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ملخص البحث
ال�شجن من العقوبات التعزيرية التي اأقرها ال�شرع حفظًا للمجتمع 
من انت�شار اجلرمية واحلد من وقوعها والذي يعد من العقوبات ال�شالبة 
للحري��ة. ولهتمام الإ�شالم ب�ش��اأن املراأة وحفظ كرامته��ا ومراعاتها 
حت��ى يف جمال العقوبة، من هذا املنطل��ق انبثقت فكرة الباحثة بهذه 
الدرا�ش��ة وخا�شة بعد تلقيها عددًا من الأ�شئلة من عدد من العامالت 
يف اأح��د ال�شجون، وتهدف يف هذه الدرا�شة اإلى بيان حقيقة ال�شجن، 
وحكم �شجن املراأة و�شوابطه، ومعرفة الأحكام اخلا�شة بال�شجينة مع 

تاأ�شيلها ال�شرعي. 

وخل�ش��ت يف هذه الدرا�ش��ة اإلى نتائج خل�شته��ا يف 14 نقطة وخم�س 
تو�شيات.
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املقدمة 

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�ص���اة و�ل�ص���ام على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه ومن 
تبعهم باإح�صان �إلى يوم �لدين، �أما بعد:

فقد جاءت �ل�رشيعة �لإ�صامية كافلة جميع �صوؤون �حلياة، وقامت على حفظ �مل�صالح 
و�ل�رشوريات �خلم�ض وهي �لدين، و�لنف�ض، و�لعقل، و�لعر�ض، و�ملال، و�صمنت ذلك 
يف �إطار من �لعدل و�لتنظيم �لذي يحفظ �أود �ملجتمع و�صامته من �لظلم و�لتعديات.

وملا كان لت�رشيع �حلدود و�لتعزير�ت و�إقر�ر �لعقوبات رحمة يف �خللق و�إح�صاناً لهم، 
وكان �ل�ص���جن من �لعقوب���ات �لتعزيرية �لتي �أقرها �ل�رشع حفظ���اً للمجتمع – باأفر�ده 
رجاًل ون�ص���اء – من �نت�صار �جلرمية و�حلد من وقوعها و�لذي ُيعّد من �لعقوبات �ل�صالبة 
للحرية، �إل �أنه ظهر �هتمام �لإ�ص���ام ب�ص���اأن �ملر�أة وحفظ كر�مته���ا ومر�عاتها حتى يف 
جمال �لعقوبة، �إذ �لأ�ص���ل ت�ص���اوي �لرجال و�لن�ص���اء يف �لأحكام �ل�رشعية �إل ما ورد 
�لدليل �ل�رشعي بتخ�صي�صه، من هذ� �ملنطلق بد�أت فكرة �لبحث و�لكتابة يف مو�صوع: 
"�لأحكام �لفقهية �خلا�ص���ة باملر�أة �ل�صجينة"؛ وبخا�صة بعد تلقي بع�ض �لأ�صئلة من عدد 
من �لعامات يف �أحد �ل�ص���جون، فقمت بالتو��ص���ل و�للقاء معه���ن للتعرف على �أهم 
�لأحكام �لتي تخت�ض بها �ملر�أة عن �لرجل يف �ل�ص���جون، و�أجريت بع�ض �لت�ص���الت 
ببع�ض �لق�ص���اة، و�لدخول على موقع �ملديرية �لعامة لل�ص���جون ووز�رة �لعمل وغريها 
للتعرف على �لأنظمة و�للو�ئح و�لو�قع �ملعمول به؛ فعزمت على �لبحث و�لكتابة رغبة 
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يف معرفة �لأحكام �ل�رشعية �خلا�ص���ة بال�صجينة و�إفادة �ملخت�صني بهذ� �ملجال، �صائلة �هلل 
–تعالى- �أن يجعل هذ� �لعمل خال�صاً لوجهه �لكرمي.

اأ�شباب اختيار املو�شوع:
1-�أهمية �ملو�صوع �ل�صابقة حيث مل يفرد ببحث �أو موؤّلف م�صتقل ومل ين�ض �لفقهاء 

– رحمهم �هلل تعالى – على جميع م�صائله.
2-�لرغب���ة يف معرفة �لأحكام �خلا�ص���ة و�إبر�ز �هتمام �لإ�ص���ام بحفظ كر�مة �ملر�أة، 

وتاأ�صيل هذه �لأحكام �لتاأ�صيل �ل�رشعي.
3-تلقي بع�ض �لأ�صئلة من بع�ض �ل�صجينات و�ملعامات يف �ل�صجون.

الهدف من البحث:
يهدف هذ� �لبحث �إلى بيان حقيقة �ل�ص���جن، وحكم �صجن �ملر�أة و�صو�بطه، ومعرفة 
�لأحكام �خلا�ص���ة بال�ص���جينة مع تاأ�صيلها �لتاأ�ص���يل �ل�رشعي، وميكن لهذ� �لبحث �إفادة 

وم�صاعدة �ملخت�صني يف هذ� �ملو�صوع.

الدرا�شات ال�شابقة:
بعد �لبحث و�لتحري مل �أجد من �أفرد هذ� �ملو�صوع ببحث م�صتقل �أو كتاب موؤلف، 
وغاية ما وجدته من بحوث فيه هي خا�صة بالدر��صات �لجتماعية ولي�صت �أحكاًما فقهية.

خطة البحث:
ي�صتمل �لبحث على: مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.
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منهج البحث:
- �لعتماد على �مل�صادر �ملعتربة يف �لفقه مع �لطاع و�ل�صتفادة من كتب �ملعا�رشين 

و�ملو�قع �ملخت�صة يف �ملجال.
- ت�صوير �مل�صاألة �إذ� �حتاجت �إلى ت�صوير.

- ذكر �لأقو�ل يف �مل�صاألة �إذ� كانت حمل خاف مع �لقت�صار على �ملذ�هب �لفقهية 
�لأربعة، وذكر �لأدلة، و�ملناق�صات، و�لرتجيح و�أ�صبابه.

- تخريج �لنازلة على ما ي�صبهها و�لجتهاد يف تاأ�صيلها �لتاأ�صيل �ل�رشعي.
- عند �لتوثيق �قت�رش على ذكر �ملرجع مع �جلزء و�ل�ص���فحة م�صبوقاً بكلمة ينظر �إذ� 
مل يكن �لنقل بني عامتي تن�ص���ي�ض، مع �إ�صافة ��صم �ملوؤلف �إذ� كان �ملرجع من �لكتب 

�ملعا�رشة.
- عزو �لآيات ل�صورها من �لقر�آن �لكرمي مع بيان رقم �لآية.

- تخريج �لأحاديث و�لآثار من م�صادرها �لأ�صيلة.
هذ� و��صاأل �هلل –تعالى- �لإخا�ض و�لتوفيق يف �لقول و�لعمل، و�أن يتجاوز عن ما 
ح�صل يف �لبحث من جو�نب �لتق�صري و�لزلل، و�حلمد هلل رب �لعاملني و�صلى �هلل على 

نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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التمهيد

تعريف السجن ومشروعيته

وفيه مطلبان:
املطلب األول: تعريف السجن

 و�لألفاظ ذ�ت �ل�صلة به:
ال�شجن يف اللغة:

�ل�ص���ني و�جليم و�لنون: �أ�صل و�حد، م�صدر من �َصَجن، و�ل�َصجن يفتح �ل�صني مبعنى 
حب�ض، وبك�رشها: �ملكان �لذي يحب�ض فيه �لإن�ص���ان، قال تعالى يف ق�ص���ة يو�صف عليه 

�ل�صام: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک چ يو�صف: 33  )1(.
ويقال للرجل: �ص���جني وم�صجون، و�جلمع: �ص���جناء و�صجنى، ويقال للمر�أة: �صجني 

و�صجينة وم�صجونة))(.
ال�شجن يف ال�شطالح:

بع���د �لطاع على كتب �لفقه���اء مل �أقف على تعريف خا�ض لل�ص���جن �إل ما ذكره 
�لكا�صاين و�صيخ �لإ�صام �بن تيمية – رحمهما �هلل تعالى – قال �لكا�صاين: "�إن �ملحبو�ض 

)1) ينظر:  مقايي�ص اللغة �ص 506، ول�صان العرب 19/3، وخمتار ال�صحاح �ص145.
)2) ينظر: القامو�ص املحيط �ص1204.
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ممنوع من �خلروج �إلى �أ�صغاله ومهماته �لدينية و�لدنيوية")3(.
وقال �ص���يخ �لإ�ص���ام: "�حلب�ض �ل�رشعي لي�ض هو �ل�ص���جن يف مكان �صيق و�إمنا هو 
تعويق �ل�ص���خ�ض ومنعه من �لت�رشف بنف�ص���ه، �ص���و�ء كان يف بيت �أو م�ص���جد �أو كان 

بتوكيل نف�ض �خل�صم �أو وكيل �خل�صم عليه")4(.
وُيلحظ على هذه �لتعريفات �أنها عامة فيدخل فيها: �لنفي لأن �لنفي نوع من �لتعريف، 
ويدخل فيها كل ما فيه منع من �لت�رشف حتى لو بقي يف �لبيت �أو �مل�صجد، فيفهم منها: �أنه 
لي�ض من لو�زم �ل�ص���جن �ل�رشعي كونه يف بنيان خا�ض معّد لذلك، وهذ� �أعم من �ملعنى 

�ملتعارف عليه �لآن حيث يطلق �ل�صجن على: تنفيذ �حلكم يف مكان معد للحب�ض))(.
ولذ� فاإنه ميكن �أن ُيعرف �ل�ص���جن يف �ل�ص���طاح مبا عرفه بع�ض �ملتاأخرين، من �أنه: 
"حجز �ملحكوم عليه يف مكان من �لأمكنة ومنعه عن �لت�رشف بنف�صه، ��صتظهار�ً لأمره 

�إذ� �صك فيه، �أو خوفاً من هربه �إذ� �أ�رش، �أو ل�صتيفاء �لعقوبة منه")6(.
وُعّرف باأنه: "�جلز�ء �ملقرر على �ل�ص���خ�ض لع�ص���يانه �أمر �ل�صارع بتعويقه ومنعه من 

�لت�رشف بنف�صه ح�صاً كان �أو معنى مل�صلحة �جلماعة �أو �لفرد �إ�صاحاً �أو تاأديباً"))(.
فهذه �لتعريفات توؤدي �ملعنى �حلقيقي �ل�صطاحي لل�صجن بعبارة �أخ�ض ل�صيما �أن 

�حلب�ض يف �ل�صجن �أو �لبيت غري و�رد بهذ� �ملعنى.
الألفاظ ذات ال�شلة:

1 – �حلب�ض: �حلاء و�لباء و�ل�صني �أ�صل �لكلمة، يقال: حب�صته جميعاً، و�حلب�ض، �ملنع 

)3) بدائع ال�صنائع 174/7، فدل قوله على: اأن احلب�ص هو املنع من اخلروج اإلى مهماته.
)4) جمموع الفتاوى 35/ 398، وكذا عرفه تلميذه ابن القيم يف الطرق احلكمية �ص102.

)5) ينظر: اأحكام ال�صجن ومعاملة ال�صجناء، يف الإ�صالم، حل�صن اأبو غدة �ص39.
)6) العقوبات التفوي�صية واأهدافها يف �صوء الكتاب وال�صنة، للهيبي �ص126.

