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ملخص البحث

 قال اهلل تعالى:چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ     ژ  چ احلجرات: ١٣.
ويف ال�ش��ريعة اأحكام �ش��اركت فيها املراأة الرجل يف القاعدة العامة، ثم 
اختلف��ت معه يف فروعها وجزئياتها على تن��وع  يف اأوجه الإختالف،  كما 
لو كان برخ�س��ة اإ�س��قاط التكليف ك�س��قوط وجوب احلج عل��ى املراأة اإذا مل 
جتد حمرما، اأو تاأجيل��ه كتاأخري �سيام رم�سان للحائ�ض والنف�ساء، اأو متييز 
االأنوث��ة  كعدم تكليف الن�ساء باجله��اد، اأو االحتياط لها كا�سرتاط املحرم 

يف ال�سفر.
 وقد وجدت الدرا�سات واالأبحاث ال�سرعية املتنوعة حول هذه االأحكام 
الفرعي��ة املبني��ة عل��ى اأ�سا�ض االختالف ب��ن الذكر واالأنثى �س��واء املتفق 
عليه واملختلف فيه بن الفقهاء، وراأيت اأن اأ�سهم يف بحثي هذا بذكر فرع 
مل اأج��د م��ن تناوله يف هذه الدرا�س��ات، وهو االختالف ب��ن الذكر واالأنثى 
يف  اإح��دى  العقوب��ات يف حد الزن��ا، وهي عقوبة �سفرامل��راأة وتغريبها عن 
امل��كان الذي زنت به، واخلالف يف م��دى تاأثرياالحتياط لها با�سرتاط املحرم 
يف اإ�سقاط��ه عنها دون الرجل، اأو اإ�سقاطه عن الرجل بناء على �سقوطه عن 
املراأة، حيث اأن االأ�سل ا�ستواء الذكر واالأنثى يف التكليف بالنهي عن الزنا.

اأو ا�ستوائهما يف وجوبه، لكن با�سرتاط املحرم لها.
ويف التغري��ب �سفر، الأنه اإق�ساء عن موطن االإقام��ة وال�سكن، فهو اأحد 

االأ�سفار الواجبة يف ال�سريعة االإ�سالمية عند وجود دواعيه ال�سرعية. 
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و �ساأتن��اول يف بحثي هذا عقوبة ال�سفر للتغري��ب على املراأة، مبينة 
م��ا وق��ع فيها من اخلالف وترجي��ح ما يتبن معه ق��وة الدليل. ومن جهة 
اأخ��رى  فالبحث يف �سفر املراأة و�سوابط��ه يف ال�سريعة تتجدد احلاجة اإليه 
م��ع ما ابتليت به املراأة من احلاجة اإلى ال�سفر الأجل العمل، اأو الدرا�سة، 

اأو االبتعاث اخلارجي وغريه، وجتدد اأو�ساع ال�سفر وو�سائله.



االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
� 12 �

احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، و�صلى اهلل على    حممد خامت النبيني  ،  وعلى 
جميع الأنبياء واملر�صلني  . 

 اأما بعد : 
فاإن من الأ�صول املقررة يف ال�رشيعة اأن الن�صاء �صقائق الرجال يف الأحكام التكليفية، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   چ  تعال���ى:  ق���ال 
ٺچ اآل عمران: ١٩٥.  

واإن التقاب���ل بني الذكر والأنثى وا�صح كو�صوح التقابل بني الليل والنهار كما ن�صت 
عل���ى ذلك الآيات البين���ات، قال اهلل تعال���ى: چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ     ژ  چ 

احلجرات: ١٣.

ويف ال�رشيعة اأحكام �صاركت فيه���ا املراأة الرجل يف القاعدة العامة، ثم اختلفت معه 
يف فروعه���ا وجزئياتها على تن���وع  يف �أوجه �لإختالف،  كما ل���و كان برخ�سة �إ�سقاط 
�لتكلي���ف ك�سقوط وجوب �حلج على �مل���ر�أة �إذ� مل جتد حمرما، �أو تاأجيله كتاأخري �سيام 
رم�سان للحائ�ض و�لنف�ساء، �أو متييز �لأنوثة  كعدم تكليف �لن�ساء باجلهاد، �أو �لحتياط 

لها كا�سرت�ط �ملحرم يف �ل�سفر)1(.
  وقد وج���دت �لدر��سات و�لأبحاث �ل�رشعية �ملتنوعة ح���ول هذه �لأحكام �لفرعية 
�ملبني���ة على �أ�سا�ض �لختالف ب���ني �لذكر و�لأنثى �سو�ء �ملتفق علي���ه و�ملختلف فيه بني 
)))انظر : القواعد الفقهية للبورنو 229 ،اأ�سباه ال�سيوطي 76 ومابعدها ، وابن جنيم 73 فما بعدها ،و�سرح املجلة للأتا�سي 

ج48) فما بعدها .
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الفقهاء،))( ور�أي���ت �أن �أ�سه���م يف بحث���ي هذ� بذكر ف���رع مل �أجد م���ن تناوله يف هذه 
�لدر��سات، وهو �لختالف بني �لذكر و�لأنثى يف  �إحدى  �لعقوبات يف حد �لزنا، وهي 
عقوبة �سفر�ملر�أة وتغريبها عن �ملكان �لذي زنت به، و�خلالف يف مدى تاأثري�لحتياط لها 
با�سرت�ط �ملحرم يف �إ�سقاطه عنه���ا دون �لرجل، �أو �إ�سقاطه عن �لرجل بناء على �سقوطه 

عن �ملر�أة، حيث �أن �لأ�سل ��ستو�ء �لذكر و�لأنثى يف �لتكليف بالنهي عن �لزنا.
�أو ��ستو�ئهما يف وجوبه، لكن با�سرت�ط �ملحرم لها.

و�إن �لعقوب���ة م���ن �لأحكام �لتي ي�ست���وي فيها �لذك���ر و�لأنثى  بوجه ع���ام، �أي �أن 
�حلكم���ة من م�رشوعيتها من �لزجر و�لتاأديب و�لردع مطلوبة للذكر و�لأنثى كما تقت�سيه 
�مل�سلح���ة، يقول �بن �لقي���م رحمه �هلل: "هذ� من كمال �رشيعت���ه وحكمتها ولطفها؛ فاإن 
م�سلحة �لعباد�ت �لبدنية وم�سلحة �لعقوبات �لرجال و�لن�ساء م�سرتكون فيها، وحاجة 

�أحد �ل�سنفني �إليها كحاجة �ل�سنف �لآخر، فال يليق �لتفريق بينهما )3(.
ف���ال خالف �أن �مل���ر�أة كالرجل م�سمولة بالن�سو�ض �لناهية ع���ن كل ما يوجب عقوبة 

كالنهي عن �لزنا.
�إن عقوب���ة �لتغري���ب و�لنفي ع���ن �لبلد �أو �لأر����ض �إيالم نف�سي تكم���ل مع �لعقوبة 
�جل�سمانية �مل�سلح���ة �ملق�سودة، و�لتاأثري �ملطلوب من �لعقوبة)4(. وقد عرفه �جلاهليون، 
وكان���و� ي�ستعملون هذه �لعقوبة يف حق من ي�ستهرت بعرف �لقبيلة ويقوم باأعمال منكرة 
ول ي�سل���ح نف�سه، فكانو� يحكم���ون عليه باجلالء عن �أر�ض �لقبيل���ة و�لبتعاد عنها مدة 

حتدد وتعني، وقد ل حتدد.
)2)اأنظ���ر : الأح���كام الت���ي تخال���ف فيها املراأة الرج���ل- الأحكام اخلا�سة بامل���راأة  ل�سعد بن �سارع احلرب���ي ، موقف ال�سريعة 

الإ�سلمية من ق�سية امل�ساواة بني الرجل واملراأة للدكتور �سامح عبدال�سلم حممد ، وغريها
)3)اأعلم املوقعني 45/2) .

)4) انظر حجة اهلل البالغة 426/2 .
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وق���د بقيت هذه �لعقوبة يف �لإ�سالم، فاأمر �لر�سول بالتغريب و�أمر �خللفاء به))(  كما 
�سياأتي يف �لبحث.

ويف �لتغري���ب �سفر، لأن���ه �إق�ساء عن موط���ن �لإقامة و�ل�سكن، فه���و �أحد �لأ�سفار 
�لو�جب���ة يف �ل�رشيعة �لإ�سالمي���ة عند وجود دو�عيه �ل�رشعي���ة. و�لأ�سل ��ستو�ء �لذكر 
و�لأنث���ى يف �لعقوب���ة كما �سلف، و�إن ��سرت�ط �ملحرم يف �ل�سف���ر مما �خت�ست به �لأنثى 
عل���ى تف�سيل بني �لفقهاء يف نوع �ل�سفر، فا�سرت�ط �ملح���رم يف �حلج بالن�سبة للمر�أة قد 
�ث���ر يف �إ�سقاط فر�سيته عليها عند �لبع����ض، بينما مل يوؤثر يف وجوب �سفر �ملر�أة من د�ر 
�لكفر �إلى د�ر �لإ�سالم بغري حمرم بالتفاق، ف�سفر �ملر�أة مهاجرًة يجوز بال حمرم؛ فهو 
مو�سع ����رشورة على خالف �لأ�سل؛ و�ل�رشور�ت تبيح �ملحظور�ت، كما يف �لقو�عد 
و�لأ�سول، لأن �لذي تهرب منه �رش من �لذي تخافه على نف�سها وقد خرجت �أم كلثوم 

بنت عقبة بن �أبي معيط وغريها من �ملهاجر�ت بغري حمرم �أ.ه�«)6(.
ويتب���ني مم���ا �سبق �أن عقوب���ة �لتغريب فيها م�سلح���ة ي�ستوي يف �حلاج���ة �إليها �لذكر 
و�لأنث���ى، ومن جهة �أخرى �لتغريب �سفر، و بناء على �لفرق بني �لذكر و�لأنثى تخت�ض 

�لأنثى بالحتياط لها با�سرت�ط �ملحرم.
ويف �سوء ما �سبق �ساأتناول يف بحثي هذ� عقوبة �ل�سفر للتغريب على �ملر�أة، مبينة ما 
وق���ع فيها من �خلالف وترجيح ما يتبني مع���ه قوة �لدليل. ومن جهة �أخرى  فالبحث يف 
�سفر �ملر�أة و�سو�بطه يف �ل�رشيعة تتجدد �حلاجة �إليه مع ما �بتليت به �ملر�أة من �حلاجة �إلى 
�ل�سف���ر لأجل �لعمل، �أو �لدر��سة، �أو �لبتع���اث �خلارجي وغريه، وجتدد �أو�ساع �ل�سفر 

)5) املف�سل يف تاريخ العرب 6 /366 .
)6) �سحيح  البخاري رقم 2564  كتاب ال�شروط ، باب ما يجوز من ال�شروط يف الإ�شالم والأحكام واملبايعة . وانظر : �شرح 

العمدة: 72/2)-77) .



د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
� 15 �

وو�سائله. وقد ق�سمت بحثي �إلى:
مقدمة.

�ملبحث �لأول : �لتغريب ويتناول :
تعريف �لتغريب لغة و ��سطالحا.

�لنفي و�لتغريب 
م�رشوعية �لتغريب 

حكمة �لتغريب.
معنى ال�صفر.

حكم �لتغريب يف حد �لزنا.
�ملبحث �لثاين : تغريب �ملر�أة

حكم تغريب �ملر�أة.
�أدلة �لأقو�ل.

�لرتجيح
�ملبحث �لثالث : ��سرت�ط �ملحرم يف �لتغريب

�سو�بط تغريب �ملر�أة.
حكم خروج �ملحرم معها.

حكم �أجرة �ملحرم.
حكم �إقامة �ملحرم معها.

