف األنظمة التي تعتني بيذه الفئات ، فقد وقع إختياري عميو ىذا 
 :الموضوع وذلؾ لألسباب التالية 

 .التعرؼ عمى مدى التقارب أو التباعد بيف قانوف األسرة والفقو اإلسالمي فيما يتعمؽ بالتبني -
التأكيد عمى رجحاف وعدالة اإلسالـ في موقفو مف التبني مف خالؿ بحث حكـ التبني مف جية -

 .والبدائؿ التي أباحيا اإلسالـ كبديؿ عف التبني مف جية أخرى
 .موضوع التبني مف الموضوعات التي لـ تنؿ قسطا وافرا مف البحث والدراسة-
 .جيؿ الكثير مف المسمميف باألحكاـ الشرعية لمتبني-
وجوب بياف األحكاـ الصحيحة لمتبني وفؽ منيج القرأف والسنة،لتجنيب المجتمع اإلسالمي -

 .المشاكؿ التي قد تقع بسبب مخالفة الشرع مف ذلؾ 
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 :      و مف خالؿ دراستنا ليذا الموضوع نيدؼ إلى
 .بياف موضوع التبني وحقيقتو وفؽ الشريعة اإلسالمية وكذا القانوف الوضعي -
توضيح  موضوع التبني وحقيقتو ،ووجوب فيمو مف قبؿ الناس  لتجنب الوقوع في المشاكؿ - 

 .التي تؤدي إلى ضرر كبير خصوصا في مسألة اإلرث والنسب 
 .معرفة موقؼ المشرع الجزائري ومقارنتو مع القوانيف األخرى-

 :إشكالية البحث 
 :التالية اإلشكالية طرح آرتأينا آثاره وأىـ ىذا النظاـ محتوى لمعرفة

 ما ىو موقؼ الشريعة اإلسالمية و القوانيف الوضعية مف نظاـ التبني؟
 :تساؤالت عدة تطرح السياؽ ىذا وفي

 ىؿ وضعت الشريعة اإلسالمية والقوانيف الوضعية بدائؿ أخرى لرعاية ىذه الفئات؟
 وماىي األسس التي اعتمدتيا القوانيف الوضعية في إختيار نظاـ الرعاية المناسب؟

 :المنيج المتبع
 طرح في المنيج الوصفي التحميمي       فيما يخص المنيج المتبع في ىذا البحث،إعتمدنا عمى

 .والقانوف الشريعة موقؼ وعرض شرح مع التبني مفاىيـ
 :خطـــــة البحــــث 

 :فصميف بيدؼ معالجة جوانب ىذا الموضوع قسمنا بحثنا إلى
 ماىية التبني  وموقؼ الشريعة اإلسالمية منو،وقد قسمنا ىذا الفصؿ :األوؿ نتناوؿ في الفصؿ

إلى مبحثيف ،في المبحث األوؿ تناولنا مفيـو التبني وتمييزه عف األنظمة المشابية لو  ،وتناولنا 
 . التبني في الشريعة اإلسالمية:في المبحث الثاني 

وقد قسمنا ىذا الفصؿ أيضا .التبني في القوانيف الوضعية :الثاني فتطرقنا إلى أما في  الفصؿ
التبني :التبني في القانوف الجزائري وفي المبحث الثاني :إلى مبحثيف ،فتناولنا في المبحث األوؿ 

 .في القوانيف الوضعية
 :صعوبــــات البحــــــــــث 

 .الجامعية العممية والبحوث المتخصصة الدراسات في ونقص المراجع، في ندرة - 



 

 

  

 
 

ماىيــــــــــة : الفصــل األول
التبنــــي وموقـــف الشريعة 
 اإلسالميــــــــة منــــــــــــــــــــــــو
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 مفيوم التبني وتمييزه عن األنظمة المشابية لو:المبحث األول 
 مفيوم التبني :المطمب األول

التبني يفيد إنشاء رابطة غير حقيقية بيف شخصيف ال يوجد بينيما أبوة أو بنوة حقيقية وترتب 
ف لمتبني معنييف إحداىما لغوي واألخر إصطالحي   . آثار العالقة الحقيقية عمييا وا 

 تعريف التبني :الفرع األول 
 :لغــــــــــــــة:أوال 
 : ويقاؿ النَّفس، إلى مضافاً  ابف جمع بني مف : التبنِّي: (منظور البف العرب لساف فى جاء
 أبى حديث وفى .تّبناه ُيريد بو تّبنى :الزجاج وقاؿ . إبناً  إتخذه :وتّبناه .ادعيت بّنوتو أى تّبنيُتو
 .( 1)ابناً  اتخذه أى سالما، َتبنَّى إنو : حذيفة
 :إصطالحا:ثانيا 

 المُّغوي المعنى عف التبنِّي لمفظ الفقياء استعماؿ يخرج ال
 .( 2)بابنو وليس رجالً  رجؿ ادعى إذا ىو التبنِّي: الطبري تفسير في جاء فقد

 عف النسب معمـو طفؿ بنوة إدعاء ىو (التبنى) النسب تزييؼ" :سعد العزيز عبد       وعرفو
عطائو أبيو إلى نسبة مف تجريده طريؽ  .( 3)آخر شخص نسب وا 

 .( 4)إبنا لو نسبو المعروؼ غيره ابف اإلنساف يتخذ أف ىو" :العربي بمحاج الدكتور وقد عرفو
 ولد أنو عممو نفسيمع إلى طفال الرجؿ يضـ أف وىو :القرضاوي يوسؼ الدكتور     وعرفو

 وحرمو إباحة اختالط مع وآثارىا النبوة أحكاـ كؿ لو ويثبت وأسرتو بنسبو يمحقو ىذا ومع غيره
 .( 5)الميراث واستحقاؽ الزواج

                                                           
 .91،ص14الثانية، دار صادر ،بيروت ،مجمد الطبعة ،العرب  لسانمنظور ، بف مكـر بف محمد الديف  جماؿ( 1)
  محمود شاكر وتعميؽ ،ضبطالطبري بتفسير المعروف القرآن تأويل عن البيان جامعجرير، بف محمد جعفر  أبي( 2)
 .137ص بيروت، ، العربي التراث إحياء دار ، (١ الطبعة) ، ( ٢١ الجزء)
 151 .ص ، 2002 الجزائر، لمكتاب، الوطنية المؤسسة ،األسرة عمى الواقعة الجرائم سعد، العزيز  عبد(3)

 المطبوعة ديواف ، 03 الطبعة ،(والطالؽ الزواج )01 الجزء ،الجزائري األسرة قانون شرح في الوجيز  العربي بمحاج ،(4)
 200 .ص ، 2004 الجزائر، .عكنوف، بف المركزية الساحة الجامعية،

 .218 ص ـ، 1980  الجزائر، قسنطينة، البعث، دار ، 13 الطبعة ،اإلسالم في والحرام الحالل القرضاوي،  يوسؼ(5)
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 إلى النسب معروؼ شخص استمحاؽ: "شمبي مصطفى الدكتور عرفوفقد       إضافة إلى ذلؾ
 .( 1)حقيقي بولد وليس ولدا يتخذ بأف التصريح مع النسب، مجيوؿ   استمحاؽ أو أب
 بالمبادئ المتعمؽ اإلعالف إثر عمى قرارىا بموجب المتحدة لألمـ العامة الجمعية عرفتو وقد    

 والتبني بالحضانة الخاص االىتماـ مع ورعايتيـ األطفاؿ بحماية المتصمة والقانونية االجتماعية
 األساسي الغرض بالتبني، المتعمؽ الفصؿ مف 13 المادة في والدولي الوطني عمى الصعيديف

 .لو الرعاية توفير مف األصمياف والداه يتمكف لـ الذي لمطفؿ دائمة أسرة ىو توفير التبني مف
أف يعمد رجؿ ما إلى ولد معروؼ النسب إلى :محمد محي الديف عبد الحميد فقد عرفو      أما 

أبيو ،فينسبو إلى نفسو ،أو تعمد إمرأة ما إلى ولد معروؼ النسب إلى أمو ،فتنسبو إلى 
 .( 2)دعيا ،وجمعو أدعياء:نفسيا،ويسمى الولد المتبنى عمى ىذه الصورة 

 أنو يعرؼ ولداً  اإلنساف ينسب أف ىو التبنَّي أف لنا يتضح أوردناىا التي التعريفات خالؿ مف
. نفسو إلى غيره ابف

 خصائص التبني :الفرع الثاني 
 عند الغربية والمجتمعات الجاىمية العصور في العربية المجتمعات عرفتو قديـ نظاـ التبني *

 .واليوناف الروماف
 .دولية وبرتوكوالت داخمية قوانيف في الحديثة المجتمعات ظؿ في مقنف التبني*
 .أنثى أـ كاف ذكرا سواىـ دوف القصر عمى التبني ينص *
 .شرعيا إبنا وآعتباره المتبني بنسب القاصر المتبني نسب بإلحاؽ التبني يتميز *
 .معو الحقوؽ في بمساواتو الصمبي االبف منزلة المتبني تنزيؿ *
 .كاف أنثى أـ ذكرا راشدا شخصا المتبني يكوف *
 .جنسيتو عف النظر بغض طفؿ أي تبني إمكانية*
 واألشخاص المتبني بيف عقد بمثابة فيو واإلجرائي ، الشكمي الطابع التبني عمى يغمب*

 .لمتبني المرشح لمطفؿ الراعية والييئات

                                                           
 ريــالجعف والمذاىب ةـــــــــالسني المذاىب فقو بين مقارنة دراسة اإلسالم، في األسرة أحكام ،شمبي مصطفى محمد ( 1)

 723 .ص ، 1983 بيروت، الجامعية، الدار ،4الطبعة ،والقانون

 .387،ص2007،المكتبة العممية ،بيروت،األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية محمد محي الديف عبد الحميد،( 2)
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مثؿ  واجبات عميو يمقي الوقت نفس وفي المتبني مف اإلرث في الحؽ لممتبنى يعطى التبني *
 .الشرعي االبف

 وتمثيؿ وتربية رعاية مف المتبنى وماؿ نفس عمى التامة الوالية يشمؿ التبني مضموف إف *
 .المتبني قبؿ مف ذلؾ وكؿ األمواؿ في وتصرؼ إدارة في قانوني
 المتبنى، القاصر وماؿ نفس عمى الوالية المقب، ومنح المتبنى نسب بإلحاؽ التبّني يمتاز وعميو
 حكـ أو عقد بموجب يثبت والمتبنى، المتبني بيف متبادلة وواجبات حقوؽ مف اإلرث، تمكينو

 النظر بغض لقيط أو معمـو أو النسب مجيوؿ شخص المتبنى التبني، إمكانية إسقاط قضائي،
 .الجنسية عف

 .تمييز التبني عن األنظمة المشابية لو:المطمب الثاني 
قد يختمط بالتبني أنظمة أخرى تتشابو معو فيجب التفريؽ بيف التبني وبيف ىذه األنظمة التي قد 

 .تتداخؿ معو 
 التبني واإلقرار بالنسب  :الفرع األول 

 نظاـ اإلقرار بالنسب يشبو نظاـ التبني والحقيقة انو ال صمة بيف أفف بعض الناس ظي    
 النسب مجيوؿ أو النسب معروؼ ولد بنوة شخص يدعي أف ىو ،فالتبني النظاميف وال تشابو

  .صمبو  مف بابنو بأنو ليس عممو مع
 وحقيقي، صحيح بنسب لو، إبنا معينا شخصا أف صراحة الشخص إقرار بالنسب     أما اإلقرار
 أنكر أو ولدا، وأنجبا زوجيف بيف تسجيمو دوف تـ كعقد اإلقرار، ىذا أجمت معينة ولكف ظروؼ
 .شرعي ولد عنو نتج امرأة وبيف بينو تـ شرعيا عقدا بأف واعترؼ عاد ثـ معينة فترة األب الولد

نما النسب ينشئ ال اإلقرار ألف المعروؼ، التبني ىو بالنسب اإلقرار وليس بنسب  ىواعتراؼ وا 
 ثابت لو إبنا فيكوف مائو مف مخموؽ ولد ببنوة يعترؼ فيو النسب، مجيوؿ لشخص حقيقي
 الحقوؽ كافة لو تثبت إذْ  بالفراش، نسبو الثابت إبنو مع يتساوى آخر نسب لو منو،وليس النسب
حتماؿ المصاىرة، وحرمة واإلرث النفقة مف لألبناء الثابتة  إليو، يمتفت ال في الواقع كاذب أنو وا 
 .( 1)سرائره يتولى واهلل يصدقو، فالظاىر كذبو، يثبت ما يوجد ال ألنو
 

                                                           
 723ص،المرجع السابؽ شمبي، مصطفى محمد ( 1)
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 :       فاإلختالؼ إذف بيف اإلقرار بالنسب والتبني يظير في عنصريف أساسييف 
 .اإلقرار إعتراؼ بنسب حقيقي والتبني تصريح بنسب صوري -
 .اإلقرار يثبت النسب والتبني منشئ لمنسب -

 التبني والحضانة:الفرع الثاني 
 والبنوة باألبوة محضة ومدنية صورية عالقة شخصيف بيف ينشئ عقد ىو التبني كاف       إذا

لحاؽ معموميف أبويف مف طفؿ نزع نتيجة يكوف أف يمكف كما المفترضة،  المتبنى، إلى نسبو وا 
 حمايتة عمى والسير أبيو، ديف عمى بتربيتو والقياـ وتعميمو الولد رعاية" ىي حيف الحضانة في