)7) ال�صجن وموجباته يف ال�صريعة الإ�صالمية، للجريوي 38/1.
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و�لوقف، و�حلب�ض: �صد �لتخلية))(.
ومل يفرق �ل�رشع بني �ل�صجن و�حلب�ض يف �لدللة، لأنهما مبعنى �ملنع و�لتعويق، قال 

تعال���ى: چ ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  چ يو�ص���ف: 2٥، وقال �ص���بحانه: چ ڱ  ں  ں  

ڻ   ڻ  ڻ  چ �ملائدة: 1٠٦ .
وعلى ه���ذ�: فيطلق �ل�َص���جن بالفتح وير�د ب���ه �حلب�ض �لذي معن���اه �لتعويق و�ملنع، 
و�ل�ِص���جن بالك�رش وير�د به مكان �حلب�ض، وقد ت�صتعمل كلمة �حلب�ض مبعنى �لعقوبة وهو 

�ملتبادر �إلى �لذهن غالباً ول حرج يف ذلك.
2 – �لوقف: �لو�و و�لقاف و�لفاء �أ�ص���ل و�حد يدل على متكث يف �صيء، ثم يقا�ض 

عليه، ومنه: وقفت �أقف وقوفاً)9(، فالوقف يف �للغة: مبعنى �ملنع و�حلب�ض)11(.
و�ملوقوف عند �لفقهاء: �لعني �ملحبو�ص���ة، �إما على ملك �لو�قف، و�إما على ملك �هلل 

تعالى، و�لو�قف: �حلاب�ض لعينه)11(.
فالعاق���ة ظاه���رة يف �للغة و�ل�ص���طاح بني �لوق���ف و�حلب����ض، �إل �أن �لوقف يف 

�ل�صطاح يطلق على �لأعيان.
و�أما �لتوقيف و�لوقف يف ��ص���طاح �لقانون فري�د به: حالة �ل�ص���جناء �لذين مل يبت 

�لق�صاء يف �أحكامهم لعدم جتاوزهم مرحلة �لتهام))1(.
3 – �حلجر: بفتح �حلاء و�صكون �جليم: �ملنع، يقال: حجر عليه يحجر َحْجر�ً وُحجر�ً 

)8) ينظر:  مقايي�ص اللغة �ص293، ول�صان العرب 19/3.
)9) ينظر:  مقايي�ص اللغة، �ص1103.

)10) ينظر: التعريفات للجرجاين �ص202، والقامو�ص الفقهي، ل�صعد اأبو جيب �ص385.
)11) ينظر: القامو�ص الفقهي �ص385.

)12) ينظر: اأحكام ال�صجن ومعاملة ال�صجناء �ص41 – 42 .
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وحجر�ناً: �أي منع منه)13(.
و�حلجر يف ��ص���طاح �لفقهاء يطلق على:"منع �لإن�ص���ان من �لت�رشف يف ماله")14(، 
فالعاقة بينه وبني �حلب�ض �أو �ل�ص���جن، �أن �حلجر �أخ�ض �إذ به مينع �لإن�صان من �لت�رشف 

من ماله، �أما �ل�صجن فاملنع يكون فيه تعويقاً لل�صخ�ض نف�صه.
4 – �حلجز: م�ص���در من �لفعل: حجز، وَحَجزه، يحج���زه حجز�ً، منعه، و�حَلْجز: 

�لف�صل بني �ل�صيئني))1(.
فه���و بهذ� �ملعنى يتفق مع �حلب����ض �إلى �أنه ير�د يف �ل�ص���طاح �لقانوين: "�لإيقاف 
�لتحفظي، وهو و�ص���يلة �أمن يتافى بها �قرت�ف جر�ئم جديدة، وقد تكون �صماناً لتنفيذ 

�لعقوبة �أو طريقة لتوفري �صدق �صري �لبحث")16(.
٥ – �لأ�رش: �لهمزة و�ل�ص���ني و�لر�ء �أ�صل و�حد، وقيا�ض مطرد وهو �حلب�ض، من ذلك 

�لأ�صري، وكانو� ي�صدّونه بالقيد وهو �لإ�صار، ف�صمي كل �أخيذ و�إن مل ي�رش: �أ�صري�ً))1(.
فهو بذلك نوع من �أنو�ع �حلب�ض، فكل حمبو�ض بقيد يقال له: �أ�صري))1(.

٦ – �لنف���ي: �لنون و�لفاء و�حلرف �ملعتل، �أ�ص���ل يدل على تعرية �ص���يء من �ص���يء 
و�إبعاده منه، فالنفي يف �للغة: �لطرد و�لإبعاد)19(.

)13) ينظر: ل�صان العرب 3/ 57.
)14) املغني 6/ 593.

)15) ينظر: ل�صان العرب 3/ 61.
)16) اأحكام ال�صجن ومعاملة ال�صجناء �ص45، نقاًل عن جملة الإجراءات التون�صية.

)17) ينظر:  مقايي�ص اللغة �ص78.
)18) ينظر: القامو�ص املحيط �ص437، مادة اأ�صر.

 واأ�ص���رى احل���رب يف الع���رف املعا�ص���ر: ه���م الذين يقب�ص عليه���م من قبل العدو يف حال���ة احلرب، ويكونون ع���ادة من اأفراد 
الق���وات امل�صلح���ة النظامي���ة، والأف���راد الذي���ن يرافق���ون القوات امل�صلح���ة يف مهمات معين���ة، ينظر: الأ�ص���رى حقوقهم 

وواجباتهم اأحكامهم، لنا�صر عبداجلواد �ص17.
)19) ينظر: مقايي�ص اللغة �ص1039، ول�صان العرب 14/ 347.
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وعن���د بع�ض �لفقهاء)1)(: يطلق وير�د ب���ه �حلب�ض، لأن �لنفي من جميع �لأر�ض حمال 
و�إلى بلد �آخر فيه �إيذ�ء لأهلها، وهو لي�ض نفياً من �لأر�ض بل بع�صها، ولأن �ملحبو�ض يف 

حقيقته مبنزلة �ملخرج من �لدنيا.
7 – �لعتقال: م�صدر من �لفعل عقل، و�جلمع: عقول، و�لعتقال: �لإم�صاك و�حلب�ض، 
والعقال: الرباط الذي يعقل به، ويقال: اعتقل ل�سانه: اأي حب�س ومل يقدر على الكالم)1)(.

و�خلا�صة مما �صبق: �أن جميع �لألفاظ �ملذكورة لها �صلة بال�صجن �أو �حلب�ض، وهي نوع 
من �أنو�عه على �ختاف بع�ض �لألفاظ عند �لقانونني، فقد ت�ص���تخدم بع�صها كالتوقيف 
و�لعتقال مبا كان قبل �ملحاكمة �أو ملدة ق�صرية، و�جلامع بني �لألفاظ هو: تعويق �ل�صخ�ض 

من �لت�رشف بنف�صه ومن عمل م�صاحله.

املطلب الثاني: األصل يف مشروعية السجن

 �لكتاب، و�ل�صنة، و�لإجماع، و�ملعقول.
�أما �لكتاب: فقد ��ص���تدل �لعلماء على �أ�صل م�رشوعية �ل�صجن بقوله تعالى:  چ ٱ  
ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  چ �لن�صاء: 1٥ .

وجه �لدللة: �أن �هلل تعالى �أمر باإم�ص���اك �لن�ص���اء �لاتي فعلن �لفاح�ص���ة يف �لبيوت 
وحب�صهن حتى �ملوت وكان ذلك يف �صدر �لإ�صام)))(.

)20) كاحلنفي���ة وبع����ض ال�سافعي���ة واحلنابل���ة. ينظر: املب�سوط 45/9، وحتف���ة الفقهاء 156/3، واحل���اوي الكبري 186/13، 
والإن�صاف 261/10.

)21) ينظر: القامو�ص املحيط �ص1336، 1337، مادة عقل، ول�صان العرب 327/9.
)22) ينظر: اأحكام القراآن، للج�صا�ص 42/3.
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ّ

وللعلماء يف ن�صخ هذه �لآية �أقو�ل)3)(.
2 – قول���ه تعال���ى:  چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ �ملائدة: 33.
وج���ه �لدللة: ن�ص���ت هذه �لآية عل���ى �أن �إحدى عقوبات قط���اع �لطريق: �لنفي من 
�لأر�ض، وقد ذهب جماعة من �أهل �لعلم على �أن �ملر�د به �ل�ص���جن؛ لأنه نفي من �ص���عة 

�لدنيا على �صيق �ل�صجن، ف�صار �مل�صجون كاأنه منفي من �لأر�ض)4)(.
و�أما �ل�صنة: فقد وردت �أحاديث ووقائع كثرية يف م�رشوعية �حلب�ض �أو �ل�صجن منها:

�أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  حب�ض رجًا يف تهمة)))(.
وهذ� يدل على جو�ز �حلب�ض لوقوعه منه �صلى �هلل عليه و�صلم .

حديث �أبي هريرة ر�ص���ي �هلل عنه قال: "بعث �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم خيًا ِقَبِل 
جند، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن �أثال، فربطوه ب�ص���ارية من �ص���و�ري 

)23) القول الأول: اأنها من�صوخة اأي: اأن احلب�ص من�صوخ، واختلفوا هوؤلء على قولني: 
اأنها من�صوخة باجللد اأو الرجم.- 1
اأن احلب�ص ن�صخ يف الزنا فقط باجللد اأو الرجم وبقي م�صروعاً يف غري ذلك .- 2

الق���ول الث���اين: اأن الآي���ة مل تن�صخ واإمنا ف�ص���رت وبينت، لأن الن�صخ يكون يف القولني املتعار�صني م���ن كل وجه، واأما اإذا كان 
احلك���م حم���دوداً اإل���ى غاية، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فلي�ص بن�ص���خ، لأنه كالم منتظم مت�صل مل يرفع ما بعد، ما 
قبله ول اعرتا�ص عليه، وال�صحيح: اأنها من�صوخة حكماً وبقيت تالوة، ينظر: تف�صري القراآن العظيم 696/1، واأحكام 

القراآن للج�صا�ص 42/3 – 43، واأحكام القراآن لبن العربي 406/1.
)24) ينظر: اأ�صواء البيان 2/ 80.

)25) اأخرجه الرتمذي يف ال�صنن �ص443، كتاب: الديات، باب ما جاء يف احلب�ص يف التهمة، وقال: "حديث ح�صن" واأخرجه 
اأب���و داود يف ال�ص���نن ����ص521، كت���اب الأق�صية، ب���اب: يف الدين هل يحب�ص ب���ه، والن�صائي يف ال�صنن ����ص672، كتاب: قطع 
ال�ص���ارق، ب���اب: امتحان ال�صارق بال�صرب واحلب�ص، قال الزيلعي يف ن�صب الراية 310/3: "زاد الرتمذي والن�صائي: ثم 
خلي عنه، قال الرتمذي: حديث ح�صن، رواه احلاكم يف امل�صتدرك، وقال �صحيح الإ�صناد ومل يخرجاه، وله �صاهد من 

حديث اأبي هريرة ". 
 وقال ابن القيم يف الطرق احلكمية �ص102: "�صحيح".
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�مل�صجد")6)( �حلديث.
 وجه �لدللة:يف �حلديث دللة على �أن ثمامة ظل مربوطاً ب�صارية من �صو�ري �مل�صجد 
م���دة تزي���د على يومني، قال �لن���ووي – رحم���ه �هلل -: "ويف هذ� جو�ز ربط �لأ�ص���ري 

وحب�صه")))(.
3 – قول �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم: "مط���ل �لغني ظل���م")))(، ويف رو�ية: "يل 

�لو�جد ظلم يحل عر�صه وعقوبته")9)(.
وجه �لدللة: �أن �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم جعل مطل �لغني فيه من �لظلم ما يبيح 
�لعقوبة، و�حلب�ض �أو �ل�ص���جن من جملة �لعقوبة، قال �ل�ص���وكاين: "و��صتدل باحلديث 
عل���ى ج���و�ز �حلب�ض ملن عليه �لدين حتى يق�ص���يه �إذ� كان قادر�ً على �لق�ص���اء تاأديباً له، 

وت�صديد�ً عليه �إذ� مل يكن قادر�ً")31(.
ونحوها من �لأحاديث �لتي تدل على وقوع �حلب�ض من �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�صلم 

يف �مل�صجد �أو �لبيت ونحوه.
و�أما �لإجماع: فقد �أجمع �ل�ص���حابة ومن بعدهم على م�رشوعية �حلب�ض، فقد حب�ض 

)26) اأ�صل���ه يف �صحي���ح البخ���اري، كتاب: املغازي، باب وفد بني حنيفة، حديث رقم 2423، وم�صلم  كتاب: اجلهاد، باب: ربط 
الأ�صري وحب�صه، حديث رقم1764.