حكم �لتغريب عند تعذر �ملحرم.
�ملعمول به يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�خلامتة.
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املبحث األول: معنى التغريب

التغريب لغة :
هاب و�لتنحي عن �لنا�ض، وقد َغَرب عّنا  �لتغريب: من غرب و�لغرب �لَغ���رب: �لذِّ

َب و�غرب وَغّربُه، و�أْغَربُه: نّحاه،  يغُرُب َغْرباً، وغرَّ
وغربة �لنوى بعدها قال �ل�ساعر :)7( 

احة غربة بالدار اأحيانا ))(          و�سط ويل النوى اإن النوى قذف       تيَّ
و�لغربة و�لغرب �لنزوح عن �لوطن و�لغرت�ب، قال �ملتلم�ض :

 �أل �أبلغا �أفناء �سعد بن مالك... ر�سالة من قد �سار يف �لغرب جانبه ))(.
ويقال: غرب فالن يف �لأر�ض و�أغرب �إذ� �أمعن فيها ،وغرب �لأمري فالنا �إذ� نفاه من 

بلد اإلى بلد)10(.
و �لتغريب �لنفي عن �لبلد و�لغرت�ب و�لتغرب، كذلك تقول منه تغرب و�غرتب، 
وق���د غربه �لده���ر، ورجل غرب ب�سم �لغ���ني و�لر�ء، وغريب بعيد ع���ن وطنه، �جلمع 

غرباء، و�لأنثى غريبة، و�لغرباء �أي�سا �لأباعد.)11(  
التغريب ا�سطالحًا: 

للتغريب معنيان عند �لفقهاء: 

)7) ه���و الكمي���ت ب���ن زيد بن خني�س الأ�شدي، اأب���و امل�شتهل. �شاعر الها�شميني. من اأهل الكوف���ة. ا�شتهر يف الع�شر الأموي. 
وكان عامل���اً ب���اآداب الع���رب ولغاته���ا واأن�شابها، ثقة يف عمله، منح���ازاً اإلى بني ها�شم، كثري املدح له���م، متع�شباً للم�شرية 

على القحطانية. وهو من اأ�سحاب امللحمات. 
)8)ل�شان العرب ) /637 .

)9) املرجع ال�سابق
 )1))تهذيب اللغة لالأزهري 3 /76 .

 ))))خمتار ال�شحاح ملحمد الرازي ) /488 .
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�لأول: م���ا ذهب �إليه �جلمهور �أن ُينفى عن �لبلد �ل���ذي وقعت فيه �لفاح�سة �إلى بالد 
ي�س���دق عليه فيها ��سم �لغربة بعيدة مب���ا ل يقل عن م�سافة �لق�رش مدة �سنة �إن كان حد�، 
�أو�أكرث �أو �أقل �إن كان تعزير�، وهو ما ذهب �إليه �جلمهور، و�لنز�ع بينهم يف ثبوته ل يف 

جمرد �لت�سمية.))1(
�لث���اين : وهو ماحكي يف �لبحر عن علي وزيد ب���ن علي و�ل�سادق و�لنا�رش يف �أحد 
قوليه �أن �لتغريب هو حب�ض �سنة �آخذ� باملجاز، حيث �أن �ل�سجن غربة، فال�سجن و�لنفي 
عن �لديار م�سرتكان يف �ل�ستيحا�ض و فقد �لأني�ض؛ قال: ومنه " بد�أ �لدين غريبا و�سيعود 
غريبا )13(، وهناك قرينة �رشفت �للفظ عن معناه �حلقيقي، وهي حديث �لنهي عن �سفر 

�ملر�أة مع غري حمرم.)14( 
و�أج���اب �ل�سوكاين : باأن �لو�جب حمل �لأحكام �ل�رشعية على ما هي حقيقة فيه يف 
ل�س���ان �ل�سارع، ول يعدل عن ذلك �إلى �ملج���از �إل مللجيء، ول ملجئ هنا. و�أما �لنهي 
ع���ن �سفر �ملر�أة ف���ال ي�سلح جعله قرينة على �أن �ملر�د بالتغري���ب هو �حلب�ض؛ لأن �لنهي 
مقي���د بعدم �ملحرم، ولأنه عام خم�سو�ض باأحاديث �لتغريب؛ و لأن �أمر �لتغريب �إلى 
�لإمام ل �إلى �ملحدود، ونهى �ملر�أة عن �ل�سفر �إذ� كانت خمتارة له، و�أما مع �لإكر�ه من 

�لإمام فال نهى يتعلق بها ))1(.
  ولي�ض هنا مو�سع ب�سط �حلديث حول �خلالف يف معنى �لتغريب ؛ لأن �لبحث قائم 
عل���ى معنى �ل�سفر �لذي ذهب �إليه �جلمهور ؛ لأن مق�سود �لبحث �إظهار حكم ��سرت�ط 
�ملحرم يف �سف���ر �ملر�أة فيما لو كان �ل�سفر ��ستجابة لأم���ر �ل�سارع، وقد د�ر �خلالف بني 

)2)) انظر :الدر النقي �سرح الفاظ اخلرقي 748/2 
)3)) �سحيح م�سلم رقم 45).

 )4))انظر : �سحيح البخاري رقم 186) ، �سحيح م�سلم 827 .
)5)) نيل الأوطار ال�سوكاين  7 / 46) .
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�لفقهاء يف �سفر �ملر�أة و��سرت�ط �ملحرم فيما لو كان �ل�سفر حكما تكليفيا كال�سفر لوجوب 
�حلج، �أو �ل�سف���ر يف وجوب �لتغريب، �أي �سو�ء كان �سفر عبادة كما يف �حلج، �أو �سفر 

عقوبة وتاأديب، كما يف هذ� �لبحث.
م�سروعية التغريب 

�لّتغري���ب عقوبة م�رشوعة يف حّد �لّزنى، وحّد �حلر�ب���ة، كما يكون تعزير�ً، فاأما يف 
ح���دود �هلل ع���ز وجل فيقع يف حد �لزنا وحد �حلر�بة، ون����ض �هلل عز وجل عليه يف حد 
احلرابة، چ ک  ک  ک  گچ املائدة: ٣٣ بلفظ: �لنفي، و�لنفي هو: �لتغريب، ون�ست 
�ل�سن���ة عليه يف حد �لزنا، عن عب���ادة بن �ل�سامت قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سل���م:  خذو� عن���ي خذو� عني قد جعل �هلل له���ن �سبيال �لبكر بالبك���ر جلد مائة ونفي 
�سن���ة، و�لثيب بالثيب جل���د مائة و�لرجم،)16( ويف حديث �لع�سي���ف عن �أبي هريرة �أن 
رجل���ني �خت�سما �إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فقال �أحدهما: �ق�ض بيننا بكتاب 
�هلل، وق���ال �لآخر وهو �أفقههما : �أجل يا ر�سول �هلل، فاق�ض بيننا بكتاب �هلل، و�أذن يل �أن 
�أتكلم. قال: تكلم. قال: �إن �بني كان ع�سيفا على هذ� - قال مالك: و�لع�سيف �لأجري -  
فزنى بامر�أته، فاأخربوين �أن على �بني �لرجم، فافتديت منه مبائة �ساة وبجارية يل، ثم �إين 
�ساأل���ت �أهل �لعلم، فاأخربوين �أن ما على �بني جلد مائة وتغريب عام، و�إمنا �لرجم على 
�مر�أته. فق���ال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : �أما و�ل���ذي نف�سي بيده لأق�سني بينكما 
بكت���اب �هلل ؛ �أما غنم���ك وجاريتك فرد عليك. وجلد �بنه مائ���ة، وغربه عاما و�أمر �أني�سا 
�لأ�سلم���ي �أن ياأتي �مر�أة �لآخر، فاإن �عرتفت، فارجمها، فاعرتفت، فرجمها)17(. فعقوبة 

)6)) رواه م�شلم يف �شحيحه رقم691) يف كتاب احلدود باب حد الزنا .
)7))احلدي���ث رواه البخ���اري رق���م 2696يف كتاب ال�شلح، ب���اب: اإذا ا�شطلحوا على جور، فال�شلح م���ردود،  ورواه م�شلم رقم 

698) يف كتاب احلدود، باب: من اعرتف على نف�ِشِه بالزنا
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�لتغريب تق���ع يف �حلدود �ل�رشعية يف حد �لزنا ويف حد �حلر�بة، وقد تقع بالتفاق يف 
غ���ري �حلدود على �سبي���ل �لتعزير، ملا ثبت من ق�ساء �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم بالنفي 
تعزي���ر� يف �ساأن �ملخنثني،))1( كما �أثر عن عمر يف نفي �سارب �خلمر، ونفي �لذي عمل 
خامت���ا على نق�ض خامت بيت �ملال، و�أخ���ذ به مال منه))1(، وه���ذه �لعقوبة قد ي�ستخدمها 
�لإم���ام ؛ �إذ� ر�أى �مل�سلحة يف نف���ي رجل فا�سد، وعليه حمل ما رو�ه �لبخاري عنه عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم �أنه نفى �ملخنثني،)0)( فهذ� يدل على م�رشوعية هذه �لعقوبة يف �لتعزير 
لالإمام، فاإذ� ر�أى �مل�سلحة يف �إبعاد �سخ�ض �أو �أ�سخا�ض عن مكان ما �أو مو�سع ما، فاإنه 
ل باأ����ض بذلك ول حرج، وقد ي�ستخدمه �ملفتي يف فتاويه تنبيهاً على ��ست�سالح �لأنف�ض 
كما يف حديث �أبي �سعيد ر�سي �هلل عنه يف ق�سة �لرجل �لذي قتل مائة نف�ض، فا�ستفتى 
�أعلم �أهل زمانه - وهو �آخر �لرجلني قوًل يف �مل�ساألة - فُدل على هذ� �لعامل، فقال: �إين 
قتل���ت مائة نف�ض، �آخرها نف�ض عابد، فهل يل م���ن توبة؟ قال: وما مينعك من �لتوبة؟ ثم 
قال له: �إن قريتك قرية �سوء، وقرية بني فالن فيها قوم �ساحلون، فارحتل �إليها )1)(. فهذا 
ي�ستخدمه �أه���ل �لعلم يف �لفتوى، وي�ستخدمه �لإمام، وي�ستخدمه �لقا�سي للم�سلحة، 

وهذ� �لتغريب ي�سمى �لتعزير، وبابه باب �لتعزير. )))( 

النفي والتغريب 
و�لتغري���ب يف �لزنا مبعنى �لنفي يف ح���د �حلر�بة، �أي ت�سفريه م���ن �لبلد �لذي كان 

)8)) رواه الطرباين يف الو�سط 5 / )3 رقم 4591 .
)9)) املغني 2) /525 .

)21)  كتاب احلدود ، باب نفي اأهل املعا�سي واملخنثني  ، حديث رقم : 6445 .
))2) �سحيح البخاري، ح: 3471. و�سحيح م�سلم، ح: 2766.

)22) �شرح زاد امل�شتقنع لل�شيخ حممد املختار ال�شنقيطي
htm.1(4/32577/com/fkh7anbalye/Web.http://sh.rewayat2  
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فيه اإلى بل���د اآخر، وهذا ما عليه املالكية وجمهور ال�صافعي���ة، وامل�صافة بني البلدين: اأقل 
م���ا تق�رش فيه �ل�سالة )3)(، لكن �ل�سافعي���ة ل يقولون بال�سجن يف �لتغريب )4)(، و�لنفي 
عن���د �حلنابلة �أن ي�رشدو�، فال يرتكون ياأوون �إل���ى بلد )))(، ودليلهم ما روي عن �حل�سن 
و�لزهري: �أن �لنفي هو ت�رشيده���م )6)(، و�لنفي عند �حلنفية �حلب�ض ول يرون �لتغريب 
يف �حلر�ب���ة لأن فيه �إ�رش�ر�  ببلد �آخر، ومتكني له من �لهرب �إلى د�ر �حلرب، وتعري�ض 
للكف���ر، و�إن �حلب�ض نفي عن وجه �لأر�ض، وخروج عن �لدني���ا مع قيام �حلياة، �إل عن 
�ملو�س���ع �لذي حب����ض فيه، ومثل هذ� يف ع���رف �لنا�ض ي�سمى نفياً ع���ن وجه �لأر�ض، 

وخروجاً عن �لدنيا، كما قال بع�ض �ملحبو�سني:
خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها      فل�سنا من االأحياء فيها وال املوتى

اإذا ج�اءنا ال�س���جان ي���ومًا حلاجة         عجبنا، وقلنا : جاء هذا من الدنيا)7)(
و�لر�ج���ح �لقول �لول؛ لأنه حمل للفظ �لنفي على حقيقته، وهو �لذي توؤكده �للغة 
فالنفي معن���اه �لطرد و �لإبعاد، وهو �لذي يو�فق فهم �ل�سحاب���ة من �لنفي)))(، ولأنه ملا 
كان �لغر�ض من �لنفي هو كف �رشر �جلاين �ملتوقع على �لنا�ض يف �ملنفى �أو �خلوف من 
عودته �إلى بلده ومز�ولة ن�ساطه �لإجر�مي؛ كان حب�سه �إجر�ء وقائياً، و�ل�سجن �أمر ز�ئد 
عل���ى عقوبة �لنفي لي�ض بو�جب �إل عند �ل����رشورة، فللقا�سي ترك حب�ض �ملحارب يف 

)23) حا�سية الد�سوقي: 4/349، القوانني الفقهية:363، بداية املجتهد: 2/446، املنتقى على املوطاأ: 73)/  .                                   
)24) مغني املحتاج: )8)/4، املهذب: 2/284.

