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الباحث يذكر في هذا البحث أن اإلس���الم يوجب الرجم على الحر المحصن إذا زنى، مس���لمًا كان 
أو غي���ر مس���لم عل���ى الصحيح من أقوال أهل العلم، وذكر أن على البك���ر جلده مائة جلدة، وذكر 
الخالف في مس���ألة التغريب والراجح فيها باعتبار المصلحة مخصصة، ما لم يوجد محرٌم متبرع 
بالخ���روج م���ع الم���رأة التي عليها التغريب، وذكر مس���ألة تغري���ب العبد واألم���ة وأن الراجح فيها 
ب قبل مضي مدة  عدم تغريبهم، وبّين الباحث مدة التغريب وهي سنة كاملة، وإذا رجع المغرَّ
التغريب، ُيرجع إلى مكان تغريبه لُيكمل المدة، وأن مس���افة موضوع التغريب يجب أال تقل عن 
ب في مكان تغريبه  ب في موضع تغريبه، ولو زنى المغرَّ مس���افة القصر، وال يكون حبس المغرَّ
ب التي  ب مرة أخرى إلى موضع آخر، وذكر الخالف في مسألة من يتولى مؤونة المغرَّ فإنه يغرَّ
يستلزمها إقامة الحد عليه، وأن الراجح أن مؤونته من بيت مال المسلمين سواء كان موسرًا أو 
معس���رًا، أما نفقته على نفس���ه فمن ماله وكسبه إذا كان ميسور الحال، وبّين الباحث في بحثه 
أن م���ن عقوب���ات الحرابة: النف���ي، وأن المحاربين إنما ينفون فقط إذا أخافوا، ولم يصيبوا نفس���ًا 
وال مااًل، أما إن َقتلوا ولم يأخذوا المال؛ فإنهم ُيقتلون، وإن قتلوا وأخذوا المال؛ ُقتلوا وصلبوا، 
وإن أخ���ذوا الم���ال ولم يقتلوا؛ ُقطعت أيديهم وأرجلهم م���ن خالف، وذكر أن المراد بالنفي في 
ح���د الحراب���ة هو: تعزيرهم بالحبس وغيره، وتكون مدة نفيهم في حد الحرابة: تعزيرهم بالحبس 

وغيره، وتكون مدة نفيهم مستمرة إلى أن تظهر توبتهم.
وذك���ر الباح���ث أن مذاه���ب الفقهاء متفقة على ج���واز النفي في الجرائم األخ���رى تعزيرًا إذا رأى 
اإلمام مصلحة في ذلك، ويجوز لإلمام اتخاذ مكان معين للتغريب والنفي من غير إيجاب عليه، 
ب طلب غيره، ألن اإلم���ام اختار هذا  وكذل���ك إذا عّي���ن اإلمام موضع���ًا للتغريب؛ لم يك���ن للمغرَّ
ب مكانًا لغربته تنتش���ر فيه���ا الفواحش وأنواع المعاصي، وفي  الموض���ع؛ خوفًا من اختيار المغرَّ

حال تعذر موضع للتغريب، فيكون السجن بداًل عنه.
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توطئة:

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد
فه�ذا بحث يتحدث حول موضوع التغريب ورأي الفقهاء فيه، يناقش قضية 
التغريب املش�ار إليها يف خرب النبي - صىل اهلل عليه وس�لم - ويعرض ملا أورده 
أه�ل العلم حول هذا املوضوع من مناقش�ات وأطروحات؛ وبخاصة ما يتصل 

بتغريب املرأة.
أ-موضوع البحث:

البح�ث ي�دور ح�ول التغريب واألح�كام املتعلقة ب�ه؛ ولذا رأي�ت أن يكون 
موضوعه: األحكام املتعلقة بالتغريب ومستجداته.

ب-أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تربز أمهية املوضوع ألمور عدة منها:
1- أن�ه يمث�ل ج�زءًا م�ن عقوبة عىل ح�د من احل�دود التي رشعه�ا اهلل - عز 

وجل- فهو إذًا جدير بالبحث.
2- دقة هذا املوضوع وحساسيته؛ الرتباطه بحد من احلدود من جهة وعالقته 

بموضوع سفر املرأة من جهة أخرى.
3- عالقته بغري اجلاين؛ إذ إنه يمس ويل املرأة وهل يغرب معها؟

4- اكتفاء بعض األنظمة، أو الفقهاء عنه بالسجن ومعلوم الفرق بينهام.
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5- ما يكتنف مس�ألة التغريب من خالف بني الفقهاء س�لفًا وخلفًا بني مؤيد 
ورافض.

6- حماولة دراسة أقوال الفقهاء يف مسألة التغريب والبحث عن سبل التوفيق 
بينها، وكشف ألوجه االعرتاضات التي أوردوها مع حماولة اإلجابة عنها.

7- ك�ون الكتاب�ات يف هذا املوض�وع يف هذا العرص قليلة فلعل من املناس�ب 
إبرازه وبيان حكمة ترشيعه.

8- الوقوف عىل الفروق اجلس�يمة بني التغريب والسجن الذي ارتآه البعض 
بدياًل للتغريب.

9- مل أق�ف ع�ىل م�ن أفرد ه�ذا املوضوع بدراس�ة مس�تقلة، إن�ام ُيذكر ضمن 
احلديث عن حد الزنى فأحببت أن أفرد هذا املوضوع ببحث مستقل جيمع شتاته 
ويل�م متفرقه ويبني ما ذكره أهل العلم في�ه ويوضح ما ترجح لدى الباحث من 

آراء؛ لعل أن ينتفع هبا من احتاجها من القضاة وغريهم.
ج-الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقيص مل أقف عىل دراس�ة خاصة باألحكام املتعلقة بالتغريب، 
فل�م أج�د م�ن أفردها ببح�ث مس�تقل إال أهنا تذك�ر ضمن احلديث ع�ن الزنى 
وأحكامه، ومن املعلوم أنه مل خيل كتاب من كتب الفقهاء يف الغالب من حديث أو 
إشارة عن التغريب؛ خصوصًا من حتدثوا عن عقوبة حد الزنى فمقل ومستكثر.

د-أهداف البحث:

1- بيان معنى التغريب.
2- األصل يف مرشوعيته.
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3- إيضاح حكمته.
4- بيان خالف الفقهاء فيه.

5- الكشف عن بدائل أخرى للتغريب.
ه�-مشكلة البحث وتساؤالته:

البح�ث يناقش مش�كلة التغريب كإح�دى القضايا الفقهي�ة التي حتدث عنها 
الفقه�اء قدي�اًم وحديث�ًا وما يكتنفها من إش�كاالت وتس�اؤالت، وب�امذا أجاب 

الفقهاء - رمحهم اهلل - عن هذه اإلشكاالت.
ومن أبرز أسئلة هذا البحث:

1- ما املراد بالتغريب؟
2- ما األصل يف مرشوعيته؟

3- ما رأي الفقهاء فيه؟
4- ما حكمة مرشوعيته؟

5- ما الصعوبات التي تكتنف تطبيقه؟
6- ما مقدار املسافة التي يغرب إليها الزاين البكر؟

7- هل لإلمام أن يتخذ مكانًا معينًا للتغريب والنفي فيه؟
8- ما البدائل املقرتحة للتغريب؟

و-منهج البحث: 

التزمُت يف كتابة هذا البحث املنهَج اآليت:
1-مجع املس�ائل الفقهية املتعلقة بالتغريب ومستجداته، عىل النحو املذكور يف 

خطة البحث.
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2- دراسة املسائل دراسة فقهية مقارنة.
3-ِذكر األدلة وما يرد عليها من مناقشات.

4-بيان الراجح يف كل مسألة خالفية مع ذكر سبب الرتجيح.
5- أخ�ذ أقوال املذاه�ب من كتبها املعتم�دة، وإذا تعذر؛ فم�ن املصادر التي 

أرشت إليها.
6-كتابة اآليات بالرس�م العثامين ووضعها بني قوسني وعزوها إىل املصحف 

بذكر سورها وأرقامها.
7-ع�زو األحاديث، فام ُوجد منها يف الصحيح�ني أو أحدمها اكتفيت بالعزو 
إليهام أو أحدمها، وما مل يكن فيهام عزوته إىل مظانه من كتب السّنة مع ذكر كالم 

أهل العلم يف بيان درجته.
8-عزو اآلثار إىل مظاهنا.

9-التعري�ف باملصطلحات العلمية التي حتت�اج إىل تعريف، ورشح الكلامت 
الغريبة.

10-تذييل البحث بفهارس عامة عىل النحو املذكور يف اخلطة.
ز-خطة البحث:

تعريف التغريب لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصلة به.
املبحث األول: تغريب البكر الزاين: وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تغريب الرجل احلر البكر إذا زنى.
املطلب الثاين: تغريب املرأة البكر احلرة إذا زنت.

املطلب الثالث: تغريب العبد واألمة إذا زنيا ومها بكران.
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املبحث الثاين: أحكام التغريب، وفيه ستة مطالب.
املطلب األول: مدة مسافة التغريب.

ب قبل ميض مدة التغريب. املطلب الثاين: إذا عاد املغرَّ
املطلب الثالث: حتديد مسافة موضع التغريب.

ب يف البلد الذي ُنفي إليه. املطلب الرابع: حبس املغرَّ
ب مرة  املطل�ب اخلام�س: إذا زنى الش�خص يف بلد هو مغرب إلي�ه، فهل يغرَّ

أخرى؟
املطلب السادس: إذا زنى املغرب مرة أخرى يف البلد الذي غرب إليه.

املبحث الثالث: رشوط التغريب، فيه ثالثة مطالب:
بة إىل بلد التغريب. املطلب األول: اشرتاط خروج امْلَْحرم مع املرأة املغرَّ

املطلب الثاين: حكم بقاء امْلَْحرم معها طول زمن التغريب.
املطلب الثالث: اشرتاط األمن يف موضع التغريب.

املبحث الرابع: مؤنة التغريب، وفيه: مطلبان:
ب ومؤنته إذا كان مورسا. املطلب األول: نفقة املغرَّ
ب ومؤنته إذا كان معرسا. املطلب الثاين: نفقة املغرَّ

املبحث اخلامس: التغريب يف غري الزنى، وفيه مطلبان:
املطلب األول: النفي يف احلرابة وفيه ثالث مسائل:

املسألة األوىل: أحقية اإلمام بالنفي يف احلرابة.
املسألة الثانية: صفة النفي يف احلرابة.
املسألة الثالثة: مدة النفي يف احلرابة.
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املطلب الثاين: التعزير بالتغريب يف اجلرائم األخرى.
املبحث السادس: املستجدات يف التغريب، وفيه مطلبان:

املطلب األول: بدائل التغريب.
املطلب الثاين: تطبيقات قضائية حول التغريب.