)27) �صرح النووي على �صحيح م�صلم 12/ 308.
)28) اأخرج���ه البخ���اري يف ال�صحي���ح، كت���اب: ال�صتقرا�ص، باب مطل الغني ظلم، حديث رق���م  2400،  وم�صلم يف ال�صحيح، 

كتاب: امل�صاقاة، باب: حترمي مطل الغني،حديث رقم1564.
)29) اأخرجه البخاري معلقاً يف ال�صحيح، كتاب: ال�صتقرا�ص، باب: ل�صاحب احلق مقال 118/3، واأبو داود يف ال�صنن، كتاب 
الأق�صية، باب: يف احلب�ص يف الدين وغريه313/3برقم3628، وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح 5/ 79: "و�صله اأحمد 
واإ�صح���اق يف م�صنديهم���ا واأب���و داود والن�صائ���ي من حدي���ث عمرو بن ال�صريد ب���ن اأو�ص الثقفي عن اأبي���ه بلفظه واإ�صناده 

ح�صن".
)30) نيل الأوطار 287/5.
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ّ

�خللفاء �لر��صدون و�لق�صاة ومن بعدهم فكان ذلك �إجماعاً)31(.
و�أم���ا �ملعقول: فال�رشورة و�حلاجة تقت�ص���ي �لأخذ به، لأن �ملته���م قد يكون جمهول 
�حلال ل يعرف برب ول فجور، فهذ� يحب�ض حتى ينك�صف حاله ول ي�صيع �حلق، و�أما �إن 

كان �ملتهم معروفاً بالف�صاد و�جلرمية ونحو ذلك فحب�صه �أولى))3(.
ولأن يف �حلب�ض م�ص���الح كثرية يف مقدمتها �إبعاد �ملجرمني عن �ملجتمع وكف �أذ�هم 
ع���ن �لنا����ض، و�حليلولة بينهم وب���ني �إف�ص���ادهم يف �لأر�ض مبا ي�ص���من للمجتمع �لأمن 

و�ل�صتقر�ر)33(.

املبحث األول

سجن املرأة: حكمه، وضوابطه، وأسبابه

وفيه مطالب:
املطلب األول: حكم سجن املرأة

�لأ�صل يف �صجن �ملر�أة �أنه مباح عند �حلاجة �إليه كالرجل، وقد ن�ض �لفقهاء –رحمهم 
�هلل- على ذلك يف مو��صع عدة، �إذ �لأ�صل �مل�صاو�ة يف �لأحكام بني �لرجل و�ملر�أة ما مل 

يرد دليل على تخ�صي�ض �أحدهما عن �لآخر.

)31) نق���ل الإجم���اع: الزيلع���ي احلنف���ي يف تبي���ني احلقائق 179/2، وينظ���ر: نيل الأوط���ار 180/7، وفتح الب���اري 76/5. ويف 
كت���ب الفقه���اء ما يدل على م�صروعية احلب�ص، واأكرث ما يوردون تفا�صي���ل ذلك يف اأبواب الق�صاء والتعزير والتفلي�ص، 
ينظ���ر: بدائ���ع ال�صنائ���ع 173/7، وحا�صية ابن عابدي���ن 490/4 و93/6 و450/7، وبداية املجتهد 284/2 – 285، ورو�صة 
الطالب���ني 505/5، ومغن���ي املحت���اج 214/2، والإقناع يف حل األفاظ اأبي �صج���اع 524/2، واملغني 570/6، والإف�صاح 38/1، 

و�صرح منتهى الإرادات 750/3.
)32) ينظر: الطرق احلكمية �ص101 – 104.

)33) ينظر: اأحكام التعزير، ل�صعبان الكومي �ص194.



األحكام الفقهية الخاصة باملرأة السجينة 

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
ـ 46 ـ

قال �ل�رشخ�ص���ي – رحمه �هلل -: "ثم �حلب�ض م�رشوع يف حق كل من رجع عما �أقر به 
كما يف �صائر �حلقوق")34(.

وقال يف مو�صع �آخر: "ول تقتل �ملرتدة ولكنها حتب�ض وجترب على �لإ�صام عندنا"))3(.
وكذ� جاء يف حتفة �لفقهاء: "حتب�ض وجترب على �لإ�صام")36(.

وجاء يف �ملدونة: "قال �ص���حنون: قلت: �أر�أيت �لن�ص���اء هل يحب�ص���ن يف �لق�صا�ض 
و�حلدود يف قول مالك؟ قال: نعم"))3(.

وقال �لنووي – رحمه �هلل -: "حتب�ض �حلامل يف �لق�صا�ض �إلى �أن ميكن �ل�صتيفاء"))3(.
وقال �بن قد�مة – رحمه �هلل -: "و�إن لعن ونكلت �لزوجة عن �للعان خلي �ص���بيلها 

وحلقه �لولد ذكره �خلرقي، وعن �أحمد: �أنها حتب�ض حتى تقر �أوتاعن")39(.
الأدل�ة:

��ص���تدل �لفقهاء على م�رشوعية �حلب�ض للمر�أة مبا �ص���بق ذكره م���ن �لأدلة �لعامة على 
م�رشوعية �ل�صجن، و�أما �لأدلة �خلا�صة فهي:

پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعال���ى:  قول���ه   –  1
پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹچ 

�لن�صاء: 1٥.

ذكر �ملف�رشون: �أن هذ� �لإم�ص���اك و�حلب�ض يف �لبيوت كان يف �صدر �لإ�صام قبل �أن 

)34) املب�سوط 10/ 110.

)35) املب�سوط 10/ 108.
.309 /3 (36(

.61 /4 (37(
)38) املجموع 9/ 226.

)39) ال�صرح الكبري 9/ 37.
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يكرث �جلناة فلما كرثو� وخ�صي قوتهم �تخذ لهم �ل�صجن)41(.
2 – ذكر �بن ه�ص���ام يف �ل�ص���رية �لنبوية �أن �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�صلم �تخذ حلجز 
�لن�صاء مكاناً ُمعد�ً عند باب م�صجده عليه �ل�صاة و�ل�صام، وذلك يف ق�صة �أ�رش �صفانة 
�بنة حامت �لطائي)41(، مع �أنه �ص���لى �هلل عليه و�صلم مل يتخذ �صجناً خم�ص�صاً يف عهده، 

فدل على ذلك على جو�ز حب�ض �لن�صاء عند �حلاجة �إلى ذلك.
3 – ع���ن �ب���ن عبا�ض – ر�ص���ي �هلل عنهما – ق���ال: "ل تقتل �لن�ص���اء �إذ� �رتددن عن 

�لإ�صام ولكن يحب�صن ويدعني �إلى �لإ�صام ويجربن عليه"))4(.
وجه �لدللة: يف �لأثر ما يدل على جو�ز حب�ض �لن�صاء.

)40) ينظر: تف�صري القرطبي 82/5، وتف�صري البغوي 181/2.
)41) ج���اء يف ال�ص���رية النبوي���ة: "ق���ال عدي بن ح���امت، وتخالفني خيل ر�صول اهلل �صلى اهلل علي���ه و�صلم    فت�صيب ابنة حامت 
فيمن اأ�صابت، فقدم بها اإلى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم    يف �صبايا من طيء – وقد بلغ ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم    هربي اإلى ال�صام – قال: فجعلت بنت حامت يف حظرية بباب امل�صجد، كانت ال�صبايا يحب�صن فيها، فمر بها ر�صول 
اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�صل���م    فقام���ت اإليه وقالت: يا ر�ص���ول اهلل، هلك الوالد، وغاب الوافد فام���نن علي من اهلل عليك، 
ق���ال: وم���ن واف���دك؟ قالت: ع���دي بن حامت، قال: الف���ار من اهلل ور�صوله؟ قال���ت: ثم م�صى ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم    وتركني، حتى اإذا كان من الغد مر بي وقلت له مثل ذلك، وقال يل مثل ما قال بالأم�ص، حتى اإذا كان بعد الغد 
وقد يئ�صت منه، فاأ�صار اإيّل رجل من خلفه اأن قومي فكلميه فقمت اإليه وقلت مثل ما قلت، فقال �صلى اهلل عليه و�صلم    

: قد فعلت، فال تعجلي بخروج حتى جتدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك اإلى بالدك ثم اآذنيني ... ". 
ينظر: ال�صرية النبوية لبن ه�صام 579/2، والبداية والنهاية 620/5. 

)42) اأخرجه ابن اأبي �صيبة يف امل�صنف 442/6 برقم 32773، باب: ما قالوا يف املرتد عن الإ�صالم، واأخرج نحوه الدارقطني 
يف ال�ص���نن 275/4 كت���اب: احل���دود والديات وغريه برقم 3458، قال ابن حجر يف فتح الباري 268/12: "رواه اأبو حنيفة 
ع���ن عا�ص���م ع���ن اأبي رزين عن اب���ن عبا�ص، اأخرجه ابن اأبي �صيبة والدارقطني وخالف���ه جماعة من احلفاظ يف املنت"، 
ق���ال الزيلع���ي يف ن�ص���ب الراية 457/3: "روى ابن اأبي �صيب���ة يف م�صنفه وذكر الأثر ثم قال: "ورواه حممد بن احل�صن 
يف كت���اب الآث���ار اأخربنا اأبو حنيفة ب���ه. ورواه عبدالرزاق يف م�صنفه يف اأواخر الق�صا�ص. ورواه الدارقطني يف �صننه اإل 
اأن قال: عن الثوري عن اأبي حنيفة عن عا�صم فليحرر ذلك، ثم اأ�صند الدارقطني ويحيى بن معني قال: كان الثوري 
يعي���ب عل���ى اأب���ي حنيفة حديثاً كان يرويه، ومل يروه غري اأبي حنيفة عن عا�صم عن اأبي رزين، ثم اأخرجه الدارقطني 
عن اأبي مالك النخعي عن عا�صم بن اأبي النجود به"، قال ابن الهمام يف فتح القدير 389/4: "فزال انفراد اأبي حنيفة 

الذي ادعاه الثوري". 
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املطلب الثاني: ضوابط سجن املرأة

حر�ص���ت �ل�رشيعة �لإ�صامية على حماية �ملر�أة، وحفظ كر�متها، وحقوقها، وعر�صها 
يف جمي���ع �لأحو�ل، ومع �إباحة �ل�ص���جن لها عن���د �حلاجة �إليه، جعلت لهذ� �ل�ص���جن 

�سوابط، و�رشوط، هي :
1 – �إفر�د �لن�صاء يف �صجن منف�صل عن �صجن �لرجال، ن�ض �لفقهاء – رحمهم �هلل-

على هذا ال�رشط)43(؛ وذلك ملا يرتتب على االختالط من الف�ساد.
قال �ل�رشخ�ص���ي – رحمه �هلل -: "وينبغي �أن يكون حمب�ض �لن�ص���اء يف �لّدين على 

حده ول يكون معهن رجل حتى ل يوؤدي �إلى فتنة")44(.
وجاء يف �لتاج و�لإكليل))4(: "وحب�ض �لن�ص���اء مبو�ص���ع ل رجال فيه، و�لأمني عليهن 

�مر�أة ماأمونة".
من هذ� يقال: �إذ� ثبت �أن �جلمع يف �ل�ص����جون بني �لرجال و�لن�ص����اء يوؤدي �إلى �لف�ص����اد 
�ملحرم فا نز�ع يف حرمته، و�إذ� كان �لأمر كذلك فمن �لو�جب �إفر�د كل �صنف من �لرجال 

و�لن�صاء حمًا خا�صاً يحب�صون فيه، ويف ق�صة �بنة حامت �ل�صابقة )46( دليل على ذلك.
2 – �أّل يكون �ص���جن �ملر�أة مدة طويلة؛ وذلك لأن �لق�ص���د من �ل�صجن غالباً �لعقوبة 
يف �لأفع���ال �لتي مل ت����رشع فيها �حلدود))4(، و�لأ�ص���ل يف هذ�: �أن �ل�ص���جن فرع من 
)43) ينظ���ر: املب�س���وط 90/20، والبح���ر الرائ���ق 308/6 – 309، وحا�صي���ة ابن عابدي���ن 279/5، والفت���اوى الهندية 414/3، 
وال�صرح الكبري مع حا�صية الد�صوقي 280/3، والتاج والإكليل 616/6، والذخرية 210/8، واإعانة الطالبني 72/4. وهذا 
ه���و املعم���ول به يف نظ���ام ال�صجن يف اململكة العربية ال�صعودية، ينظر: نظام ال�صج���ن والتوقيف ال�صادر باملر�صوم امللكي 

رقم م/31، يف 1398/6/21 ه�.
)44) املب�سوط 90/20.