)25) املغني :  2) /525
)26) انظر : اأحكام القرىن لبن العربي : 99/2 ، و اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 6/ 52) .

)27)املب�ش���وط: 35)/9 وم���ا بعده���ا، تبي���ني احلقائ���ق: 3/236، فتح القدي���ر: 4/271، البدائع: 7/95  الكفاي���ة على الهداية 
جلالل الدين اخلوارزمي 5 /  79).

)28) املحل���ى لب���ن ح���زم ))/)8) ، اأ�شواء البيان ملحمد الأمني ال�شنقيط���ي 2/ 91 ، تف�سري الطربي 1)/274-275 ، املدونة 
الكربى 6 /299 ،احلاوي الكبري للماوردي )/35)-36) ،نيل الأوطار لل�سوكاين 7/)1) .
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�ملنفى و �لكتفاء مبر�قبته، �إذ� �أمن �رشه وعدم عودته �إلى بلده.)))( 
حكمة التغريب

�لتغري���ب �إيالم نف�سي لأج���ل �إ�سالح حال �لز�ين فاملغرب يعاق���ب  باأن ينقطع عن 
�أهله وولده ومعا�سه وتلحقه �لذلة )30(، كما �إن بقاء �لز�ين يف نف�ض مكانه �سي�سيق عليه 
فر�س���ة �إعادة بناء نف�سه و��ستعادة ذ�ته لظل���م �ملجتمع باحتقاره وتوبيخه �لد�ئم حتى مع 
�لتوب���ة، و قد يعي���ق توبته ويغريه مبز�ولة �ملع�سية و�لوقوع فيه���ا مر�ت �خرى؛ ل �سيما 
وق���د �سقط باجلرمية وذهب حياوؤه يقول �ل�سيخ عبد �لقادر عودة  رحمه �هلل: ويدعو كثري 
من ����رش�ح �لقو�نني �ليوم �إلى عقوبة �لتغريب،لأنهم يوؤمنون باأن �حلب�ض ل يجدي يف 
�إ�س���الح �ملحكوم علي���ه… �إذ ي�ستحيل على �ملحكوم علي���ه باحلب�ض مهما تاب و�أناب 
�أن ي�ستعي���د مركزه يف �ملكان �لذي �رتكب فيه جرميت���ة ويظل منبوًذ�من قبل �جلمهور، 
وي�سطر ��سط���ر�ًر� �إلى �أن ي�سلك يف زمرة �ملجرمني، ولكن �لإبعاد يخل�ض �جلماعة من 
�جلناة من ناحية ، وي�سمح لهم من ناحية �أخرى �أن ي�ستعيدو� مركزهم يف �لهيئة �جلديدة 
�لتي ين�سمون �إليها…..ثم قال: وقد �أخذت �لدول �لأوروبية بنظرية �لتغريب وطبقتها 

يف قوانينها)31(.
و �إن �لز�ين ل يخلو من حالني:

�حلالة �لأول���ى: �أن يكون فا�سد�ً يف نف�سه، و�حلالة �لثانية: �أن يكون �لف�ساد من غريه. 
ف���اإن كان ف�ساده من نف�سه،  فاملائة جلدة على ظهره �أبل���غ يف زجره ومنعه من �لزنا مرة 

)29) عقوبة النفي والتغريب  عبداهلل عطية املالكي، ر�شالة دكتوراه ، جامعة اأم القرى �س62 .
)31)حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري :8) /387.

))3) الت�سريع اجلنائي .عبدالقادر عودة 699) .
عقوبة النفي درا�شة مقارنة يف الفقه الإ�شالمي والقانون  الدكتور اأ�شامة حممد من�شور احلموي جملة جامعة دم�شق – 

املجلد 543 9) - العدد الثاين-    2113
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�أخ���رى، و�إن كان زناه ب�سبب قرناء �سوء �أو نحو ذلك، قطع عنهم �سنة كاملة، ويهيئ له 
م���ا يعينه على �ل�سالح بعد �لعقوبة، فتغريبه عن مو�سعه �لذي هو فيه �أبلغ يف ح�سول 
�لتوب���ة، و�لرجوع �إلى �هلل �سبحانه وتعال���ى كما �سبق ذكره يف حديث �أبي �سعيد ر�سي 

�هلل عنه يف ق�سة �لرجل �لذي قتل مائة نف�ض. ))3( 

معنى السفر وتحديده )33(

اأواًل: تعريف ال�سفر 

اأ – تعريف ال�سفر يف اللغة.
ْفر، وهو �لنك�س���اف و�جل���الء، لأن �مل�سافر يظهر  �ل�سف���ر يف �للغ���ة م�ستق م���ن �ل�سَّ

وينك�سف، وقيل هو قطع �مل�سافة   )34(.

ب – تعريف ال�سفر يف اال�سطالح 
�ل�سف���ر يف �ل�سطالح هو �خلروج من مو�سع �لإقام���ة بق�سد �ل�سري �إلى مو�سع بينه 

وبني مو�سع �لإقامة م�سافة يطلق عليها  �سفر� ))3(.
�ختلف �لفقهاء يف م�سافة �ل�سفر �لتي يجوز �لرتخ�ض فيها برخ�ض �ل�سفر على �أقو�ل 

)32) انظر : �ص1)
)33) ه����ذا املبح����ث ملخ�����س م����ن بح����ث اأثر و�شائل ال�شف����ر احلديثة على رخ�����س ال�شفروعلى �شف����ر املراأة بدون حم����رم د. حميد 
فرح����ان العفي����ف كلي����ة الرتبي����ة – جامعة �شنع����اء . جملة الدرا�ش����ات الجتماعية ، الع����دد الثامن ع�ش����ر ، يوليو-دي�شمرب 

(41-2114(35
)34)ل�شان العرب 277/6 مادة �شفر ، وتاج العرو�س 2)/43 مادة �شفر ، والتعريفات للجرجاين �س24)

)35) بدائع ال�سنائع 42/2) ،والو�سيط للغزايل 42/2) ، واملحلي لبن حزم 6/5) ، والتعريفات للجرجاين �ص24)
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كثرية )36( �صنقت�رش على ذكر خم�صة منها خ�صية الإطالة، ولكون بقية الأقوال تدور حول 
هذه الأقوال.

�لق���ول �لأول: م�سافة �ل�سفر �لتي يجوز فيه���ا �لرتخ�ض برخ�ض �ل�سفر هي ثالثة �أيام 
بلياليه���ن، من �أق����رش �أيام �ل�سنة يف �لبالد �ملعتدلة )37(ب�س���ري �لإبل وم�سي �لأقد�م، ول 
ي�سرتط �سفر كل يوم �إلى �لليل، بل �أن ي�سافر يف كل يوم منها من �ل�سباح �إلى �لزو�ل، 
فاملعت���رب هو �ل�سري �لو�سط م���ع �ل�سرت�حات �لعادية، فلو �أ����رشع وقطع تلك �مل�سافات 
يف اأق���ل من ذل���ك – كما يف و�صائل ال�صفر احلديثة – جاز له �لأخذ برخ�ض �ل�سفر، فاإن 
مل يق�س���د مو�سع���اً، وطاف �لدنيا من غري ق�سد �إلى قطع م�س���رية ثالثة �أيام ل يرتخ�ض 

برخ�ض �ل�سفر.
وهو قول: احلنفية ))3(وروى ذلك عن �بن م�سعود، وبه قال �لثورى))3(.

�لقول �لثاين: م�سافة �ل�سفر �لتي يجوز فيها �لأخذ برخ�ض �ل�سفر هي يوم وليلة، وهو 
قول �لزهري، و�لأوز�عي، )40(و�ختاره �لإمام �لبخاري )41(.

�لق���ول �لثال���ث: م�ساف���ة �ل�سفر �لتي يج���وز فيها �لأخ���ذ برخ�ض �ل�سفر ه���ي �أربعة 

)36) اإذا ع���زم امل�شاف���ر عل���ى ال�شف���ر ف���ال يجوز له الأخذ برخ����س ال�شفر قبل اأن يخرج م���ن مو�شع اإقامته ، ف���اإذا خرج منه 
وج���اوز البني���ان ج���از ل���ه الأخذ برخ�س ال�شف���ر ، وهذا باتفاق جمهور الفقه���اء ، وا�شتدلوا على ذل���ك بقوله تعالى واإذا 
�شربته���م يف الأر����س فلي����س عليك���م جن���اح اأن تق�شروا م���ن ال�شالة �شورة الن�ش���اء اآية )1) فاملفهوم م���ن الآية اأن من ل 
يخ���رج م���ن القري���ة اأو املدين���ة ل يعت���رب �شارب���ا يف الأر�س.انظر بدائ���ع ال�شنائ���ع للكا�ش���اين )/41) ، ومواهب اجلليل 

اب 43/2) والبيان للعمراين62/2) واملغني لبن قدامة 3/))). للحطَّ
)37) اأي التي يكون نهارها م�شاويا لليلها.

)38) فتح القدير مع الكفاية ، والعناية 2/2 ، وبدائع ال�سنائع )/41).
)39)املغني لبن قدامة 16/3) ، واملحلي لين حزم 6/5.

)41) بدائع ال�سنائع )/287 ونيل الأوطار 253/3.
))4)قال يف الفتح ، وقد اأورد البخاري ما يدل على اأن اختياره : اأن اأقل م�شافة الق�شر يوم وليلة، يعني قولة يف �شحيحة 
و�شمى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ال�شفر يوما وليلة ، بعد قوله : باب يف كم يق�شر ال�شالة ، انظر فتح الباري 565/2.
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برد))4(وهو قول املالكية )43( وال�صافعية )44( وبع�ض �حلنابلة ))4(، وروى ذلك عن �بن عمر 
و�بن عبا�ض.

�لق���ول �لر�بع: م�سافة �ل�سفر �لتي يجوز فيها �لأخذ برخ�ض �ل�سفر هي ميل ف�ساعد�، 
وهو قول الظاهرية)46(.

�لق���ول �خلام����ض: يرج���ع �إل���ى �للغ���ة و�لع���رف، فم���ا �سم���ى يف �للغ���ة �سف���ر�ً، 
 وع���د يف �لع���رف �سف���ر�ً، فيرتخ����ض في���ه برخ����ض �ل�سف���ر، وه���و ق���ول جماعة من 

�أ�سحاب �أحمد، وبه قال كثري من �ل�سلف و�خللف. )47(

حكم التغريب يف حد الزنا  ))4(

 التغريب على الزاين البكر:
�تفق �مل�سلمون على �أن �لز�ين �لبكر و�لز�نية �لبكر يجلد�ن مائة جلدة لقوله  تعالى : 

چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ   ڃ  چ النور: ٢ .

و�ختل���ف �لفقهاء: يف �سم �لتغريب �إلى �جللد يف حق �لز�ين �لبكر �أيعترب جزء�ً من 
)42) الربد ب�شم الباء جمع بريد ، والربيد يف الأ�شل الر�شول ، ثم ا�شتعمل يف امل�شافة التي يقطعها ، وهي اثنا ع�شر مياًل، 
انظ���ر امل�سب���اح املنري )/49 مادة ب���رد ، ويقدر الربيد بحوايل 24كيلومرتاً ،والربد الأربع���ة تعادل 96كيلو مرتاً ، انظر 

هام�س البيان للعمراين 453/2.
)43) مواه���ب اجللي���ل �ش���رح خمت�ش���ر خليل مع الت���اج والأكلي���ل 41/2)، والتاج والأكلي���ل �شرح خمت�شر خلي���ل مع مواهب 

اجلليل 41/2) ومدونة الفقه املالكي واأدلته للدكتور ال�شادق الغرباين )/)55.
)44) املجموع �شرح املهذب للنووي 274/4 ، واحلاوي الكبري 361/2 ، والبيان للعمراين 453/2.