اخلامتة: وفيها: أهم النتائج، والتوصيات.
الفهارس: وهي ُمرتَّبة عىل النحو اآليت:

أوال: فهرس اآليات، مرتبة حسب ترتيب السور واآليات.
ثانيا: فهرس األحاديث النبوية واآلثار مرتبة حسب ترتيب احلروف اهلجائية.

ثالثًا: فهرس املصادر واملراجع.
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التمهيد

 ويشتمل عىل ما يأيت:
أوال: حرص اإلسالم على صيانة النسل واألعراض واألنساب.

لقد اعتنى اإلسالم بحفظ النسل والِعرض والنسب أيام اعتناء، وأواله اهتامما 
بالغا، فحرص عىل مراعاته من جانبي الوجود والعدم، وذلك باألمر باملحافظة 
عىل ما يقيم أركان هذا املقصد العظيم، ويثّبت قواعده، وكذلك بالنهي عن كل 

ما يسبب انخرامه واختالله.
وهذا االعتناء له عّدة مظاهر:   

منها: اعتبار حفظ النس�ل والِعرض والنس�ب من مقاص�د الرشيعة العظمى، 
وثواب�ت املّل�ة الك�ربى، بل من الرضوري�ات، التي “ال بد منه�ا يف قيام مصالح 
الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة، بل عىل فساد 
وهت�ارج وفوت حياة، ويف األخ�رى فوت النجاة والنعي�م، والرجوع باخلرسان 
املبني”، فحفظه من الرضوريات اخلمس التي جاء األمر بمراعاهتا يف كّل مّلة)1(.

ومنها: تحريم القذف.

كا لثبوت األنس�اب، ونافيا له من غري بّينة، س�واء كان  مل�ا كان الق�ذف مش�كِّ
مه الش�ارع حتريام باتا، ورّت�ب عليه الوعيد  الق�ذف بالزنى أو بنفي النس�ب؛ حرَّ
ا لذريعة النيل  الش�ديد والعقوبة املغّلظة يف الدنيا واآلخرة، حس�ام للباب، وس�دّ

من األعراض وانتهاكها.
))( انظر: املوافقات لل�ض���اطبي )324/2-326(، وجمموع ال�ض���روريات خم�س هي: حفظ الدين، والنف�س، 

والن�ضل، واملال، والعقل.
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قال احل�ق تبارك وتع�اىل: چ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    
ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ )2(، ك�ام أحلق به املعّرة الدنيوية، 
حيث حكم بجلده وفس�قه ورد ش�هادته أبدا ما مل يتب من تلك املعرة التي حتط 
م�ن مكانت�ه وهيبته يف املجتمع، نتيجة هتكه حلرمة املس�لم ال�ربيء من غري حق 

وال بّين�ة، فقال تع�اىل: چ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  
ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

ھ  چ)3(.
وهذا كله ُينبئ عن عظيم عناية اإلس�الم بحفظ أعراض املس�لمني وأنساهبم، 

نظرا لتغليظ العقوبة عىل هتكها يف الدنيا واآلخرة.
ة واالستبراء. ومنها: إيجاب الِعدَّ

م�ن مظاهر حرص اإلس�الم عىل حفظ النس�ل والعرض والنس�ب: أن حّرم 
ن�كاح املعت�ّدة س�واء كانت عّدة ط�الق أو وف�اة، حتى خت�رج من عّدهت�ا، منًعا 

الخت�الط األنس�اب، والتن�ازع يف إحل�اق األوالد، قال تع�اىل: چ ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     ڻ  چ )4(.

وذلك ألن املرأة إذا ُطلقت أو مات عنها زوجها؛ فقد تكون حامال يف شهرها 

)2( �ضورة النور الآيات 25-23.
)3( �ضورة النور الآيتان 5-4.

)4( �ضورة البقرة من اآية 235.
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األول أو أس�بوعها األول، فمت�ى تزّوج�ت فور ذلك بزوج آخ�ر، وولدت بعد 
زواجها الثاين بس�تة أش�هر فأكثر؛ احتمل أن يكون احلمل من الزوج األول، كام 
حيتمل أن يكون من الثاين، فيحصل بذلك اختالط األنساب، والتنازع يف إحلاق 
الولد وتبنِّيه، فحسمت الرشيعة األمَر بتحريم الترصيح بِخطبة املعتّدة فضال عن 

نكاحها، حتى يبلغ الكتاب أجله، فتخرج من عّدهتا.
ألن امل�رأة إذا حاض�ت ثالث مرات يف ع�دة الطالق –مث�ال-؛ دّل ذلك عىل 
ب�راءة رمحه�ا من احلم�ل، وإن مل حتض؛ دّل ذل�ك أيضا عىل وج�ود احلمل، فال 
خترج من العّدة إال بوضع احلمل، وكذلك إذا مكثت أربعة أشهر وعرشا يف عدة 
الوفاة؛ ظهر احلمل إن كانت حامال، فتمتد عّدهتا إىل وضع احلمل، وإن مل يظهر 
احلم�ل يف تلك الفرتة؛ كان ذلك دليال عىل براءة رمحها، فتتزوج حينئذ)5(، حيث 

ال خيشى اختالط األنساب، وال التنازع يف إحلاق الولد.
ومنها: إبطال التبّني.

كان التبنِّ�ي معم�وال ب�ه يف اجلاهلية واإلس�الم، يت�وارث به ويتن�ارص، فكان 
الرجل يف اجلاهلية إذا أعجبه من الرجل جَلده أو غريه؛ ضّمه إىل نفس�ه، وجعل 
ل�ه نصيب الذكر من أوالده من مرياثه، وكان ينس�ب إلي�ه فيقال فالن بن فالن، 

إىل أن نس�خ اهلل ذلك بقوله: چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  
ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ )6(، أي أع�دل، فرف�ع اهلل حك�م التبني، ومنع 

من إطالق لفظه، وأرشد بقوله إىل أن األوىل واألعدل أن ينسب الرجل إىل أبيه 

)5( الإجماع لبن املنذر �س)73- 74(.
)6( �ضورة الأحزاب من اآية 5.
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نس�با)7(، خوفا من اختالط األنس�اب باعتقاد أن أباه يف التبّني هو أبوه يف النسب 
إذا طال العهد وامتّد الزمن.

ومنها: تحريم الزنى.

وم�ن مظاه�ر االعتناء بحفظ النس�ل والنس�ب: النه�ي عن الزن�ى وحتريمه، 
وترتيب احلد يف الدنيا مع العقوبة يف اآلخرة عىل ارتكابه، لكونه العامل الرئيس 
يف ضياع األنس�اب واختالطها، وإىل هذا املظهر تش�ري الفقرة اآلتية بمزيد بسط 

وإيضاح، واهلل املوفق للصواب.

ثانيا: تحريم الزنى وتغليظ العقوبة عليه.

فقد ذم اهلل -تعاىل - الزنى يف كتابه العزيز بأبرع س�ياق وأبدع اتس�اق، حيث 
هن�ى عن الق�رب منه، ثم وصفه بكونه فاحش�ة وس�بيال س�يئا، ليك�ون أبلغ إىل 
تصوير ش�ناعته، وبيان بش�اعته، فتزداد النفوس له كرها، وعن ارتكابه ُبعًدا)8(، 

قال اهلل تعاىل: چ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  گ  چ  )9(.
ورتب الشارع عليه عقوبات دنيوية شديدة؛ لتكون رادعة زاجرة عن ارتكابه، 
وتتن�ّوع تلك العقوبات بتنوع أح�وال مرتكبيه، فتارة باجللد مع التغريب، وتارة 
بالرج�م، وباجلم�ع ب�ني اجللد والرجم –ع�ىل اختالف بني العلامء كام س�يأيت-، 
واجلل�د أيضا تارة يكون مائة، وأخرى مخس�ني، حس�ب اختالف حال اجلاين يف 

احلّرية والرق.
وم�ن أعظم األدّلة عىل حتريم الزنى والتش�ديد يف أم�ره، ما ورد يف الرشع من 

)7( انظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )7)/40(.
)8( انظر تف�ضري ابن كثري )408/3(.

))( �ضورة الإ�ضراء اآية 32.
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ه وتنزيله يف املرتبة الثالثة من مراتب الذنوب العظيمة، بعد الرشك باهلل، وقتل  عدِّ
النفس التي حرم اهلل إال باحلق.

ق�ال اهلل تع�اىل: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     
ڦ       ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   ٺٿ   ٺ    ٺ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ )10(.

ويف الصحيحني عن عبد اهلل بن مس�عود t قال: قلت: يا رسول اهلل أي الذنب 
أعظم؟ قال: »أن جتعل هلل ندا وهو خلقك«، قلت: ثم أي؟ قال: »أن تقتل ولدك 

من أجل أن يطعم معك«، قلت: ثم أي؟ قال: »أن تزايَن حليلة جارك«)11(.
فأعِظ�م ب�ه ذنبا، وأقبِْح به صنع�ا، يف كونه يضاهي الرشك ب�اهلل، وقتل النفس 

بغري حق، نسأل اهلل السالمة والعافية.
ثالثًا: عقوبة الزنى:

فرق الش�ارع يف عقوبة الزنى بني الزاين املحصن وغري املحصن فجعل عقوبة 
ال�زاين املحصن وه�و الذي حتقق له الن�كاح الصحيح برشوط�ه وأركانه: جعل 

عقوبة الرجم باحلجارة حتى املوت.
وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب الرجم عل احلر املحصن إذا زنى)12(.