 .( 1)  "صحة وخمقا وحفظو
 :في بينيما االختالفات وتكمف أىـ

 معمـو شخص عمى إما فيكوف التبني أما النسب؛ معمـو طفؿ عمى تمارس الحضانة إف*
 . مجيولو أو النسب .
 ثـ ومف ، المتبنية العائمة نسب يأخذ الذي المتبنى خالؼ عمى بنسبو؛ يحتفظ المحضوف إف*
 . لمنسب تزييؼ إال التبني فما .
 في يشترط الذي التبني نقيض عمى عامة؛ الحضانة،كقاعدة في حقيا الحاضنة زواج يسقط* 

 . متزوجا يكوف أف المتبني .
 واستحقاؽ  ج الزوا كحرمة وواجبات حقوؽ مف البنوة آثار جميع التبني يرتب*

 .األبويف غير بيد كانت إذا ذلؾ مف شيئا ترتب فال الحضانة، أما مثال؛ والنفقة الميراث
 التبني والكفالة:الفرع الثالث 

       ظاىرايا ال يوجد فرؽ بيف الكفالة والتبني ألف كالىما ييدؼ إلى رعاية الطفؿ ماديا 
 بيف التفرقة في عميو المتعارؼ الشيء ومعنويا وضمو إلى أسرة أخرى ليست أصمية ،لكف 

 بالتبني النسب وىو اعتباري جديد نسب إذ يحدث النسب في يؤثر التبني أف ىو والكفالة التبني
 يصبح إذ االعتباري النسب بسبب العالقة الميراثية في يؤثر أخرى جية ومف جية، مف ىذا

. الميراث شروط توافرت متى كذلؾ ىو وارث
 

                                                           
 .قانوف األسرة الجزائري  مف 62  المادة( 1)
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 التبنــــــــي فـــي الشريعـــة اإلسالميـــــــة: المبحث الثاني 
     لقد أوضحت الشريعة اإلسالمية أف النسب ال يثبت إال بالوالدة الحقيقية الناشئة عف النكاح 

 .الشرعي،ولقد أعطت بدائؿ وحموؿ مناسبة مف أجؿ تفادي تحريؼ وتزييؼ النسب 
 موقـــف الشريعـــة اإلسالمـــية مــــن التبنـي: المطمـــب األول

 الصالح تيذيب اإلسالـ حاوؿ وتقاليد عادات الجاىمية في لمعرب كاف أنو معروؼ ىو     كما
بطاؿ منيا  .( 1)"التبني: "أبطمو ما أىـ ومف والمضر الفاسد وا 
 في حبا أو لوسامتو فتى أعجبو ما إذا الرجؿ فكاف التبني نظاـ اإلسالـ قبؿ العرب عرؼ فمقد

 كؿ وأعطاه بنسبو وألحقو تبناه وجاه، عزة ذي أو األصؿ شريؼ ولد إلى واالنتساب الرفعة
 يقػػػػػػػػػاؿ لذلؾ المتبنػػػػي إلػػػػػى ينسػػػػب و الميراث في نصيب ولو الصمبييف األوالد الحقوؽ مثػػػػؿ

 .( 2)فالف بف فالف
 شابا اإلليية بالرسالة رسوال يصبح أف قبؿ اهلل عبد بف محمد تبنى الظاىرة ىذه مع     وتماشيا

 وىبتو ثـ زوجة النبي خديجة عمتو إلى وىبو ثـ خويمد، بف حزاـ بف حكيـ إشتراه الشاـ، مف بالد
 مف النبي وطمباه مكانو، وعمو أبوه عرؼ ولما تزوجتو أف بعد وسمـ عميو اهلل صمى النبي إلى

اهلل  رسوؿ اختار أف إال منو كاف فما وسمـ، عميو اهلل صمى النبي خّيره وسمـ، عميو اهلل صمى
، ذلؾ عمى وأشيد وتبناه، فأعتقو وعمو، أبيو عمى وسمـ عميو اهلل صمى وعرؼ منذ ذلؾ  القـو

 .( 3)زيد إبف محمد"الحيف بإسـ 
 سائدة ظمت التي والمسائؿ األوضاع مف كثير في كشأنو بالتبني المتعمؽ الوضع       وىذا

 التبني اإلسالـ حـر الجاىمية، ثـ عادات وبعض والربا الخمر مثؿ اإلسالـ ظيور زمنية بعد فترة
 العربي المجتمع تعالج أوضاع كانت اإلصالحية والقرآف اإلسالـ رسالة ألف صريحا تحريما

 ." اأَلْخاَلؽِ  َمَكاِرـَ  ألُْتِمـَ  ُبِعْثتُ  ِإَنَما" :وسمـ عميو اهلل صمى النبي فقاؿ تدريجيا،
 

                                                           
 214. ص ، 1993 لمنشر، األطمس مطبعة ،1 الجزء ،النظم تاريخ فركوس،  دليمة( 1)
 المطبوعات ديواف ، 03 الطبعة ،القانونية العموم دروس سمسمة األسرة قانون في محاضرات نجـ، صبحي  محمد( 2)

  .55 ص ، 1992 الجزائر، الجامعية،
  .215 مرجع سابؽ،ص القرضاوي،  يوسؼ( 3)
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 .(1)  "وحرمو التبني حكمتو جمت اهلل أبطؿ لميجرة الخامسة السنة وفي"
واألدلة عمى  شرعي ومقصد حكـ عمى مبني األحكاـ مف كغيره التبني الشريعة في حكـ وأصبح 

 .تحريـ التبني كثيرة 
 :التحريم بالكتاب :أوال 

َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم  (:تعالى قولو في وذلؾ باتا، تحريما التبني الكريـ القرآف       حـر
ِلُكْم َقْوُلُكم ِبَأْفَواِىُكْم َوالمَّلُو َيُقوُل اْلَحقَّل َوُىَو يَ   ( ،سورة األحزاب4األية) )ْىِدي السَّلِبيلَ ذَ 

حيث أف اإلسالـ نفى التبني وصحة ما كانوا يعمموف في الجاىمية ،فال يكوف التبني مشروعا في 
 اإلسالـ ،إنما أمرنا اإلسالـ بأف ننسب األدعياء إلى أبائيـ ،إذا كانوا معروفي األباء فقاؿ تعالى 

اما إذا كانوا غير معروفي االباء فال تنسبيـ إلى أحد  ) أدعوىم آلبائيم ىو أقسط عند اهلل(
نما ىـ إخواننا في الديف وموالينا فقاؿ تعالى  فإن لم تعمموا آباءىم فإخوانكم في الدين (وا 

 .( 2)وليسوا ابناءا  )ومواليكم
ىذا أمر ( ادعوىم آلبائيم ىو أقسط عند اهلل ) :وقد ورد في تفسير إبف كثير في قولو تعالى

  ناسخ لما كاف في ابتداء اإلسالـ مف جواز ادعاء األبناء األجانب ، وىـ األدعياء ، فأمر
 .( 3)تعالى برد نسبيـ إلى آبائيـ في الحقيقة ، وأف ىذا ىو العدؿ والقسط اهلل
يقوؿ الحؽ المطمؽ الذي ال يالبسو باطؿ ،ومف الحؽ   )ْىِدي السَّلِبيلَ َوالمَّلُو َيُقوُل اْلَحقَّل َوُىَو يَ )

 .( 4)إقامة العالقات عمى أساس الوالدة الحقيقية  وليس عمى أساس التبني
بطالو بما ال يدع مجاال لإلجتياد في  وىكذا يتضح مف النص القرأني قطعية حرمة التبني وا 

 .مقابؿ صراحة وقطعية النص القرآني 
 
 
 

                                                           
 59 المرجع السابؽ، نجـ، صبحي  محمد( 1)
،دار الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التبنـــــــــــــــي في اإلسالم وأثــــــــره عمى العالقـــــات الخاصة الدوليـــــــــة يحي احمد زكريا الشامي،( 2)

  .    27 ،ص2009الجديدة،االسكندريػػػػػػػػة،
 .466،المكتبة التوفيقية،ص3،الجزءتفسير القرأن العظيم إسماعيؿ إبف كثير القرشي الدمشقي ،( 3)
             29  يحي احمد زكريا الشامي، مرجع سابؽ،ص( 4)
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ٌد َأَبا َأَحٍد مِّمن رِّمَجاِلُكْم َولَ ِكن رَّلُسوَل المَّلِو َوَخاَتَم النَّلِبيِّمينَ )   ،سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 40األية ) (مَّلا َكاَن ُمَحمَّل
ففي ىذه األية داللة واضحة عمى الػتأكيد عمى حرمة التبني وأنيا أصبحت عزيمة ال  (األحزاب

فمما تزوج مطمقتو زينب  (ص)عودة فييا أبدا ،فقد كاف أىؿ الجاىمية يدعوف زيدا ابف محمدا 
بنت جحش قالوا إف محمدا تزوج زوجة إبنو ،ولـ يكف ذلؾ شأنا معيودا عندىـ ،فأنزؿ اهلل تعالى 

 .(1)ىذه األية بيانا بأف اإلسالـ ال يقر التبني
 .متبناه زوجة مف المتبنى زواج تحريـ مف الجاىمية، في محرما كاف ما إلباحة جاءت واآلية

 مع محارمو مف واعتبارىا بيا، الزواج في المتبنى عف الحرج ورفع طيبا حالال وجؿ فجعمو عز
 .(2)األصؿ عنو في أجنبية أنيا

 :التحريم بالسنة النبوية الشريفة:ثانيا 
ليس مف رجؿ أدعي )أنو سمع النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ (رضي اهلل عنو)ما رواه أبو ذر 

لغير أبيو وىو يعممو إال كفر باهلل،ومف أدعي قوما ليس لو فييـ نسب فميتبوأ مقعده مف 
إف مف أعظـ الفري أف )قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :وعف واثمة بف األصقع قاؿ (النار

يدعي الرجؿ إلى غير أبيو أو يري عينيو ما لـ تريا ،أو يقوؿ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 .(3 )(وسمـ ما لـ يقؿ 

أف زيد إبف حارثة رضي اهلل عنو مولى رسوؿ اهلل صمى الو عميو :ومنيا ما رواه ابف عمر قاؿ 
ادعوىم آلبائيم ىو أقسط عند  ) :وسمـ ما كنا ندعوه إال زيد بف محمد حتى نزؿ قولو تعالى

أخرجو البخاري في  )أخرجو مسمـ والترميذي والنسائي عف طريؽ موسى بف عقبة(  اهلل
  (.1008مكتبة اإليماف كتاب التفسير باب أدعوىـ ألبائيـ ص –صحيحو 

وكانوا يعاممونيػػػػػػػػػـ معاممة األبناء مف كػػػػػػػػؿ وجو ،وليذا قالػػػػػػػػػػػت سييمة بنػػػػػػػػػػػػت يعار األنصارية 
ف اهلل قد أنزؿ ما  إمرأة أبي حذيفة رضي اهلل عنيا يا رسوؿ اهلل إنا كنا ندعو سالما إبنا لنا وا 

ني أجد في نفس أبي حذيفة مف ذلؾ شيئا فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل  أنزؿ وأنو كاف يدخؿ عمي وا 
 (700رواه مسمـ في صحيحو ،كتاب الرضاعة ،باب رضاعة الكبير ،ص) (أرضعيو تحرمي عميو)عميو وسمـ 

                                                           
  .29 المرجع نفسو،ص( 1)
  .416،ص1993،أطمس لمنشر ،الجزائر ،2 ،الطبعةسمسمة فقو األسرةمحمد محدة، 2)
  .1996، مطبوع مع شرحو دار الفكر العربي، بيروتفتح الباري بشرح صحيح البخاري محمد بف إسماعيؿ البخاري ،( 3)
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya40.html
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،ولـ يكف ىذا األمر سيال عمى  القولي التشريع بعد العممي بالشريع التبني أبطؿ          لقد
فشاءت حكمة اهلل أال .الناس ،فقد كاف التبني نظاما إجتماعيا عميؽ الجذور في حياة العرب 

ىدار أثاره بالقوؿ وحده بؿ بالقوؿ والعمؿ جميعا   اإلليية الحكمة واختارت .يكتفي في ىدمو وا 
 عف حرج كؿ ويدفع شؾ كؿ يزيؿ لكي .نفسو ىو وسمـ عميو اهلل صمى اهلل الميمة رسوؿ ليذه

 والحػػػػػػػػػراـ اهلل أحؿ ما الحػػػػػػالؿ أف يوِقُنوا لكػػػػػػي أدعيائيـ، مطمقات زواج في إباحػػػػػػػػػػػة المؤمنيف
 .(1)اهلل حـر ما

 الحكمة من تحريم التبني في الشريعة اإلسالمية:المطمب الثاني 
 مدى حرص لبياف وذلؾ .آثاره وىدـ إبطاؿ مف الحكمة المسمموف يعرؼ أف الواجب      مف
 ماىي .نتساءؿ فبذلؾ ضياعيا، ومنع األسرية والحقوؽ األنساب حفظ عمى اإلسالمية الشريعة
 .اإلسالمية؟ الشريعة في التبني تحريـ  مف الغاية
 :التالية النقاط في التبني تحريـ مف األىمية تتجمى
 التبني إعتداء عمى األنساب :أوال 