)45) املغني لبن قدامة 15/3) وك�شاف القناع للبهوتي )/595.
)46) املحلي لبن حزم 5/5.

)47) الفتاوى الكربى لبن متيمة 464/2 ، وزاد املعاد لبن القيم )/346.
)48) اأنظرر تف�شيل املذاهب يف عقوبةالتغريب والأدلة واملناق�شات : عقوبة النفي والتغريب يف الفقه الإ�شالمي ملحمد 

 احل�شيني - جامعة الإمام - املعهد العايل للق�شاء .
عقوبة النفي والتغريب حداً وتعزيراً لعبداهلل املالكي - جامعة اأم القرى - كلية ال�شريعة
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�حلد �أم ل يعترب جزء�ً منه؟:
�أ - فذه���ب �حلنفية �إلى �أن���ه لي�ض بحد قال �أبو حنيفة و�أب���و يو�سف وزفر وحممد: 
يجل���د غري �ملح�سن، ولي�ض نفيه بحد، و�إمنا هو موك���ول �إلى ر�أي �لإمام �إن ر�أى نفيه 
للدع���ارة، فعل كما يجوز حب�سه حتى يحدث توبة ))4(. فالتغريب عندهم لي�ض جزء�ً 
من���ه، بل هو من باب �لتعزير �ملوكول �إلى نظر �لإم���ام �إن ر�أى م�سلحة غرب تعزير�ً 

ل حد�ً.)0)( 
ب - وذهب �جلمهور - ومنهم �لأئمة �لثالثة - �إلى �أن �لتغريب جزء من �حلد،  وبه 

قال �لأوز�عي، و�لثوري، و�بن �أبي ليلى )1)(.
 ق���ال مالك: ل ينفى �إل ز�ن �أو حمارب، وي�سجن���ان جميعا يف �ملو�سع �لذي ينفيان 

�إليه، يحب�ض �لز�ين �سنة و�ملحارب حتى تعرف له توبة )))(.
يقول �ل�سافعي :  �لنفي يف �لزنا  ثابت عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم و�أبى بكر وعمر 

وعثمان وعلى و�بن م�سعود و�لنا�ض عندنا �إلى �ليوم  )3)(.
ويف �لن�ساف  و�إن زنى �حلر غري �ملح�سن: جلد مائة جلدة، وغرب عاما �إلى م�سافة 

�لق�رش وهذ� �ملذهب )4)(.
وكان م���ن �لأ�سباب �لتي �أدت �إلى هذ� �خل���الف ورود �جللد مطلقاً عن قيد �لتغريب 

)49) اأحكام القراآن للج�شا�س :5 /95.
)51) املب�شوط لل�شرخ�شي 36/9، وفتح القدير مع الهداية و�سرح العناية 34/4) - 37).

))5) املغني لبن قدامة 66/8) - 69)، والأم 34/6)، احلاوى الكبري � املاوردى :3) /418
 والقوانني الفقهية لبن جزئ الغرناطي �ص: 384، وبداية املجتهد 436/2.

 )52)املدونة الكربى ملالك الأ�شبحي :4 /514
)53) الأم لل�سافعي :6 /45)

)54)الإن�شاف للمرداوي 5) /346
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يف �لق���ر�آن، وورود �لتغري���ب يف �ل�سنة �لأحادية )))(. فاحلنفية بن���اء على قاعدتهم يف 
�أن �لزي���ادة على �لن�ض ن�سخ له قال���و�: بعدم �لتغريب؛ لأن هذه �لزيادة مل تثبت بطريق 

�ساحل���ة لن�سخ مطلق �لكتاب فقوله -تعال���ى - : چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ   
ڃ  چ الن���ور: ٢ ، ن�ض قطعي �لدللة و�لثبوت، و�مل���ر�د منه بني يف نف�سه، فال �إجمال فيه 

حتى يبينه �حلديث.

   و�أم���ا �جلمهور؛ فالأن �لزيادة عندهم بيان قال���و�: بوجوب �لتغريب ولو كان طريق 

ثبوته باأخبار �لآحاد؛ لأن �لبيان ل ي�سرتط فيه م�ساو�ة �ملبني للمبني.

ث���م �أن تعليل �حلنفية ذلك باأن���ه زيادة على �لن�ض وهي ن�سخ؛ فال جتوز بخرب �لو�حد 

تعليل غ���ري �سليم بالإ�سافة �إلى �أن���ه منقو�ض بكثري من تطبيقاته���م �لفقهية �ملبنية على 

�لزيادة على �لن�ض، كنق�ض �لو�س���وء بالقهقهة يف �ل�سالة )6)( وغريها.وهذ� �لتعليل 

مدف���وع: باأن �جلمهور ل يقولون: �إن �حلديث بنَيَّ �ملر�د من �لآية، بل هو بيان �أن �حلد 

جمموع �لأمرين، و�لآية مل تتعر�ض له، و�إمنا ذكرت �أن �لز�ين يجلد مائة جلدة، وهذ� 

م�صلم به.
قال �ل�س����وكاين: "�إن �لنبي �سل����ى �هلل عليه و�سلم هو �ملبنيِّ مل����ر�د �هلل تعالى، وقد 
�أق�س����م يف �حلدي����ث �ل����ذي وردت فيه �لزيادة عل����ى �أن �جلمع بني �جلل����د و�لتغريب 

)55) ن�شري اإلى حديث عبادة بن ال�شامت ر�شي اهلل عنه الذي قال فيه: "خذوا عني قد جعل اهلل لهن �شبيال، البكر بالبكر 
جل���د مائ���ة وتغري���ب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". اأخرج ه���ذا احلديث م�شلم 6/3)3)، رقم احلديث 691) 
ب���اب ح���د ال���زين، واأبو داود 4/4)) رق���م احلديث 5)44، والرتمذي. وانظر: اأحكام الإح���كام لبن دقيق العيد 1/4)) - 

)))، والبيهقي يف ال�شنن الكربى 1/8)2 - 222.
)56) اأ�شباب اختالف الفقهاء للدكتور م�شطفى الزملي �س: )7.
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ق�س����اء)7)(  بكتاب �هلل، ثم خط����ب بذلك عمر ر�سي �هلل عنه على روؤو�ض �ملنابر وعمل 
به �خللفاء �لر��س����دون، ومل ينكره �أحد فكان �إجماع����اً"،)))( وبالن�سبة لقوة �حلديث، 
يقول �ل�س����وكاين يف هذ� �ل�س����دد: "�إن �أحاديث �لتغريب قد ج����اوزت حد �ل�سهرة 
عن����د �حلنفية، فيما ورد من �ل�سنن ز�ئد�ً على �لق����ر�آن، فلي�ض لهم معذرة عنها بذلك، 
وق����د عملو� مبا هو دونها مبر�حل مع �أنه زيادة على ما يف �لقر�آن، و�أي�ساً فلي�ست هذه 

�لزيادة مما يخرج بها �ملزيد عليه عن �أن يكون جمزئاً حتى تتجه دعوى �لن�سخ".)))(

املبحث الثاين تغريب املراأة
  ظاه���ر �أحادي���ث �لتغريب �أنه ثابت يف �لذك���ر و�لأنثى �إل �أنه ق���د �ختلف �لقائلون 

بثبوت حد �لتغريب ؛ هل يثبت على �ملر�أة ،�أم يخت�ض بالرجل على �لنحو �لتايل :
-فذه���ب �ل�سافعي)60(  واأحمد )61( �إلى �أنه تغ���رب �ملر�أة كالرجل م�سافة �لق�رش حتى 

و�إن �أعوز �ملحرم وهو �أي�سا قول �لثوري و�بن �أبي ليلى. ))6(

)57) ي�ش���ري بذل���ك اإل���ى حديث الع�شيف الذي رواه البخاري وم�شل���م، وفيه: "اأن رجاًل اأتى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
فق���ال ي���ا ر�ش���ول اهلل: اأن�ش���دك اهلل اإل ق�شي���ت يل بكت���اب اهلل، وق���ال اخل�ش���م الآخ���ر - وهو اأفق���ه منه - : نع���م، فاق�س 
بينن���ا بكت���اب اهلل، وائ���ذن يل، فق���ال ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه و�شلم ق���ل: فقال: اإن ابن���ي كان ع�شيفاً عل���ى هذا فزنى 
بامراأت���ه، واإين اأخ���ربت اأن عل���ي ابن���ي الرجم فافتدي���ن منه مبائة �شاة وولي���دة، ف�شاألت اأهل العل���م فاأخربوين اأن على 
ابن���ي جل���د مائة وتغريب عام، واأن على ام���راأة هذا الرجم، فقال ر�شول اهلل: والذي نف�شي بيده لأق�شني بينكما بكتاب 
اهلل، الولي���دة والغن���م رد، وعل���ى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واأغدوا يا اأني����س - لرجل من اأ�شلم - اإلى امراأة هذا فاإذا 
اعرتف���ت فارجمه���ا، ق���ال فغ���دا عليها فاعرتفت فاأم���ر بها الر�شول فرجم���ت". اأخرجه البخاري يف كت���اب احلدود باب 

العرتاف بالزنا ويف كتاب ال�شلح. وم�شلم يف كتاب احلدود برقم 697)، واأبو داود برقم 4445.
)58)   نيل الأوطار 11/7)، واأثر القواعد الأ�شولية يف اختالف الفقهاء للدكتور م�شطفى اخلن �س: 825.

)59)املرجع ال�سابق 89/7.
)61) انظ���ر الأم لل�سافع���ي :6 /45)احل���اوى الكبري � املاوردى :3) /418رو�شة الطالب���ني :7 /318مغني املحتاج اإلى معرفة 

األفاظ املنهاج :6) /)38اأ�شنى املطالب :9) /488
))6) قال يف الفروع : هذا املذهب .واختاره ابن عبدو�س يف تذكرته ، وقدمه يف الرعايتني ، والهداية ، واملذهب ، وامل�شتوعب،  

وغريهم انظر الإن�شاف املرداوي : 5)/346، وانظر : املغني لبن قدامة : 9/ 45 .
)62)ا املغني لبن قدامة 15/3) ، الإن�شاف للمرداوي 5) /346 .
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-ويف رو�ية عن �أحمد تغرب �ملر�أة م�سافة �لق�رش، �إن وجدت �ملحرم، و�إن مل جتده، 
ل ي�سقط عنها �لتغريب، لكن تغرب �إلى ما هو دون م�سافة �لق�رش.  )63(

-وذهب مال���ك �إلى �أنه يغرب �لرجل حد�، ول تغرب �مل���ر�أة، ول ت�سجن، و�حلكم 
يف حقها �جللد فقط يف �لزنا؛ قال : ل نفي على �لن�ساء ول على �لعبيد ول تغريب.)64( 
ف���ال تغريب على �ملر�أة عن���د �ملالكية، ولو مع حمرم، ولو ر�سي���ت بذلك على �ملعتمد 
عندهم))6( ، ولت�سجن ؛ لأن ظاهر �ملذهب �أن �ل�سجن فرع �لتغريب، فال ي�سجن �لعبد 

و�ملر�أة لأنهما ل يغربان.)66(
وكذلك �حلكم يف ح���د �حلر�بة فال تغرب �ملر�أة، ول تنفى حتى، و�إن ر�سي حمرمها 
باخلروج معها، و�لتخيري بني �لأربع يف حد �ملحارب للذكر فقط �أما �ملر�أة، فال تنفى و�إمنا 
حدها �لقت���ل �أو �لقطع من خالف، ول تغرب، ولو ر�س���ي زوجها، وهذ� هو �ملعتمد؛ 
لأن���ه قول مالك وعامة �أ�سحاب���ه كما قاله �بن ر�سد يف �ملقدم���ات، ولو مع حمرم وهو 
املعتم���د)67(. وبعدم تغريب �ملر�أة قال �أي�س���ا �لأوز�عي ))6(، و�ختار �للخمي من �ملالكية 
�أنه���ا تغرب وتنفى يف حد �حلر�بة، �إذ� ر�سيت به ووجدت حمرما �أو رفقة ماأمونة قال : 
و�أرى �إن وجدت وليا �أو جماعة مر�سيني، وقالت �أخرج �إلى بلد �آخر فاأ�سجن فيه �أن لها 