)0)( �ضورة الفرقان اآية 70-68.
)))( اأخرجه البخاري يف كتاب احلدود –باب اإثم الزناة- �س )083)( ح رقم ))68، وم�ضلم يف كتاب 

الإميان –باب كون ال�ضرك اأقبح الذنوب وبيان اأعظمها بعده- �س )02)( ح رقم 86.
)2)( الإجماع لبن املنذر )08)(، قال اأبو عمر رحمه اهلل: “واأما اأهل البدع واخلوارج منهم، ومن 

جرى جمراهم من املعتزلة؛ فاإنهم ل يرون الرجم على زاٍن حم�ضٍن ول غرِي حم�ضن، ول يَرون 
على الزناة اإل اجللد...ول يعدون خالفا” ال�ضتذكار )487/6(، انظر: املحلى )))/7)2(، واملغني 

.)30(/(2(
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واستدّلوا إلمجاعهم هذا بعدد من األحاديث ومن ذلك:
ع�ن عمران بن حص�ني ريض اهلل عنه، أنَّ امرأة من جهين�ة أتت نبيَّ اهلل صىل 
ا فأقمه  اهلل علي�ه وس�لم، وهي ُحْبىل من الّزن�ى، فقالت: يا نبيَّ اهلل، أصب�تُ حدًّ
، فدعا نبيُّ اهلل صىل اهلل عليه وسلم وليَّها، فقال: »أحسن إليها، فإذا وضعت  عيلَّ
ْت)13( عليها ثياهبا،  فائتني هبا« ففعل. فأمر هبا نبيُّ اهلل صىل اهلل عليه وس�لم فُش�كَّ
ث�م َأم�ر هبا فُرمجت، ثم ص�ىلَّ عليها، فقال له عمر ريض اهلل عن�ه: تصيل عليها يا 
نبيَّ اهلل وقد زنْت؟ فقال: »لقد تابت توبة لو ُقس�مت بني س�بعني من أهل املدينة 

لوسعْتهم، وهل وجدَت توبًة أفضل من أن جادْت بنفسها هلل تعاىل؟«)14(.
قول�ه ص�ىل اهلل عليه وس�لم يف امرأة العس�يف: »والذي نفيس بي�ده ألقضنيَّ 
بينك�ام بكتاب اهلل، املائة واخلادم ردٌّ علي�ك، وعىل ابنك جلُد مائة وتغريُب عام، 
ويا ُأَنيُس اْغُد عىل امرأة هذا فسلها، فإن اعرتفت فارمُجها«. فاعرتفت فرمَجها)15(.

 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال: أتى رجٌل رس�وَل اهلل صىل اهلل عليه وس�لم 
وه�و يف املس�جد، فناداه فقال: يا رس�ول اهلل إيّن َزَنيُت، فأع�رض عنه حتى رّدد 
عليه أربع مرات، فلام ش�هد عىل نفسه أربع ش�هادات؛ دعاه النبي صىل اهلل عليه 
وس�لم فقال: »أبِك جنون؟«. قال: ال، قال: »فهل أحَصنَت؟«. قال: نعم، فقال 

النبي صىل اهلل عليه وسلم: »اذهبوا به فارمجوه«)16(.

ت لئال تنك�ضف )النهاية يف غريب احلديث والأثر  ْت عليها ثيابها: اأي ُجمعت عليها وُلفَّ )3)( �ُضكَّ
.)42(/2

)4)( اأخرجه م�ضلم، كتاب احلدود، باب من اعرتف على نف�ضه بالزنا رقم احلديث 6)6) )20/5)(.
)5)( �ضبق تخريجه.

)6)( اأخرجه البخاري يف كتاب احلدود –باب ل يرجم املجنون واملجنونة- �س )083)( ح رقم 5)68، 
وم�ضلم يف كتاب احلدود –باب من اعرتف على نف�ضه بالزنى- �س ))72( ح رقم ))6).
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فدّلت هذه األحاديث الصحاح عىل أن حّد الزاين املحصن؛ الرجم )17(.
أما من زنى وهو بكر وهو من مل يتزوج فإن عقوبته اجللد والتغريب.

أم�ا العقوب�ة باجلل�د وهو جل�ده مائة جلدة فمح�ل اتفاق بني أه�ل العلم )18( 
استنادًا لآلية الكريمة: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ )19( ولألحادي�ث 

الواردة يف هذا الباب مثل حديث العسيف الذي ورد ذكره قبل قليل.
أما بالنس�بة للتغريب للزاين البكر فقد وقع خ�الف بني الفقهاء يف ذلك وهل 
هو عام يف كل زان بكر أم خاص بالرجل دون املرأة؟ وسيأيت مزيد بيان وتفصيل 

لذلك من خالل املباحث واملطالب اآلتية بإذن اهلل تعاىل.
رابعًا: احلكمة يف ختفيف عقوبة الزنى عىل البكر، وتغليظها عىل الثيب.

ق�د تق�رر يف الرشع أن اآلث�ام واألوزار ختتلف باختالف املفاس�د املرتتبة عىل 
املع�ايص، وإن تس�اوت مجيًعا يف أص�ل املعصية، وخمالفة الش�ارع، إال أن األكثر 

خمالفة ومفسدة، يكون أكثر إثاًم واستحقاقا للعقوبة.
ق�ال الع�ز بن عبد الس�الم –رمح�ه اهلل-: “خيتلف إث�م املفاس�د باختالفها يف 
الصغ�ر والك�رب، وباختالف م�ا تفوته م�ن املنافع واملصال�ح، فيختلف اإلثم يف 
قطع األعضاء وقتل النفوس وإزالة منافع األعضاء باختالف املنافع، فليس إثم 
جل كإثم من قطع اخلن�رص والبنرص من اليد،  م�ن قطع اخلن�رص والبنرص من الرِّ
ملا فوته من منافعها الدينية والدنيوية، وس�واء قطع ذلك من نفس�ه أو من غريه، 

)7)( اختالف احلديث )4)2(، و�ضرح معاين الآثار )27/3(، وال�ضتذكار )486/6(، وزاد املعاد )5/)3(.
)8)( الإجماع لبن املنذر �س08).

)))( �ضورة النور اآية: 2.
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وليس اإلثم يف قطع األذن كاإلثم يف قطع اللس�ان، ملا سنذكره من منافع اللسان 
إن ش�اء اهلل تعاىل، وليس من قتل فاس�قا ظاملا من فساق املسلمني بمثابة من قتل 
إماما عدال، أو حاكام مقس�طا، أو وليا منصفا، ملا فوته عىل املس�لمني من العدل 

واإلنصاف”)20(.
وهكذا الش�أن يف عقوبة الزنى، حيث فّرق الش�ارع احلكي�م بني عقوبة البكر 
وعقوب�ة الثيب، لكون الفاحش�ة ِمَّن كان حمَصنا بالزواج أش�د جرمًا من البكر، 

وإن مل يكن زْيًنا من أحٍد منهام.
وقريب من هذا املعنى ما ورد يف الرشع من تغليظ العقوبة عىل امللك الكذاب، 
، والش�يخ الزاين، كام يف الصحيح من حديث أيب هريرة ريض اهلل  والفقري املتكربِّ
عنه قال: قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة 
وال يزكيه�م وال ينظر إليه�م وهلم عذاب أليم: ش�يخ زان وملك كذاب وعائل 

مستكرب«)21(.
ق�ال القايض عياض–رمحه اهلل-: »خص هؤالء الثالثة بأليم العذاب وعقوبة 
اإلبع�اد، اللت�زام كل واح�د منه�م املعصي�ة الت�ي ذكر ع�ىل بعدها من�ه، وعدم 
رضورت�ه إليه�ا، وضع�ف دواعيه�ا عن�ده، وإن كان ال ُيع�ذر أح�د بذنب، وال 
يف معصيت�ه اهلل تع�اىل، لك�ن ملا مل تدُعه�م إىل هذه املعايص رضائ�ر مزعجة، وال 
دواعي معتادة، وال محلتهم عليها أس�باب الزمٌة، أش�به إقداُمهم عليها املعاندة، 
واالس�تخفاف بحق املعبود حمًضا، وقصد معصيته ال لغري معصيته، فإن الش�يخ 

)20( قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام �س )28)-)2)(.
))2( اأخرجه م�ضلم يف كتاب الإميان –باب بيان غلظ حترمي اإ�ضبال الإزار واملن بالعطية وتنفيق ال�ضلعة 

باحللف وبيان الثالثة الذين ل يكلمهم اهلل يوم القيامة ول ينظر اإليهم ول يزكيهم ولهم عذاب 
األيم- �س )08)( ح رقم 07).
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مع كامل عقله، وإعذار اهلل له يف عمره، وكثرة معرفته بطول ما َمرَّ عليه من زمنه، 
وضعف أسباب اجلامع، والشهوة للنساء، واختالل دواعيه لذلك، وَبرد ِمزاجه، 
وإخ�الق جدي�ده، وعنده من ذلك ما ُيرحيه من دواعي احلالل يف هذا الباب من 
ذَات�ه، وخيىل رسه من�ه بطبيعته، فكيف بالزنى احل�رام؟! إذ دواعي ذلك الكربى 
الش�باُب، وحرارُة الغريزة، وقلة املعرفة، وغلبة الش�هوة بضعف العقل، وِصَغِر 

الِسّن)22(.
فتف�اوت املفس�دة والدواع�ي إىل الزنى املوج�ود بني البكر والثي�ب أيضا من 

احلكمة يف ختفيف العقوبة عىل البكر –نسبيًّا-، وتغليظها عىل الثيب.
خامسا: تعريف التغريب لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصلة به.

ْيت�ه وأْبَعْدته.  ْبُته إذا نحَّ التغري�ب لغة: تفعيل م�ن الَغرب، يقال: أْغَرْبُت�ه وَغرَّ
ب واالغ�رتاب: أي البعد عن  والَغ�رب: الُبع�د والتنّحي، ومنه: الُغرب�ة والتغرُّ
الوطن والنزوح عنه، يقال: غَرَبت الدار ومن هذا الباب: غروب الشمس، أي: 
َبة خرب؟«، يريدون خربا أتى  بعده�ا عن وجه األرض، ويقولون: »هل م�ن مغرِّ

من بعد، ويقال أيضا َغَرب بمعنى: غاب)23(.
والتغريب اصطالحا: النفي عن البلد الذي وقعت فيه اجلناية)24(.

وقيل معناه: أن ُينفى الزاين عن بلده ملدة سنة كاملة)25(.
واملعن�ى االصطالح�ي قري�ب م�ن املعن�ى اللغ�وي للكلم�ة، إذ مفاده�ا يف 

)22( اإكمال املعلم ))/383(.
)23( انظر: معجم مقايي�س اللغة )4/)42(، والنهاية يف غريب احلديث والأثر )0/3)2(، وترتيب 

القامو�س املحيط )378-377/3(.
)24( النهاية يف غريب احلديث والأثر )0/3)2(.

)25( ال�ضرح املمتع على زاد امل�ضتقنع )4)/236(.
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االصط�الح: إبعاد الش�خص وتنحيته عن وطن�ه وبلده، أو عن م�كان اجلناية، 
وهو عني املعنى اللغوي.