 أف ألحد ليس قانونية شرعية لرابطة نتيجة لألبناء اآلباء مف عادة يثبت النسب       إف
  .حؽ وجو بغير نسبو أو اسمو ليذا فيعطى حرية، بكؿ فييا يتصرؼ يتعداىا،بحيث

 بغير حقوقيـ يسمبيػػػػػػػػػـ حياتيـ في يشاركػػيـ األسرة في غريبا شخصا أجنبيا يدمج أنو      إذ
 حقوؽ وىي والرحمة المودة بحقوؽ يتمتع أف يخولو ال ذلؾ غير أف نسبيـ، عمى ويتعدى حؽ،

 بؿ مصطنعة، قرابة أو نسب في تجسيدىا يمكف وال الدـ والمحـ، صمة في إال يتحقؽ ال معنوية
 فإف أخػػػػػػػػػػػػػػػرى جية ومف نفسيا، الطفؿ ىذا عمى تؤثر مف التنافر نوع توليد إلى تؤدي بالعكس
 لو سيولد عممو بغير أو رضاه دوف النسب معمـو إف كاف األصمي نسبو مف الطفؿ ىذا تجريد
 تبنياه الذيف لوالديو حبو فيتحوؿ التزوير ىذا لكف يكتشؼ العائمة، تمؾ إلى ينتمي بأنو اعتقادا
 .(2)ليما واحتقارا كرىا
 
  
  

                                                           
 217 القرضاوي،مرجع سابؽ،ص  يوسؼ( 1)
 724ص،مرجع سابؽ شمبي، مصطفى محمد(2)
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 اإلسالمية الشريعة مف مستمدة ىي والتي منو، 77 المادة في األسرة قانوف إلى       وبالرجوع
 ودرجة واالحتياج القدرة حسب األصوؿ عمى والفروع الفروع عمى األصوؿ نفقة يجب"  :تنص
 ".في اإلرث القرابة

 فيما العائمػػػػػػػػػػػة أفراد عمػػػػػػػػػػى وواجبات حقوؽ ىناؾ بأف نجد المادة نػػػػػػػػػص خالؿ       فمف
 كاإلرث أخرى مف وينقص حقوقيـ يغتصب عمييـ، دخيال فيكوف آخر فرد فإذا أضيؼ بينيـ،
 ألف اإلرث حػػػػػػؽ لو ليس مف توريث يمنع إذ ذاتو حد في غايػػػػػػػػػػػػػة ىو التبني أف تحريـ إذ مثال،

 الغير حقوؽ عمى اإلعتداء عدـ تحريمػػػػػػػػػػػػػػو وفي مثال، القرابة منيا شروطو وأحكامػػػػػػو لو الميراث
 وىذا حؽ وجو بغيػػػػػػػػػػر الغير تركة عمى تعػػػػػػػػػدى منو يجعؿ وثبوت التوريث التبني إقػػػػػػرار ألف
 قطػػػػػػػػػػػػػػػػػع وبالتالي الدخيػػػػػػػؿ ىذا بسبػػػػػػػػػػب األقارب الحقيقييف بيف الحقػػػػػػػػػػد يثير أف شأنػػػػػػػػػو مف

 يمنع لـ وتكافؿ، رحمة ديف وأيضا الحؽ والعدؿ ديف ىو اإلسالمي الديف أف وباعتبار األرحاـ،
دراؾ نفسو االعتماد عمى سف بموغو عند تركو ثـ وتعميمو، الطفؿ تربية  تجػػػػػػػػػػػػػػػػاه مسؤولياتو، وا 

َوَمْف َأْحَياَىا  ) :لقولو تعالى ،(1)ممكنا ىالكيا كػػػػػػػػػاف لنفس إحياء وبالتالي واألمة، المجتمع
 ( مف سورة المائدة32األية  )(َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

 التبني إنتياك لمحرمات :ثانيا
 فيو لزوجتو، وابف المتبني لبنات أخ أنو عمى المتبنى االبف يتمقاىا التي المعاممة        إف

 جية، مف ىذا الصمبي لإلبف يباح ما لو يباح ال .عنيـ أجنبيا يعتبر مع أنو المحاـر مرتبة يأخذ
 تعتبر التي األجنبيات، ىؤالء مف الزواج في حقو مف الشخص يحـر ىذا فإف أخرى جية ومف
 بأخواتو المتبنى الشخص ىذا ويتزوج يحدث أنو قد غير أخواتو، يعتبرىف وىو ليف، أخ أنو

 فاشؿ نظاـ عمى يقـو المجتمع  األنساب، ويصبح تختمط لذلؾ .عميو محـر وىو الصمبيات
 .  األسس ضعيؼ

     وقد يؤدي التبني إلى الوقوع في أمور كثيرة كالنظر إلى العورات مف المحرمات ،وميما 
يكف مف أمر فإف التبني ال يمكف أف يحصؿ منو ما يحدث مف البنوة الحقيقية فالميؿ الحسي 

 .مثال ال يمكف أف يكوف مف األـ نحو إبنيا الحقيقي ولكنو يمكف نحو المتبنى 
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      وأشير مثؿ عمى ىذا قصة نبي اهلل يوسؼ عميو السالـ التي وردت في القرأف الكريـ ،فإذ 
ذ بالشيوة تنطمؽ نحوه ونسيت بنوتيا  باألمومة المصنوعة تؤتي ثمارىا وتتكشؼ عف حقيقتيا ،وا 

 .(1)لو، ولوال أنو نبي معصـو لوقع في الخطأ
 بدائل التبني في الشريعة اإلسالمية:المطمب الثالث 

 المفاسد عنيـ ودرء ، وتكثيرىا العباد مصالح اإلسالمية لتحقيؽ الشريعة جاءت       لقد
وفطرة  اإلسالـ شيئا يحـر لـ إذ ذلؾ، بتحقيؽ الكفيمة الوسائؿ ىذا سبيؿ في وتتخذ وتقميميا،
 إال الجنسية غريزتو إلى قضاء اإلنساف فطرة دعت وقد بدائؿ، لو وجعؿ إال إليو بحاجة اإلنساف

 مصالح بو تتحقؽ الذي النكاح بديمو الشرع وجعؿ فحرمو كبيرة سمبية آثار بالزنا ليا قضاءىا أف
 بعض يمبي التبني كاف ولما الحالؿ، الكسب البيع لتحقيؽ بديمو وجعؿ الربا حـر وكذلؾ العباد

 بدائؿ تحقؽ لو وجعؿ الشرع حرمو فقد  ،  وخطيرة كثيرة فيو مفاسد أف بيد اإلنساف احتياجات
 :النحو اآلتي وعمى منو المتولدة السمبية اآلثار وتجنبنا التبني مف المرجوة المقاصد

 :كفالة اليتيم:أوال
      وضحت وبرزت عناية اإلسالـ باليتيـ ،والحث عمى تربيتو ،والمحافظة عمى نفسػػػػػػػػػػػػػو 

ومالو ،في القراف الكريـ والسنة النبوية اليادية،لقد إىتـ اإلسالـ بشأف اليتيـ إىتماما بالغا مف 
حيث تربيتو ورعاتو ومعاممتو وضماف العيش الكريـ لو،حتى ينشأ عضوا نافعا في المجتمع 

 ". مف سورة الضحى 9االية " ( َفَأمَّلا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَيرْ  (  :المسمـ قاؿ تعالى
 " مف سورة الماعوف2-1األية"( َفَذِلَك الَّلِذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم *َأَرَأْيَت الَّلِذي ُيَكذِّمُب ِبالدِّميِن ):وقاؿ تعالى

وىاتاف االيتاف تؤكداف عمى العناية باليتيـ والشفقة عميو ،كي ال يشعر بالنقص عف غيره مف 
  .(2)أفراد المجتمع ،فيتحطـ ويصبح عضوا ىادما في المجتمع المسمـ 

      ومما يؤكد عمى حرص التشريع اإلسالمي عمى اليتيـ والتأكيد المستمرعمى العناية بو 
وحفظو ، أمر اهلل عز وجؿ بحفظ أمواؿ األيتاـ  وعدـ التعرض ليا بسوء ،وعد ذلؾ مف كبائر 

 .الذنوب وعظائـ األمور ،ورتب عميو أشد العقاب 
 

                                                           
 37  يحي احمد زكريا الشامي، مرجع سابؽ،ص( 1)
 .15،ص2000 ،السعودية،كفالة اليتيم عبد اهلل بف ناصر بف عبد اهلل السرحاف ،( 2)
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نَّل الَّلِذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْمًما ِإنَّلَما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َناًرا َوَسَيْصَمْوَن إ) :قاؿ تعالى 
َواَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّل ِبالَّلِتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّلى )،وقاؿ تعالى (مف سورة النساء 10األية)( َسِعيًرا

 ( مف سورة اإلسراء34األية )(َيْبُمَ  َأُشدَّلُه َوَأْوُفوا ِباْلَعْيِد ِإنَّل اْلَعْيَد َكاَن َمْسُئواًل 
وضمو إلى بيوت المسمميف،وعدـ        وقد أمر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بكفالة اليتيـ ،

أنا وكافل )تركو بال راع في المجتمع المسمـ ،فمقد اخرج البخاري في صحيحو أف رسوؿ اهلل قاؿ 
 ( متفؽ عميو)(اليتيم في الجنة ىكذا وأشار بالسبابة والوسطى  وفرج بينيما شيأ

 :اليبـــــــــــــــــــــة:ثانيا
 "     إتفؽ فقياء المذاىب عمى أف اليبة ىي تمميؾ العيف بال عوض حاؿ الحياة تطوعا 

أي أف يتبرع الشخص لغيره ،ويممكو ما تبرع لو بو،وذلؾ يكوف في حاؿ حياة المتبرع وليس بعد 
 وىي مشروعة بعمـو نصوص القرأف الكريـ .وفاتو ،وأف يكوف ىذا التبرع بال مقابؿ 

ـَ َعَمى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا )قولو تعالى   8سورة اإلنساف األية (َوُيْطِعُموَف الطََّعا
فاألية تمتدح الذيف يحبوف أف يطعموا المعوزيف الطعاـ الذيف يحبونو ىـ ،وذلؾ عمى سبيؿ اليبة 

 .إذ تعد اليبة خيارا أخر إلعانة المتبنى(19/128القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرأف ).واليدية 
 :الوصيــــــــــــــة:ثالثا

الوصية في الشرع ىي تبرع مضاؼ لما بعد الموت ،كأف يوصي شخص ببعض مالو لمف ىـ 
 .غير الورثة ،عمى أف يعطي ليـ ىذا الماؿ بعد وفاتو

 :والوصية مشروعة بالكتاب والسنة وذلؾ عمى النحو التالي 
ـُ اْلَمْوُت ِإْف َتَرَؾ َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِلْمَواِلَدْيِف )قولو تعالى :من الكتاب  ـْ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُك ُكِتَب َعَمْيُك

 180سورة البقرة األية (َواأْلَْقَرِبيَف ِباْلَمْعُروِؼ َحقِّا َعَمى اْلُمتَِّقيفَ 
 َجاَء النَِّبىُّ صمى اهلل عميو وسمـ  :عف سعد بف أبي وقاص رضي اهلل عنو ،قاؿ :من السنة 

ـُ المَُّو اْبَف َعْفَراَء،  : َيُعوُدِنى، َوَأَنا ِبَمكََّة، َوُىَو َيْكَرُه َأْف َيُموَت ِباألْرِض الَِّتى َىاَجَر ِمْنَيا، َقاؿَ   َيْرَح
  :  الثُُّمُث، َقاؿَ  :  ال، ُقْمتُ  :  َقاؿَ  ؟  َفالشَّْطرُ  :  ال، ُقْمتُ  :  َقاؿَ  ؟  َيا َرُسوَؿ المَِّو ُأوِصى ِبَماِلى ُكمِّوِ  : ُقْمتُ 

ـْ َعاَلًة، َيَتَكفَُّفوَف النَّاَس ِفى  الثُُّمُث، َوالثُُّمُث َكِثيٌر، ِإنََّؾ َأْف َتَدَع َوَرثََتَؾ َأْغِنَياَء، َخْيٌر ِمْف َأْف َتَدَعُي
نََّؾ َمْيَما َأْنَفْقَت ِمْف َنَفَقٍة َفِإنََّيا َصَدَقٌة َحتَّى المُّْقَمُة َتْرَفُعَيا ِإَلى ِفى اْمَرَأِتَؾ، َوَعَسى المَُّو  ، َواِ  ـْ َأْيِديِي

ـْ َيُكْف َلُو َيْوَمِئٍذ ِإال اْبَنةٌ   .(1)  ( َأْف َيْرَفَعَؾ، َفَيْنَتِفَع ِبَؾ َناٌس َوُيَضرَّ ِبَؾ آَخُروَف، َوَل
                                                           

 .،باب أف يترؾ ورثتو أغنياء خيرا مف أف يتكففوا الناسصحيح البخاري ،كتاب الوصايا محمد بف إسماعيؿ البخاري ،( 1)



ياٍْـــح انتثُــً ٔيٕقــف انشزٌؼــح اإلساليٍــح يُــّ:انفصــم األٔل   

 

 

17 

وقد دؿ النصاف السابقاف عمى إستحباب الوصية ،وأف اإلنساف يستحب لو أف يتبرع بما يصرؼ 
 .بعد موتو لممعوزيف والمحروميف ،فاليتامى أحؽ الناس بأف يوصى ليـ 