.616/6 (45(
)46) �ص13.

)47) �صياأتي يف املطلب الثالث بيان لأ�صباب ال�صجن وموجباته.
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�لتعزي���ر، وجمهور �لفقهاء))4( –رحمهم �هلل – على �أن �ملرجع يف حتديد مدة �ل�ص���جن 

لتقدير �حلاكم و�جتهاده بح�ص���ب ما ير�ه من حال �جلاين وجرميته �إذ �ملق�صود فيه �لزجر 

و�أح���و�ل �لنا�ض خمتلفة فيه، فمنهم من ينزجر مبدة حمددة، ومنهم من ل ي�ص���لحه �إل 

�مل���دة �لطويلة)49(، وللمر�أة مر�عاة خا�ص���ة يف حتديد �ملدة وذلك؛ لأن يف �ص���جنها �رشر 

على غريها، ولأن �أثر بيئة �ل�ص���جن على �ل�صجينة ل يقت�رش على فرتة �لإيد�ع بال�صجن 

بل ميتد �إلى بقية حياتها بعد �لإفر�ج عنها)1)(.

3 – �أن تكون �صجون �لن�صاء حم�صنة �ملبنى وم�صتورة، مع حماية �ل�صجينة ورعايتها 

رعاية خا�ص���ة منذ دخولها لل�ص���جن بتوفر ما حتتاجه و�أخذ �لحتياطات �لازمة بغر�ض 

حماية حمارم �مل�صلمني وحفظها من �لنتهاك)1)(.

4 – �أّل تخرج �ل�صجينة من �ل�صجن مدة بقائها فيه �أو تنقل ملكان �آخر �إل ومعها حمرم، 

�أو �مر�أة ماأمونة)))(.

)48) م���ن احلنفي���ة، واملالكي���ة، واحلنابلة، ينظ���ر: فتح القدير 345/5، وتبي���ني احلقائق 28/3، والذخ���رية 118/12، والتاج 
والأكلي���ل 319/6، واملغن���ي 525/12، وك�صاف القناع 190/6، ول خالف بني الفقهاء يف اأن احلب�ص لي�ص له مدة حمددة، 

اإل اأنه كما يبدو لي�ص هناك ما مينع من اأن يو�صع حد اأق�صى العقوبة.
)49) ينظر: حا�صية ابن عابدين 75/6.

)50) ينظر: �صجون الن�صاء، مل�صطفى الرتكي �ص13 -14.
)51) وهذا هو املعمول به يف نظام الدولة، فقد حظيت �صجون الن�صاء يف اململكة العربية ال�صعودية برعاية خا�صة يف جميع 
النواح���ي ال�صحي���ة والجتماعي���ة والديني���ة واإقام���ة املن�صاآت اخلا�ص���ة ال�صروري���ة، وكذلك اهتمت العدي���د من الدول 
بو�صع اأحكام خا�صة باملراأة امل�صجونة فقد ن�صت القاعدة 23 من جمموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء 
عل���ى اأن���ه: يف �صج���ون الن�ص���اء يجب تواف���ر املن�صاآت اخلا�ص���ة ال�صرورية لتوف���ر الرعاية والعالج قبل ال���ولدة وبعدها. 
ينظر: املواد 13، 14 من نظام ال�صجن والتوقيف وقرار �صمو وزير الداخلية رقم 3920 يف 1398/9/22ه�،وينظر: اأحكام 
ال�صجن وال�صتيقاف، ملحمد الفوزان �ص217، وطبيعة ال�صجن ودوره يف املجتمع ال�صعودي درا�صة �صيولوجية يف �صجن 

الن�صاء والريا�ص وجدة خلريية كاظم �ص45 – 46، و�صوابط احلب�ص واإثارة يف ال�صريعة، له�صام عبدالقادر 753/2.
 و�صياأتي التف�صيل يف املبحث التايل يف حكم �صجن املراأة احلامل.

)52) ينظر: فتاوى ور�صائل ال�صيخ حممد بن اإبراهيم 10/ 51.
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٥ – �أن تكون �لقائمات على �ل�صجون من ذو�ت �ل�صاح و�مل�صهود لهن بذلك)3)(.

املطلب الثالث: األسباب التي يشرع فيها السجن

�ل�ص���جن - للرجال و�لن�ص���اء – �إما �أن يكون بق�ص���د تنفيذ �لعقوبة، �أو يكون بق�صد 
�ل�صتيثاق �أو �لتهمة.

�أوًل: م���ا كان بق�ص���د �لعقوب���ة، في�رشع يف �لأفع���ال و�جلر�ئم �لت���ي مل ت�رشع فيها 
�حلدود، �ص���و�ء كان فيها حق هلل تعالى �أم كان يف حق �لآدمي، لأن �لأ�صل يف هذ� �أن 
�حلب�ض �أو �ل�ص���جن فرع عن �لتعزير، و�لتعزي���ر يكون يف �جلر�ئم �لتي مل ت�رشع فيها 

�حلدود)4)(.
وذكر �لفقهاء بع�ض �لأمثلة على ذلك منها:

1 – �ص���جن �ملدمن على �ل�ص���كر تعزير�ً بعد حده، قال �لد�صوقي: "و��صتحب مالك 
�أن ُيلزم �ل�صجن")))(.

2 – من يت�ص���بب يف �إف�ص���اد �لأخاق و�لأعر��ض كالر�ق�ص���ة، و�ملخنث، و�لقو�د، 
و�ملر�أة �ملت�صبهة بالرجال، فاإنه يجوز كف �أذ�هم بتعزيرهم وحب�صهم حتى يتوبو�)6)(.

ثانياً: ما كان �ل�ص���جن فيه بق�صد �ل�ص���تيثاق، فهو �إما �أن ي�صجن للتهمة وهي: تعويق 
ذي �لريبة عن �لت�رشف بنف�ص���ه حتى يتبني �أم���ره فيما �دعى عليه من حق �هلل �أو �لآدمي 

)53) ينظر: الفتاوى الهندية 3/ 414، وجمموع الفتاوى 34/ 181.
)54) ينظر: الأحكام ال�صلطانية للماوردي �ص357، وال�صيا�صة ال�صرعية لبن تيمية 117/5 – 118.

)55) حا�صية الد�صوقي 353/4.
)56) ينظ���ر: حا�صي���ة اب���ن عابدين 83/9، وحا�صيتا قليوبي وعم���رية 312/4- 313، والإف�ص���اح 39/1، وجمموع فتاوى �صيخ 

الإ�صالم 313/15.
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�ملعاقب عليه)))(.
قال �ل�صوكاين – رحمه �هلل -: "�حلب�ض كما يكون حب�ض عقوبة يكون حب�ض ��صتظهار 

يف غري حق بل لينك�صف به بع�ض ما ور�ءه")))(.
و�إما �أن ي�صجن لاحرت�ز من �ل�صخ�ض بكف �أذ�ه، ومن ذلك:

 �مل�صعوذون و�لعر�فون و�أمثالهم ممن ي�صل �أذ�هم �إلى �لنا�ض فيعاقبون مبا يكفي لوقف 
�أذ�هم و�رشرهم ومن ذلك �حلب�ض)9)(.

من تكررت منه �ل�رشقة يوؤدب ويودع �ل�صجن وقاية للنا�ض من جر�ئمه.
قال �بن هب���رية – رحمه �هلل -: "�إذ� �رشق فقطعت ميينه، ثم �رشق فقطعت رجله، ثم 

�رشق حب�ض ومل يقطع")61(.
حب�ض �لعائن بالكف عن ح�ص���ده، فقد ذكر �لفقهاء- رحمهم �هلل- �أنه ينبغي للحاكم 

حب�ض �لعائن �ملعروف بالأذى للنا�ض وُيجتنب وُيتحرز منه)61(.
 ه���ذه بع�ض �لأمثلة للت�رشفات �لتي ي�رشع فيه���ا �حلب�ض، ولبع�ض �لعلماء �أقو�ل يف 
�صو�بط �لت�رشفات �لعامة �لتي ي�رشع فيها �ل�صجن �أو �حلب�ض، من ذلك ما ذكره �لقر�يف 

�ملالكي وجعله يف ثمانية �صو�بط هي:
حب����ض �ملمتنع من دفع �حل���ق �إجلاء �إليه، وحب�ض �جلاين ردعاً عن �ملعا�ص���ي، وحب�ض 

)57) ينظر: تف�صري القرطبي 353/6، والطرق احلكمية �ص93 – 94.
)58) نيل الأوطار 180/7، وجمرد الدعاء وتوجيه التهمة بدون بينة ل يوجب العقوبة على املدعى عليه، فاملتهمة املعروف 
عنه���ا ال���رب والتق���وى وال�ص���الح عندما يوجه اإليه���ا دعوى بتهمة ما،  ل ت�صج���ن اإل بعد ثبوت الدع���وى املقامة عليها، 

وين�ص احلكم ال�صرعي فيها على تقرير ال�صجن بحقها.
 ينظر: بحوث يف ال�صيا�صة ال�صرعية والق�صايا املعا�صرة، لفوؤاد اأحمد �ص794 – 795.

)59) ينظر: املغني 305/12.
)60) الإف�صاح 39/1.

)61) ينظ���ر: حا�صي���ة اب���ن عابدي���ن 444/9، وفت���ح الب���اري �ص���رح �صحيح البخ���اري 205/10، و�ص���رح �صحيح م�صل���م للنووي 
173/14، وزاد املعاد 183/3.
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�ملمتنع من �لت�رشف �لو�جب �لذي ل تدخله �لنيابة كحب�ض من �أ�ص���لم متزوجاً باأختني 
�أو ع�رش ن�ص���وة، وحب�ض من �أقر مبجه���ول و�متنع من تعيينه، وحب�ض �ملمتنع من حق �هلل 
تعالى �لذي ل تدخله �لنيابة كال�ص���اة و�ل�صوم، وحب�ض �لآبق �صنة حفظاً للمالية رجاء 
�أن يعرف �صاحبه، وحب�ض �جلاين لغيبة ويل �ملجني عليه حفظاً ملحل �لق�صا�ض، وحب�ض 
من �أ�ص���كل �أمره يف �لع�رش و�لي�رش �ختبار�ً حلاله ف���اإذ� ظهر حاله، حكم مبوجبه ع�رش�ً �أو 

ي�رش�ً))6(.
ومما ذكره �لفقهاء من �لأمثلة �خلا�ص���ة ب�ص���جن �ملر�أة، �ص���جن �ملرتدة بدل �لقتل عند 
بع�ص���هم)63(، و�صجن �لنائحة و�ملت�ص���بهة بالرجال)64(، قال �صيخ �لإ�ص���ام �بن تيمية – 
رحمه �هلل -: "وكذلك �ملر�أة �ملت�ص���بهة بالرجال حتب�ض �صبيهاً بحالها �إذ� زنت �صو�ء كانت 

بكر�ً �أو ثيباً، فاإن جن�ض �حلب�ض مما �رشع يف جن�ض �لفاح�صة"))6(.
ومن ذلك: �ص���جن �حلامل يف �لق�ص���ا�ض حتى ميك���ن �ل�ص���تيفاء)66(، وهذه �إحدى 
تطبيقات �ل�ص���ابط �لذي ذكره �لقر�يف يف قول���ه: "حب�ض �جلاين لغيبة ويل �ملجني عليه 

حفظاً ملحل �لق�صا�ض"))6(.
تل���ك هي �أهم �لأ�ص���باب �لتي �أوردها �لفقه���اء -رحمهم �هلل-، وم���ا ذكر من نقول 

لبع�صها هي على �صبيل �ملثال ل �حل�رش.