وأما اللفظ ذو الصلة باملعنى االصطالحي للتغريب؛ فهو لفظة »النفي«.
فق�د ورد احلدي�ث ب�كال اللفظ�ني يف عقوبة ال�زاين البكر، فف�ي الصحيحني 
ع�ن أب�ى هريرة وزي�د بن خالد اجلهن�ي –ريض اهلل عنهام- ق�اال: جاء رجل إىل 
النب�ي صىل اهلل عليه وس�لم فقال: أنش�دك اهلل إال قضيت بينن�ا بكتاب اهلل، فقام 
خصُمه، وكان أفقَه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب اهلل، وائذن يل يا رسول 
اهلل، فق�ال النب�ي صىل اهلل عليه وس�لم: »ق�ل«. فقال: إن ابني كان عس�يفا)26( يف 
أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بامئِة ش�اة وخادٍم، وإين س�ألت رجاال من 
أه�ل العل�م، فأخربوين أنَّ عىل ابني جلَد مائة وتغري�بَ عاٍم، وأنَّ عىل امرأة هذا 
الرج�َم، فق�ال: »والذي نفيس بيده ألقضنيَّ بينكام بكت�اب اهلل، املائة واخلادم ردٌّ 
عليك، وعىل ابنك جلُد مائة وتغريُب عام، ويا ُأَنيُس اْغُد عىل امرأة هذا فسلها، 

فإن اعرتفت فارمُجها«. فاعرتفت فرمَجها)27(.
ويف الصحيح أيضا عن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه قال: قال رس�ول اهلل 
صىل اهلل عليه وس�لم: »خذوا عنِّي، خذوا عنِّي، قد جعل اهلل هلن س�بيال، البكر 

بالبكر جلد مائة وَنفُي سنة، والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم«)28(.
وورد لفظ »النفي« يف الكتاب العزيز يف حّد املحاربني: چ چ   چ  چ  ڇ  

)26( الع�ضيف: الأجري )ترتيب القامو�س املحيط224/3(.
)27( اأخرجه البخاري يف كتاب احلدود –باب هل ياأمر الإمام رجال في�ضرب احلد غائبا عنه- �س 

)0)0)( ح رقم )6860،685، وم�ضلم يف كتاب احلدود –باب من اعرتف على نف�ضه بالزنا- �س )724( 
ح رقم 7)6)،8)6).

)28( اأخرجه م�ضلم يف كتاب احلدود –باب حّد الزنا- �س )720( ح رقم 0)6).
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ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گ    گگ   ک  ک   ک   ک   ڑ  

ںچ )29(.
فدل�ت ه�ذه النصوص عىل أن النف�ي من األلفاظ ذات الصل�ة هبذا املوضوع 

وإن كان النفي خيتلف عن التغريب يف نظر الفقهاء.

المبحث األول

 تغريب البكر الزاني

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول

 تغريب الرجل الحر البكر إذا زنى

اختل�ف الفقه�اء -رمحهم اهلل- يف وج�وب التغريب عىل ال�زاين إذا كان بكرًا 
عىل قولني:

الق�ول األول: حّد البكر إذا زن�ى جلد مائة فقط، وال تغريب عليه رجال كان 
أو ام�رأة، إال أن ي�رى اإلم�ام ذلك، فيجوز تغريبه من ب�اب التعزير ال احلّد، كام 

جيوز ذلك يف غري الزناة أيضا، وهذ مذهب احلنفية)30(.
ب م�ع اجللد، وه�و مذه�ب املالكية)31(،  الق�ول الث�اين: أن البك�ر ال�زاين يغرَّ

))2( �ضورة املائدة اآية 33.
)30( انظر: اأحكام القراآن للج�ضا�س )255/3(، وبدائع ال�ضنائع )7/)3(، واللباب )66/2)(.

))3( انظر: املدونة الكربى )246/6(، واملقدمات املمهدات )252/3(.
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والشافعية)32(، واحلنابلة)33(.
األدلة: 

أدلة أصحاب القول األول:

1-قوله تعاىل:   چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ     ڃ  چ )34(.
فأم�ر اهلل ع�ز وجّل بجلد الزاني�ة والزاين ومل يذكر التغري�ب، فمن أوجبه فقد 
زاد ع�ىل كت�اب اهلل عز وج�ل والزيادة عليه نس�خ، وال جيوز نس�خ النص بخرب 

الواحد)35(.
م ب�أن الزيادة عىل  مة فضال عن النتيجة، فال يس�لَّ ونوق�ش: بع�دم ثبوت املقدِّ

النص تقتيض نسخا، وال أن النص ال ُينسخ بخرب الواحد. 
2-ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه أنه قال: قال النبي ص�ىل اهلل عليه: »إذا زنت 
ب، ثم  ب، ث�م إن زنت فليجلدها، وال ُيَثرِّ األم�ة فتبنيَّ زناها فليجلدها، وال ُيَثرِّ

إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر«)36(.
ق�ال أب�و جعف�ر الطحاوي –رمح�ه اهلل-: »فلام أمر رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه 
وسلم يف األمة إذا زنت أن جتلد، ومل يأمر مع اجللد بنفي وقد قال اهلل عز وجل: 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ   چ 

ۓ  ڭ  ڭڭ  ې  چ )37(، فعلمن�ا بذل�ك أن م�ا جيب ع�ىل اإلماء -إذا 

)32( انظر: الو�ضيط )437/6( ورو�ضة الطالبني )0)/87(. 
)33( انظر: املغني )2)/322( والفروع )0)/52(.

)34( �ضورة النور من اآية 2.
)35( انظر: بدائع ال�ضنائع )7/ )3(.

)36( اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع –باب بيع العبد الزاين- �س )337( ح رقم 52)2، وم�ضلم يف كتاب 
احلدود –باب رجم اليهود اأهل الذّمة يف الزنى– �س )726( ح رقم 703).

)37( �ضورة الن�ضاء من اآية 25.
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َزَن�نْي- ه�و نصف ما جيب عىل احلرائر إذا َزَننْي، ثم ثبت أن ال نفي عىل األمة إذا 
زنت, كان كذلك أيضا أن ال نفي عىل احلرة إذا زنت«)38(.

ب عىل الزنى، ألنه ما دام يف بلده يمتنع عن  3-وألن التغريب تعريض للمغرَّ
العش�ائر واملعارف حياء منهم، وبالتغريب يزول هذا املعنى فيعرى الداعي عن 

املوانع، فيْقدم عىل الزنى وهو قبيح، فام أفىض إليه مثله)39(. 
ونوقش: بأن احلديث قد ورد رصحيا –كام س�يأيت- يف تغريب البكر إذا زنى، 
ف�ال يصح التمس�ك بقياس احلرة عىل األمة، وال باالع�رتاض بالرأي مع وجود 

النص.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-ع�ن عب�ادة بن الصامت ريض اهلل عنه قال: قال رس�ول اهلل  صىل اهلل عليه 
ي، قد جعل اهلل هلن سبيال، البكر بالبكر جلد مائة  ي، خذوا عنِّ وسلم: »خذوا عنِّ

وَنفُي سنة، والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم«)40(.
 عن أيب هريرة وزيد بن خالد -ريض اهلل عنهام- يف قصة العس�يف أن رس�ول 
َّ َبْيَنُكاَم بِِكَتاِب اهلل،  ْقِض�نيَ اهلل صىل اهلل عليه وس�لم قال: »والَّ�ذي َنْفيِس بَِيِدِه! أَلَ
اْلَولِي�َدُة واْلَغَنُم َردٌّ عليك، َوَعىَل اْبنَِك َجْل�دُ ِماَئٍة، َوَتْغِريُب َعاٍم، واغُد يا أنيس! 

َها«)41(. َفْت َفاْرمُجْ إىل اْمَرَأِة هذا، َفإِن اْعرَتَ
وهذا نص رصيح يف وجوب تغريب البكر الزاين، فال ينبغي العدول عنه.

)38( �ضرح معاين الآثار )25/3(.
))3( انظر: بدائع ال�ضنائع )7/ )3(.

)40( �ضبق تخريجه.

))4( �ضبق تخريجه.
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الترجيح:

الراج�ح –واهلل أعل�م- هو ق�ول اجلمه�ور، وأن حّد البكر ال�زاين: اجللد مع 
التغريب، وذلك ل�:

الس�نة الرصحية الثابتة يف ذلك، فال جيوز العدول عن السنة الصحيحة اعتامدًا 
عىل األقيسة أو اآلراء.

المطلب الثاني

 تغريب المرأة البكر الحرة إذا زنت

اختل�ف الفقه�اء -القائلون بوج�وب تغريب البك�ر يف الزن�ى- يف املرأة هل 
تغّرب مثل الّرجل إذا زنت أم ال؟ عىل قولني:

القول األول: ال تغريب عىل املرأة مطلقا، وهذا مذهب املالكية)42(.
ب املرأة كالّرجل، وهو مذهب الشافعية)43(، واحلنابلة)44(. القول الثاين: تغرَّ

األدلة: 

أدلة أصحاب القول األول:

1-عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »اَل 
َرٍم  حيَِلُّ الِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باهلل وَالْيَوْمِ اآلْخِرِ أنْ تُسَ�افِرَ َمِس�رَيَة يوٍم وَلْيَلٍة إالَّ َمَع ذي حَمْ

عليها«)45(.

)42( انظر: املدونة الكربى )246/6(، واملقدمات املمهدات )252/3(.
)43( انظر: الو�ضيط )437/6( ورو�ضة الطالبني )0)/87(. 

)44( انظر: املغني )2)/322( والفروع )0)/52(.
)45( اأخرجه البخاري يف كتاب �ضجود القراآن -باب يف كم تق�ضر ال�ضالة؟- �س )75)( ح 088)، وم�ضلم يف 

كتاب احلج -باب �ضفر املراأة مع حمرم اإلى حج وغريه- �س )550( ح )33).
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ف�دّل احلدي�ث ع�ىل أّن املرأة منوعة من الس�فر بغري حم�رم، فإن قلن�ا بتغريبها 
ب وحَدها، وذلك يوق�ع يف املنهي عنه،  ف�ال خيل�و احلال من أمري�ن: إما أْن تغ�رَّ
وإما أن يس�افر معها حمرم هلا أو زوج، ويف ذلك إنزال العقوبة عىل بريء، فتعّذر 

سفرها)46(.
ضه�ا ملا من أجل�ه ُحّدْت وُجِل�َدت، وفيه  2-وألّن نف�ي امل�رأة وتغريبه�ا يعرِّ

تعريضها لكشف عورهتا، و تضييع حلاهلا)47(.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1-ع�ن عبادة بن الصام�ت ريض اهلل عنه قال: قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 
ي، قد جعل اهلل هلن سبيال، البكر بالبكر جلد مائة  ي، خذوا عنِّ وسلم: »خذوا عنِّ

وَنفُي سنة، والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم«)48(.
2- ع�ن أيب هري�رة وزيد ب�ن خال�د -ريض اهلل عنهام- يف قصة العس�يف أن 
ْقِضنَيَّ َبْيَنُكاَم بِِكَتاِب  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »والَّذي َنْفيِس بَِيِدِه! أَلَ
ُة واْلَغَن�مُ َردٌّ علي�ك، َوَعىَل اْبنَِك َجْل�دُ ِماَئٍة، َوَتْغِري�ُب َعاٍم، واغُد يا  اهلل، اْلَولِي�دَ

َها«)49(. َفْت َفاْرمُجْ أنيس! إىل اْمَرَأِة هذا، َفإِن اْعرَتَ
م النبي  صىل اهلل عليه وس�لم  ومل خيّص رجال من امرأة، فصّح التمّس�ك  فعمَّ

به يف إجياب النفي عىل كلٍّ من الرجل واملرأة)50(.