 :مسؤولية الجماعة عمن ال عائل ليم:رابعا
     إف المجتمع اإلسالمي وحدة متكاممة ربط اإليماف بيف القموب وألفيا،والفروع التي فقدت 
أصوليا ال يمكف أف تضيع في مجتمع يدعوه دينو إلى التكامؿ والتكافؿ ،فإذا كاف اليتيـ لو 

قريب فتجب نفقتو عمى ذلؾ القريب الغني ،وذلؾ ألف صمة الرحـ واجبة و صمة الرحـ اإلنفاؽ 
عمى القريب المحتاج،وخصوصا إذا كاف فقيرا،أما إذا لـ يكف لميتيـ قريب ينفؽ عميو ولـ يكف لو 

 .(1)أب معروؼ،أو كاف لقيطا ،فإف نفقتو تكوف في بيت ماؿ المسمميف
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 التبني في التشريع الجزائري:المبحث األول 

 موقف المشرع الجزائري من التبني:المطمب األول
 مف 46في المادة  صراحة نص إذ اإلسالمية شريعةاؿ  بما قضتالجزائري قضى المشرع       

 .بو النسب وثبوت التبني تحريـ عمىقانوف األسرة 
 يمكف ال أنو إذ األنساب، وتزييؼ تحريؼ فكرة محاربة عمى ثابر الجزائري فالمشرع        إذف
 الغير نسب إلى زنا ابف أوكػػػػػػػػػػاف النسب، مجيوؿ أو األب معمـو كاف سواء طفؿ، إلحاؽ أي

 في الجزائري القضاء وأكػػػػػػد الغير ألقاب عمى تعديا يعتبر ذلؾ في ألف رضاه بذلؾ، أبدي ولو
 في العميا المحكمػػػػػػػػػػػػػػة أصدرت إذ ىذا الموقؼ، عمى التبني متعمقة بحاالت مناسبػػػػػػػات عدة

بطاؿ أية التبني إلغاء عمى قراراتيا مف العديػػػػػػػػػػػػػػد  كانت سواء الحالة، ىذه تتضمف وثيقة وا 
 لنظاـ مخالفتيا بسبب وذلؾ رسمية أجنبية جيات عف أو وطنيػػػػػػػة رسمية جيات عف صادرة
 .(1)الجزائري العاـ

 مف يفيـ إذ التبني، تحريـ عمى الجزائري صراحة األسرة قانوف 46 المادة مف نصت         لقد
 إذ بو واإلذف إبرامو الموثؽ أو لمقاضي يجوز وال التبني عقد إبراـ لألفراد ال يمكف أنو المادة ىذه
 والذيف الجزائري اإلقميـ عمى المقيميف األجانب حتى أف إذ ، إطالقيا عمى جاءت المادة ىذه أف

الجزائري،ولكف  القاضي أماـ بذلؾ المطالبة ليـ جائز غير بالتبني الداخمي ليـ قانونيـ يسمح
 07-05ىذه القاعدة أصبحت نسبية وىذا عمى إثر تعديؿ القانوف المدني بمقتضى القانوف 

  .13/05/2007الصادر بتاريخ 
 46 من القانون المدني الجزائري ، من مضمون المادة 1 مكرر13مركز المادة :الفرع األول 

 :من قانون األسرة
 13/05/2007 الصادر بتاريخ 07-05   عمى إثر تعديؿ القانوف المدني بمقتضى القانوف 

ضافة المادة   لكف عقد التبني، ويبـر بالتبني يأذف الجزائري، القاضي أصبح إذ  ،1 مكرر13وا 
 في وردت لكونيا 01 مكرر 13 المادة نص في ضمنيا واردة الشروط ىذه وأف بشروط،
  الواجب القانوف تبيف إسناد قواعد فيي المكاف، حيث مف القوانيف بتنازع المتعمؽ الثاني الفصؿ

                                                           
 ،رسالة ماجستر ، جامعة تممساف التبني والكفالة دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي عالؿ أماؿ ،( 1)
 52،ص2009،
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 أجنبي النزاع طرفي أو النزاع أطراؼ أحد يكوف عندما الداخمي، القاضي قبؿ مف التطبيؽ   
 قانوف إلى يخضع التبني انعقاد صحة أف عمى نص نيامضمو أف إذ الجزائري اإلقميـ عمى

 ما حسب بالتبني يأذف الداخمي فالقاضي إجرائو، وقت والمتبني التبني طالب مف كؿ جنسية
 القاضي فإف بالتبني يسمح ال األطراؼ جنسية قانوف كاف فإف األطراؼ، جنسية قانوف بو يسمح

 الداخمي القاضي أماـ احتماالت عدة تطرح المادة ىذه فإف وعميو التبني، طمب يرفض الداخمي
 .(1)الجزائري

 القاضي فإف بالتبني يسمحاف ال والمتبني التبني طالب جنسية قانوف كاف إذا ما حالة في *
 .األجانب لألطراؼ الداخمي القانوف أساس عمى بالتبني اإلذف يرفض الجزائري الداخمي

 ال المتبني جنسية وقانوف بالتبني، يسمح التبني طالب جنسية قانوف كاف إذا ما حالة في *
 القاضي فإف جزائرية، جنسية مف قاصر والمتبني تونسي شخص التبني طالب: مثؿ بذلؾ يسمح

  إحتراـ مف البد إذف ،"بالتبني يؤذف ال "يجد األسرة قانوف مف 46: المادة إلى برجوعو الجزائري
 .الداخمي القاضي قبؿ مف 46 المادة مضموف

 التبني طالب جنسية قانوف حيف في بالتبني، يسمح المتبني جنسية قانوف كاف إذا ما حالة في *
 .بالتبني اإلذف برفض محاؿ ال الجزائري القاضي فإف بذلؾ، لو يسمح ال
 الجزائري القاضي فإف بالتبني يسمح األطراؼ جنسية قانوف أي القانونييف كال حالة في *

 .بالتبني واإلذف بإبراـ ممزما
 تمـز التي اإلسناد قواعد مف تعتبر 01 مكرر 13 المادة دامت ما "أنو يستنتج وعميو     

 األجنبية الداخمية القوانيف كانت إذا عما بالبحث أجنبية أطراؼ تكوف عندما القاضيالداخمي
 مف يحتـر المنع ىذا فإف التبني تمنع أ.ؽ 46 المادة مادمت وأنو بالتبني، تسمح ال أو تسمح
 غير إلى يمتد وال الجزائرييف عمى منصب المادة ىذه في المنع لكوف الجزائري القاضي طرؼ

 .(2)01 مكرر 13 المادة في الذكر السالفة اإلسناد لقواعد طبقا الجزائرييف
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  المتعمق بتغيير المقب من أحكام التبني92/24مركز المرسوم التنفيذي رقم:الفرع الثاني 

      إف ىذا المرسـو طرح عدة تساؤالت لدى المختصيف في القانوف وكذلؾ لدى عامة 
المجتمع الجزائري متسائميف ما إذا كاف ىذا المرسـو المتعمؽ بإعطاء المقب لممكفوؿ مف قبؿ 

 الكافؿ يؤدي إلى إلحاؽ النسب أـ ال؟
 بمعنى ىؿ يعتبر ىذا اإلجراء بمثابة تبني أـ يبقى دائما في نطاؽ الكفالة؟

 : تبنيا92/24الفريق الذي يعتبر تغيير المقب في إطار المرسوم *
 المرسـو ىذا كيفوا لكونيـ صدروه عند الواقع ارض عمى تطبيقو رفضت التي الفئة        وىي
 المكفوؿ لمولد األصمي النسب لحقيقة تغيير فيو ألف ذلؾ صراحة، عنيا معمف غير تبنيا بطريقة

 األسماء األبويف مجيولة الفئة ليذه يعطي المدنية الحالة ضابط أف العمـ مع مجيوؿ األب،
 بمقب يكوف المقب فإف األب ومجيوؿ األـ معمـو الولد أما. المدنية الحالة في سجالت وتسجؿ
لحاؽ النسب في تغيير فيو المقب تغيير طمب عمى المصادقة أف وعميو يروف األـ،  ولد نسب وا 
 يبيحوف الجاىمية في العرب فيو كاف الذي العصر إلى يرجعنا وىذا شخص جديد، نسب إلى

 العائمي المقب عمى تعدي وفيو األنساب، اختالط إلى تؤدي ىذه الحالة مثؿ أف ويروف التبني
 .أخرى لعائمة

 120 المادة أحكاـ مع تناقض طياتو في يحمؿ المرسـو ىذا مضموف أف يبرزوف أنيـ     كما
ف النسب معمـو كاف إف األصمي بنسبو المكفوؿ الولد يحتفظ أف: "األسرة مف قانوف  كاف وا 

". المدنية الحالة قانوف مف 64 المادة نص أحكاـ عميو تطبؽ مجيوؿ النسب،
 ىذا تطبيؽ استبعاد وبالتالي األصمي بنسبو المكفوؿ احتفاظ ضرورة عمى يؤكد الفريؽ ىذا إذف

 .(1)اإلسالمية  الشريعة أحكاـ إلى واالحتكاـ المرسـو
 :كفالة إطار في دائما يبقى بل تبنيا المرسوم ىذا محتوى يعتبر ال الذي الفريق *

 لالستجابة ضرورة يروف فإنيـ وعميو والمبس الغموض أزاؿ وبموجبو حاليا السائد الرأي وىو
 حجتو في الرأي ىذا أعتمد إذا تخوؼ، أي وبدوف المقب بتغيير والمتعمقة الطمبات ىذه إلى
 :عمى
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 اسـ تسجيؿ بضرورة تقضي والتي الذكر السالؼ المرسـو مف مكرر 05 المادة      نص
 مف استخمص أيف المدنية، الحالة ومستخرجات العقود وكؿ الميالد شيادة في ىامش المكفوؿ

 إضافي ىو االسـ ىذا وأف محفوظ دائما يبقى األصمي المقب أف المعطيات ومف ىذه الرأي ىذا
 الزواج، عقد إبراـ عند األصمي االسـ إخفاء يمكف ال ألنو لو شخصي حؽ استعماؿ وىو فقط
 الطفؿ ونشأة لكياف حفظ ىو المرسـو ىذا أف رأوا ثمة ومف الميراث، استعمالو في يمكف وال

 لمكافؿ، النسب بموجبو يمحؽ ال إذ أقؿ، وال أكثر ال الكفالة ومكمؿ لنصوص المجتمع داخؿ
 بمف يتزوج أف لمكافؿ يمكف أنو إذ المقب، ىذا بموجب ال تتقرر الزواج موانع فإف ثمة ومف
 عائمتو مع قائمة الزواج وموانع اإلرث في حقو يبقى بؿ قانوف األسرة، مقتضيات حسب كفميا

 .(1)األـ معمـو كاف إذا الشرعية
 كيفية إبطال التبني والتكييف الجزائي لو في ظل التشريع الجزائري:الفرع الثالث   

 إبطاؿ تسمى دعوى النظرية الناحية مف توجد ال أنو يتضح القانونية النصوص تفحص     بعد
 يؤكد الذي الشيء وىو التبني، بإبطاؿ أحكاـ تصدر المحاكـ أف عمميا يستخمص لكف التبني،
 :وىذاما نالحظو في العديد مف القضايا القضائية منيا.كمصطمح التبني إبطاؿ دعوى وجود

 103232:،ممؼ رقـ02/05/1995،(المحكمة العميا،غرفة األحواؿ الشخصية)ش.أ.ع،غ.ـ*
  99،ص2،عدد1995، (المجمة القضائية)ؽ.،ـ152،عدد خاص،ص 

ومف ثـ ،فإف قضاة .    إف قاعدة الولد لمفراش ال تطبؽ إال في إثبات دعوى أو نفي النسب 
الموضوع لما ألغوا الحكـ القاضي بإبطاؿ التبني بدعوى عدـ وجود الصفة لمطاعنيف ،مع أنيـ 

قدموا الدليؿ عمى أنيـ أبناء عمومة ،مثبتيف دعواىـ بشيادة الشيود ،حسب المحضر المؤرخ في 
 وناقشوا دعوى إبطاؿ التبني كأنيا دعوى نفي النسب ،وطبقوا عمييا قاعدة الولد 24/12/1985

 .لمفراش مع أنو ال يوجد أي فراش في التبني ،فبقضائيـ كما فعموا أخطئوا في تطبيؽ القانوف 
 .(2)ومتى كاف كذلؾ إستوجب نقض القرار المطعوف ضده 
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قانون األسرة وفقا ألحدث التعديالت ومعمقا عميو بقرارات المحكمة العميا المشيورة خالل أربع وأربعين بمحاج العربي،  (( 2)

 190،ص 2012،ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،4،الطبعة 2010-1966سنة 
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،ممؼ 21/11/2000،(المحكمة العميا،غرفة األحواؿ الشخصية)ش.أ.ع،غ.ـ*2 )
  298،ص2،ص عدد2001، (المجمة القضائية)ؽ. ،ـ246924:رقـ

حيث أف األوجو التي أثارىا الطاعف ،كميا ترمي إلى مناقشة موضوع النسب ،مع أف القضية 
لمطاعف وتسجيمو بالحالة المدنية عمى أف إبنو  (ب-ر)تتعمؽ بالتبني الذي أقامو المرحـو 

 .(ؼ-ب)الشرعي مع زوجتو المرحومة 
حيث ثبت مف شيادة الشيود بأف الزوجيف المذكوريف لـ ينجبا في حياتيما أي مولود ،وغاية ما 