)62) الفروق 79/4 – 80.
)63) �صبق ذكر نقول عن فقهاء احلنفية يف �صجن املرتدة �ص12، وينظر: حا�صيتا القليوبي وعمرية 270/4.

)64) ينظر: حا�صية ابن عابدين 83/9.
)65) جمموع الفتاوى 313/15.

)66) ينظر: املجموع 9/ 226.
)67) الف���روق 80/4، ولال�صت���زادة يف ح���الت احلكم بعقوبة ال�صجن ميكن الطالع على ر�صالة: عقوبة ال�صجن يف ال�صريعة 

الإ�صالمية والقانون وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�صعودية – درا�صة مقارنة لعلي املحمود �ص144 – 158.
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املبحث الثاني

أحكام املرأة السجينة

وفيه مطالب:
املطلب األول: سجن املرأة الحامل

�شورة امل�شاألة:
�إذ� �رتكبت �ملر�أة �صبًبا من �لأ�صباب �لتي توجب �ل�صجن �أو توجب �حلد وهي حامل، 

�أو حملت �ل�صجينة يف �ل�صجن، فهل يوؤثر وجود �حلمل على حكم �ل�صجن؟
�تف���ق �لفقهاء – رحمهم �هلل تعالى – على �لقول بجو�ز �ص���جن �حلامل))6(، فوجود 
�حلمل ل يوؤثر على �ل�صجن وذلك لاإجماع على �أن �حلد ل يقام على �ملر�أة �حلامل)69(.

ويف هذه �حلالة يوؤخر تنفيذ �حلد وت�صجن حتى ت�صع �حلمل.
و�ختلفو� يف �لأ�صباب �لتي من �أجلها ت�صجن، على ثاثة �أقو�ل:

القول الأول:
�أن �حلامل ل ت�ص���جن �إل يف حق �لعبد فقط، �أما حق �هلل تعالى فا ت�ص���جن فيه، وهو 

)68) ينظ���ر: الهداي���ة �ص���رح البداية املبتدئ 244/2، وفت���ح القدير 223/5، وتبيني احلقائ���ق 175/3، والبحر الرائق 11/5، 
و�ص���رح خمت�ص���ر خلي���ل 162/4، ورو�صة الطالب���ني 226/9، والو�صيط يف املذه���ب 308/6، ك�صاف القن���اع 632/5، و�صرح 

منتهى الإرادات 1475/5.
)69) نقل الإجماع ابن املنذر يف كتاب الإجماع �ص69، وابن قدامة يف املغني 327/12، وا�صتدلوا:1- بحديث: "اإذا قتلت املراأة 
عمداً فال تقتل حتى ت�صع ما يف بطنها اإن كانت حاماًل وحتى تكفل ولدها، واإن زنت مل ترجم حتى ت�صع ما يف بطنها 
وحتى تكفل ولدها" اأخرجه ابن ماجة يف ال�صنن، كتاب الديات 899/2، قال يف جممع الزوائد138/3: "هذا اإ�صناد فيه 

و�صعفه الألباين يف الإرواء 281/7،  ابن اأنعم وهو �صعيف"،  
 2-حدي���ث الغامدي���ة وفي���ه:" اأن الر�ص���ول �صل���ى اهلل علي���ه و�صل���م    رده���ا ملا اعرتف���ت بالزنا وه���ي حامل اإل���ى اأن و�صعت"، 
واحلدي���ث اأخرج���ه م�صل���م يف ال�صحيح، كتاب احلدود، باب: م���ن اعرتف على نف�صه بالزن���ا 1323/3 حديث رقم 1695، 

ولأن يف اإقامة احلد عليها اإتالفاً ملع�صوم بال ذنب، ينظر: املغني328/12
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قول �ل�صافعية يف �ل�صحيح عنهم)1)(، وقول �حلنابلة)1)(.
��ص���تدلو�: باأنها قد تهرب لو تركت في�ص���يع �حلق، وحق �لعبد مبني على �مل�ص���ايقة 
و�مل�ص���احة، و�أما حق �هلل تعالى فمبني على �مل�صاحمة،  ولأنه لي�ض لآدمي فيخ�صى فو�ته 

عليه)))(.

القول الثاين:
�أن �حلامل ت�صجن يف حقوق �لعباد، ويف حق �هلل تعالى �إذ� ثبت بالبينة دون �لإقر�ر، 

وبهذ� قال �حلنفية)3)(.
��ص���تدلو�: باأنها ت�ص���جن لئا تهرب، بخ���اف �لإقر�ر فالرجوع عن���ه عامل فا يفيد 

�حلب�ض)4)(.

القول الثالث:
�أن �حلامل ت�صجن يف حق �هلل تعالى ويف حق �لعبد مطلقاً، وهو ظاهر قول �ملالكية)))(، 

وقول لل�صافعية)6)(.
��صتدلو�: مبا جاء عن �ل�صعبي �أنه قال: جيء ب�رش�حة �لهمد�نية �إلى علي بن �أبي طالب 
فقال لها: لعل رجًا وقع عليك و�أنت نائمة؟ قالت: ل، قال: لعلك ��ص���تكرهت، قالت: 
ل، - يلقنها لعلها تقول: نعم – فاأمر بها فحب�ص���ت فلما و�ص���عت ما يف بطنها �أخرجها 

)70) ينظر: نهاية املحتاج 299/7، واإعانة الطالبني 144/4، ونهاية املطلب يف دراية املذهب 158/16.
)71) ينظر: ك�صاف القناع 632/5، و�صرح منتهى الإرادات 1475/5.

)72) ينظر: �صرح منتهى الإرادات 1475/5.
)73) ينظر: الهداية 244/2،وفتح القدير 223/5 – 245، والبحر الرائق 11/5.

)74) الهداية 2/ 244.
)75) ينظر: ال�صرح الكبري مع حا�صية الد�صوقي 260/4، �صرح خمت�صر خليل 162/4.

)76) ينظر: رو�صة الطالبني 226/9.
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ي���وم اخلمي�س ف�رشبها مائة، وحفر لها يوم اجلمعة يف الرحبة واأحاط النا�س بها واأخذوا 
�حلجارة.." )))(.

ميك���ن �أن يناق�ض: باأن ما ورد م���ن �لهمد�نية  �إقر�ر منها، وه���و يف حد من حدود �هلل 
تعالى.

الراجح:
�لذي يرتجح – و�هلل تعالى �أعلم – �لقول �لثاين؛ وهو �أن �حلامل ت�صجن يف حقوق 
�لعب���اد ويف حق �هلل تعالى �إذ� ثبت �حلد بالبينة دون ما ثبت بالإقر�ر؛ وذلك لئا ي�ص���يع 
�حل���ق فيما لو هربت، ولأن �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم مل ي�ص���جن �لغامدية ملا �أقرت 

بالزنا، �إذ ل فائدة من �ل�صجن فالرجوع لها متى �صاءت.
ومع �لقول بجو�ز �ل�صجن و�إيقاف �حلامل جند �أن �ل�رشيعة �لإ�صامية جاءت بحماية 
�حلامل و�لهتمام ب�ص���حتها و�صامتها ومبا يحافظ على �ص���امة �جلنني و�إن كانت ُحكم 
عليه���ا بعقوبة، وذلك يظهر يف �لإجماع على تاأخري �حلد وعدم �إقامته �إل بعد �لو�ص���ع 
ويف مر�عاته���ا �أثناء فرتة �حلمل، و�أن �ملر�أة  يف وقت حملها حتتاج �إلى مزيد من �لرعاية 

وهذ� دليل قاطع على رحمة �ل�رشع و�صماحته)))(.

)77) اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى، كتاب احلدود، باب: من اعترب ح�صور الإمام وال�صهود 384/8 حديث رقم 1693، 
والدارقطن���ي يف ال�ص���نن، كت���اب: احلدود والدي���ات 138/4 حديث رق���م 2233، قال الهيثمي يف جمم���ع الزوائد 248/6: 
"ورجال���ه رج���ال ال�صحي���ح"، وق���ال الألب���اين يف الإرواء 7/8: "اإ�صن���اده جيد رجاله ثقات، رج���ال ال�صحيح غري الأجلح 

وهو ابن عبداهلل الكويف وهو �صدوق".
)78) وه���ذا ه���و املعم���ول ب���ه يف نظام اململكة العربي���ة ال�صعودية، فقد منح���ت احلامل عناية خا�صة تختل���ف عن غريها من 
ال�صجين���ات، و�ص���ارت على ذل���ك اأغلب الأنظمة الو�صعية عل���ى امل�صتوى الدويل فقد جاءت قواع���د احلد الأدنى ملعاملة 
ال�صجناء يف القاعة الثالثة والع�صرين مت�صمنة الو�صع بالن�صبة للمراأة احلامل وكيفية معاملتها ورعايتها، �صبق ذكر 

ن�ص املادة يف �ص13، وينظر: اأحكام ال�صجن وال�صتيقاف وال�صبط، للفوزان �ص220 – 221 – 222.
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املطلب الثاني: حضانة السجينة للطفل

�إذ� كان لل�صجينة طفل – ذكر�ً �أو �أنثى – دون �صن �ل�صابعة فهل تثبت لها ح�صانته �أو 
�أن �ل�صجن ُيعد موؤثر�ً و م�صقطاً لثبوت �حل�صانة؟

�أجم���ع �لعلماء)9)( رحمهم �هلل على �أن �لزوج���ني �إذ� �فرتقنا ولهما طفل �أن �لأم �أحق 
باحل�صانة ما مل تنكح �أو يكن هناك مانع.

و��ص���تدلو�: مبا روى عبد�هلل بن عمرو بن �لعا�ض- ر�صي �هلل عنهما-، �أن �مر�أة قالت: 
يا ر�ص���ول �هلل �إن �بني هذ� كان بطني له وعاء، وثدي له �ص���قاء، وحجري له حو�ء، و�أن 
�أباه طلقني، و�أر�د �ن ينزعه مني، فقال ر�ص���ول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: "�أنت �أحق به 
ما مل تنكحي")1)(، فهذا يدل على ثبوت احل�س���انة لالأم، وتثبت اإذا توفرت فيها �رشوط 

�حل�صانة ومل يكن هناك مانع �أو م�صقط من م�صقطات �حل�صانة.
وهذه ال�رشوط كما ذكرها الفقهاء هي)1)(:

1-�لإ�صام للحا�صن �إذ� كان �ملح�صون م�صلماً، فا ح�صانة لكافر على م�صلم.
2-�لبلوغ و�لعقل، فا ح�صانة ل�صغري ول ملجنون، لأن هوؤلء يحتاجون �إلى ولية.