)46( انظر: املفهم )83/5(.
)47( انظر: القب�س )3/))0)(.

)48( �ضبق تخريجه.

))4( �ضبق تخريجه.
)50( انظر: البيان للعمراين )2)/356(.
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ا للمرأة كاجللد والرجم)51(. ا للّرجل كان حدًّ 3-وألن ما كان حدًّ
الترجيح: 

عن�د إمعان النظ�ر يف هذين القولني وما صاحبهام من أدلة؛ لعل من املناس�ب 
ٌع باخلروج مع  صة لعم�وم النّص هنا، ما مل يوجد حمرٌم متربِّ اعتب�ار املصلحة خمصِّ
امل�رأة التي عليه�ا التغريب، فإّن احل�دود زواجر وجوابر، وال ش�ّك أن تغريب 
امل�رأة عاًم�ا كاماًل بال حمرٍم تعريٌض هلا بام هو أس�وأ من حاهل�ا األوىل، ومثل هذا 
ال يأيت به الرشع؛ ألّن كّل ما خالف املصلحة إىل ضّدها، واحلكمة إىل عكس�ها، 
فالرشيع�ة بريئ�ٌة منه، وم�ن اإلنصاف يف مس�ائل اخلالف م�ا أورده العالمة ابن 
قدامة –رمحه اهلل– يف هذه املسألة، فقال: »وقول مالٍك فيام يقع يل أصّح األقوال 
وأعدهلا، وعموم اخلرب خمصوٌص بخرب النهي عن س�فر املرأة بغري  حمرٍم«)52(. أما 
ٌع بالس�فر معها فال مصلحة تعارض العموم، فيتعنّي تغريبها، وهو  إذا وجد متربِّ
الذي اختاره الشيخ العاّلمة حممد األمني الشنقيطي – رمحه اهلل -، وإليك نّصه: 
ٌع بالس�فر معه�ا إىل حملِّ التغريب، مع  »ال�ذي يظهر يل أهنا إن ُوِجَد هلا حمرٌم متربِّ
َشى فيه فتنة، مع ترّبع امْلَْحَرم املذكور بالرجوع  كون حملِّ التغريب حملَّ مأمن ال خُتْ
ب؛ ألن العمل بعموم أحاديث التغريب  ها بعد انتهاء السنة، فإهنا تغرَّ معها إىل حملِّ
ًعا بالس�فر معها،  ال معارض له يف هذه احلالة املذكورة. وأما إن مل جتد حمرما متربِّ
؛ ألنه ال ذنب له، وال تكلَّف هي السفر بدون حمرم؛ لنهيه  صىل اهلل عليه  رَبُ فال جُيْ
م عىل الّداّل  وس�لم  ع�ن ذلك، وقد قّدمنا م�راًرا أن النّص الّداّل عىل النه�ي يقدَّ
ٌم عىل جلب املصال�ح )53(، وهذا  ؛ ألن درء املفاس�د مق�دَّ ع�ىل األمر عىل األصحِّ

))5( امل�ضدر ال�ضابق، املغني )2)/324(.
)52( املغني )2)/324(.

)53( القواعد الكربى للعز بن عبدال�ضالم ))/36)( والأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي �س87 والتحبري �ضرح 
التحرير للمرداوي )5/)223(.
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التفصيل الذي استظهرناه مل نعلم أحًدا ذهب إليه، ولكنه هو الظاهر من األدلة، 
والعلم عند اهلل تعاىل«)54(.

ولكن إذا تعذر تغريبها لعدم وجود املحرم املتربع بصحبتها فإن الفقهاء ذكروا 
أهنا تس�جن يف مكاهن�ا –مكان إقامتها- مدة س�نة كاملة ومن ن�ص عليه اإلمام 
اللخم�ي م�ن املالكية )55( والذي جرى عليه العمل عندنا يف املحاكم الرشعية أن 
امل�رأة إذا زنت وهي بكر فإهنا تس�جن بداًل من التغري�ب، هذا هو املعمول به يف 

حماكم اململكة)56(.

المطلب الثالث

تغريب العبد واألمة إذا زنيا وهما بكران

اختل�ف الفقهاء القائلون بتغريب الزاين –عموما- يف العبد أو األمة البكرين 
إذا زنيا هل جيب تغريبهام أم ال؟ عىل قولني:

الق�ول األول: ال تغري�ب ع�ىل العب�د وال األم�ة، وه�و مذه�ب احلنفي�ة)57(، 
واملالكية)58(، واحلنابلة)59(، وهو وجه عند الشافعية )60(.

الق�ول الثاين: أهنام يغّربان نصف س�نة )نصف تغريب احل�ّر(، وهو املذهب 
)54( اأ�ضواء البيان )74/6(.

)55( التب�ضرة للخمي )3)/77)6( وحا�ضية الد�ضوقي )322/4(.
)56( ق���رار جمل����س الق�ضاء الأعلى بهيئته العام���ة رقم 45/))3 وتاريخ 8)/8/6)4)ه�، وقرار املجل�س رقم 

325/42، يف 0)/7/4)4)ه�، وتعميم وزارة العدل رقم 3)/ت/088) وتاريخ ))/8/7)4)ه�.
)57( قد تقدم يف امل�ضاألتني ال�ضابقتني اأنهم ل يرون التغريب على الزاين عموما، ولو يف حّد احلر واحلرة 

ف�ضال عن العبد والأمة، وانظر: بدائع ال�ضنائع )6/5)4(، واللباب )66/2)(.
)58( انظر: املعونة )380/3)(، والقوانني الفقهية �س )583(.

))5( انظر: املغني )2)/333(، والرو�س املربع �س )505(.
)60( انظر: احلاوي الكبري )3)/206(، وكفاية الأخيار )2/)))(.
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عند الشافعية)61(.
األدّلة:

استدل اجلمهور بأدّلة منها:
1( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال النبي  صىل اهلل عليه وسلم: »إذا زنت 
ب، ثم  ب)62(، ثم إن زنت فليجلدها وال يثرِّ األمة، فتبني زناها فليجلدها وال يثرِّ

إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر«)63(.
واالستدالل باحلديث من وجهني:

األول: أنه  صىل اهلل عليه وس�لم ذكر يف حّد األمة اجللَد، ومل يذكر فيه تغريبا، 
ولو كان واجبا لذكره، ألنه ال جيوز تأخري البيان عن وقته)64(.

والث�اين: أنه  صىل اهلل عليه وس�لم  كّرر ذك�ر اجللد فلو كان التغريب واجبا يف 
احلد لكان األوىل أن ُيذكر)65(.

2( وألن التغري�ب يف ح�ق العب�د عقوب�ة لس�يده دون�ه، فل�م جي�ب يف الزنى 
كالتغريم)66(.

3( وألن التغري�ب ع�ىل احل�ّر لينقطع عن وطنه ومعاش�ه ويلحقه ذل�ة بذلك فريتدع، 
والعبد ال وطن له وال معيش�ة فينقطع عنها بتغريبه، ألنه تبع لس�يده، فلم يكن يف تغريبه 

معنى)67(.
))6( انظر: احلاوي الكبري )3)/206(، وكفاية الأخيار )2/)))(.

عها بالزنا بعد ال�ضرب )النهاية يف عريب احلديث والأثر )/5))(. )62( اأي: ل يوّبخها ول يقرِّ
)63( �ضبق تخريجه.

)64( انظر: املعونة )382/3)(، واملغني )2)/333(.
)65( املعونة )382/3)(.
)66( املغني )3)/334(.

)67( انظر: املعونة )382/3)(.
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واستدّل أصحاب القول الثاين بأدّلة منها:
1-ق�ول اهلل تع�اىل: چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭچ )68(.

فبنّي اهلل س�بحانه وتعاىل يف اآلية حدَّ األمة، وأنه نصف حّد احلرة، فوجب أن 
ب العبد واألمة نصف سنة )نصف تغريب احلر واحلرة(. يغرَّ

ونوقش االس�تدالل باآلية: بأن العذاب املذكور يف القرآن مائة جلدة ال غري، 
فينرصف التنصيف إليه دون غريه، بدليل أنه مل ينرصف إىل تنصيف الرجم)69(.

ف جلد العبد، وجب أن  2-وألنه ملا كان التغريب يف احلر تبعا للجلد ثم تنصَّ
ينتصف تغريبه)70(.

الترجيح:

الراج�ح –واهلل أعل�م- هو قول اجلمهور، وأنه ال تغري�ب عىل العبد واألمة، 
وذلك: 

ألن العبد ال رضر عليه يف تغريبه ألنه غريب يف موضعه، بل يرتفه بتغريبه من 
اخلدمة، ويترضر سيده بتفويت خدمته، واخلطر بخروجه من حتت يده، والكلفة 
يف حفظ�ه واإلنفاق عليه مع بعده عنه، فيص�ري احلد مرشوعا يف حق غري الزاين، 
وال�رضر عىل غري اجلاين)71(، فاقتضت أصول ال�رشع يف منع حتميل الوازرة وزر 

أخرى عدَم تغريب العبد واألمة، واهلل تعاىل أعلم.

)68( �ضورة الن�ضاء من اآية 25.
))6( املغني )2)/334(.

)70( احلاوي الكبري )3)/206(.
))7( املغني )3)/334(.
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المبحث الثاني

 أحكام التغريب

وفيه: ستة مطالب.

المطلب األول

 مدة التغريب

أم�ا م�دة تغريب ال�زاين إذا كان حّرا؛ فَس�نة كاملة عند القائلني ب�ه قاطبة، من 
املالكية)72(، والشافعية)73(، احلنابلة)74(.

ة التغريب،  وذلك كل�ه لألحاديث الصحيح�ة الرصحية الواردة يف حتديد م�دّ
فأجراها العلامء عىل ظاهرها، فقالوا بأن مدته سنة واحدة.