ذلك ؛ لأنه �أهون عليها من �لقطع و�لقتل. ))6(

)63) الإقناع ملو�سى احلجاوي :2 /81)ال�سرح الكبري على منت املقنع :) /43)
)64) املدونة الكربى ملالك الأ�شبحي :4 /514

)65) الفواكه الدواين 2/ 216
)66) منح اجلليل �شرح على خمت�شر �شيد خليل 9 /263

)67) حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري : 8)/387 ،و 9) /  6)
)68) انظر :اأحكام القراآن للج�شا�س - 5 /  95 ، الفواكه الدواين على ر�شالة ابن اأبي زيد القريواين :  7 / 58)

)69)- الذخرية للقرايف : 2)/ )3) ، وانظر : الفواكه الدواين على ر�شالة ابن اأبي زيد القريواين :  7 / ، حا�سية ال�ساوي 
على ال�سرح ال�سغري 1) / 344
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-ويف رو�ي���ة عن �أحمد تغ���رب �ملر�أة ب�رشط وج���ود �ملحرم، ف���اإذ� مل جتد �ملحرم ، 
فيحتم���ل �أن ي�سقط عنها �لتغريب ،وهو ق���ول �ملوفق �بن قد�مة )70(، واختار هذا القول 

ابن القيم )71(، وهو الأ�صح عند ال�صافعية. ))7(

�سبب اخلالف
ذك���ر �بن ر�سد �سبب �خلالف بني من �سوى بني �ملر�أة و�لرجل  يف وجوب �لتغريب، 
وبني من فرق بينهما، فاأوجبه على �لرجل و�أ�سقطه عن �ملر�أة، وخ�سها من عموم �لدليل 
ق���ال �بن ر�سد :  ومن خ�س�ض �ملر�أة من ه���ذ� �لعموم، فاإمنا خ�س�سه بالقيا�ض، لأنه ر�أى 
�أن �ملر�أة تعر�ض بالغربة لأكرث من �لزنا، وهذ� من �لقيا�ض �ملر�سل، �أعني �مل�سلحي �لذي 

كثريا ما يقول به مالك. )73(

االأدلة
-حجة �لقول بتغريبها و�إن �أعوز �ملحرم؛ لأنه ل �سبيل �إلى تاأخريه فاأ�سبه �سفر �لهجرة 
و�حلج �إذ�مات �ملحرم يف �لطريق ولعموم حديث عبادة بن �ل�سامت ر�سي �هلل عنه)74(، 
ولأن م���ا كان ح���د�ً يف حق �لرجل كان حد�ً يف حق �مل���ر�أة ك�سائر �حلدود ،و�إن هذ� من 
�ملو��س���ع �لتي تثب���ت �لأحكام فيه يف �لن�س���اء بالن�سو�ض �ملفيدة �إياه���ا للرجال بتنقيح 

�ملناط.))7(

)71)املغني لبن قدامة : 7146/9  املبدع يف �سرح املقنع :1) /35)،  �شرح كتاب زاد امل�شتقنع لل�شيخ احلمد :3) /2).
))7) انظر : زاد املعاد : 32/5  .

)72) اأنظر : رو�شة الطالبني 7 / 317 ،مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج 6) / )38
)73) بداية املجتهد ونهاية املقت�سد : 221/4 .

)74) انظر ما�سبق �ص
)75) روح املعاين للألو�سي 8) / 82
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و ����رشط �لتغري���ب �أن يكون �إل���ى م�سافة �لق����رش يف �جلمل���ة ؛ �إذ مادونها يف حكم 
املقيم)76(.

-و�حت���ج �ل�سافعي يف عدم ��سرت�ط �ملح���رم بقوله :  �إن �لنفى من �أثبت ما روى عن 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�لأئمة بعده و�لنا�ض �إلى �ليوم عندنا، فلما �جتمعا يف 
�أن فيه �سفر�، �أبحنا للمر�أة �ن ت�سافر ثالثا �أو �أكرث مع غري ذي حمرم.)77(

-وقيا�سا على ما لو كانت ببادية ل قا�سي عند قريتها �إل على ثالث ليال �أو �أكرث فادعى 

عليها مدع حقا �أو �أ�سابت حد�، فاإنه يلزمها �خلروج ول تتاأخر ولو بغري حمرم))7(.
 �أن �ملحرم �رشط  يف مباح �ل�سفر دون و�جبه، كما قال �سلى �هلل عليه و�سلم: ل ت�سوم 
املراأة وبعلها �صاهد اإل باإذنه  ))7(، وهو حممول على تطوع �ل�سوم دون مفرو�سه، وهذ� 
و�ج���ب كاحلج، فلم يفتقر �إل���ى ذي حمرم )0)( ول يوؤخر بل �إن �ملعتدة عن وفاة لو زنت 

على �لإمام تغريبها، ول توؤخر �إلى �نق�ساء عدتها. )1)(
و�أمر �لتغريب �إلى �لإمام ل �إلى �ملحدود، ونهي �ملر�أة عن �ل�سفر �إذ� كانت خمتارة له، 

و�أما مع �لإكر�ه من �لإمام فال نهى يتعلق بها. )))(
و�لقول باأن تغريب �ملر�أة بال حمرم �إغر�ء لها بالزنا غريم�سلم ؛ فاإن �أكرث �لزنا بالإلف 

 )76)املغن���ي لب���ن قدام���ة : 44/9 ، ال�س���رح الكب���ري عل���ى منت املقن���ع :) /44)�سرح الزرك�س���ي على املخت�س���ر اخلرقي : 3 / 
13)مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج :6) /)38

)77) الأم لل�سافعي :6 /45)
)78) انظر الأم لل�سافعي :6 /45)

)79)  اأخرج���ه البخ���اري كت���اب النكاح / باب �شوم املراأة باإذن زوجه���ا تطوعا / حديث رقم 92)5، و اأخرجه م�شلم يف الزكاة 
باب ما اأنفق العبد من مال موله رقم 126) .

)81) احلاوى الكبري � املاوردى :3) /))4
))8) خبايا الزوايا الزرك�سي :233

)82) نيل الأوطار : 19/7) .
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و�ملوؤ�ن�سة وفر�غ �لقلب، و�أكرث هذه �لأ�سياء تبطل بالغربة، فاإن �لإن�سان يقع يف �لوح�سة 
و�لتعب و�لن�سب، فال يتفرغ للزنا. )3)(

 ق���ال �بن عرفة : ثم ق���ال �للخمي يف �ملو�زية : �إن عمر ر�سي �هلل عنه غرب �مر�أة �إلى 
م�رش. )4)(

 وحج���ة من قال بتغريب �ملر�أة دون م�سافة �لق����رش لتقرب من �أهلها فيحفظوها )))(، 
ولأن �لنف���ي ورد مطلقا غري مقدر فيتناول �أقل ما يقع عليه �ل�سم وما دون �لق�رش ي�سمى 

�سفر�، ويجوز فيه �لتيمم و�لنافلة على �لر�حلة. )6)(
-وحج���ة من قال ب�سقوطه �إن مل جت���د من ير�فقها : �أنه هو �لالئق بال�رشيعة، فاإن نفيها 
بغري حمرم �إغ���ر�ء لها بالفجور، وتعري����ض لها بالفتنة ل يقال حدي���ث �لتغريب عام؛ 
لأن���ه يخ�س�ض بقوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم  ل يحل لم���ر�أة توؤمن باهلل و�ليوم �لآخر �أن 
ت�ساف���ر �إل مع ذي حم���رم ، فاإن تغريبها �إغر�ء لها بالفج���ور، وعموم حديث �لتغريب 

خم�سو�ض بعموم �لنهي عن �سفرها بغري حمرم.)7)(
-وحجة من قال بعدم تغريبه����ا مطلقا لأن �ملر�أة حتتاج �إلى حفظ و�سيانة، ولأنها 
ل تخلو من �لتغريب مبحرم �أو بغري حمرم، ول يجوز �لتغريب بغري حمرم ؛ لقول 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم : ل يحل لمر�أة توؤمن باهلل و�ليوم �لآخر �أن ت�سافر م�سرية 
يوم وليلة �إل مع ذي حمرم ، ولأن تغريبها بغري حمرم �إغر�ء لها بالفجور، وت�سييع 
له����ا، و�إن غربت مبحرم، �أف�سى �إلى تغريب من لي�ض ب����ز�ن، ونفي من ل ذنب له، 

)83) تف�شري الفخر ملحمد الرازي ال�شافعي :) /3269
)84) منح اجلليل �شرح على خمت�شر �شيد خليل :9 /263

)85) ال�سرح الكبري على منت املقنع :) /43)
)86) الإقناع ملو�سى احلجاوي :2 /81)ال�سرح الكبري على منت املقنع :) /43)

)87)  املغني لبن قدامة : 44/9 ،  املبدع يف �سرح املقنع :1) /35)



االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
� 32 �

و�إن كلف����ت �أجرت����ه، ففي ذلك زيادة على عقوبتها مبا مل ي����رد �ل�رشع به، كما لو ز�د 
ذلك عل����ى �لرجل، و�خلرب �خلا�����ض يف �لتغريب �إمنا هو يف ح����ق �لرجل، وكذلك 
فع����ل �ل�سحاب����ة ر�سي �هلل عنهم، و�لع����ام يجوز تخ�سي�سه ؛ لأن����ه يلزم من �لعمل 
بعمومه خمالفة مفهومه، فاإنه دل مبفهومه على �أنه لي�ض على �لز�ين �أكرث من �لعقوبة 
�ملذكورة فيه، و�إيج����اب �لتغريب على �ملر�أة يلزم منه �لزي����ادة على ذلك، وفو�ت 
حكمت����ه ؛ لأن �حلد وجب زجر� عن �لزن����ا، ويف تغريبها �إغر�ء به، ومتكني منه، مع 
�أنه قد يخ�س�ض يف حق �لثيب باإ�سقاط �جللد، يف قول �لأكرثين، فتخ�سي�سه هاهنا 

اأولى)))(. 
 وكذل���ك ما يف �ل�سحيحني عن �أبي هريرة و زيد بن خالد �جلهني قال عليه �ل�سالة و 
�ل�س���الم ملا �سئل عن �لأمة �إذ� زنت ومل حت�س���ن فقال عليه �ل�سالم: �إذ� زنت فاجلدوها، 
ثم �إن زنت فاجلدوها، ثم �إن زنت فاجلدوها، ثم �إن زنت فبيعوها ولو ب�سفري. )))( ولو 
كان تغري���ب لذكره علي���ه �ل�سالة و�ل�سالم؛ لأن جو�به متهيد قاع���دة وتاأ�سي�ض حلكم ل 

يرتك من �ساأنه �سيئا ويف �لن�ساء معهن.)0)(
و�ملر�أة �إذ� غربت رمبا يكون ذلك �سببا لوقوعها فيما �أخرجت من �سببه وهو �لفاح�سة، 
ويف �لتغريب �سب���ب لك�سف عورتها وت�سييع حلاله���ا؛ ولأن �لأ�سل منعها من �خلروج 
م���ن بيتها، و�أن �سالتها في���ه �أف�سل. وقال �سلى �هلل عليه و�سل���م: "�أعرو� �لن�ساء يلزمن 

)88) انظر: الثمر الداين الآبي الأزهري :2 /93
)89) �سحيح البخاري رقم 2556  �سحيح م�سلم رقم 716)

)91) الذخرية يف الفقة املالكي :2 /473
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احلج���ال" )1)( فح�سل من ه���ذ� تخ�سي�ض عموم حديث �لتغري���ب بامل�سلحة �مل�سهود 
لها بالعتبار. وهو خمتلف فيه عند �لأ�سوليني و�لنظار.)))( فاملر�أة تخ�س�ض من عموم 
�لأم���ر بالتغريب بالقيا����ض، لأن �ملر�أة تعر�ض بالغربة لأكرث من �لزن���ا، وهذ� من �لقيا�ض 

�ملر�سل، �أي �مل�سلحي �لذي كثري� ما يقول به مالك.)3)(
و�لنزجار بالدين �إمنا يكون يف �خلو��ض من �لنا�ض، و�لغالب �أن وجود �حلفاظ من �لرجال، 
و�حلي���اء من �لأقارب، مما مينع من �لوقوع يف �لزنا؛ وبالتغريب تخرج �ملر�أة من �أيدي �لقرباء 
و�حلفاظ، ثم يقل حياوؤها لبعدها عن معارفها فينفتح عليها باب �لزنا، ورمبا كانت فقرية في�ستد 