)79) نق���ل الإجم���اع اب���ن املن���ذر يف الإجماع �ص43، وابن قدام���ة يف املغني 413/11، وابن القي���م يف زاد املعاد 435/5، واختلف 
الفقه���اء – رحمه���م اهلل – يف وق���ت انته���اء احل�صان���ة فعن���د ال�صافعي���ة واحلنابلة اإلى �ص���ن التمييز ثم بع���د ذلك تكون 
مل���ن يخت���اره الطف���ل، وعن���د املالكية ت�صل احل�صان���ة اإلى وقت البلوغ، وعن���د احلنفية تنتهي ح�صان���ة الأم ببلوغ الأنثى 
وبا�صتغن���اء الذك���ر، فعل���ى ه���ذا: اأن مادون ال�صابع���ة الذي هو التمييز حمل اتف���اق باأنه وقت احل�صان���ة للطفل، ينظر: 

بدائع ال�صنائع 42/4.
)80) اأخرج���ه اأب���و داود يف ال�ص���نن، كت���اب الط���الق، باب م���ن اأحق بالولد 283/2 حدي���ث رقم 2276، والإم���ام اأحمد يف امل�صند 

311/11 حديث رقم 6707، والبيهقي يف ال�صنن،  باب : الأم تتزوج في�صقط حقها 344/7.
)81) ينظر:  املب�سوط 211/5، وبدائع ال�صنائع 41/4 – 42، وحا�صية ابن عابدين 203/5، ومواهب اجلليل 214/4، وال�صرح 
الكب���ري م���ع حا�صي���ة الد�صوق���ي 5388/2، وحا�صي���ة الع���دوي 130/2، واحلاوي الكب���ري 501/11، واملجم���وع �صرح املهذب 

320/18، واملغني 412/11، وك�صاف القناع 586/5، و�صرح منتهى الإرادات 1454/4.
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3-�لعد�ل���ة و�لأمانة يف �لدين، فا ح�ص���انة للفا�ص���ق عند جمهور �أه���ل �لعلم، لأن 
�لفا�ص���ق ل يوؤمتن، و�ل�صحيح �أن يقال يف �لفا�ص���ق: �إن كان ف�صقه يوؤدي �إلى عدم قيامه 
باحل�س���انة فاإنه ي�س���رتط اأن يكون عداًل كالف�سق الذي ي�سيع املح�س���ون به، كاال�ستهار 

بال�رشقة اأو الزنى اأو ال�رشب ونحوه، واإن كان ال يوؤدي اإلى ذلك فاإنه لي�س ب�رشط)))(.
4-�لق���درة على �لقيام بو�جب �حل�ص���انة، فا ح�ص���انة للعاج���ز �أو �ملري�ض �لذي ل 

ي�صتطيع �لقيام ب�صاأن �ملح�صون.
٥-الر�س���د،- وهو �رشط عند املالكية وال�سافعية- فال ح�سانة ل�سفيه مبذر لئال يتلف 

مال �ملح�صون.
٦-اأم���ن املكان، -وهو �رشط عند املالكية- فال ح�س���انة ملن يعي�س يف مكان خموف 

يطرقه �ملف�صدون.
7-عدم �صفر �حلا�صن �صفر بعيد لل�صكنى)3)(.

8-�أل تتزوج �لأم باأجنبي عن �ملح�صون، �أي ممن لي�ض قريباً له.
فاإذا فقدت ال�رشوط اأو اأحدها مل تكن االأم من اأهل احل�س���انة وتنقل احل�سانة اإلى من 
)82) قال الإمام ابن القيم – رحمه اهلل – يف زاد املعاد 461/5: "وال�سواب اأنه ال ت�سرتط العدالة يف احلا�سن قطعاً، واإن 
�سرطها اأ�سحاب اأحمد وال�سافعي وغريهم، وا�سرتاطها يف غاية البعد، ولو ا�سرتط يف احلا�سن العدالة ل�ساع اأطفال 
العامل، ولعظمت امل�صقة على الأمة وا�صتد العنت، ومل يزل من حني قام الإ�صالم اإلى اأن تقوم ال�صاعة اأطفال الفا�صقات 

وينظر: ال�صرح املمتع 538/12. بينهم ل يتوفى لهم اأحد يف الدنيا مع كونهم الأكرثين". 
)83) ذكر هذا ال�سرط جمهور الفقهاء، وقيدوه بثالثة �سروط:

1-اأن يكون �صفره بعيداً باأن يبلغ م�صافة الق�صر.

2-اأن يكون لل�صكنى، ل حلاجة تعر�ص ثم يرجع.
3-اأن يكون البلد وطريقه اآمنني، فاإن كان خموفاً فال يجوز املخاطرة بالطفل.

وزاد �صيخ الإ�صالم وتلميذه ابن القيم –رحمهم اهلل-:اأن يكون بغري ق�صد الإ�صرار، ففي هذه احلالة تكون ح�صانته لأبيه 
اإذا مل يق�صد الإ�صرار بالأم، واإن كانت الأم هي التي �صت�صافر فاحل�صانة لالأب، اإل اإذا علمنا اأن الولد بحاجة اإلى الأم، 
ف���الأم اأح���ق باحل�صان���ة من الأب، ينظ���ر: البحر الرائق 264/4، املجم���وع 342/18، املغن���ي 11/ 419، وجمموع الفتاوى 

133/34، وزاد املعاد 413/5، وال�صرح املمتع 542/13 – 543.
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يليها يف �ل�ص���تحقاق هذ� ما ن�ض عليه �لفقهاء، وبناًء على ذلك ُيقال يف �لأم �ل�صجينة 
اإذا كانت من اأهل احل�س���انة باأن توفرت فيها ال�رشوط ال�س���ابقة وكان يف ال�س���جن مكاناً 
�ص���احلاً لرعاية �ملح�صون وعدم تعر�ص���ه للف�صاد فاإن �لأم �أحق به حلاجة �لولد �إلى �لأم، 
�أو لي�ض هناك ما مينع من ح�صانتها، ومل يذكر �لفقهاء ما يتعلق بح�صانة �ل�صجينة، �إل ما 
ورد يف �حلنفية – رحمهم �هلل – يف عدم ح�صانة �لأم �ملرتدة، جاء يف �لبحر �لر�ئق)4)(: 
"فا ح�ص���انة للمرتدة �ص���و�ء حلقت بد�ر �حلرب �أو ل، لأنها حتب�ض وجترب على �لإ�صام 

فاإن تابت فهي �أحق به".
ولعل �ملر�د بعدم ح�صانتها لختاف �لدين ولي�ض لكونها حمبو�صة.

و�أما �إذ� مل تكن �لأم من �أهل �حل�ص����انة �أو مل تكن قادرة على �لقيام ب�ص����وؤون �ملح�ص����ون 
ورعايته، �أو كان حب�ص����ها لف�صقها وهذ� �لف�صق يوؤثر على �ملح�صون، ومل يكن �ملكان �صاحلاً 
للمح�ص����ون، �أو كان �ل�صجن خارجاً عن �لبلد و�لطريق غري ماأمون)))(، فاإن �صجن �لأم يف 
هذه �حلالة ُيعد م�صقطاً للح�صانة وتنتقل �حل�صانة �إلى من يليها يف �ل�صتحقاق من �لأقارب. 

املطلب الثالث: نفقة السجينة

  وفيه م�صاألتان:
امل�شاألة الأولى: نفقة ال�شجينة غري املتزوجة:

�تف���ق �لفقهاء)6)(  رحمهم �هلل على �أن نفق���ة �لبنت على �لأب �أو �لويل حلاجتها، فاإن 

.257 /4 (84(
)85) والغال����ب يف ح����ال ال�صج����ن اأن����ه لي�ص مكاناً �صاحل����اً للح�صانة اإل اإذا كان عم����ر الطفل اأقل من الثالث �صن����وات اأو ال�صنتني 
فيمكن اأن يبقى مع اأمه فرتة الر�صاعة اإذ الأم اأحق من غريها بالر�صاع،  والطفل غالباً يف هذا العمر ليتاأثر مبن حوله.

)86) ينظ���ر: تبي���ني احلقائ���ق 62/3، وبدائ���ع ال�صنائ���ع 32/4، والذخ���رية 81/6، ومواه���ب اجللي���ل 202/4، واملجموع �صرح 
امله���ذب 294/18، وحا�صي���ة البجريم���ي عل���ى اخلطي���ب 77/4، وال���كايف لب���ن قدامة ����ص797، واملغن���ي 373/11، واملبدع 

.166 – 165/7
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كان لها مال فالأ�صل �أن نفقة �لإن�صان من مال نف�صه.
ا�شتدلوا: 

1 - قوله تعالى:  چ ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      
ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ      ىث   چ �لبقرة: 233 .

وجه �لدللة: �أن �هلل تعالى عّلق وجوب �لنفقة با�ص���م �لولدة، ويف غريها من �لرحم 
�ملحرم جتب بحق �لور�ثة لقوله تعالى:  چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ �لبقرة:  233 �ل�ص���تحقاق 

بالإرث فتجب بعقد �ملري�ث)))(.
2 – حديث عائ�صة ر�صي �هلل عنها: �أن هند بن عتبة قالت: يا ر�صول �هلل �إن �أبا �صفيان 
رجل �ص���حيح ولي����ض يعطيني ما يكفيني وولدي �إل ما �أخ���ذت منه وهو ل يعلم، فقال: 

"خذي ما يكفيك وولدك باملعروف")))(.
وجه �لدللة: �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أباح لهند �لأخذ لها ولولدها ما يكفيهم، 

فدل على وجوب نفقة �لولد على �لو�لد.
وعلى هذ� �إذ� كانت �لبنت �صجينة فاإن نفقتها ت�صقط عن �لأب وتكون ك�صائر �ل�صجناء 

فينفق عليها من بيت مال �مل�صلمني)9)(.
وذل���ك لأن نفق���ة �لأب �أو �لويل عليه���ا �لقر�بة و�حلاجة ونفقة �لأقارب ت�ص���قط عند 

)87) ينظرك بدائع ال�صنائع 32/4.
)88) اأخرج���ه البخ���اري يف ال�صحي���ح، كت���اب: النفقات، باب: اإذا مل ينفق الرجل، حديث رق���م 5364، وم�صلم كتاب: احلدود، 

باب: ق�صية هند، حديث رقم 1714.
)89) وه���ذا الق���ول الراج���ح م���ن ق���ول الفقهاء لأن الإنفاق عل���ى امل�صالح العامة م���ن بيت املال، وهو م���ن امل�صالح وفيه دفع 
ال�ص���رر ع���ن النا����ص، والق���ول الث���اين: اإن كان لل�صج���ني مال فمن مال���ه واإن مل يكن فم���ن بيت مال امل�صلم���ني. ينظر: 

الأحكام ال�صلطانية للماوردي �ص213،واأحكام ال�صجن ومعاملة ال�صجناء، حل�صن اأبو غدة �ص345 -346.
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�ل�صتغناء وعدم �حلاجة.
امل�شاألة الثانية: نفقة ال�شجينة املتزوجة:

�أجمع �لعلماء)91( رحمهم �هلل تعالى على �أن نفقة �ملر�أة �ملتزوجة جتب على �لزوج ول 
ت�صقط بال�صتغناء.

وا�شتدلوا :
1 – قول���ه تعال���ى:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ     ڄ  چ 
�لط���اق: ٦، وقول���ه �ص���بحانه: چ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ       

گ  چ �لطاق: 7 .

وجه �لدللة: �أن �هلل تعالى �أمر بالإ�ص���كان على قدر ما يجد �أحدهم، �أي من �ل�ص���عة 
و�لقدرة، و�لأمر بالإ�صكان �أمر بالإنفاق لأنها ل ت�صل �إلى �لنفقة �إل باخلروج و�لكت�صاب، 
ويف قر�ءة �بن م�ص���عود: �أ�صكنوهن من حيث �صكنتم و�أنفقو� عليهن من وجدكم، وهو 

ن�ض)91(.
قال �بن قد�مة: "فاإذ� وجبت �ل�صكنى للمطلقة فالتي يف �صلب �لنكاح �أولى "))9(.

2 – قول �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�صلم يف خطبة حجة �لود�ع: "�تقو� �هلل يف �لن�صاء، 
فاإنك���م �أخذمتوه���ن باأمان �هلل و��ص���تحللتم فروجهن بكلمة �هلل ولك���م عليهن �أّل يوطئن 
فر�صكم �أحد�ً تكرهونه فاإن فعلن ذلك فا�رشبوهن �رشباً غري مربح، ولهن عليكم رزقهن 

وك�صوتهن باملعروف")93( �حلديث.

)90) نقل الإجماع ابن املنذر يف الإجماع �ص42، وابن قدامة يف املغني 347/11، 354، ول ت�صقط بال�صتغناء لأنها معاو�صة 
يف مقابلة التمكني من ال�صتمتاع، بخالف نفقة الأقارب فت�صقط بال�صتغناء لأن �صببها احلاجة وال�صلة. 