ومن تلك األحاديث:
1-حدي�ث أبى هري�رة وزيد بن خال�د اجلهني–ريض اهلل عنه�ام- قاال: جاء 
رجل إىل النبي  صىل اهلل عليه وس�لم  فقال: أنش�دك اهلل إال قضيت بيننا بكتاب 
اهلل، فقام خصُمه، وكان أفقَه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب اهلل، وائذن يل 
يا رسول اهلل، فقال النبي  صىل اهلل عليه وسلم : »قل«. فقال: إن ابني كان عسيفا 
يف أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بامئِة شاة وخادٍم، وإين سألت رجاال من 
أه�ل العل�م، فأخربوين أنَّ عىل ابني جلَد مائة وتغري�بَ عاٍم، وأنَّ عىل امرأة هذا 

)72( انظر: حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري )7/4)4(، والقوانني الفقهية �س )582(.
)73( انظر: غاية الخت�ضار )خمت�ضر اأبي �ضجاع( �س 48)، وكفاية الأخيار )0/2))(، اأما اإذا كان عبدا؛ 

فاإنه يغّرب ن�ضف �ضنة عندهم، ول تغريب على العبد عند غريهم، كما تقدم يف امل�ضاألة ال�ضابقة.
)74( انظر: زاد امل�ضتقنع �س ))3)(، وعمدة الطالب �س ))22(.
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الرج�َم، فق�ال: »والذي نفيس بيده ألقضنيَّ بينكام بكت�اب اهلل، املائة واخلادم ردٌّ 
عليك، وعىل ابنك جلُد مائة وتغريُب عام، ويا ُأَنيُس اْغُد عىل امرأة هذا فسلها، 

فإن اعرتفت فارمُجها«. فاعرتفت فرمَجها)75(.
2-ومنها ما ورد يف الصحيح أيضا عن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه قال: 
قال رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم : »خذوا عنِّي، خذوا عنِّي، قد جعل اهلل هلن 
سبيال، البكر بالبكر جلد مائة وَنفُي سنة، والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم«)76(.

المطلب الثاني

ب قبل مضي مدة التغريب  إذا عاد المغرَّ

ب قبل ميض مدة تغريبة فإنه يعاد ثانية إىل ذلك املكان، فمذاهب الفقهاء  إذا عاد املغرَّ
ب قبل ميض مدة التغريب، فإنه يعاد إىل  القائل�ني بالتغري�ب متفقة عىل أنه إذا عاد املغرَّ
َنة،  مكان تغريبه لُيكمل املدة، وأنه يبنى عىل املدة املاضية قبل رجوعه، وال يستأنف السَّ

مع اختالف يسري يف عباراهتم يف ذلك، وإليك شيئا من نصوصهم يف ذلك:
فعند المالكية؛

ب إىل وطنه قبل ميض السنة؛ أخرج  قال يف الرشح الكبري: »وإن عاد الذي ُغرِّ
مرة ثانية إىل املوضع األول أو غريه إلكامل السنة«)77(.

وعند الشافعية؛

قال يف احلاوي الكبري: »فإن عاد إىل وطنه قبل الس�نة عزر وأخرج، وبنى عىل 

)75( تقدم تخريجه.

)76( تقدم تخريجه.
)77( حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري للدردير )8/4)4(.
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ما تقدم قبل مقدمه، ومل حتسب مدة مقامه يف وطنه«)78(.
وعند الحنابلة؛

ق�ال يف املغن�ي: »ف�إن عاد قبل م�يض احلول أعي�د تغريبه حت�ى يكمل احلول 
مسافرا ويبني عىل ما مىض«)79(.

فالفارق املؤثر يف حكمه بينهم هو أن الش�افعية ينصون عىل أنه يستحق التعزير وُيذاق 
التأدي�ب، لرجوع�ه من امْلَنفى قب�ل انتهاء املدة، يف ح�ني أن املالكية واحلنابل�ة مل يتطرقوا 

لتعزيره، وإنام اكتفوا بإعادته إىل موضع تغريبه فحسب إلكامل املدة، واهلل أعلم.

المطلب الثالث

تحديد مسافة موضع التغريب

م�ن العقوبات املق�ررة يف حق ال�زاين إذا كان بكرًا: التغريب وقد س�بق كالم 
أهل العلم يف ذلك، ولكن ما أريد احلديث عنه يف هذا املطلب هو يف بيان مقدار 
املس�افة للموض�ع الذي يغرب الزاين إليه لتتحق�ق املصلحة واحلكمة التي رشع 
التغري�ب من أجلها، فأقول واهلل املس�تعان إن النظر يف ه�ذه القضية يتصور من 

خالل املسألتني اآلتيتني:
المسألة األولى: أن يتخذ اإلمام مكانًا معينًا للنفي والتغريب فيه:

مل أقف عىل نصٍّ يف هذه املس�ألة عند غري الش�افعية، ففي مذهبهم جواز اختاذ 
نا للتغريب والنفي فيه من غري إجياب عليه، وحيث عنّي اإلماُم  اإلم�ام مكانا معيَّ
ب الرجوع من امْلَنفى بغري إذنه وإن انقضت مّدة التغريب،  املوض�عَ مل جيز للمغرَّ

)78( احلاوي الكبري )3)/205(.
))7( املغني )2)/324(.
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بخ�الف ما مل يع�نيّ اإلماُم املوضَع، وكذلك إذا عنّي اإلم�اُم موضع التغريب؛ مل 
ب طلب غريه، ألن ذلك أليق بالزجر، ومعاملة له بنقيض قصده)80(. يكن للمغرَّ

قال املاوردي –رمحه اهلل-: »واإلمام يف تغريبه الزاين غري املحصن بني أمرين: 
أحدمه�ا: أن يعني عىل البلد الذي يغرب إليه فيلزمه املقام فيه، وال جيوز اخلروج 
من�ه، ويص�ري له كاحلبس الذي ال جيوز أن خيرج من�ه. والثاين: أن ال يعني له عىل 
البل�د، فيج�وز له إذا جتاوز مس�افة التغري�ب أن يقيم يف أي بلد من البالد ش�اء، 
وينتقل إىل أي بلد ش�اء. ف�إذا انقضت مدة التغريب؛ نظر: ف�إن كان البلد الذي 
ر كام يعزر إذا خرج  ب إليه معينا مل يعد إال بإذن اإلمام، فإن عاد بغري إذنه ُعزِّ ُغرِّ
م�ن احلب�س بغري إذن، وإن كان البل�د غري معني، جاز أن يع�ود بإذن وغري إذن، 

وإن كان األوىل أن ال يعود إال بإذن«)81(.
وظاهر املذاهب األخرى أيضا: جواز حتديد موضع التغريب من ِقبل اإلمام، 
وهو الذي تقتضيه أقواهلم كام سيأيت  يف مسألة »حتديد مسافة موضع التغريب«، 
حيث إهنم تطّرقوا إىل حتديد األقّل من املسافة دون احلد األعىل، فاشرتطوا أن ال 
تقّل عن مسافة القرص، ومل يشرتطوا حّدا ال تزيد عليه، ليدّل عىل أن األمَر يدخله 
االجتهاد والنظر، وأحّق من ينظر يف أمور الرعيَّة هو ويل أمرهم وإمامهم، فجاز 

له أن يعنّي هلم موضعا لْلَمنفى)82(.
وألن املقصود بتغريبه خروجه عن أنس�ه باألهل والوطن، إىل وحش�ة الغربة 
واالنف�راد، فكان األوىل تفويض ذلك إىل ويل األم�ر، ليختار موضعا تلحقه فيه 

)80( انظر: احلاوي الكبري )3)/205(، ومغني املحتاج )2/4))(.
))8( احلاوي الكبري )3)/205(.

)82( ينظ���ر: جام���ع الأمه���ات ����س)6)5(، وكفاي���ة الطال���ب الرب���اين )2/))4(، وكفاية الأخي���ار )0/2))( 
ومغني املحتاج )2/4))( والإن�ضاف )0)/)3)-32)( والرو�س املربع )�س05)(.
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الغربة والوحش�ة، ال أن ُيس�ند األمر إىل اجلاين نفس�ه، ألن الوازع الطبعي حيول 
بينه وبني إحلاق املشقة بنفسه.

وأيض�ا فإن املصلحة تقتيض أن يكون امْلَنف�ى مكانا آمنا، يغلب التدّين والعّفة 
ب يف ارتكاب ما كان س�ببا لتغريبه، فينتفي القصد  ع�ىل أهله، حت�ى ال يقع املَغرَّ
من مرشوعي�ة هذا احلّد، وتنقلب املوازين، وينعكس التغريب س�لبا عىل اجلاين 

زا له عىل املعصية. بكونه حمفِّ
وه�ذه املصلح�ة ال تتحقق وال يمك�ن مراعاهتا إال بنظٍر م�ن اإلمام واختياره 
لذل�ك املوضع، ومح�ل الناس عليه، خوفا من أن خيتاروا ألنفس�هم بلدانا تنترش 

فيها الفاحشة ومجيع أنواع املعايص، فيسوء حاهلم، ويؤثر عىل دينهم ومآهلم.
ويف ذل�ك يق�ول الش�يخ املحق�ق العالم�ة اب�ن عثيم�ني –رمح�ه اهلل تع�اىل-: 
»والتغري�ب معناه أن ينفى عن بلده ملدة س�نة كاملة، واحلكم�ة منه أنه إذا غرب 
عن هذا املكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربام ينسى ذلك، وأيضًا فإن الغربة توجب 
أن يش�تغل اإلنسان بنفسه دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ ألنه غريب، وال سيام 
ب من أج�ل احلّد، فإنه لن يك�ون لديه فرص�ة أن يعود إىل هذه  إذا ُعِل�َم أن�ه ُغ�رِّ
املس�ألة مرة ثانية، ولكن يش�رتط يف البل�د الذي يغرب إلي�ه أال يوجد فيه إباحة 
الزن�ا  -والعياذ ب�اهلل - فال يغرب إىل بالد يامرس أهلها الزنا؛ ألننا إذا غربناه إىل 

ة«)83(. مثل هذه البالد فقد أغريناه بذلك، فيغرب إىل بالد ُعرف أهلها بالِعفَّ
المسألة الثانية: إذا لم يتخذ اإلمام مكانًا معينًا للنفي والتغريب فيه:

إذا مل يتخ�ذ اإلمام مكانًا معينًا خيصصه للنفي والتغريب فيه فام مقدار املس�افة 

)83( ال�ضرح املمتع )4)/236(.
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الت�ي يغرب إليها الزاين غري املحصن؟ اختلف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف حتديد 
هذه املسافة عىل ثالثة أقوال:

الق�ول األول: أن النف�ي والتغريب يكونان إىل مس�افة مس�رية يومني أو ثالثة 
أيام، وهو مذهب املالكية)84(.