فقرها يف �ل�سفر، في�سري جمموع ذلك �سببا لفتح باب هذه �لفاح�سة �لعظيمة عليها.)4)(
ولأن �لتغريب يف �لرجل لينقطع عن معا�سه وتلحقه �لذلة بغري بلده و�ملر�أة ل معي�سة 

لها.)))(
-وحج���ة من قال با�سرت�ط �ملحرم لأن �لق�سد تاأديبه���ا، و�لز�نية �إذ� خرجت وحدها 

))9) اأخرج���ه اخلطي���ب يف " التاري���خ "  368/9 ، واب���ن جمي���ع يف " معج���م ال�سي���وخ " 15) ، اأخرج���ه الط���رباين يف الأو�شط 
)9)3والكب���ري 2)59)، وعن���ه اب���ن من���ده يف " املعرف���ه "  62/2)/) ، واأب���و �سعي���د ب���ن الأعرابي يف " معجم���ه "  9))/) ، 
وعن���ه الق�شاع���ي يف " م�سن���ده "  ق 2/57 ، وال�سلف���ي يف " الطيوري���ات "  7)2/2 ، وابن ع�ساك���ر  3/8)2/3و))/)23/)، 
وال�شي���اء املقد�ش���ي يف " املنتق���ى م���ن م�شموعاته مبرو "  3))/   واحلديث اأورده ابن اجلوزي يف " املو�شوعات " وقال:    
ل ي�شح ، �شعيب بن يحيى قال اأبو حامت : لي�س مبعروف . وقال اإبراهيم احلربي : لي�س لهذا احلديث اأ�شل. " وتعقبه 
ال�سيوطي يف " الالآيل "  )/)35 ، وتبعه ابن عراق يف " تنزيه ال�شريعة "  3/2)2 باأن �شعيبا عرفه غري اأبي حامت ؛ قال 
اب���ن يون����س : عاب���د �شالح ، وقال الذهبي : م�شري �شدوق ، اأخرج له الن�شائي فحديثه ح�شن. قال ابن عراق " : وقال 
الذهبي يف " تلخي�س املو�شوعات " : ينبغي اأن يخرج من املو�شوعات � واحلديث اأ�شار اإلى ت�شعيفه �شيخ الإ�شالم ابن 
تيمي���ة رحم���ة اهلل يف ر�سال���ة " لبا�ص امل���راأة يف ال�سلة " )3-الطبع���ة اخلام�سة . قال الألبان���ى يف " ال�سل�سلة ال�سعيفة 

واملو�شوعة351/6 .
http://www.ra-ye.com/vb/archive/index.php/t-11233.html :  انظر

)92) اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 6/ 52) .
)93) بدابة املجتهد ونهاية املقت�سد :2 /358.

)94) تف�شري الفخر ملحمد الرازي ال�شافعي :) /3269.
)95) الذخرية يف الفقة املالكي :2 /473.
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هتك���ت جلباب �حلياء خلرب  ل ت�سافر �مل���ر�أة �إل ومعها زوج �أو حمرم، ويف �ل�سحيحني  
ل يح���ل لمر�أة توؤمن باهلل و�ليوم �لآخ���ر �أن ت�سافر م�سرية يوم �إل مع ذي حمرم ، ولأن 
�لق�س���د تاأديبها، و�لز�ني���ة �إذ� خرجت وحدها هتكت جلباب �حلي���اء �حلياء. )6)( يقول 
�ملوف���ق �بن قد�مة : هذ� هو �لالئ���ق بال�رشيعة فاإن نفيها بغري حم���رم �إغر�ء لها بالفجور 

وتعري�ض لها بالفتنة. )7)(
الرتجيح

بع���د �لنظر يف �لأقو�ل و�لأدل���ة  وحكمة ت�رشيع عقوبة �لتغري���ب و�أن �لأ�سل ��ستو�ء 
�لرجل و�ملر�أة يف �مل�سلحة من �لعقوبات، و�أن �لنظر يف �ملاآلت معترب يف �ل�رشيعة يرتجح 
يل �لق���ول بتغريب �ملر�أة كالرجل مع ��سرت�ط �ملحرم و�ملر�فق �حتياطاً لها، كما �أن �سيا�سة 
�لتغريب كما �سياأتي تقت�سي �أن يبقى �جلاين حتت �ملتابعة و �ملر�قبة يف بلد �لتغريب، ويف 
ه���ذ� مزيد حفظ ورعاية لها يزول معه �لتخوف من تعري�سها للفتنة. و�أما تكليف �ملحرم 
بال�سف���ر معها و�إن مل يكن مفرطا له نظري يف �ل�رشع وهو حتمل �لعاقلة �لدية يف قتل �خلطاأ 

ول ذنب لها، )))( كما �أن �أمر �لتغريب �إلى �لإمام ل �إلى �ملحدود و ل خيار له يف ذلك.

املبحث الثالث اشرتاط املحرم عند التغريب

 �سوابط تغريب املراأة  :
توفر االمن

وتوفر �لأمن هو �ملعول عليه يف �متناع �ل�سفر �أو عدمه للذكر و �لأنثى.

)96) مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج :6) /)38.
)97) -املغني لبن قدامة : 46/9)7.

)98) عقوبة النفي والتغريب عطية املالكي  �س26)
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ج���اء يف �أ�سنى �ملطالب : وه���ل ي�رشع �لتغريب عند �خلوف ق���ال �لر�فعي: فيه قول 
ب�رشعيته، ويف �لبيان وغريه ما ي�سعر بخالفه، وق�سيته ت�سحيح عدم م�رشوعيته حتى ل 

يغرب �لرجل، ول �ملر�أة �مل�ست�سحبة للزوج �أو نحوه حينئذ.)))(
وجاء يف مغن���ي �ملحتاج: حمل �خلالف �إذ� كان �لطريق �آمنا، و�إل فال تغرب وحدها 

جزما.)100( 

حفظ املغرب ومتابعته يف بلد التغريب
�ختل���ف �لقائل���ون بالتغريب هل ي�سجن �ملغرب يف بلد �لتغري���ب �أم يرتك طليقا �أم 

يبقى حتت �ملالحظة و�ملرقبة ؟
-ذهب �ملالكية �إلى �أن �ملغرب ي�سجن يف �لبلد �لذي غرب �إليه لأنه قد يعاود جرميته مع 

بعده عن �أهله ومعارفه في�سجن كفا لأذ�ه، وحتى ل يعود �لى بلده قبل �نتهاء مدته.)101(
-وذه���ب بع�ض �ل�سافعية �إلى �أنه ل ي�سجن مامل يظهر منه ما ي�ستدعي �ل�سجن، لكن 
يبقى حتت �ملتابعة و�ملر�قبة حماية لأهل �ملنفى �إن كان ل يز�ل على جمونه ومل تظهر له 
توبة وحر�سا على �إمتام مدة �لتغريب، فاإن ظهر منه جمونا و�إف�ساد� فلالإمام �سجنه.))10(
-وذهب �أكرث �ل�سافعية و�حلنابلة و�لظاهرية �إلى �أن �ملغرب يرتك طليقا بال �سجن ول 

مر�قبة لأنه مل يرد عن �ل�سحابة �ل�سجن وهم �لأعلم مبقا�سد �ل�رشع. )103(

)99) اأ�شنى املطالب :9) /488
)11)) مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج :6) /)38

))1)) ال�شرح الكبري للدردير 4/ )32 �سرح اخلر�سي 8 / 83 – 84 تب�شرة احلكام لبن فرحون 2/ 261 ، الت�شريع اجلنائي 
لعبدالقادر عوده )38.

)12)) مغني املحتاج لل�شربيني اخلطيب 4 / 48)  رو�شة الطالبني 1) / 89  ا�شنى املطالب 4/  31).
)13)) املغن���ي لب���ن قدام���ة 8 / 69)  ك�ش���اف القناع للبهوت���ي 6 / 92  املحلى لبن حزم )) / 87)  نيل الأوطار لل�سوكاين7 / 

.(1(
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و�لر�ج���ح �أن تفر����ض �ملر�قبة و�ملتابعة عل���ى �ملغرب للم�سلحة �لعام���ة وهي �سمان 
�ل�سالمة من جمونه �إن مل يتب، �أما �حلب�ض فيرتك لر�أي �لقا�سي يفر�سه ح�سب �جتهاده  

فيكون �حلب�ض مبثابة �لتعزير على �ملغرب �إذ� بان جمونه وع�سيانه و�إف�ساده)104( 

ا�سرتاط املحرم للمراأة اأو ن�سوة ثقات
وم���ن �سو�بط �لأم���ن ودفع �لفتنة �ملحرم و�إل فن�سوة ثق���ات و�خلوف عليها من فعل 
فاح�س���ة �أو �ل�سياع يزول �أو يخف بوجودها م���ع ن�سوة ثقات تاأمن على نف�سها وتعرف 
ما يلزمها، جاء يف �ملبدع لبن مفلح فاإن �أبى �خلروج معها ��ستوؤجرت �مر�أة ثقة �ختاره 
جماعة لأنه لبد م���ن �سخ�ض يكون معها لأجل حفظها وحينئذ مل يكن بد من �مر�أة ثقة 
ليح�س���ل �ملق�سود من �حلفظ و�أجرته���ا على �خلالف فاإن تعذر نفي���ت بغري حمرم قاله 

�إمامنا و�ل�سافعي))10(
ج���اء يف �لإن�س���اف للمرد�وي �إذ� مل يتي����رش �ملحرم وخرجت للتغري���ب  فلي�ض لها 
�خل���روج وحده���ا بل يتعني عليها �أن تر�فقه���ا �مر�أة ثقة فاإن مل يت���ربع لها �أحد حمارمها 
فعلي���ا �أن ت�ستاأجر �مر�أة ثق���ة  لتكون مر�فقة لها �ختاره جماع���ة من �لأ�سحاب، وجزم 
ب���ه يف �لهد�ية، و�ملذهب، وم�سبوك �لذهب، و�خلال�س���ة، و�ل�رشح، وغريهم، وقدمه 
يف �لنظ���م، و�لرعايتني، و�حلاوي �ل�سغري وعنه : تغ���رب بال �مر�أة.وقال يف �لرتغيب، 

وغريه: تغرب بال �مر�أة مع �لأمن )106(
وجاء يف مغن���ي �ملحتاج : وق�سية كالم �مل�سنف �أنه ل يكتف���ى بالن�سوة �لثقات وهو 
كذل���ك مع عدم �أمن �لطريق، و�أما مع �أمنها ففيه وجهان، �أظهرهما �أنه يكفي قيا�سا على 

)14))  عقوبة النفي والتغريب عطية املالكي :  �س)7 .
)15)) املبدع يف �سرح املقنع :1) /35) .
)16)) الإن�شاف للمرداوي : 5)/346 .
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�لزوج و�ملحرم ؛ قال �لر�فعي : ورمب���ا �كتفى بع�سهم بو�حدة ثقة �ه�.و�لكتفاء بها هو 
ما يف �ل�سام���ل وغريه.وقال �بن �لرفعة : �إنه �لأ�سح و�لبلقين���ي : �إنه �ملعتمد، و�سححه 

�مل�سنف يف جمموعه يف نظريه من �حلج مع �أنه على �لرت�خي فهذ� �أولى )107(
و�أم���ن �لفتنة و�خلوف ُيحدده �لزمان و�ملكان وو�سيلة �ل�سفر و�لرفقة فيه وحالة �ملر�أة، 