)91) ينظر: بدائع ال�صنائع 15/4.
)92) املغني 11/ 355.

)93) اأخرجه م�صلم يف ال�صحيح، كتاب: احلج، باب: حجة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم    حديث رقم 1218.
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وج���ه �لدللة: يف قوله �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم: "وله���ن عليكم رزقهن وك�ص���وتهن 
فهو ن�ض يف وجوب نفقة �لزوج على زوجته. باملعروف"، 

و�ختلف �لفقهاء – رحمهم �هلل تعالى – يف �ص���بب وجوب نفقة �لزوج على زوجته 
هل هي مطلق �لزوجية، �أو هو �ل�ص���تحقاق لاحتبا�ض �لثابت بالنكاح للزوج عليها، �أو 
يف مقابلة �لتمكني من �ل�ص���تمتاع؟، وبناء على هذ� �لختاف �ختلفو� يف نفقة �لزوج 

على زوجته �ل�صجينة على قولني:
القول الأول:

�أن �لنفقة على �لزوجة �ل�ص���جينة ل جتب على �لزوج مطلقاً �ص���و�ء كان �حلب�ض ظلماً 
�أو بح���ق، وبهذ� قال �حلنفية وهو �ملفتى به عندهم)94(، وبه قال �أكرث �ل�ص���افعية))9(، وهو 

�ل�صحيح من �ملذهب عند �حلنابلة)96(.
و��صتدلو�: لفو�ت حق �لحتبا�ض ب�صبب لي�ض من جهة �لزوج))9(.

القول الثاين:
�أن للزوجة �لنفقة �إذ� حب�ص���ت ظلماً �أو كان �ل�ص���جن لإع�ص���ارها �إذ� حب�صت يف حق 
زوجها �أو غريه ومل تكن مماطلة، و�إن كانت مماطلة �أو حب�صت بحق فا نفقة عليها، وبهذ� 

قال �ملالكية))9(، وبع�ض �ل�صافعية)99(، وبع�ض �حلنابلة)111(.

)94) ينظر: تبيني احلقائق 62/3، والبحر الرائق 287/4، وحا�صية ابن عابدين 578/3، وزاد احلنفية باأنه ل تلزم نفقتها 
اإذا حب�صت ب�صبب ردتها.

)95) ينظر: رو�صة الطالبني 60/9، ومغني املحتاج 5/ 195.
)96) ينظر: الإن�صاف 9/ 398، وك�صاف القناع 557/5.

)97) ينظر: البحر الرائق 278/4.
)98) ينظر: التاج والإكليل 559/5، و�صرح خمت�صر خليل للخر�صي 195/4.

)99) ينظر: مغني املحتاج 169/5،  وحا�صية اجلمل على �صرح املنهج 501/4.
)100) ينظر: الإن�صاف 9/ 398.
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��صتدلو�: باأن �لمتناع لي�ض من جهتها)111(.   
الراجح:

�لذي يرتجح – و�هلل تعال���ى �أعلم – �لقول �لثاين؛ وهو �أن �لتفريق بني �حلب�ض بحق 
و�حلب�ض ظلماً، فاإن كان بحق وكانت ظاملة وميكنها �لتخل�ض منه، فاإن نفقتها ت�صقط كاأن 
تكون مدينة ل�ص���خ�ض وهي غنية وماطلت ف�ص���كاها فحب�صت بحق، فهذه ت�صقط نفقتها 

لأنها لو �صاءت لتخل�صت فالمتناع من جهتها، �أو كانت حمبو�صة لرتكاب جرمية.
و�أما لو كانت حمبو�ص���ة ظلماً، كاأن تكون متهمة وهي بريئة فاإن نفقتها ل ت�صقط  لأن 
�لمتناع من �ل�صتمتاع لي�ض من جهتها، فتكون كما لو تعذر �ل�صتمتاع ب�صبب �ملر�ض،  

وبهذ� �لقول قال �ل�صيخ �بن عثيمني رحمه �هلل تعالى))11(.

املطلب الرابع: خلوة السجينة بالرجل األجنبي

ن�ض �لفقهاء – رحمهم �هلل تعالى - وكما �ص���بق يف �صو�بط �صجن �ملر�أة)113( – على 
وجوب ف�ص���ل �ص���جون �لن�ص���اء عن �لرجال، �إل �أنه قد تدعو �حلاجة �إلى �لتحقيق مع 
�ل�ص���جينة من ِقبل �ملحقق �أو �إلى خروجها ل�صماع �لدعوى �أو تاأدية �ل�صهادة ونحو ذلك، 
فاإن كانت منفردة مع �لرجل �لقا�ص���ي �أو �ملحقق �أو غريه فقد �أجمع �لعلماء)114( رحمهم 

�هلل تعالى على حترمي خلوة �لرجل بالأجنبية))11(.

)101) ينظر: �صرح خمت�صر خليل للخر�صي 195/4.
)102) ينظر: ال�صرح املمتع 13/ 472.

)103) �صب���ق يف �ص14م���ن البحث ن����ص الفقهاء يف وجوب تخ�صي�ص مكان منف�صل للن�صاء ع���ن الرجال واأن يتولى اأمرهن 
امراأة ماأمونة.

)104) نق���ل الإجم���اع: الن���ووي يف املجم���وع 109/9، و�صي���خ الإ�ص���الم ابن تيمية يف جمم���وع الفت���اوى 505/11، وينظر: بدائع 
ال�صنائع 123/2 و125/5، وفتح الباري �صرح �صحيح البخاري 331/9، واملغني 490/9، 564، والكايف لبن قدامة �ص867.

)105) الأجنبية: هي التي لي�صت بزوجة ول ذات حمرماً له على التاأبيد.
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وا�شتدلوا:
1 – حدي���ث �بن عبا�ض ر�ص���ي �هلل عنهما �أن �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم قال: "ل 

يخلون رجل بامر�أة �إل مع ذي حمرم")116(.
2 – حديث عقبة بن عامر  ر�ص���ي �هلل عنه  �أن ر�ص���ول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال: 
"�إياكم و�لدخول على �لن�ص���اء، فقال رجل من �لأن�صار: يا ر�صول �هلل، �أفر�أيت �حلمو؟ 

قال: �حلمو �ملوت"))11(.
وجه �لدللة: �حلديث �لأول �رشيح يف �لنهي عن �خللوة باملر�أة �إل مع وجود �ملحرم.

و�حلديث �لآخر، نهى عن �لدخول على �لن�ص���اء، وت�صمن منع �لدخول منع �خللوة 
بها بطريق �لأولى))11(.

و�إن كان م���ع �ملر�أة غريها من �لن�ص���اء �أو �لرجال فقد �ختل���ف �لفقهاء – رحمهم �هلل 
تعالى – يف حكم ذلك، وهل تُعد خلوة ؟،على قولني:

القول الأول:
حت���رمي خل���وة �لرجل بالأجنبي���ة و�إن كان معها �أخرى �أو عدد من �لرج���ال �إل �إذ� كان 
�لرجل حمرًما لإحد�هن، وهذ� �لقول هو ن�ض �ل�ص���افعي و�أخذ به بع�ض �ل�صافعية)119(، 

وهو قول �حلنابلة)111(.

)106) اأخرج���ه البخ���اري يف ال�صحيح، كتاب: الن���كاح، باب: ل يخلو رجل بامراأة اإل ذو حمرم والدخول على املغيبة، حديث 
رقم 5233.

)107) اأخرج���ه البخ���اري يف ال�صحيح، كتاب: الن���كاح، باب: ل يخلو رجل بامراأة اإل ذو حمرم والدخول على املغيبة، حديث 
رقم 5232، وم�صلم يف ال�صحيح، كتاب: ال�صالم، باب: حترمي اخللوة بالأجنبية، حديث رقم 2172.

)108) ينظر: فتح الباري 9/ 331.
)109) ينظر: املجموع 4/ 278.

)110) ينظر: الإن�صاف 31/8، و�صرح منتهى الإرادات 1183/4.
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وا�شتدلوا: 
1 –  بعموم �حلديث: "ل يخلون رجل بامر�أة �إل مع ذي حمرم")111(.

2 – عماًل باالحتياط؛ والأنه قد يقع اتفاق رجال على فاح�سة بامراأة))11(.
ميكن �أن يناق�ض:

 1– باأن �حلديث نهي عن �خللوة، و�خللوة مبعنى �لنفر�د فمع وجود �لأخرى تنتفي �خللوة.
2 – اأم���ا العمل باالحتي���اط، واأنه قد يقع اتفاق رجال على فاح�س���ة بامراأة، فيقال اأن 

وقوع ذلك فيه بُعد، �إذ �لأ�صل �ل�صاح و�ل�صامة من �لفو�ح�ض.
القول الثاين:

ج���و�ز خلوة �لرج���ل باملر�أة �لأجنبي���ة �إذ� كان معها �أخرى ثقة، وبه ق���ال �حلنفية)113(، 
و�ملالكية)114(، و�مل�صهور عند �ل�صافعية))11(.

ا�شتدلوا:
 باأن �لن�صاء �ملجتمعات ل يتمكن يف �لغالب �لرجل من مف�صدة ببع�صهن يف ح�رشتهن)116(.

الراجح:
 �ل���ذي يرتجح – و�هلل تعالى �أعل���م – �لقول �لثاين؛ وهو �لقول بجو�ز خلوة �لرجل 
مع �ملر�أة �لأجنبية �إذ� كان معها �أخرى وذلك؛ لقوة ما ��ص���تدلو� به �أ�صحاب هذ� �لقول، 
ولأن �خللوة تطلق وير�د بها �لنفر�د فاإذ� كان هناك �مر�أة �أخرى �أو ن�ص���اء �أو رجال فاإنها 

)111) �صبق تخريجه �ص28.
)112) ينظر: املجموع 278/4.

)113) ينظر: املب�سوط 166/1، وحا�صية ابن عابدين 566/1.
)114) ينظر: مواهب اجلليل 524/2، و�صرح خمت�صر خليل 287/2، والفواكه الدواين 337/2، وحا�صية الد�صوقي 9/2.

)115) ينظر: املجموع 277/4، وحا�صية اجلمل 127/4، وحتفة املحتاج 25/4.
)116) ينظر: املجموع 277/4.
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تنتفي �خللوة، وعلى هذ� يقال يف �ل�صجينة لو خرجت للتحقيق �أو �أر�د �ملحامي مقابلتها 
فاإن���ه ل بد من وجود �م���ر�أة �أخرى معها ثقة �أو وجود �ملحرم معه���ا حتى تنتفي �خللوة، 

ويحرم �نفر�دها مع �ملحقق �أو �ملحامي للنهي �لو�رد يف �حلديث.

املطلب الخامس: خروج السجينة بعد انتهاء مدة الحكم

�إذ� �نته���ت م���دة �حلكم على �ل�ص���جينة وحان وق���ت خروجها منه، فه���ل ُيفرج عنها 
بالإجر�ء�ت �خلا�صة بال�صجناء �أو يلزم ��صتدعاء ويل �لأمر �أو �ملحرم وت�صليمها له؟

مل يذكر �لفقهاء رحمهم �هلل تعالى م�صاألة ت�صليم �ل�صجينة وقت خروجها، وذلك لأن 
�ص���جن �لن�ص���اء مل يكن معروفاً بال�ص���فة �لتي هو عليها �لآن من تخ�صي�ض �أماكن معّدة 
للن�ص���اء، ومل تكن �جلر�ئم يف ذلك �لوقت كثرية، لكن يف ق�ص���ة �بنة حامت �ل�ص���ابق))11( 
�إ�صارة �إلى �أنه لبد من ت�صليمها ملن تثق به من قومها يف قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: 
"فا تعجلي بخروج حتى جت���دي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك �إلى بادك 

ثم �آذنيني ..".
وعلى هذ� ميكن تق�صيم �مل�صاألة �إلى حالتني:

احلالة الأولى: اإذا كانت ال�شجينة يف بلد اآخر بعيد))11( عن بلدها:
فاإن كان كذلك، وحان وقت خروجها فيجب ��ص���تدعاء ويل �أمرها �أو من ينوب عنه 
من �ملحارم ل�ص���تامها، وذلك لأنها يف بلد �آخر ويلزم من �خلروج �ل�ص���فر �إلى بلدها، 
و�مل���ر�أة ل ت�ص���افر �إل مع ذي حمرم بالإجماع، ��ص���تدلًل: مبا ورد يف �ل�ص���حيحني من 
حديث �بن عمر – ر�صي �هلل عنهما – عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أنه قال: "ل ت�صافر 

)117) �صبق ذكر الق�صة كاملة �ص13من البحث.
)118) املراد بال�صفر البعيد �صفر الق�صر.
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�ملر�أة ثاثاً �إل مع ذي حمرم ")119(.
وحدي���ث: "ل ت�ص���افر �مل���ر�أة �إل مع ذي حم���رم ول يدخ���ل عليها رج���ل �إل ومعها 

حمرم")1)1(.
وجه �لدللة: يف �لأحاديث نهي �رشيح عن �صفر �ملر�أة بدون حمرم و�لنهي للتحرمي.