عمره ثمانية أشير بتاريخ  (ؼ-س)قد تسمـ طفال مسعفا إسمو (ب)في األمر أف المرحـو
 مف مصمحة الحماية اإلجتماعية لوالية الجزائر ،وسجمو بنفس التاريخ كونو قد 17/06/1979

 .ولد لو إبنا ذكرا قد إختار لو إسـ محمد 
يعتبر تبنيا بكؿ وضوح األمر الذي تمنعو الشريعة منعا  (ب-ر)حيث أف ما قاـ بو المرحـو 

 "أدعوىـ ألبائيـ:"قاطعا لقولو تعالى
إلى ضابط الحالة المدنية ،تعتبر غير  (ب-ر)حيث أف التصريحات التي أدلى بيا المرحـو

 المؤرخ في 20-70 مف األمر 47-46صحيحة وينبغي إلغاؤىا طبقا لممادتيف 
 . المتعمؽ بالحالة المدنية19/02/1970

حيث أف القرار المنتقد ،بعدما كيؼ القضية تكييفا سميما عمى أنيا قضية تبني ،إال أنو لـ يبطؿ 
حالة لنفس  ىذا التبني بإلغاء عقد الميالد ،األمر الذي يتعيف معو نقض القرار المطعوف فيو وا 

 .(1)المجمس
 155ش،عدد خاص،ص.أ.غ.ؽ. ،إ122761:،ممؼ رقـ28/06/1994ش،.أ.ع،غ.ـ*

 الحؽ لممدعية فإف لممتبني شرعيا إبنا يكف لـ ضده المطعوف أف -الحاؿ قضية في– تبيف ومتى
 أيدوا لما الموضوع قضاء فإف وعميو وقانونا شرعا ممنوعا التبني ألف الميراث، مف إخراجو في

 نسب ينكر لـ المتبني أف أساس عمى التبني، إبطاؿ دعوى برفض القاضي الحكـ المستأنؼ
 نفي كدعوى ليست التبني إبطاؿ دعوى أف ذلؾ القانوف، تطبيؽ في لقد أخطئوا المتبني، الولد

  .فيو المطعوف القرار نقض آستوجب كاف كذلؾ ومتى .النسب
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 158ش،عدد خاص،ص.أ.غ.ؽ. ،إ234949:،ممؼ رقـ18/01/2000ش،.أ.ع،غ.ـ*
عندما تكوف البيانات (شيادات الحالة المدنية)مف المقرر قانونا ،أف إبطاؿ العقود الخاطئة

األساسية الواردة فييا مزورة أو في غير محميا،يقدـ الطمب إما بصفة أصمية أماـ محكمة 
ما بصفة فرعية أماـ المحكمة التي رفع إلييا نزاع تناوؿ  المكاف الذي حرر أو سجؿ فيو العقد ،وا 

 .العقد المشوب بالبطالف
أف الطاعف قدـ أماـ قضاة الموضوع شاىديف،ذاكرا بأف -في قضية الحاؿ-      ومتى تبيف 

،وبذلؾ فإف قضاة الموضوع ،لما قضوا 1997المطعوف ضدىا قد تبنتيا أختو المتوفاة سنة 
بتأييد الحكـ المستأنؼ وبرفض الدعوى عمى أساس عدـ جواز اإلعتماد عمى الشيود في إبطاؿ 
عقد الميالد بإعتباره عقدا رسميا،أخطئوا في تطبيؽ القانوف وعرضوا قرارىـ لمقصور في التسبيب 

 .(1)ومتى كاف كذلؾ إستوجب نقض القرار المطعوف فيو
 التبني تحـر لكونيا الجزائري القانوف ظؿ في الدعوى ىذه إلى نتطرؽ أف سنحاوؿ     ليذا

 الجزائي التكييؼ عف البحث نحاوؿ أخرى جية ومف جية، مف ىذا األسرة أحكاـ بموجب قانوف
 عمى يعاقب الجزائري العقوبات قانوف في محدد عقابي نص يوجد ال أنو العمـ مع لفعؿ التبني

 .ىذا الفعؿ مثؿ
 دعوى إبطال التبني :أوال 

جراءات شروط تستوجب القضاء أماـ ترفع دعوى أي أف قانونا، المقرر مف    إنو  في مقررة وا 
 يمكف ليذا قضائية، دعوى كذلؾ باعتبارىا الدعوى ىذه عمى ينطبؽ الذي الشيء وىو القانوف

 وتحديد النزاع في لمنظر المختصة المحكمة وتحديد التبني دعوى رفع إجراءات إلى أف نتطرؽ
 .الدعوى في النظر في القاضي النزاع وسمطة أطراؼ
 أطراف الدعوى/ :01

 مف قانوف 13 المادة بأحكاـ فعمال عميو، والمدعى المدعي الحاؿ قضية في      ونعني
 ذي مف رفعت إذا إال القضائية الجيات أماـ تقبؿ ال فإف الدعوى اإلجراءات المدنية واإلدارية

 المسائؿ في ألف المصمحة توافر كذلؾ تقتضي فإنيا ىذا األساس وعمى صفة ذي عمى صفة
 إف الدعاوي، ىذه مثؿ رفع في الحؽ العامة إذ لمنيابة المصمحة تتسع العاـ، بالنظاـ الماسة

                                                           
 .191 المرجع نفسو،ص( 1)
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 المتبني ورثو إذ بالميراث، المتعمقة بالنزاعات مقترنة تكوف ما عادة الدعاوي رفع ىذه مناسبة
 باب وجيو في يسد حتى شرعي بابف ليس لكونو الدخيؿ ىذا إخراج جاىديف عمى يعمموف
 الدعوى سير أثناء بالتبني الدفع أو التبني دعوى وسيمة سوى وسيمة ليـ أية تكوف فال اإلرث،

  مف مكرر 03 لممادة طبقا العامة النيابة ىـ الدعوى أطراؼ نستخمص أف وعميو األصمية،
صاحب  لكؿ أخرى جية مف أو المتبني أنو يزعـ الذي الشخص ثانية جية ومف قانوف األسرة،

 .الشرعييف الورثة السيما مصمحة
 المحكمة المختصة وسمطاتيا في النظر في الدعوى/:02

 أما الشخصية، األحواؿ قسـ المدني، جيات القضاء إلى يؤوؿ النوعي االختصاص      إف
 الدعوى رافع أف حيث في االختصاص، العامة القواعد إلى خاضع فيو المحمي االختصاص

 وىذا أصمية كدعوى ىذا واألسانيد، بالحجج  بذلؾ ومؤيدا والطمبات الوقائع محددا عريضتو يرفع
 .(1)سابقا رأيناىا  التي06/1994/ بتاريخ قرار 122761 رقـ ممؼ في جاء ما
 اإلجراءات صحة مف والتأكد عميو النزاع عرض بعد فالقاضي الدعوى، سير أثناء الدفع أو

 كانت إذا الطبية بالتقارير يستعيف أو :مثال الشيود بشيادة مستعينا التحقيؽ إجراءات يباشر
  .(2)المتبني إقرار  أوADNإلى  كالمجوء العممية بالطرؽ االستعانة أو الزوجيف، تثبت عقـ

 إبطاؿ بؿ فحسب التبني إبطاؿ عمى تقتصر ال فيي المعروض النزاع في القاضي سمطة أما
 بموجب القاضي اجتيادىا في العميا المحكمة أكدتو الذي الشيء وىو المتبني الميالد عقد حتى

 عمى أكد   السالؼ الذكر الذي 234949 رقـ  ممؼ 18/01/2000القرار الصادر بتاريخ 
  .التبني إبطاؿ بعد الباطمة الميالد عقود إبطاؿ ضرورة
 :قابمية أحكام التبني لمطعن/:03

 وليست إبتدائية ىي المسألة ىذه في األولى الدرجة المحكمة عف الصادرة األحكاـ أف     إذ
 عادية الغير والطرؽ واالستئناؼ بالمعارضة العادية بالطرؽ فييا الطعف فيمكف نيائية وبالتالي

 .النظر إعادة والتماس كالطعف بالنقض
 
 

                                                           
 .100 عالؿ أماؿ ،المرجع السابؽ ،ص( 1)
 الجامعيػػػػػػػػػػػة المطبوعات ديواف ،والبيولوجية الطبية لمعموم الحديثة والطالق إتجاه اإلكتشافات الزواج جياللي تشوار،( 2)

 16 .ص ، 2001
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 التكييف الجزائي لفعل التبني والعقوبة المقررة لو:ثانيا 
 التكييف الجزائي/ :01

 مساس ذاتو حد في يكوف بالتبني القائـ الشخص بو يقـو الذي الفعؿ أف مف الرغـ     عمى
 يعتبر المتبني الطفؿ ىذا لكوف المجتمع داخؿ وعائمية عرقية نزاعات يحدث ألنو العاـ، بالنظاـ

 عمى تعديا يعتبر والذي عميو، اعتدى الذي العائمي لمقمب الحاممة األسرة عمى دائما دخيال
 .عائالت عدة في تشرؾ المقب لكوف الغير، لقب عمى التعدي في الغير المتجسد حقوؽ

 نجده الفعؿ ىذا طبيعة إلى بالرجوع لكف ذاتو، بحد الفعؿ ىذا يجـر لـ الجزائري المشرع أف إال
 بالتصريحات واإلدالء اإلقرار ذلؾ في ويتمثؿ القانوف عمى التحايؿ مف نوع عناصره في يكوف

 ىذا وعمى الشرعي، ابنو ليس الطفؿ أف بدليؿ لمحقيقة مطابقة غير المدنية الحالة لدى ضابط
 تنص التي المدنية الحالة قانوف مف 34 المادة نص إلى الرجوع بعد تكييفو يمكف األساس فإنو 

 لمعقوبة يتعرض حقيقية تصريحاتو تكف ولـ الوثيقة في ذكره ورد كؿ شخص أف عمى
 .(1)العقوبات قانوف 217 نص المادة في عمييا المنصوص

 العقوبة الجزائية المقررة لفاعل التبني/:02
 ضابط أماـ أدلى الذي أو لمقائـ المقررة العقوبة فإف العقوبات قانوف 217 المادة لنص طبقا

 بأف عممو مع المدنية بالحالة تسجيمو قصد لو ابف أنو أساس عمى بطفؿ بتصريح المدنية الحالة
 ىذه في المشرع شدد فمقد صمبو، مف ابنو ليس بكونو والحقيقة، لمواقع مخالؼ ىذا التصريح

 1000 إلى 500 مف وبغرامة سنوات 05 األقصى والحد سنة ليا األدنى الحد إذ وضع الجنحة
 زنا، ابف أو النسب مجيوؿ أو النسب معمـو طفؿ عمى نسبو أضفي ألف الشخص ذلؾ كؿ دج
 .لمغير العائمي المقب عمى وتعديا لمحقيقة فعؿ مخالؼ يعتبر وىذا
     

 
 
 

                                                           
 1000 إلى 500 مف وبغرامة سنوات خمس إلى سنة مف بالحبس يعاقب" :مف قانوف العقوبات الجزائري 217 المادة  تنص( 1)

 ."لمحقيقة مطابؽ غير أنو يعمـ بتقرير أماـ الموظؼ أدلى المحرر في رفا ط ليس شخص كؿ دينار
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 بدائــــــــــــــــل التبنــــــــــــــــــي في التشريع الجزائري :المطمب الثاني 

 مف فعمت كما ليـ تنظيـ قرر األطفاؿ مف الطائفة ىذه عمى حفاظا و الجزائري المشرع     إف
 ليـ إيجاد في تتمثؿ بديمة، رعاية توفير ليـ خالؿ مف الحماية حؽ  اإلسالمية، الشريعة قبمو
 .لمرعاية مؤسسات في بوضعيـ نفسيا حمايتيـ الدولة تتكفؿ إال و كفالتيـ، تتولى جديدة أسر

 مشروعية الكفالة:الفرع األول 
 النظاـ ىذا عرؼ قد و الكفالة، نظاـ أقر أنو إال التبني، نظاـ منع الجزائري المشرع     إف
: مرتيف عمى تطور
 الكفالة و ، 125 المادة إلى 116 المادة مف األسرة قانوف عميو نص ، 1984 في سنة- 

 بعقد تتـ و بإبنو األب قياـ رعاية و تربية و نفقة مف قاصر بولد بالقياـ وجو التبرع عمى إلتزاـ
(.  قاأج116 المادة ) شرعي
 مجيوؿ يكوف أف إما المكفوؿ الولد " :(قانوف األسرة الجزائري)قاأج 119 المادة تنص   و

 ".النسب معمـو أو النسب
 معمـو كاف إف األصمي بنسبو المكفوؿ الولد يحتفظ أف يجب ":قاأج 120 المادة نص كذا و

 .(1)" المدنية الحالة قانوف مف 64 المادة عميو تطبؽ النسب مجيوؿ كاف إف و النسب،
 العائمية المنح جميع و القانونية الوالية الكافؿ الكفالة تحوؿ أنو عمى 121 المادة تضيؼ كما

 حدود في بمالو لممكفوؿ يتبرع أف لمكافؿ يجوز أنو كما األصمي، الولد بيا يتمتع التي والدراسية
 المادة ) الورثة أجازه إذا إال الثمث عف زاد ما بطؿ ذلؾ مف بأكثر تبرع أو أوصى إف و الثمث
 .(قاأج123