فهو �أمر يختلف باختالف �لأ�سخا�ض و�لأزمان و�لأحو�ل. 
وع���دم �لفتنة و�خلوف �ملعترب فيه ما يكون يف �لغال���ب من فعل �ملحرمات، ول عربة 
بالأح���و�ل �لنادرة من خوف �لتعطيل �أو �ل�سياع فاإن هذ� يت�سور ولو كانت مع �ملحارم 
و�إن �ل�سف���ر يف ع�رشن���ا، مل يعد كال�سف���ر يف �لأزمنة �ملا�سية، حمفوًف���ا باملخاطر ملا فيه 
من �جتياز �لفل���و�ت، و�لتعر�ض لل�سو�ض وقطاع �لطرق وغريه���م، و�أنعم علينا هذه 
�لأيام بتقريب �مل�سافات وذهاب كثري من �خلوف و�ملهالك �لتي كانت ت�سيب �لنا�ض يف 
�سفرهم قدمياً عرب تي�سري وجود �لطائر�ت و�لقطار�ت �ل�رشيعة ونحو ذلك وما كان يقطع 
يف �أي���ام و�أ�سابيع �سار يقطع يف �ساعات معدودة ب���ل �أ�سبح �ل�سفر بو��سطة �أدو�ت نقل 
جتم���ع �لعدد �لكثري من �لنا�ض يف �لعادة، كالبو�خر و�لطائر�ت، و�ل�سيار�ت �لكبرية، �أو 
�ل�سغرية �لتي تخرج يف قو�فل يف�سل فيها بني �لرجال و�لن�ساء فال يح�سل �ختالٌط ول 

تاأخر،، ويف هذا اأمان للمراأة لأنها لن تكون وحدها يف موطن من املواطن.))10( 
ق���ال �لإمام �لباجي  بعد نقل �أقو�ل �لفقهاء يف �سفر �ملر�أة للحج بدون حمرم: "ولعل 
هذ� �ل���ذي ذكره بع�ض �أ�سحابنا �إمنا هو يف حال �لنف���ر�د و�لعدد �لي�سري، فاأما �لقو�فل 
�لعظيمة و�لطرق �مل�سرتكة �لعامرة �ملاأمونة فاإنها عندي مثل �لبالد �لتي يكون فيها �لأ�سو�ق 

)17)) مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج :6) /)38.
)18))القر�ش���اوي  ،فه���د باهمام انظر فتاوى ور�شائل ال�شيخ عبد الرزاق )/)21ف�شيلة ال�شيخ د. عبد اهلل اجلربين رحمه 

اهلل
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 و�لتجار فاإن �لأمن يح�سل لها دون حمرم ول �مر�أة وقد روي هذ� عن �لأوز�عي".))10(
وم���ع كل �لتط���ور �ملعا�رش ل�سبل �ل�سف���ر �إل �أنه يف �ملقابل كرثت �سب���ل �لف�ساد و �نت�رش 

�لف�ساد بني �لنا�ض مما يزد�د معه خوف �لوقوع يف �ملحظور.

حكم تغريبها بدون املحرم واإن وجد
�لأ�س���ل �أن تغرب �ملر�أة مع �ملحرم و�أن جتته���د يف حت�سيل من ير�فقها من حمارمها، 
و�إذ� تي����رش �ملح���رم ومل يعرت�ض على �خلروج معها لي�ض له���ا �أن ت�سافر للتغريب م�سافة 
�لق����رش بدونه ويتبعها �لإثم برتكه خمتارة  خلرب: ل ت�سافر �ملر�أة �إل ومعها زوج �أو حمرم 
، ويف �ل�سحيحني:  ل يحل لمر�أة توؤمن باهلل و�ليوم �لآخر �أن ت�سافر م�سرية يوم �إل مع 

ذي رحم حمرم ، ولأن �لق�سد تاأديبها فيخرج معها �ملحرم وجوبا. )110(
 وهناك قول �سعيف �أنها تغرب بال حمرم  حتى لو تي�رش ومل يتعذر عقوبة لها وزجر� 

لكنه قول م�ستبعد ملا يرتتب عليه من مفا�سد �أثر من ترك �لتغريب.  

هل يجرب املحرم على اخلروج مع املراأة؟
هناك قوالن يف امل�ساألة:

�لأول: �أن���ه ل يج���رب وهو �لأ�سح  كما ذكر �لنووي قيا�س���ا على مايف �حلج؛ ولأن يف 
�إجباره تعذيب من مل يذنب )111(.

لك���ن هذ� �إذ� مل يكن  حمرمها مملوكا له���ا �أو �أجربها للخدمة مدة �لتغريب فاإنه يجرب 
ل حمالة.))11(

)19)) املنتقى �سرح املوطاأ 7/3)
)1))) انظر : املبدع يف �سرح املقنع :1) /34)

))))) انظر : رو�شة الطالبني :7 /317 ، اأ�شنى املطالب :9) /487املغني لبن فدامة 45/9 املبدع يف �سرح املقنع :1) /34)
)2)))  ، اأ�شنى املطالب :9) /487
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و�لث���اين: يجرب وهو حمكي ع���ن �بن �رشيج من �ل�سافعي���ة، و�إذ� كان للمر�ة �كرث من 
حم���رم �أوحمرم وزوج فاأيهم يجرب يقول �لن���ووي : و�إن قلنا بالجبار وهو حمكي عن 
�ب���ن �رشيج فاجتمع حمرم���ان �أو حمرم وزوج فاأيهما يق���دم ؟ مل يتعر�ض �ل�سحاب. 
قلت: يحتم���ل وجهني كنظائره، �أحدهما: �لقر�ع، و�لث���اين: يقدم باجتهاده من ير�ه، 

وهذا اأرجح )113(.

حكم اأجرة املحرم
�إذ� ت���ربع �ملح���رم بنف�سه وماله فال تتغ���رب �إل مع حمرمها �أم���ا �إذ� تربع ببدنه دون 
مال���ه �أو كان فقري�ً وتكلفة �ل�سفر من �لأمور �ملعتربة �رشعا خا�سة يف هذ� �لع�رش �لذي 
ز�دت في���ه تكاليف �ل�سفر �ملادي���ة و�إن قل عناوؤه �ملادي؛ لذلك جت���ب عليها �أجرة �سفر 
�ملحرم وعليه���ا �أن توؤمن له و�سيلة �ل�سفر �ملنا�سبة من مالها فاإن مل يكن لها مال فيجب 

من بيت املال. 
جاء يف �أ�سنى �ملطالب:  و�أجرته عليها  �إذ� مل يخرج �إل بها؛ لأنها مما يتم بها �لو�جب 

كاأجرة �جلالد ؛ ولأنها من موؤن �سفرها فاإن مل يكن لها مال فعلى بيت �ملال)114(.
و يف �ملغن���ي: ق���ال �أ�سحابنا: وتبذل من مالها لأن هذ� م���ن موؤونة �سفرها وعلى قول 

��سحابنا �إن مل يكن لها مال بذلت من بيت �ملال))11(.
وهناك قول �آخر ل يرى وجوب نفقة �ملحرم على �ملر�أة ؛لأن �لو�جب عليها �لتغريب 
بنف�سها فلم يلزمها زيادة عليه كالرجل، ولأن هذ� من موؤونة �إقامة �حلد فلم يلزمها كاأجرة 

)3))) رو�شة الطالبني :7 /317
)4))) املطالب :9) /488وانظر : رو�شة الطالبني :7 /317مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج :6) /)38

)5))) املغن���ي يف فق���ه الم���ام اأحم���د بن حنب���ل ال�شيباين للمقد�ش���ي :1) /32)وانظر املبدع يف �سرح املقن���ع :1) /34)ال�سرح 
الكبري على منت املقنع :) /44)) جزء 1) - �سفحة 64) )
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�جل���الد، فعلى هذ� تبذل �لجرة من بيت �ملال، وهو �حتمال ذكره يف �ملغني)116(، وهذا 
�أظهر و�أنه ل يجب عليها �أن تدفع �أجرة ملحرمها.)117(

حكم اإقامة املحرم معها
�لأ�س���ل �أن ��سرت�ط �ملح���رم �إمنا هو يف �ل�سف���ر و�لنتقال من بلد �إلى بل���د و�أن بقاء 
�مل���ر�أة يف �لبلد بدون حمرم ل�سفر �ملَْحَرم و�ن�سغاله لي�ض منهياً عنه �إل عند خوف �لفتنة 
و�ملف�سدة و�لتي قد تكون يف بع�ض �لأحو�ل �أعظم يف حال �حَل�رش منها يف حال �ل�سفر 
حت���ى يف بالد �مل�سلمني.ل مانع �أنه يذهب بها، ثم يقف���ل ر�جعاً؛ لأن �لأ�سل �أن �لإمام 
�إذ� غرب �لز�نية �أن ي�سعها يف مكان يوؤمن فيه �لف�ساد، كما لو �سافرت حلاجتها يف بلد، 
فرتكه���ا �ملحرم يف �لبلد عند قر�بتها �أو نحوهم مم���ن ي�سونها، ففي حال �ل�سفر ي�سرتط 
�ملح���رم، �أما �إذ� بقيت و��ستقرت يف مو�سعها بدون حم���رم فرخ�ض فيه غري و�حد من 
العلماء))11(؛ يقول يف �ل�رشح �لكبري: ويخرج مع �ملر�أة حمرمها لي�سكنها يف مو�سع ثم 
�إن �ساء رجع �إذ� �أمن عليها و�إن �ساء �أقام معها حتى يكمل حولها و�إن �أبى �خلروج معها 

بذلت له الجرة. ))11(
ثم �إن �ملغرب يكون حتت �ملر�قبة يف بلد �لتغريب يقول �لإمام �لنووي : ل يعتقل يف 

�ملو�سع �لذي غرب �إليه، لكن يحفظ باملر�قبة و�لتوكيل به)0)1(

)6))) املغني لبن قدامة : 45/9
)7))) �شرح كتاب زاد امل�شتقنع لل�شيخ احلمد :3) /2)

.1(4/32577/com/fkh7anbalye/Web.http://sh.rewayat2 : 8))) �شرح زاد امل�شتقنع لل�شنقيطي(
htm

)9))) ال�سرح الكبري على منت املقنع :) /44)
)21)) رو�شة الطالبني :7 /318 .
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و كذل���ك يختار �لإمام �ملكان �لذي ل تكرث فيه �لف���ن ويحتاط يف �ختيار �ملكان وقد  
ذكر �لروياين  �أنها تغرب و لبد �أن يحتاط  لها �لإمام يف ذلك )1)1(.

حكم التغريب عند تعذر املحرم 
�إذ� تعذر �ملحرم  و�أعوز على �ملر�أة فهل تغرب لأد�ء �لو�جب �أم ي�سقط عنها �حتياطا 

لها اختلفت يف ذلك الأقوال:
-تغ���رب وحدها وهو �ملذهب عند �لإمام �أحمد؛ جاء يف �لن�ساف قوله  فاإن تعذر: 
نفي���ت بغري حمرم وهو �ملذهب قال �لإم���ام �أحمد رحمه �هلل: تنفى بغري حمرم، وجزم 
ب���ه يف �لهد�ية و�ملذهب، وم�سبوك �ملذهب، و�خلال�س���ة، وغريهم، وقدمه يف �ملغني، 

و�ل�رشح، و�لرعايتني، و�حلاوي �ل�سغري. )))1(
 وذكره يف �لرو�سة عن �لروياين قال �لنووي- فيما لو �متنع �ملحرم عن �خلروج - :  

وذكر �لروياين �أنها تغرب، ويحتاط �لمام يف ذلك. )3)1(
-ي�سق���ط عنه���ا �إذ� تعذر، وهو �حتمال عن���د �حلنابلة؛ قال �ملوفق �ب���ن قد�مة: وهذ� 
�لحتم���ال هو �لالئق بال�رشيعة كما ي�سقط �سفر �حلج �إذ� مل يكن لها حمرم؛ فان تغريبها 
على هذه �حلال �إغر�ء لها بالفجور، وتعري�ض لها للفتنة، و خمالفة خرب ر�سول �هلل �سلى 
�هلل علي���ه و �سلم يف �ل�سفر بغري حمرم، و يخ����ض عموم حديث �لنفي بخرب �لنهي عن 

))2)) اأ�شنى املطالب :9) /487 .
)22)) الإن�شاف :5) /348وانظر : املغني يف فقه المام اأحمد بن حنبل ال�شيباين للمقد�شي : 1) /32) الكايف يف فقه ابن 

حنبل :4 /84 و انظر :  ال�شرح الكبري على منت املقنع - ) جزء 1) - �سفحة 64) ) املبدع يف �سرح املقنع :1) /35).
)23)) ويف املذهب ال�شافعي انظر الأم لل�شافعي :6 /45)احلاوى الكبري � املاوردى :3) /418 رو�شة الطالبني :7 /318اأ�سنى 

املطالب :�س:9). 
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�ل�سفر بغري حمرم)4)1( ؛ قال �ملرد�وي: �إنه �حتمال قوي؛جاء يف �لن�ساف: ويحتمل �أن 
ي�سقط �لنفي.قلت : وهو قوي)))1(.