القول الثاين: أن التغريب يكون إىل مس�افة القرص فام فوقها، وال تقّل املس�افة 
ب رجال أو امرأة، وهو مذهب الشافعية)85(،  عن مس�افة القرص، سواء كان املغرَّ

واحلنابلة)86(.
ب إىل حيث ينطل�ق عليه اس�م الغرب�ة، وتلحقه يف  الق�ول الثال�ث: أن�ه يغ�رَّ
املقام به مش�قة ووحش�ة، س�واء قرص يف مثله الصالة أو مل تقرص، وهو قوٌل عند 

الشافعية)87(.
األدلة:

استدّل أصحاب القول األول بام يأيت:
1-ما روي عن احلسن »أن النبي صىل اهلل عليه وسلم نفى إىل خيرب«)88(.

)84( انظ���ر: جام���ع الأمهات �س )6)5(، وكفاية الطال���ب الرباين )2/))4(، وحا�ضية الد�ضوقي )7/4)4(، 
فن�س خليل يف خمت�ضره على اأن التغريب يكون “كفدك وخيرب من املدينة”، فقدره ال�ضراح مب�ضرية 

يومني وثالثة، وهو اأكرث من م�ضافة الق�ضر، اإذ الق�ضر عندهم يجوز يف م�ضرية يوم وليلة.
ب  )85( انظ���ر: كفاي���ة الأخي���ار )0/2))(، ومغن���ي املحت���اج )2/4))(، اإل اأن املذهب عندهم اأن امل���راأة ل تغرَّ

بدون حمرم اأو زوج.
)86( انظر: الإن�ضاف )0)/)3)-32)(، والرو�س املربع �س )505(، هذا املذهب عندهم، اأن التغريب يكون 
اإل���ى م�ضاف���ة الق�ض���ر، رج���ال كان اأو ام���راأة، مع حم���رم اأو بدونه. وعن���ه اأن املراأة تنفى اإل���ى دون م�ضافة 
ب امل���راأة م���ع حمرمها مل�ضاف���ة الق�ضر ومع تع���ذره لدونه���ا، وعنه يغرب���ان اأقل من  الق�ض���ر، وعن���ه تغ���رَّ

م�ضافة الق�ضر، كما يف الإن�ضاف.
)87( انظر: احلاوي الكبري )3)/204(، واختاره اأبو ثور وابن املنذر، وانظر: املغني )2)/324(.

)88( اأخرج���ه اب���ن اأب���ي �ضيبة يف م�ضنفه يف كتاب احل���دود –باب يف النفي من اأين اإلى اأين؟- )4)/)53( ث 
رق���م 8)3)2، وفي���ه علت���ان: الأول���ى: جهالة بع�س رواته، حي���ث قال امل�ضنف يف �ضن���ده: “عن رجل عن 

احل�ضن”، والثانية: النقطاع، حيث اإن احل�ضن مل يلق النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
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فنفي النبي  صىل اهلل عليه وسلم  إليها، دليل عىل أن النفي إنام يكون إىل مثلها 
يف املسافة)89(.

ونوقش بأمرين:
األول: أن احلديث ضعيف، فال ينتهض لالحتجاج به.

الث�اين: أن نفي�ه إىل خيرب دليل عىل ج�واز النفي إىل مثل تلك املس�افة، وليس 
دليال عىل عدم جواز أقل من تلك املسافة.

2-ع�ن أيب بك�ر الصديق ريض اهلل عنه، أنه أيت برجل قد وقع عىل جارية بكر 
فأحبله�ا، ثم اعرتف عىل نفس�ه بالزن�ا، ومل يكن أحصن، فأمر ب�ه أبو بكر فجلد 

احلد، ثم نفي إىل فدك)90()91(.
ويمك�ن أن جي�اب عن�ه بأن ه�ذا دليل عىل ج�واز النفي إىل مثل تلك املس�افة 

وليس دلياًل عىل عدم جواز أقل من تلك املسافة.
واستدّل أصحاب القول الثاين بام يأيت:

3- ألن م�ا دون مس�افة الق�رص يف حكم احلرض، بدليل أن َمن س�افر دونه ال 
يثبت يف حقه أحكام املسافرين، وال يستبيح شيئا من رخصهم، فوجب أن يكون 

أقل املسافة مسافة القرص)92(.
4- وألن املقص�ود من التغريب إحياش�ه بالبعد عن األهل والوطن، وما دون 

))8( انظر: حا�ضية الد�ضوقي )7/4)4(.
)0)( فدك: بفتح الفا واملهملة وكاف: بلدة بينها وبني املدينة م�ضرية يومان وبينها وبني خيرب دون 

مرحلة. �ضرح الزرقاين عل املوطاأ )236/4(.
)))( اأخرجه مالك يف املوطاأ –كتاب احلدود- باب ما جاء فيمن اعرتف على نف�ضه بالزنى- �س ))72( 
ح رقم 3)، والأثر �ضحيح وهو موقوف على اأبي بكر ال�ضديق ر�ضي اهلل عنه. انظر: �ضرح الزرقاين 

على املوطاأ )236/4( ون�ضب الراية )2/)23(.
)2)( انظر: املغني )2)/324(.
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مس�افة القرص يف حكم احلرض لتوصل األخب�ار فيها إليه، فوجب النفي إليها أو 
ما فوقها)93(.

واستدل أصحاب القول الثالث بام يأيت:
1- أن املقصود بتغريبه خروجه عن أنس�ه باألهل والوطن، إىل وحشة الغربة 

واالنفراد، فجاز يف كل مسافة وسفر تلحقه فيه الغربة والوحشة)94(.
2- وألن النفي ورد مطلقا غري مقيد فيتناول أقل ما يقع عليه االسم، وما دون 
مسافة القرص يسمى سفرا أيضا حيث جيوز فيه التيمم والنافلة عىل الراحلة)95(.

الترجيح:

الراج�ح –واهلل أعل�م- هو القول الثاين، وأن مس�افة موضع التغريب ال تقل 
عن مسافة القرص، وذلك ملا سبق من التعليل، وملا يأيت:

أوال: أن التحدي�د بمس�افة الق�رص أضب�ط وأوضح، إذ هي م�ن التحديدات 
الرشعية للرتخص ببعض العبادات، وغري ذلك، كالقرص، والفطر، وسفر املرأة 

بدون حمرم.
ثاني�ا: أن اخل�روج ألق�ل م�ن مس�افة الق�رص مل يعت�ربه الش�ارع س�فرا –عىل 

الصحيح-، فلذلك جعلها احلّد املانع من سفر املرأة بدون حمرم، واهلل أعلم.

)3)( انظر: مغني املحتاج )2/4))(.
)4)( انظر: احلاوي الكبري )204/3(.

)5)( انظر: املغني )2)/325-324(.
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المطلب الرابع

ب في البلد الذي ُنفي إليه  حبس المغرَّ

اختل�ف الفقه�اء القائلون بتغري�ب الزاين غري املحصن يف حبس�ه–إضافة إىل 
ب إليه، أم أنه ُيكتفى فقط بالتغريب؟ عىل قولني: التغريب- يف البلد الذي ُغرِّ

ب إليه، فال بد من س�جنه هبا، وهو  القول األول: إنه حيبس يف البلد الذي ُغرِّ
مذهب املالكية)96(.

القول الثاين: ال جيوز حبس�ه زيادة ع�ىل التغريب، وإنام يكتفى فقط بالتغريب 
والنفي، وهو مذهب الشافعية)97(، واحلنابلة)98(.

األدلة:

ُيستدل ألصحاب القول األول بام ييل)99(:
أن التغري�ب الواج�ب ال يمك�ن حتّققه إال باحلبس، ألنه ب�دون احلبس يكون 
ُعرض�ة للرجوع إىل بلده، والرتكاب مث�ل اجلريمة التي ُنفي من أجلها، فيكون 

حبسه من باب ما ال يتم الواجب إال به، فيكون واجبا.
ويناق�ش: بأن هناك فرًقا بني إجياب حبس�ه ابتداًء، وبني إجيابه لعارٍض وعّلة، 
ألن احلكم األصيل غري احلكم التبعي، وكالمنا يف املسألة إنام هو جاٍر عىل احلكم 

)6)( انظر: القوانني الفقهية �س )582(، وحا�ضية الد�ضوقي )7/4)4(.
)7)( انظ���ر: احل���اوي الكب���ري )3)/204(، ومغن���ي املحت���اج )2/4))(، ولك���ن ن�ضوا على ج���واز احلب�س عند 
احلاجة، قال يف مغني املحتاج )2/4))(: “ول يعتقل يف املو�ضع الذي غرب اإليه كما قاله، لكن يحفظ 
باملراقب���ة والتوكي���ل ب���ه لئال يرجع اإلى بلدته اأو اإلى م���ا دون امل�ضافة منها...ف���اإن احتيج اإلى العتقال 
خوفا من رجوعه اإلى ما ُذكر؛ اعتقل، وكذا اإن خيف من تعر�ضه للن�ضاء واإف�ضادهن فاإنه يحب�س”اه���.

)8)( انظر: املغني )2)/325(، وال�ضرح الكبري )0)/68)(.
)))( مل اأقف على دليل لهم على وجوب احلب�س، اإل اأن ال�ضبب يف اإيجابه ل يعدو كوَن احلاجة داعية اإليه، 

كما ن�س عليه ال�ضافعية. 
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األصيل يف تغريب الزاين غري املحصن.
اس�تدّل أصح�اب القول الثاين: ب�أن احلبس زيادة يف العقوبة مل ي�رد هبا الرشع، فلم 

يكن مرشوعا فضال عن وجوبه، كام ال ترشع الزيادة عىل العام يف مّدة التغريب)100(.
الرتجيح:

الراجح –واهلل أعلم- هو القول الثاين، وذلك ملا يأيت:
1-أن احل�دود من األم�ور التوقيفية، فال ينبغي الزيادة ع�ىل الوارد يف الرشع 
فيه�ا، وإجيابه عىل اجلاين من غري دليل، ومل يرد دليل عىل إجياب احلبس، فيقترص 

عىل موضع النص.
2-أننا إذا كنا نريد حبس�ه ابتداء فال حاجة إىل التغريب إذًا ونحبس�ه يف بلده، 

فاحلبس هنا وهناك متامثالن.