 والمتعمؽ بتغيير المقب 24-92   رقـ التنفيذي المرسـو صدر ، 1992 جانفي 13 في و -
 تغيير بطمب يتقدـ أف النسب مجيوؿ قاصرا ولدا كفالة إطار في كفؿ الذي ،إذ يجيز لمشخص

 .(2) الوصي بمقب المكفوؿ الولد لقب مطابقة قصد ذلؾ و ولفائدتو، الولد باسـ  المقب
 
 

                                                           
يعطي ضابط الحالة المدنية نفسو األسماء :" تنص عمى أنو20-70 مف قانوف الحالة المدنية ،الصادر بأمر رقـ64 المادة ( 1)

إلى األطفاؿ المقطاء واألطفاؿ المولوديف مف أبويف مجيوليف والذيف لـ ينسب ليـ المصرح أية أسماء،يعيف الطفؿ بمجموعة مف 
 ." األسماء تأخذ أخرىا كمقب عائمي

 .203العربي،مرجع سابؽ ،ص  بمحاج( 2)
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 حمؿ مف لو يسمح انو إذ الطفؿ، مصمحة المشرع مراعاة عمى دليؿ إال ىو ما اإلجراء     فيذا
 حرصا االجتماعية، الحياة و الكافمة األسرة داخؿ اندماجو يسيؿ و والدتو ظروؼ يظير ال لقب
 .(1)الفضمى مصمحتو رعاية عمى اليونيسيؼ منظمة توصيات عمى بناء المشرع مف

 نكتب و الكافؿ لقب يكتسب المكفوؿ بأف سممنا لو و أنو المرسـو ىذا عمى يعاب       لكف
 فماذا الصمبي، االبف عمى المترتبة اآلثار مف أثر أي يرتب ال و مكفوؿ عبارة اليامش عمى

 اكتسبو قد أنو عمما أبييـ بمقب يحتفظوف ىؿ سيولدوف؟ الذيف المكفوؿ أبناء وثائؽ نكتب عمى
 .(2)مكفوؿ؟ أباىـ أف عقودىـ عمى كذلؾ التأشير يجب وىؿ الكفالة؟ عف طريؽ

 فبالنسبة واليتيما، إلى عودتو طمب مف القانوف يمكنيما معموماف، المكفوؿ والدا كاف إذا و
 مع القاضي مف بإذف إال يسمـ ال مميز غير كاف إذا و بيما، االلتحاؽ في يخير المميز، لمولد

. (قانوف األسرة الجزائري) 124 المادة بو جاءت ما ىذا و المكفوؿ، مراعاة مصمحة
 إنتقال رعاية الطفل إلى الدولة:الفرع الثاني 

 ما ىذا و الدولة، إلى رعايتو واجب ينتقؿ بو تتكفؿ أسرة يجد لـ و والديو، الطفؿ فقد      إذا
 تنتقؿ الوفاة حالة في و ":قانوف األسرة الجزائري 125 المادة في الجزائري المشرع عميو نص

 الجية إلى القاصر أمر يسند أف القاضي فعمى إال و بذلؾ، إف التزموا الورثة إلى الكفالة
 ".المختصة

 .الطفؿ لحقوؽ الدولية االتفاقية مف 20 المادة عميو أكدت ما ىو و
 الموجودة الحضانة ديار 12 في يوضعوف سنوات، 6 و 0 بيف أعمارىـ تتراوح التي فاألطفاؿ

 .(3 ).كفالتيـ انتظار في ىذا و الجزائري، المستوى عمى
 
 
 
 
 

                                                           
،رسالة ماجستير،جامعة أبي بكر بمقايد مصمحة الطفل في قانون األسرة الجزائري بف عصماف نسريف إيناس،( 1)

 .108،ص2009تممساف،
 ..108 المرجع نفسو،ص( 2)

) Nadia Ait Zai, les droits de l’enfants en Algérie, Rapport ,  alger, juin 2005, p 9
( 3 )  
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 سنة 19 إلى 6 بيف ما أعمارىـ تترواح الذيف فاألطفاؿ كفيمة، عائمة أية وجود عدـ حالة في
 األطفاؿ تربية و إيواء و باستقباؿ، تقـو التي المسعفة ولة الطؼ رعاية مؤسسات في يوضعوف

 .(1 )ربائب الدولة
 :لمطفؿ العائمي اإلدماج إعادة أو إدماج إجراءات تضمف المؤسسات ىذه
 .ممكنا ىذا كاف إذا األصمية، عائمتو إلى بإرجاعو -
 .كفيمة عائمة في بوضعو -
 .الكفالة بإجراءات بالتكفؿ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

) Nadia Ait Zai, op.cit,p 11
( 1)  
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 موقف بعض القوانين العربية واألجنبية من التبني:المبحث الثاني 

 التبني في القانون الفرنسي: المطمب األول
 مف القانوف المدني وقد أدخمت عدة 367إلى 343    وردت أحكاـ التبني في المواد مف 

تعديالت عمى نصوص ىذه المواد بقوانيف الحقة ،خاصة حينما وجدت فرنسا في نظاـ التبني 
 .(1)حال عاجال لألوضاع التي نشأت عقب الحرب العالمية األولى والثانية 

 أنواع التبني في القانون الفرنسي : الفرع األول
 (L’adoption plénière): التبني الكامل:أوال 

 القانوف مف 359 إلى 343 مف     لقد نظـ المشرع الفرنسي أحكاـ التبني الكامؿ في المواد
  .(2 )الفرنسي،فيو ينشأ رابطة النسب بيف المتبني والمتنى المدني

 ال الذيف باألطفاؿ إالّ    فيمكف أف يطمب زوجيف غير منفصميف جسمانيا تبني طفؿ،ويتعمؽ
  األقؿ عمى أشير 06  أشير ستة منذ التبني مراكز في والموجوديف ،"سنة 15 سنيـ يتجاوز
 (قانوف مدني فرنسي) 345المادة  

 عائمتو مع عالقة كؿ مف ويحـر لو، أصؿ ال الذي لمطفؿ نسب ينشئ الكامؿ     التبني
 قانوف مدني 356)   المادة الشرعي الطفؿ وواجبات حقوؽ نفس المتبني األصمية، ولمطفؿ

 عمى ويتحصؿ تبنتو التي العائمة وجنسية اسـ الحصوؿ عمى المتبني لمطفؿ ويمكف(فرنسي
 اإلزدياد، ومكاف والساعة اليـو تحمؿ طبيعي أو شرعي طفؿ حؽ كأي بكؿ جديدة ميالد شيادة
 .أنثى أـ ذكر
 الشيادة ليذه األصؿ طبؽ الصورة (االزدياد ومكاف لقب اسـ،) لممتبني بالنسبة أيضا

 .(الحكـ وتاريخ المحكمة تعيف) الحكـ خصائص تحمؿ (الميالد شيادة)
 
 
 

                                                           
 61،ص1992،ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،3 محمد صبحي نجـ،محاضرات في  قانوف األسرة ،الطبعة (1 )

 
(2)
Yamina Houhou, These La Kafala En Droit Algerien Et Ses Eeffets En Droit FRANÇAIS, 
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 (L’adoption simple): (بسيط)التبني الناقص:أوال 
 لممادة طبقا) االعتبار بعيف يؤخذ ال إذ أساسي شرط السف يعتبر ال التبني مف النوع ىذا في    

 األبوية الحقوؽ كؿ المتبني إلى يرجع األخير ىذا أف كما ،(الفرنسي المدني القانوف مف 360
نو ،(األصمية) البيولوجية بعائمتو إتصاؿ عمى والطفؿ يبقى  يخص فيما حتى بحقوقو يحتفظ وا 

 (الفرنسي المدني   مف القانوف364 المادة)اإلرث
 اسـ يحمؿ كاف إذا لكف العائمتيف، كمتا عمى وواجبات حقوؽ لو الناقص بالتبني المتبني الطفؿ
 لجديو ويمكف تمقائيا، جنسيتيـ أخذ لو يمكف ال (باسمو اتصاؿ عمى حتى أو) المتبنية عائمتو

 الرشد سف بموغو حتى عمنيا عمييا الحصوؿ لو يمكف لكف .الميراث مف يحرماه بالتبني أف
 حقوقو بكامؿ المتبنى اسـ عمى يحصؿ وال ،(الفرنسي المدني القانوف مف21 إلى 12 المواد)
 .(ؼ.ـ.ؽ 363 المادة)

 المتبنى الطفؿ ، المتبنى أو المتبني مف بطمب خطيرة ألسباب الناقص التبني سحب     يمكف
 يعمف أف الرشد سف بموغو حتى لو يمكف الجنسية، فرنسي شخص طرؼ مف بالتبني الناقص

 .بفرنسا يقطف الفترة تمؾ في كاف إذا الجنسية الفرنسية،
 :إذا الفرنسية الجنسية عمى الحصوؿ لمطفؿ يمكف كما

 إلى أرسؿ أو الجنسية فرنسي شخص عند ومتربي سنوات، 5 لمدة فرنسا في   أحتضف
 .لمطفولة المصالح االجتماعية

 طريؽ عف إما" األقؿ عمى سنوات 5 لمدة فرنسيا تكوينا حينئذ وتمقى فرنسا في    أحتضف
 .(1) ."الدولة مجمس طرؼ مف المحدد الخصائص يحمؿ خاصة مصمحة أو عامة مصمحة

جراءات  التبني في القانون الفرنسي: الفرع الثاني   شروط وا 
 شروط  التبني في القانون الفرنسي: أوال
 .لممحكمة متروؾ األسباب ىذه وتقدير التبني، إلى تدفع معقولة أسباب ىناؾ تكوف أف*
 عمى سنو يقؿ ال أف يجب إذ أدنى كحد التبني طالب في السف شرط الفرنسي القانوف أوجب*

  .عاما 35

                                                           
 .48 أماؿ عالؿ ،المرجع السابؽ ،ص(1 )
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 عف عمره يقؿ ال أف يشترط إذ والمتبنى التبني طالب بيف السػػػػػػػػف في فارؽ وجود ضػػػػػػػػرورة*
  .سنة 15
  .قائمة الزوجية الرابطة كانت إذا األخر الزوج موافقة ضرورة*
  .لممتبني الشرعي الولي موافقة ضرورة*
  .لممتبني وفائدة مصمحة وجود ضرورة*
  .التبني يـو لممتبني شرعي خمؼ وجود عدـ*
 أشير ستة مدة كفمو إذا إال يتبناه أف عمره مف عشر السادسة دوف طفؿ تبني لطالب ليس*

 .(1)الشكمية اإلجراءات بعض التبني إتماـ ويقتضى التبني إجراءات بدء قبؿ األقؿ عمى
 إجراءات التبني في القانون الفرنسي: ثانيا
 :إجراءات تحرير عقد التبني-1
 .التحقيؽ إجراء بعد وىذا وثيقة في التبني عقد تحرير يتـ الذكر السالفة الشروط توفر بعد
  .التبني عقد تقرر خاللو مف قضائي حكـ بتحرير المختصة القضائية الجيات تقـو*
  .لمطعف وقابؿ نيائي غير يكوف يصدر الذي الحكـ*
 .بالتبني القاضي الحكـ ضد طعنا يرفع أف مصمحة ذي لكؿ يجوز*
 _ .بالتبني القاضي الحكـ ضد طعنا ترفع أف العامة، لممصمحة مراعاة العامة لمنيابة يجوز*

 .(2)فيو يطعف أف بالتبني القاضي الحكـ نتيجة ضررا لحقو مف لكؿ يجوز
 :إجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني-2
 .المختص القاضي إلى طمب تقديـ*
 السمطة ممثؿ أو وجد إف المتبني والد حضور وكذلؾ وزوجو التبني طالب مف كؿ حضور*

 .القاضي مكتب إلى اإلدارية
  .التبني طالب زوج موافقة ضرورة*
 .(3)الفضمي الطفؿ مصمحة مراعاة مع تحقيؽ إجراء ضرورة*
 
 

                                                           
 .61،62 محمد صبحي نجـ،المرجع السابؽ،ص(1 )
 .62 المرجع نفسو،ص(2 )
 .11 طمبة مالؾ،المرجع السابؽ،ص(3 )
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 التبنـــــي في القانــــــــــــون التونســــــــــــــي:المطمب الثاني 
 مارس 4 المؤرخ في 1958 لسنة27       نظـ المشرع التونسي التبني مف خالؿ القانوف عدد

 المتعمؽ بالوالية العمومية والكفالة والتبني وذلؾ مف الفصؿ الثامف إلى الفصؿ السادس 1958
  .(1)وقد أجاز المشرع التونسي التبني وحدد لو شروط.  عشر 

 شروط التبنـــــي في القانــــــــــــون التونســــــــــــــي:الفرع األول 
 الشروط الخاصة بالمتبني:أوال 

 التّبني يجوز"  المذكور أعاله عمى أنو 1958 مارس 4    ينص الفصؿ الثامف مف قانوف 
،ويبيف الفصؿ التاسع الشروط الواجب توفرىا لمراغب في "اآلتية بالفصوؿ المبينة الشروط حسب
 ذا المدنية بحقوقو متمتعا متزوجا أنثى أو ذكرا رشيدا شخصا المتبنى يكوف أف ينبغي"التبني 
  .المتبنى بشؤوف القياـ عمى وقادرا والجسـ العقؿ سميـ حميدة أخالؽ
 إذا التزوج شرط مف بالطالؽ أو بالموت زوجو فقد الذي التّبني طالب إعفاء لمحاكـ ويمكف
 .ذلؾ الطفؿ مصمحة اقتضت