قال �بن حجر – رحمه �هلل -: "و��صتدل به على عدم جو�ز �ل�صفر للمر�أة با حمرم، 
وهو �إجماع يف غري �حلج و�لعمرة و�خلروج من د�ر �ل�رشك")1)1(.

احلالة الثانية: اإذا كانت ال�شجينة يف بلدها:
�إذ� كان �ل�ص���جن يف نف�ض بلد �ملر�أة �لذي تقيم فيه �أو دون م�ص���افة �لق�رش ول يتطلب 

خروجها �صفر�ً، فاإنه يباح خروجها بعد �لنتهاء من �لإجر�ء�ت و�لوثائق �لازمة خلروج 

�ل�صجني ول يلزم ��صتدعاء ويل �لأمر �أو �ملحرم يف هذه �حلالة، وميكن �أن ُي�صتدل على 

ذلك:
1 – �لقيا����ض على �إباحة تغري���ب �ملر�أة بدون حمرم �إلى ما دون م�ص���افة �لق�رش عند 

�لقائلني بالتغريب.
2 – ما ورد يف ق�ص���ة �بنة حامت �إمنا هو فيما �إذ� كانت يف بلد �آخر لقوله عليه �ل�ص���اة 

و�ل�صام: "حتى يبلغك �إلى بادك".
ولكن قد يرى �لإمام �لإلز�م با�صتدعاء ويل �لأمر �أو �ملحرم،   وذلك من باب �ل�صيا�صة 
�ل�رشعية للم�ص���لحة �لعامة، ففيه �ص���د للذريعة ودفع �إلى ما يف�ص���ي �إلى �ل�رش �أو يوقع 

)119) اأخرج���ه البخ���اري، كت���اب: تق�ص���ري ال�صالة، باب: يف كم يق�ص���ر ال�صالة حديث رق���م 1086 و1087، وم�صلم يف كتاب: 
احلج، باب: �صفر املراأة مع حمرم اإلى حج وغريه، حديث رقم 1238.

)120) اأخرجه البخاري، كتاب: احلج، باب: حج الن�صاء، حديث رقم 1862.
)121) فتح الباري 4/ 568.
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فيه، كاأن يخ�ص���ى على �ل�ص���جينة من �لوقوع يف جرمية �أخرى من �أهل �ل�رش، قال �صيخ 
�لإ�ص���ام �بن تيمية رحمه �هلل: "وكما �أن �لعقوب���ات �رشعت د�عية �إلى فعل �لو�جبات، 
وت���رك �ملحرمات، فقد �رشع �أي�ص���اً كل ما يعني على ذلك، فينبغي تي�ص���ري طريق �خلري 
و�لطاع���ة، و�لإعان���ة عليه، و�لرتغيب فيه بكل ما ميكن، مث���ل: �أن يبذل لولده ورعيته ما 
يرغبهم بالعمل �ل�ص���الح ... وكذلك �ل�رش و�ملع�صية فينبغي ح�صم مادته، و�صد ذريعته، 

ودفع ما يف�صي �إليه، �إذ� مل يكن فيه م�صلحة ر�جحة")))1(.
وملا يف ذلك من اجلانب التنظيمي املبني على امل�س���لحة من باب االحرتاز واالحتياط 
حلماي���ة �مل���ر�أة، �إذ يجب على �لإمام �إذ� علم �أن يف خروجها مف�ص���دة لها، �أو وقوعاً يف 
خمالط���ة �لرجال يف جمامعهم �ملنع من ذلك و�لإلز�م بت�ص���ليمها ملحرمها، قال �لعامة 
�ب���ن �لقي���م رحم���ه �هلل: "ويل االأمر يج���ب عليه اأن مين���ع اختالط الرجال بالن�س���اء يف 
�لأ�ص���و�ق و�لُفُرج وجمامع �لرج���ال ... ويجب عليه منعهن م���ن حديث �لرجال يف 
�لطرقات ومنع �لرجال من ذلك، وقد منع �أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب ر�ص���ي �هلل عنه  
الن�س���اء من امل�س���ي يف طريق الرجال، واالختالط بهم يف الطريق، فعلى ويل االأمر اأن 

يقتدي به")3)1(.
وعلى هذ� يقال: بوجوب �لأخذ مبا ير�ه ويل �أمر �مل�ص���لمني وما ي�ص���دره من �أنظمة 

وتطبيقها ما مل تتعار�ض مع �لكتاب و�ل�صنة)4)1(.
)122) ال�صيا�صة ال�صرعية �ص111 – 112.

)123) الطرق احلكمية �ص237 – 238.
)124) وه���ذه ه���ي املادة الأول���ى وفقاً لنظام الإجراءات اجلزائية احلديثة للمملكة العربية ال�صعودية والتي ن�صها: "تطبق 
املحاك���م عل���ى الق�صاي���ا املعرو�صة اأمامها اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية، وفقاً ملا دل عليه الكتاب وال�صنة، وما ي�صدره ويل 

الأمر من اأنظمة ل تتعار�ص مع الكتاب وال�صنة، وتتقيد يف اإجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام".
 Center of judicial studies ينظر: نظام الإجراءات اجلزائية الأحدث، موقع: مركز الدرا�صات الق�صائية التخ�ص�صي 
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الخاتمــة

�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات، �أحمده �صبحانه �أن مّن علّي باإنهاء هذ� �لبحث، 
وبعد:

فقد خل�صت من هذ� �لبحث �إلى نتائج وتو�صيات عّدة، �أهمها ما يلي:
�لنتائج :

1-�أن �ملر�د بال�ص���جن: حجز �ملحكوم عليه يف مكان من �لأمكنة ومنعه من �لت�رشف 
بنف�صه ��صتظهار�ً لأمره �إذ� �صك فيه، �أو خوفاً من هربه �إذ� �أ�رش، �أو ل�صتيفاء �لعقوبة منه.
2-لل�صجن �ألفاظ �أخرى وهي نوع من �أنو�عه مثل: �حلب�ض، �لوقف، �حلجر، �حلجز، 
�لعتقال، �لتوقيف، �لأ�رش، �لنفي وتخلف على ح�ص���ب ��ص���تخد�مها عند �لقانونني، 
فالعتقال و�لتوقيف مثًا يطلق على ما كان قبل �ملحاكمة �أو ملدة مقيدة، و�حلب�ض ملا كان 
بع���د �ملحاكمة �أو ملدة طويلة، و�جلامع بينها: هو تعويق �ل�ص���خ�ض من �لت�رشف بنف�ص���ه 

ومن عمل م�صاحله.
3-�أن �أ�صل �ل�صجن م�رشوع بالكتاب و�ل�صنة و�لإجماع و�ملعقول.

4-�أن �صجن �ملر�أة مباح �إذ� دعت �حلاجة �إليه.
٥-ل�صجن �لن�صاء �صو�بط �أهمها ما يلي:

-�إفر�دهن يف �أماكن منف�صلة عن �لرجال . 
-�أن يتولى �أمرهن ن�صاء ثقات من ذو�ت �ل�صاح.

-�أن تكون �ل�صجون حم�صنة �ملباين وم�صتورة.
-�أّل تخ���رج �ملر�أة من �ل�ص���جن �أو تنتق���ل من مكان لآخر مدة بقائه���ا فيه، �إل مع ذي 
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حمرم �أو �مر�أة ماأمونة.
-�أل يكون �صجن �ملر�أة مدة طويلة.

٦-�ل�ص���جن يكون ب�صبب �رتكاب �جلرمية �لتي لي�ض فيها حد، فهو فرع عن �لتعزير، 
وقد يكون بق�صد �ل�صتيثاق و�لتهمة.

7-يباح �ص���جن �حلامل، ويكون �صجنها -على �لر�جح- يف حقوق �لعباد ويف حق 
�هلل تعالى �إذ� ثبت �حلد بالبينة دون ما ثبت بالإقر�ر.

8-تثبت احل�س���انة لالأم ال�سجينة اإذا توفرت فيها �رشوط احل�سانة، وكان يف ال�سجن 
مكاناً �صاحلاً لرعاية �ملح�صون.

9-�إذ� مل تكن �لأم �ل�ص���جينة من �أهل �حل�صانة ومل تكن قادرة على رعاية �ملح�صون، 
�أو كان �ل�صجن يف بلد �آخر و�لطريق غري ماأمون، فت�صقط ح�صانتها وتنتقل �حل�صانة �إلى 

من يليها يف �ل�صتحقاق.
1٠-�إذ� كانت �مل�ص���جونة متزوجة فاإن نفقتها على �لزوج �إن كان �ل�ص���جن ظلماً ول 
ت�ص���قط عنه، و�أما لو كان �ل�ص���جن بحق وكانت ظاملة �أو مماطلة فاإن نفقتها ل جتب على 

�لزوج.
11-�إذ� كانت �ل�صجينة غري متزوجة فنفقتها ت�صقط عن �لأب �أو �لويل وتكون ك�صائر 

�ل�صجناء ينفق عليها من بيت �ملال.
12-حترمي خلوة �ل�ص���جينة بالرجل �لأجنب���ي للتحقيق �أو �ملحام���اة �أو غريه، وتنتفي 

�خللوة �إذ� ُوجد �ملحرم �أو �مر�أة �أخرى.
13-�إذ� كانت �ل�صجينة يف بلد �آخر غري بلدها فيجب عند �نتهاء مدة �حلكم وخروجها 

��صتدعاء ويل �لأمر �أو �ملحرم لها ل�صتامها.
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14-�إذ� كانت �ل�صجينة يف بلدها فا يلزم �رشعاً ��صتدعاء ويل �لأمر �أو �ملحرم �إل �إذ� 
ر�أى �لإمام �مل�صلحة يف ذلك فيجب تنفيذ ما ير�ه.

التو�شيات:
1-در��صة حالت و�أ�صباب �نحر�ف �لفتيات؛ للوقاية و�حلد من �لوقوع يف �جلر�ئم.

2-�لبحث يف حقوق �ل�صجينة �أثناء �ل�صجن وبعد �خلروج منه.
3-�إن�صاء �أماكن خم�ص�صة لتاأهيل �ل�صجينات وتوعيتهن قبل �خلروج من �ل�صجن.

4-در��ص���ة �لبد�ئل عن �ص���جن �ملر�أة در��ص���ة فعلية وتطبيقها؛ للحد قدر �لإمكان من 
�حلكم بعقوبة �ل�صجن للمر�أة.

٥-�إيج���اد جهة لتوعي���ة �أ�رش �ل�ص���جينات و�ملجتمع وتثقيفهم ؛ لتقبل �ل�ص���جينة عند 
�خلروج من �ل�صجن.

وختاماً: �أ�ص���األ �هلل -تعالى- �أن يجعل هذ� �لعمل خال�صاً لوجهه، و�أن ينفع به قارئه، 
و�حلمد هلل رب �لعاملني، و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.