-يوؤخ���ر تغريبها �إلى �أن يتي�رش م���ن يخرج معها ،قاله �لنووي:  قيا�ض ��سرت�ط �ملحرم 
�أن يوؤخر �لتغريب حتى يتي�رش)6)1(.

ويف �أ�سن���ى �ملطالب فيما �إذ� مل جتد من يخ���رج معها:  ويوؤخر حينئذ  تغريبها  �إلى �أن 
يتي�رش قال يف �لكفاية وبه جزم �بن �ل�سباغ)7)1(.

-تنف���ى �إلى ما دون م�سافة �لق�رش، وهو رو�ية لالإمام �أحمد جاء يف �رشح �لزرك�سي 

عل���ى �خلرق���ي:  ومع تعذره هل تنف���ى �إلى م�سافة �لق����رش ملا تقدم، �أو �إل���ى ما دونها، 

حلديث:  ل ت�سافر م�سرية يوم �إل مع ذي حمرم؟ على رو�يتني، هذه طريقة �لقا�سي يف 

�لرو�يتني، و�أبي حممد يف �ملغني، وجعل �أبو �خلطاب يف �لهد�ية �لرو�يتني فيها مطلقاً، 

�ص���واء نفيت م���ع حمرمها اأو بدونه، وتبع���ه على ذلك اأبو حمم���د يف الكايف واملقنع، 

وعك�ض �أبو �لربكات طريقة �ملغني، فجعل �لرو�يتني فيها فيما �إذ� نفيت مع حمرمها، �أما 

بدونه فاإلى ما دونها قوًل  و�حد�ً، كما �فت�ساه كالمه)))1(.
-وهن���اك من يرى �أنها ت�سجن �إذ� �أعوز �ملحرم،  ج���اء يف �رشح كتاب ز�د �مل�ستقنع 
لل�سي���خ �حلمد:  فاإن تع���ذر �ملحرم، �إما لأنه ل حمرم لها �أو لأن �ملحرم �عتذر عن ذلك. 

)24)) املغني يف فقه المام اأحمد بن حنبل ال�شيباين للمقد�شي :1) /32) الكايف يف فقه ابن حنبل :4 /84 و انظر :  ال�سرح 
الكبري على منت املقنع - ) جزء 1) - �سفحة 64)) املبدع يف �سرح املقنع :1) /35)

)25)) الإن�شاف :5) /348
)26)) رو�شة الطالبني :7 /317وانظر : لإقناع ملو�سى احلجاوي :2 /81)

)27)) اأ�شنى املطالب 9) / 487
)28)) �س���رح الزرك�س���ي عل���ى املخت�س���ر اخلرق���ي ل�سم�ص الدي���ن الزرك�س���ي :3 /13)و انظر : املغني يف فقه الم���ام اأحمد بن 

حنبل ال�سيباين للمقد�سي :1) /32)الكايف يف فقه ابن حنبل :4 /84الإن�شاف :5) /346
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فاإنها تغرب يف �ملذهب ولو وحدها، وهذ� �سعيف. ولذ�: فاإن �لقول �لثاين يف �مل�ساألة: 
وه���و �ختي���ار �ملوفق و�بن �لقيم �أنها ل تغرب �إل مبح���رم وذلك ملا يرتتب على ذلك من 
�لفتن���ة وتعر�سها للف�ساد فكونها تغرب ه���ذ� ي�سهل عليها �لعودة �إلى �لفاح�سة. فاإن قيل 

باحلب�ض حينئذ مع �لأمن ففيه قوة و�هلل �أعلم وينظر)))1(.

الرتجيح
 يرتج���ح يل �أنه �إذ� �أعوز �ملحرم يتم تاأجي���ل �لتغريب حتى يتي�رش �ملحرم، و�ل�سافعية 
ي���رون تاجيل حد جلد �لز�ين فيما لو كان �لز�ين مري�س���ا )130(.  وتقدرمدة انتظار توفر 
�ملحرم بتقدير�لقا�سي و�إل فت�سقط عقوبة �لتغريب �إن �أعوز �ملحرم بعد ذلك لأنه قيا�ض 
�ملذهب �حلنبلي يف �سقوط وجوب �حلج عليها عندما ل جتد حمرما يخرج معها فكذلك 
هن���ا ي�سقط عنها وج���وب �لتغريب لعدم �ملحرم وبالنظر يف �مل���اآل وما قد يرتتب على 
تغريبها وحدها من مف�سدة ف�سق���وط �لتغريب يف حالة عدم �ملحرم يكون �سد� لذريعة 
ما قد يتهياأ فيما بعدها من �أ�سباب �إف�سادها. و�سد �لذريعة �أ�سل من �أ�سول �لإمام �أحمد 
و�أ�سحاب���ه)131(، �أم���ا �ل�سافعية و�إن كان���و� ل يرون �سد �لذر�ئع �أ�سال م���ن �أ�سولهم؛ �إل 
�أنه���م يعملونه كثري� يف تفريعاتهم �لفقهية ،ويقع���دون قو�عد و�أ�سول تدخل حتت �سد 

�لذر�ئع؛ مثل �أ�سل جلب �مل�سالح ودفع �ملفا�سد، و�عتبار ماآلت �لأ�سياء))13(.

)29)) �شرح كتاب زاد امل�شتقنع لل�شيخ احلمد :3) /2)
)31)) الأم 6/ 36) رو�شة الطالبني 1)/ 99  وانظر : قواعد و�شوابط عقوبات احلدود والتعازير اإبراهيم الودعان ر�شالة 

دكتوراه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية �س367
))3)) اأعلم املوقعني 3/ 12) ، اأ�شول مذهب الإمام اأحمد3)5 ،�شد الذرائع يف ال�شريعة للربهاين676 ، قاعدة �شد الذرائع 

همال ،�شد الذرائع يف ال�شريعة للربهاين676 ، �سالح النفي�سة �ص6) جملة العدل عدد 6). عمال والإ بني الإ
همال ، �شالح النفي�ش���ة �س5)-6) جملة  عم���ال والإ )32)) املوافق���ات لل�ساطب���ي 5/ 84) -85) ،قاع���دة �ش���د الذرائ���ع بني الإ

العدل عدد 6).
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 ث����م �إن هذ� �لقول تقرتب معه �لأق����و�ل �لأخرى للمانعني من تغريب �ملر�أة مطلقا، 
و�إن لالإم����ام �سجنها يف مكانها �سن����ة كاملة)133(، وله تعزيرها  بعقوب����ة �أخرى منا�سبة 

لتاديبها.

املعمول به يف حماكم اململكة  
�ملعمول ب���ه يف حماكم �ململكة �أنه �إذ� حكم �لقا�سي بتغريب �لز�ين �لبكر فاإن حتديد 

م���كان وكيفية �لتغريب يرتك للجهات �لتنفيذي���ة �ملخت�سة ليت�سنى للجهة �ملنفذة تنفيذه 

بال�س���ورة �ملمكنة تالفيا لإف�ساد �لفتاة �أو �لإ����رش�ر بها ويف �لتنفيذ بالن�سبة للرجل جميع 

�خلي���ار�ت متاحة ب�ساأن تغريبه و�أما �مل���ر�أة فغالبا �إن كانت �أجنبية فاإنها تغرب لبلدها و�إن 

كان���ت �سعودية فتارة تغرب لدى د�ر �لفتيات يف غري مدينة �جلرمية وتارة تغرب باحلب�ض 

عند تعذر وجود �ملحرم.

ج���اء يف تعميم معايل وزير �لعدل رق���م ١٣ / ت / ١088 يف ١٩ / 7 /١4١8 ه� 

حيث جاء �لن�ض �لتايل: 

على رقم ١/ ١٣88 يف ٩ /7 /١4١8   تلقينا خطاب معايل رئي�ض جمل�ض �لق�ساء �لأ

ه���� وم�سفوعه قر�ر جمل�ض �لق�س���اء �لأعلى بهيئته �لعامة رق���م ٣١١ / 4٥ وتاريخ ١8 

على بناء على �ل�سالحيات �ملخولة له  /6 / ١4١8 ه���� �ملت�سمن �أن جمل�ض �لق�ساء �لأ

على بهيئته �لعامة رقم  مبوجب نظام �لق�ساء وبعد �لطلع على قر�ر جمل�ض �لق�ساء �لأ

٣٢٥/ 4٥ يف ١0 / 4 ١4١7 ه� �ملت�سمن �أن �ملجل�ض يرى �لكتفاء ب�سجن �لز�ين �لبكر 

حاديث  مت���ى ثبت عليه �حلد بدل من �لتغريب؛ و باإعادة تاأمل �ملو�سوع �لرجوع �إلى �لأ

)33)) ذكره اللخمي من املالكية حا�شية ال�شاوي على ال�شرح ال�شغري 4 / 457 . 
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�لو�ردة عن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لتغريب و�أقو�ل �لفقهاء رحمهم �هلل - يف 

ذل���ك فاإن �ملجل�ض يق���رر باأن على �لق�ساة �إذ� نظرو� يف ق�سي���ة زنا  �لبكر وثبت موجب 

�حل���د �أن يحكمو� بحد زن���ا �لبكر وهو �جللد و�لتغريب ويرتك م���كان �لتغريب وكيفيته 

للجهات املعنية بذلك. 

الخاتمة

اأهم النتائج
- الأ�صل ا�صتواء الذكر و الأنثى يف العقوبات.

- ماآلت �لأفعال معتربة مق�سودة �رشعاً، وير�عى ذلك يف تغريب �ملر�أة.
- م���ن �لعلماء  »مال���ك و�لأوز�عي« من �أ�سق���ط عقوبة �لتغريب عن �مل���ر�أة مطلقا؛ 

وهوحد من حدود �هلل عندهم.
- �ل�سفر �لو�جب ي�سقط على �ملر�أة �إن مل جتد  �ملحرم �سيانة لها.

- �ل�سفر �ملباح يحرم  بدون حمرم.
- يحرم على �ملر�أة �ل�سفر بال حمرم مع وجوده وتوفر نفقته.

- �لحتياط للمر�أة مبنع �ل�سفر �لو�جب بال حمرم ؛ فمن باب �أولى يف بقية �لأ�سفار.
- يجب على �ملر�أة نفقة �ملحرم مع قدرتها �ملالية.

- يجب على بيت �ملال نفقة �ملحرم عند عجز �ملر�أة.
- ي�سقط �ل�سفر �لو�جب على �ملر�أة يف حالة عدم �لأمن.

- عند �متناع �ملحرم ليجرب.
- تتاأجل عقوبة �لتغريب عند تعذر �ملحرم حتى يتي�رش.
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- يقا�ض �لتغريب على �حلج من حيث �لوجوب ويختلفان من حيث �ملق�سود فتلك 
عبادة وهذه عقوبة، ويف �حلالتني ل ت�سافر �ملر�أة وحدها.

- حماية �ملر�أة ورعايتها مبر�فقة �ملحرم �أمر معترب �رشعا.
- �أ�سقط �لمام �أحمد وجوب �حلج مع عدم �ملحرم و�وجب تغريبها مع عدمه.

- ذهب �ملوفق �بن قد�مة �إلى �سقوط �لتغريب عن �ملر�أة �إذ� مل جتد �ملحرم؛ هو قيا�ض 
مذهب �أحمد ب�سقوط �حلج عنها �إذ� مل جتد �ملحرم.

- مل ي�سقط لإمام �ل�سافعي �حلج عن �ملر�ة �إذ مل جتد �ملحرم.
- وكذلك هنا يف �لتغريب .

- �لق�ساء يف يف �ململكة يطبق �حلدود مبا يحقق مقا�سد �ل�رشيعة.
- معنى �ل�ستيحا�ض تقل�ض يف هذ� �لع�رش يف ظل  ثورة و�سائل �لتو��سل و�رشعتها.
- ل مينع �أن �ل�رشيعة ت�رشك �ملحرم يف عقوبة �لتغريب لأنه ل يقع زنا �ملر�أة �إل بنوع 

من تفريط �أهلها وهذ� �أبلغ يف تعظيم حدود �هلل، وزجر �لنا�ض عن �لت�ساهل فيها.
- يتاأك���د �حتياط �لإم���ام يف تغريب �ملر�أة م���ع ف�ساد �لزمان وك���رثة و�سائل �لفجور 

و�لإغر�ء باملر�أة.