 التي واألسباب الظروؼ لتحقيؽ سماعو في فائدة يرى مف كؿّ  سماع لمحاكـ الصورة ىذه وفي
 "ةالمذكور المصمحة .تضمف

 المتبنى وعمر المتبني عمر بيف الفرؽ يكوف أف  ينبغي"أما الفصؿ العاشر فينص عمى أنو 
 .المتبني زوج ابف المتبنى فييا يكوف التي الصورة في إال األقؿ، عمى سنة عشر خمس

 ".أجنبيا يتبنى أف ولمتونسي
حدد إذف المشرع الشروط الواجب توفرىا في الراغبيف في التبني والمذكورة أعاله ،والمتعمقة 

بتحديد السف وىو سف الرشد والحالة الصحية واألخالقية واإلجتماعية لمزوجيف والجنسية وكذلؾ 
إذا رأى  (ة)أو مطمؽ  (ة)الزواج ،ويمكف إعفاء طالب التبني مف شرط الزواج إذا كاف أرمؿ 

 .الحاكـ أف ذلؾ يتماشى مع مصمحة الطفؿ 
 
 
 

                                                           
 . ،الفصؿ الثامف1958 القانوف  المتعمؽ بالوالية العمومية والكفالة والتبني التونسي، (1 )
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    فبالنسبة لمسف حدد المشرع سف الرشد كسف دنيا لممتبني عمى أف ال يتجاوز الفرؽ بيف 

ختيار ىذا السف أخذ  المتبني والمتبنى خمسة عشر سنة إال إذا كاف المتبنى إبف زوج المتبني،وا 
بعيف اإلعتبار األىمية القانونية لمتعاقد عمى إعتبار أف التبني لو صبغة تعاقدية دوف غيرىا مف 

المسائؿ المتعمقة بالنضج النفسي والعاطفي الذي يجب توفره لمقياـ بدور األـ أو األب عمى 
خالؼ المشرع الفرنسي فإنو عندما حدد السف الدنيا بثماني وعشروف سنة قد أخذ بعيف اإلعتبار 
ىذه المسائؿ وىو ما مف شأنو أف يوفر أكثر حظوظ لمطفؿ لمعيش مع أسرة بالتبني أكثر قدرة 

 .(1)عمى تحمؿ المسؤولية تجاىو
    أما السف القصوى فمـ يحددىا المشرع التونسي وترؾ المجاؿ إلجتياد القاضي  حسبما 

 .تقتضيو مصمحة الطفؿ 
 مارس 4 مف قانوف 11     أما بخصوص شرط الزواج فقد أوجب المشرع مف خالؿ الفصؿ 

 الفقرة مراعاة مع المتبني زوج مصادقة الصور جميع في يجب " الذي ينص عمى أنو1958
ولكنو أعطى إمكانية إعفاء المطمقيف واألرامؿ منو إذا رأى الحاكـ " 9 الفصؿ مف والثالثة الثانية

 . مصمحة لمطفؿ في ذلؾ
 الشروط الخاصة بالمتبنى:ثانيا 

        لـ يعرؼ المشرع التونسي الطفؿ القابؿ لمتبني ،وفتح المجاؿ لتبني األطفاؿ الميمميف 
والموضوعيف تحت رعاية الدولة ولألطفاؿ الخاضعيف لوالية والدييـ سواء منيـ الشرعييف أو 

 يكوف أف ينبغي :" 12الطبيعييف ،ولكنو وضع شروط خاصة بالمتبنى حيث ينص الفصؿ 
 .أنثى أو ذكرا قاصرا طفال المتبنى
 لالبناء التّبني 1959 ديسمبر موفى تتجاوز ال لمدة انتقالية بصفة يرخص أنو غير       
 بموافقتيـ وصرحوا اآلف إلى رشدىـ قبؿ مف التّبني طالب مكفولي كانوا أنيـ ثبت إذا الرشداء

  ".تّبنييـ عمى
 مف مصادقة والدي الطفؿ أو الولي العمومي عمى 13      ومف ناحية أخرى جعؿ الفصؿ 

 .التبني في الجمسة التي يعقدىا حاكـ الناحية شرط أساسي إلصدار حكـ التبني
 

                                                           
رسالة ماجستير ،الجامعة ،-تونس مثال–مصمحة الطفل الفضمى من خالل بعض المسائل األسرية  عائدة اليرماني غرباؿ،(1 )

 .81،ص2005/2006المبنانية،
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 أثار التبنـــــي في القانــــــــــــون التونســــــــــــــي:الفرع الثاني 

    يمنح التبني لمطفؿ المتبنى جميع الحقوؽ التي يتمتع بيا اإلبف الشرعي إذ ينص الفصؿ 
 ذلؾ عمى وينص إسمو يبدؿ أف ويجوز المتبني لقب المتبنى  يحمؿ" عمى1958 مف قانوف 14

 لالبف التي الحقوؽ نفس لممتبنى"   أنو 15ويضيؼ الفصؿ  " .المتبني مف بطمب التّبني بحكـ
 القانوف يقرىا التي الحقوؽ نفس المتبنى إزاء ولممتبني الواجبات مف عميو ما وعميو الشرعي
 .عمييما الواجبات مف يفرضو ما وعميو الشرعييف لألبويف

والقانوف التونسي بإعطاء الطفؿ المتبنى المكانة القانونية لمطفؿ الشرعي يمكنو مف جميع 
الحقوؽ ويحمؿ والديو بالتبني جميع الواجبات المحمولة عادة عمى األبويف سواء تمؾ المتعمقة 

فالطفؿ المتبنى لو الحؽ في النسب بما .بالجوانب المعنوية أو المادية بما في ذلؾ اإلرث 
يحتويو مف عناصر ىوية وجنسية وكذلؾ الحضانة والوالية عمى نفسو ومالو والنفقة وحسف 

 .(1)المعاممة والتربية بما يقتضيو العرؼ والعادة 
لتزاـ      كما يحمؿ القانوف واجبات لمطفؿ المتبنى يتحمميا تجاه والديو بالتبني مف إحتراـ وا 
بقواعد التربية داخؿ األسرة كما تستوجب وضعيتو اإلنفاؽ عمى والديو عند كبرىما وحاجتيما 

 في مستحقي النفقة 43إلى ذلؾ ،وحسب ما تنص عميو مجمة األحواؿ الشخصية في الفصؿ 
ف عموا،ومف جية األـ في الطبقة األولى  .وىـ األبواف واألصوؿ مف جية األب وا 

نسجاما مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية ينص الفصؿ       وضمانا لعدـ إختالط األنساب وا 
 تبقى معروفيف المتبنى أقارب فييا يكوف التي الصورة في ّأنو  إال" عمى1958مف قانوف 15

 الشخصية األحواؿ مجمة مف 14 - 15 - 16 - 17بالفصوؿ عمييا المنصوص الزواج موانع
 ."قائمة

     وبما أف وضع الطفؿ المتبنى في تونس مطابؽ لوضع اإلبف الشرعي عمى مستوى الحقوؽ 
ال يمنع الدولة مف التدخؿ لحمايتو مف إنتياؾ تمؾ الحقوؽ مف طرؼ األسرة وذلؾ مف خالؿ 

 .سحب الحضانة مف األسرة المتبنية
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     فقد يقصر الوالداف بالتبني بالقياـ بواجباتيـ تجاه الطفؿ مما يعرضو إلى التيديد والخطر 
ويضر بنمائو سواء البدني أو النفسي ،ولحماية الطفؿ مف ىذه التيديدات وبالرغـ مف أف حكـ 
التبني نيائي فإف المشرع تدخؿ لحماية الطفؿ منيا وفصؿ الطفؿ عف عائمتو بالتبني مراعاة 

 1958 مارس 04 المؤرخ في 1958 لسنة 27 مف القانوف عدد 13وينص الفصؿ.لمصمحتو
 التحقؽ بعد بالتبني حكمو الناحية حاكـ ويصدر"المتعمؽ بالوالية العمومية والكفالة والتبني عمى

إذ عبارة حكمو ".نيائيا يكوف ىذا وحكمو .الحاضريف مصادقة ومف القانونية الشروط توفر مف
ىذا يكوف نيائيا في منطوؽ الفصؿ المذكور تحيؿ إلى أىمية ىذا الحكـ وتأثيره في حياة 

جتماعي يحرص المشرع عمى تحقيقو  ومستقبؿ الطفؿ وما تتطمبو رعايتو مف إستقرار نفسي وا 
 .(1)مف خالؿ التبني

 وكيؿ مف بطمب االبتدائية لممحكمة يمكف "1958 مف قانوف 16      وينص الفصؿ 
سنادىا المتبني مف الحضانة بنزع تحكـ أف الجميورية  تقتضيو حسبما آخر شخص إلى وا 
  ".فادحا إخالال بواجباتو أخؿ المتبني فأ اتضح إف وذلؾ المتبنى، مصمحة

 فإف مصمحة الطفؿ تتضرر متى أخؿ المتبني بواجباتو إخالال فادحا 16     وحسب الفصؿ 
مثؿ تقصير الوالديف في التربية والرعاية أو العجز عف مواصمة تأميف حماية الطفؿ أو تعريضو 

ومف ناحية أخرى .إلى شتى اإلعتداءات وسوء المعاممة أو اإلستغالؿ الجنسي أو اإلقتصادي
 ال يذكر إذا كاف مف حؽ العائمة إسترجاع حضانة الطفؿ وىوأمر ذو أىمية في 16فإف الفصؿ 

ستقراره   .تحديد مستقبؿ الطفؿ وا 
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 .التبنـــــي في القانــــــــــــون المصري:المطمب الثالث 

 :التبني بالنسبة لممصريين المسممين :الفرع األول 
 .   بالنسبة لممشرع المصري فقد حـر التبني تحريما قاطعا في حؽ المسمميف المصرييف 

 : مف كتاب األحكاـ الشرعية في األحواؿ الشخصية بقوليا354    فقد نصت المادة 
الدعي ليس إبنا حقيقيا ،فمف تبنى ولدا معروؼ النسب فال يمزمو نفقتو وال أجرة حضانتو،وال 

 . تحـر عميو مطمقتو ويتصاىراف وال يتوارثاف
 أصبحت 1980 ماي22 بعد التعديؿ الذي تـ في 1971   وكذلؾ المادة الثانية مف دستور

اإلسالـ ديف الدولة والمغة العربية لغتيا الرسمية ومبادئ الشريعة اإلسالمية )تنص عمى أف 
 .(المصدر الرئيسي لمتشريع

 والتمتع الشرعييف والديو إلي نسبو في الحؽ لمطفؿ) مف قانوف الطفؿ المصري 4    أما المادة 
 الوسائؿ فييا بما اإلثبات وسائؿ بكافة الييما الشرعي نسبو إثبات في الحؽ ولو. برعايتيما
 أف الدولة وعمى لمطفؿ الضرورية الحماية و الرعاية يوفرا أف الوالديف وعمى .المشروعة العممية
 (.التبني ويحظر أسرتو رعاية مف حـر طفؿ لكؿ بديمة رعاية توفر

وبما أف المصدر الرئيسي لمتشريع في مصر ىي الشريعة اإلسالمية التي حرمت التبني ،مما 
 .يعني بطالف أي قانوف يبيح لممسمميف التبني أو يعترؼ بأي أثر مف أثاره فيما بيف المسمميف

 :التبني بالنسبة لممصريين الغير المسممين :الفرع الثاني 
المقصود بالمصرييف الغير مسمميف ىنا ىـ النصارى والييود فقط دوف غيرىـ،وبعض ىذه 

 .(1 )الطوائؼ تجيز التبني،وبعضيا ال يعرؼ نظاـ التبني
   :1955 لسنة 462وتوجد شروط لتطبيؽ شريعة غير المسمميف ذكرىا القانوف 

 .إتحاد الخصـو في الممة والطائفة-
 .أف تكوف لمخصـو وقت صدور ىذا القانوف جيات قضائية منتظمة-
 .عدـ تعارض حكـ شريعة المتخاصميف مف غير المسمميف مع النظاـ العاـ في مصر-

الذي ييـ البحث مف األحواؿ الشخصية ىو التبني الذي يتـ بيف غير المسمميف مف الوطنييف 
 .ومدى موافقتو أو مخالفتو لمنظاـ العاـ

                                                           
  .64 يحي أحمد زكريا الشامي ،ص(1 )
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يقـو ىذا اإلتجاه عمى عدة :   يوجد إتجاه فقيي يرى مخالفة التبني لمنظاـ العاـ المصري 
 :أسانيد ىي 

ال يجوز قياـ عالقة تبني بيف المصرييف ألف نظاـ التبني ال وجود لو في القانوف المصري ،إذ *
 .ال يكفي لقياـ عالقة التبني إتفاؽ األطراؼ عمى إنشائو بؿ البد أف يعترؼ بو القانوف

إف التبني نظاـ قانوني يخرج عف نطاؽ األحواؿ الشخصية ويدخؿ ضمف مسائؿ الحالة التي *
 .وضع المشرع المصري ليا تنظيما خاصا يخضع لو جميع المصرييف مسمميف وغير مسمميف 

التبني مخالؼ لمنظاـ العاـ المصري وذلؾ ألف التبني مخالؼ ألحكاـ الشريعة اإلسالمية *
 .ومخالفتو لمشريعة اإلسالمية تمنع وجوده في القانوف المصري

قضاء محكمة النقض المصرية بأف التبني في الشريعة اإلسالمية حراـ وباطؿ وال يرتب عميو *
 .(1)أثر أو حكـ شرعي

 

 :شروط التبني في الشرائع الممية:أوال 
بعض الشرائع الممية في مصر تجيز التبني،والبعض األخر ال يجيزه، فشرائع األقباط 

األرثوذكس واألرمف األرثوذكس والرـو األرثوذكس واألقباط الكاثوليؾ تجيز التبني ،بينما ال 
 .تنظمو باقي الطوائؼ الكاثوليكية وكذلؾ طوائؼ البروتستانت 

 :   فشروط التبني عند الطوائؼ التي تجيزه
ال فموافقة الرئيس * ذا كاف مجيوؿ النسب فيجب موافقة ولي النفس وا  رضا المتبنى أو وليو وا 

 .الديني
 .أف توجد أسباب تبرر التبني وتعود بفائدة عمى المتبنى ويترؾ تقدير ذلؾ لقاضي الموضوع*
 .موافقة زوج المتبني عمى التبني *
يجب تحرير وثيقة التبني في شكؿ رسمي بحضور الطرفيف،ويحرر العقد الرسمي لدى رئيس * 

 .المحكمة اإلبتدائية التابع ليا موطف المتبنى أو موطف المتبني ويحرر محضر بذلؾ 
 .صدور حكـ بالتبني*
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 :أثار التبني في الشرائع الممية:ثانيا 
يرتب التبني لدى أصحاب الشرائع الممية في مصر جممة مف األثار ،بعضيا ال يمانع القانوف 

 .المصري فيو ،والبعض األخر ال يعترؼ وال يسمح بو
المانعية مف التزاوج بينيما ومحارميـ ،والقانوف المصري ال يقر التبني وال يعتبره مانعا مف *

 .الزواج
حمؿ المتبنى لقب المتبني ،وىذا يعتبر مف أبرز أثار التبني بيف غير المسمميف ويعتد بيذا *

األثر ،وبرغـ ىذا األثر فإف التبني ال يخرج المتبنى مف عائمتو األصمية،وال يحـر مف حقوقو 
 .منيا 

التوارث بسبب التبني ،بعض الطوائؼ تجيز الميراث بسبب التبني،والبعض األخر ال يجيز 
 مف القانوف 875التوارث،والمشرع المصري وحد مسائؿ اإلختصاص بالمواريث فتنص المادة 

فى شأنيا  تعييف الورثة وتحديد أنصبائيـ فى اإلرث وانتقاؿ أمواليـ التركة إلييـ تسرى" المدني 
 "اأحكاـ الشريعة اإلسالمية والقوانيف الصادرة فى شأنو

 .(1)وبذلؾ تكوف المواريث موحدة بالنسبة لجميع المصرييف مسمميف وغير مسمميف 
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 :خاتمــــــــــة 
 رعاية أجؿ مف وجدت التي األنظمة بيف التبنػػػػػػي، والذي يعتبػػػر مف       بعد دراسة موضػػػػػػػوع

مػػػػا،يتضح لنا  لسبػػػػػب األبػػػػوة واألمومػػػػة مػػػػف المحرومػػػػة الفئة السيمػػػػػػا تنشئتػػػػػػو، وحسف الطفػػػػػؿ
جميا ما لمموضوع مف أىمية بالغة تتمحور أساسا في األثار الوخيمة التي قد تنعكس عمى 

 :الطفؿ والمجتمع ككؿ ،وبناءا قمنا بإستخالص بعض النتائج نمخصيا في ما يمي
 وتحرمو بالتبني تقر ال اإلسالمية لمحقيقة،والشريعة تحريؼ وتزييؼ ىي التبني عممية أف      -
 التعدي منع وكذلؾ ، اختالطيـ ومنع األنساب عمى الحفاظ مف تحريمو الحكمة ألف صراحة،

 .الغير تركة عمى
 بحكػػػػػػػػػػػػػـ التبني وأخذ نظاـ منع خالؿ مف الطرؽ أحسف سمؾ قد الجزائري المشرع إف     -

 .األسرة قانوف مف 46 المادة وذلؾ في الشريعة اإلسالمية
 .  كذلؾ المشرع المصري تبنى كذلؾ حكـ الشريعة اإلسالمية في تحريمو لمتبني     -
التبني وجعمت لو  بنظاـ كفرنسا وتونس أخذتا إلييا أشرنا أف سبؽ دوؿ ىناؾ بالمقابؿ     -

 .شروط ورتبت عميو أثار
 األبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الضحايا ىؤالء أمثؿ لحماية كحؿ الكفالة وضعت ، النظاـ ليذا وخالفا    -

 أف رغـ عف التبني، وقانونا شرعا ومالئما جائزا بديال تعتبر الصورة بيذه فالكفالة  المحروميف،
 أنو أي" زكرياء وكفميا":تعالى لقولو وذلؾ ، الكفالة عمى صراحة تنص لـ اإلسالمية الشريعية

 . وتربيتيا بيا والعناية برعايتيا قاـ
لى التبني بنظاـ أخذت التي الدوؿ بعض ىناؾ      -  مصمحة ألجؿ الكفالة نظاـ جانبو وا 

 يريده الذي األثر ترتيب لو يتسنى حتى األنظمة بيف االختيار الرعاية ولطالب الطفؿ العميا
 .يرعاه أف يريد الذي لفائدة الولد
 بمنح   المتعمؽ1992 جانفي 13 في  المؤرخ24-92- رقـ التنفيذي لممرسـو وبالنسبة      -

فمف خاللو ينشػػػػػػػػػػػػػػػػأ  العائمي، لقبيا لمطفؿ تمنح أف الكفيمة لألسرة يسمح أنو أي المقب لممكفوؿ
 الشريعة اإلسالمية بشرط مراعاة مبادئ المجتمع داخؿ لو ويوفر الحماية الطفؿ بصورة طبيعية

 .الغير بحقوؽ المساس األنساب وعدـ اختالط عدـ السيما
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 النسب المجيولي األوالد وضعية ينظـ المشرع أف أراد المرسـو ىذا بموجب         كذلؾ
 بيـ المتكفمة العائمة داخؿ مستقرة حياة ليـ يضمف حتى وأخرى موضوعية شكمية قواعد بموجب
 . لمكافؿ وتنسيبيـ لقبيـ بتغيير وذلؾ بصفة عامة المجتمع وداخؿ خاصة،

 ألف االنحراؼ، مف وحمايتيـ المجتمع في ودمجيـ األبرياء ىؤالء حماية ىو الوحيد       فيدفو
 نظرة إلييـ ينظر  مجتمعنا ألف ولإلجراـ لإلنحراؼ عرضة ىؤالء تجعؿ الحماية قمة مراكز

 . ذنب أي ارتكابيـ عدـ عدوانية رغـ
        وفي األخير نرى أف المشرعاف الجزائري والمصري  بتبنييما موقؼ الشريعة اإلسالمية 

.في مسألة تحريـ التبني ،قد سمكا الطريؽ الصحيح مف أجؿ إستقرار األسرة والمجتمع



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المصادر قائمة
 والمراجع
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 والمراجـــــــــــــــــع المصـــــــــادر قائمـــــــة
 المصـــــــــادر قائمـــــــة 
 الكريـ  القرآف/1
 .،المكتبة التوفيقية3إبف كثير إسماعيؿ القرشي الدمشقي ،تفسير القرأف العظيـ، ،الجزء/ 2
 ضبط ، الطبري بتفسير المعروؼ القرآف تأويؿ عف البياف جرير جامع بف محمد جعفر ابي /3

 .بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، (١الطبعة) ، ( ٢١ الجزء) محمود شاكر وتعميؽ
 1996البخاري محمد بف إسماعيؿ ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري مطبوع مع شرحو/ 4

 .بيروت ،دار الفكر العربي
 :والمراسيـ القوانيف

 . المتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ26/09/1975 المؤرخ في 75/58األمر رقـ /5
 . المتعمؽ بقانوف األسرة المعدؿ والمتمـ 1984/جواف /09 المؤرخ في 11/84األمر /6

 .،المتعمؽ بقانوف األحواؿ الشخصية التونسي 1958 مارس4 المؤرخ في27/58القانوف رقـ/7
 . القانوف المدني الفرنسي 22/12/1976 المؤرخ في 76/1179القانوف رقـ/8

 قائمـــــــةالمراجـــــــــــــــــع
 :بالمغة العربية
 الكتـــــــــــــــــــــــــب

أحمد محمد عمي داود ،األحواؿ الشخصية ،الجزءالثالث والرابع ،دار الثقافة لمنشر /9
  .2009، 1والتوزيع،عماف،ط

  .2004أحمد فراج حسيف ،أحكاـ األسرة في اإلسالـ ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،/10
 ،دار الثقافة لمنشر 1أميف حسيف يونس ،أثر الزاني في مسائؿ األحواؿ الشخصية،الطبعة/11

  .2010والتوزيع ،عماف ، 
أسامة السيد عبد السميع ،اإلسـ كحؽ مف حقوؽ الطفؿ ومدى التعويض عنو في اإلعتداء /12

  .2010عميو دراسة مقارنة،دار الكتب القانونية ،مصر ،
أشرؼ عبد العميـ الرفاعي ،التبني الدولي ومبدأ إحتراـ مصمحة الطفؿ دراسة مقارنة ،دار /13

  .2011الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،
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 4 الزواج والطالؽ،الطبعة1بمحاج العربي،الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري،الجزء/14
  .2005ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر،

بمخير سديد،األسرة وحمايتيا في الفقو اإلسالمي والقانوف الجزائري دراسة مقارنة /15
  .2009،دار الخمدونية،الجزائر ،1،الطبعة

العرب ،اإلماـ  محمد ،لساف الديف جماؿ الفضؿ منظور اإلفريقي المصري أبي بف مكـر بف/16
 .14، دار صادر ،بيروت ،مجمد2 الطبعة ،

ممدوح عزمي،دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبني لممسمميف وغير المسمميف /17
 .2004،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،

محمد محي الديف عبد الحميد ،األحواؿ الشخصية في الشريعة اإلسالمية ،المكتبة /18
  .2007العممية،بيروت،

 (الجزائر،تونس،المغرب،ليبيا،موريتانيا)محمد الشافعي،قانوف األسرة في دوؿ المغرب العربي/19
   .2009،المطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش ،1سمسمة البحوث القانونية، الطبعة

،دار الفكر 1،الطبعة(الزواج والطالؽ)محمود عمي السرطاوي ،فقو األحواؿ الشخصية /20
  .2007،عماف ،

  .1993 الجزائر، لمنشر، أطمس ،2الطبعة األسرة، فقو سمسمة محده، محمد/ 21
 السنة المذاىب فقو بيف مقارنة دراسة اإلسالـ، في األسرة أحكاـ شمبي، مصطفى محمد/22

 1983 بيروت، الجامعية، الدار ،4 الطبعة والقانوف، الجعفري .والمذىب
ساسي بف حميمة ،محاضرات في قانوف األحواؿ الشخصية ،مركز النشر الجامعي /23

  .2011،تونس،

صادؽ موريس ،موسوعة األحواؿ الشخصية لغير المسمميف ،الخطبة والزواج،والطاعة /24
  .1998والطالؽ،لمطوائؼ المسيحية ،األقباط،دنيا القانوف لمتوزيع والمعارض ،اإلسكندرية ،

،دار 1عبد المطمب عبد الرزاؽ حمداف ،الحقوؽ المتعمقة بالطفؿ في الشريعة اإلسالمية ، ط/25
  .2005الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،

عمر عبد اهلل ،محمد حامد قمحاوي ،أحكاـ األحواؿ الشخصية لممسمميف،دار المطبوعات /26
  .2003الجامعية ،اإلسكندرية ،
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 الجزائر، الفكر، دار الشخصية، األحواؿ ،7 ج وأدلتو، اإلسالمي الفقو الزحيمي، وىبة/27
1992 

 دار الدولية ، الخاصة العالقات عمي أثره  : اإلسالـ في ،التبني الشامي زكريا أحمد يحي/28
 2009اإلسكندرية، الجديدة ، األزارطية الجامعة

 المذكرات والرسائل الجامعية
فطيمة مومف ،أحكاـ المقيط بيف الفقو اإلسالمي والقانوف الجزائري ،مذكرة ماجستير ،باتنة /29
،2005/2006.  

 رسالة ،(مقارنة دراسة) لألسرة المغاربية القوانيف في المحضوف مصمحة وزكية، حميد/30
  .2004/2005، تممساف الحقوؽ، كمية ، دكتوراه

  .2003/2004 لمقضاء، العميا المدرسة شيادة لنيؿ مذكرة والكفالة، التبني مالؾ، طمبة/31
نائمة زيتوني ، أحكاـ كفالة الطفؿ القاصر في التشريع الجزائري ،مذكرة ليسانس ،جامعة /32 

  .2011بسكرة ،
 :بالمغة الفرنسية

1/Nadia Ait Zai, les droits de l’enfants en Algérie, Rapport ,  alger, juin 2005. 
2/ Houhou Yamina, These La Kafala En Droit Algerien Et Ses Eeffets En Droit FRANÇAIS, 
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 32......................................شزٔط ٔإجزاءاخ انتثًُ فً انقإٌَ انفزَسً :انثاًَ انفزع
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