المطلب الخامس

ب مرة أخرى؟  إذا زنى الشخص في بلد هو غريب فيه، فهل يغرَّ

عن�د إمعان النظ�ر يف مذاهب الفقه�اء القائلني بتغريب ال�زاين غري املحصن 
ب مرة  نجدها متفقة يف هذه املس�ألة، فكلهم يرون أن الغريب إذا زنى؛ فإنه يغرَّ
أخ�رى إىل موضع آخ�ر، وإىل غري بلده، وه�و ظاهر مذهب املالكي�ة)101(، وهو 

)00)( انظر: املغني )2)/325(.
))0)( انظ���ر: �ض���رح اخلر�ضي على خلي���ل )4/)20(، وحا�ضية الد�ضوقي )8/4)4(، قال يف احلا�ضية: “واأما اإن زنى 
ب اإليه اأو زن���ى غريب بغري بلده؛ فا�ضتظه���ر بع�ضهم اأنه اإن تاأن����س باأهل ال�ضجن لطول  يف املو�ض���ع ال���ذي ُغ���رِّ
ب ملو�ضع اآخر بع���د اجللد، واإل كف���ى ال�ضجن يف ذلك  القام���ة معه���م، وتاأن����س الغري���ب باأهل تل���ك البلد؛ ُغ���رِّ
املو�ضع”اه��، فريون تغريبه اإلى حيث ي�ضتوح�س ول ي�ضتاأن�س، اإذ هو الق�ضد يف التغريب، فلذا قال اخلر�ضي: 
“والغريب اإن كان بفور نزوله قبل اأن يتاأن�س باأهل البلد التي زنى بها؛ �ضجن فيها، واإل اأخرج لبلد اآخر”اه����.
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أيضا مذهب الشافعية)102(، واحلنابلة)103(.
األدلة والتعليالت:

عّللوا وجوب تغريبه مرة أخرى، وإىل غري بلده الذي جاء منه، بام ييل:
1-أن األم�ر بالتغري�ب الوارد يف احلدي�ث يتناوله حيث كان، س�واء يف بلده 

األصيل، أو يف بلد الغربة، فوجب تغريبه إذا زنى بأي موضع وقع)104(.
ب إىل بلده الذي س�كنه  2-وألن القص�د إحياش�ه وعقوبته عىل ِفعله، فإذا ُغرِّ

وألفه؛ مل حيصل املقصود من تغريبه، فتحّتم نفيه إىل غري بلده)105(.
3-وألن�ه قد أنس بالبلد الذي س�كنه، فوجب إبعاده عنه، وعدم تغريبه إليه، 

عقوبة له باإلحياش)106(.
وهب�ذا يتب�نّي أن ما ذكره اجلمهور من قيد االس�تئناس بأهل املكان يف وجوب 
تغريب�ه م�رة أخرى أو إىل غري بلده قيٌد حس�ن، ألهنم كله�م نصوا يف التعليالت 
عىل أن املقصود إحياشه وإبعاده عن موضع ُأنسه، فمتى حصل ذلك؛ فقد حصل 
املقص�ود م�ن التغريب، فل�ذا إذا كان زناه ف�ور نزوله يف موض�ع الغربة الذي مل 
يتأّن�س بأهله؛ كان ذلك املوضع صاحلا للتغري�ب فيه، ومل يكن لنقله إىل موضع 

آخر معنى، واهلل أعلم وهو املوفق للصواب.

)02)( انظر: مغني املحتاج )2/4))-3))(، ونهاية املحتاج للرملي )7/)42(.
)03)( انظر: املغني )2)/325(، والرو�س املربع �س )505(.

)04)( انظر: املغني )2)/325(.
)05)( انظر: مغني املحتاج )3/4))(.

)06)( انظر: املغني )2)/325(.
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المطلب السادس

ب إليه، فما الحكم؟ ب مرة أخرى في البلد الذي ُغرِّ  إذا زنى المغرَّ

هذه املس�ألة ُتَتصّور عند الشافعية واحلنابلة، ألن مذهب املالكية عىل وجوب 
ب يف البلد  ب إليه، وقد تقدم ذلك يف مسألة )حبس املغرِّ حبسه يف البلد الذي ُغرِّ
الذي ُنفي إليه(، وعند الشافعية واحلنابلة ال جيوز حبسه، وعليه فإن زنى هنالك 
ب منه؛ وتدخل  ب منه إىل موضع آخر غري البل�د الذي ُغرِّ يف بل�د التغري�ب؛ ُغرِّ

بقية مدة األول يف الثاين، وهو مذهب الشافعية )107(، واحلنابلة )108(.
أما دليل تغريبه إىل موضع آخر:

1( أن األم�ر بالتغري�ب يتناوله حيث كان، س�واء يف بلده األصيل، أو يف البلد 
ب إليه )109(. الذي ُغرِّ

2( وألن�ه ق�د أن�س بالبلد ال�ذي يس�كنه، م�ا أداه إىل ارتكاب الفاحش�ة مرة 
أخرى، فُيبعد عنه، خوفًا من تكرار الفاحشة منه )110(.

وأما عن عدم استئناف املدة:
ف�ألن احلدي�ن م�ن جنس واح�د، فيتداخ�الن كام تتداخ�ل احل�دود املتحدة يف 

اجلنس)111(.

)07)( انظر: رو�ضة الطالبني )0)/)8(، ونهاية املحتاج )7/)42(.
)08)( انظر: الإقناع يف فقه الإمام اأحمد )252/4(، وك�ضاف القناع )2/6)(.

))0)( انظر: املغني )2)/325(.
)0))( انظر: ال�ضرح الكبري على املقنع )26/)25(.

))))( انظر: الغرر البهية )87/5(، ك�ضاف القناع )2/6)(.
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المبحث الثالث

 شروط التغريب، وفيه ثالثة مطالب

المطلب األول

بة إلى بلد التغريب  اشتراط خروج اْلَمْحرم مع المرأة المغرَّ

اختل�ف الش�افعية واحلنابل�ة )القائلون بوج�وب تغريب امل�رأة يف الزنى( يف 
اشرتاط خروج املحرم معها عىل قولني:

ب امرأة إال بمحرم أو زوج، فإن تعذر وجود حمرم خيرج  القول األول: ال تَغرَّ
ب، وهو األصح من قويل الشافعية)112(، ورواية عند احلنابلة)113(. معها؛ مل تغرَّ

ب مع حمرم، ف�إن تعذر؛ ُنفيْت وحده�ا بغري حمرم، مع  الق�ول الث�اين: أهنا تغرَّ
األم�ن وإن وج�دت نس�اء ثق�ات ُنفيت معه�ن، وهو قول عن�د الش�افعية)114(، 

واملذهب عند احلنابلة)115(.
األدلة: 

استدّل أصحاب القول األول بام ييل:
1-عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: »اَل 
َرٍم  حيَِلُّ الِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باهلل وَالْيَوْمِ اآلْخِرِ أنْ تُسَ�افِرَ َمِس�رَيَة يوٍم وَلْيَلٍة إالَّ َمَع ذي حَمْ

عليها«)116(.
)2))( انظر: مغني املحتاج )3/4))(. 

)3))( انظر: الإن�ضاف )0)/33)(.
)4))( انظر: احلاوي الكبري )3)/5))(، وكفاية الأخيار )0/2))(.

)5))( انظر: الإن�ضاف )0)/33)(، والرو�س املربع �س )505(.
)6))( �ضبق تخريجه.
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فهذا هني عن سفر املرأة بغري حمرم، وهو عام يف الزانية وغريها.
2-وألن القص�دَ م�ن تغريبها ونفيه�ا: تأدُيبها، والزاني�ة إذا خرجت وحدها 

هتكت جلباب احلياء، وارتكبت ما ُنفيت ألجله)117(.
واستدّل أصحاب القول الثاين بام ييل:

3- أن التغريب حّد ال س�بيل إىل تأخريه، فأش�به سفر اهلجرة واحلج إذا مات 
حمرمها يف الطريق)118(.

4- أن املحرم رشط يف مباح السفر دون واجبه، وهذا واجب كاحلج واهلجرة، 
فلم يفتقر إىل ذي حمرم)119(.

ويمكن أن جياب عن هذه األدلة بام يأيت:
1-إن وجوب التغريب هنا للمرأة الزانية –وهي بكر – املنصوص يف احلديث 

عام خمصص بأحاديث منع سفر املرأة بدون حمرم.
2- أن أدلة منع سفر املرأة بال حمرم مل تفرق بني السفر الواجب والسفر املباح.

3- إن م�ن رشوط وج�وب احل�ج االس�تطاعة كام ذك�ر ذل�ك يف اآلية، ومن 
مضان االستطاعة كام ذكر الفقهاء –رمحهم اهلل- وجود املحرم للمرأة.

الترجيح:

ب إال مع ذي حمرم أو  الراج�ح –واهلل أعلم- ه�و القول األول، وأهنا ال تغ�رَّ
زوج، وإن تع�ذر ذلك مل جيز تغريبها، وذلك ملا س�بق م�ن األدلة، وألن: تغريب 
امل�رأة وحدها إغ�راء هلا بالفجور، وتعريض هلا للفتن�ة، فلم ُيرشع، فيبقى عموم 

)7))( انظر: مغني املحتاج )3/4))(.
)8))( انظر: املغني )2)/325(.

))))( انظر: احلاوي الكبري )3)/5))(، ومغني املحتاج )3/4))(.
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احلدي�ث يف التغريب خمصوصا بعموم النهي عن س�فرها بغري حم�رم)120(. ولكن 
وكام قرر الفقهاء –آنفًا-إذا تعذر تغريبها حتبس يف بلدها مدة سنة كاملة )121(.

المطلب الثاني

 حكم بقاء اْلَمْحرم معها طول زمن التغريب

م�ن األمور التي جيدر الس�ؤال عنها يف مس�ألة التغريب بق�اء املحرم مع املرأة 
املغرب�ة طيلة زمن التغري�ب؛ فقد نصَّ علامء احلنابلة –رمحه�م اهلل- عىل أنه غري 
واج�ب عىل املحرم، وأنه جيوز له الرجوع بعد تس�كينها يف موضع التغريب، إذا 

أمن عليها.
قال يف املغني: »وخيرج مع املرأة حمرمها حتى يس�كنها يف موضع، ثم إن ش�اء 

رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حوهلا«)122(.
ومل أقف عىل نصٍّ للش�افعية –رمحهم اهلل- يف املس�ألة، إال أن اش�رتاطهم أمَن 
الطريق يف جواز تغريبها وحدها)123(، يس�تلزم إجياب بقاء املحرم معها طول مّدة 
التغريب إذا خيف عليها أيضا حتى ال تبقى وحدها، كام هو احلال عند احلنابلة.
وال�ذي أراه يف ه�ذا املق�ام هو رضورة بق�اء املح�رم معها طيلة الع�ام وذلك 

لألمور اآلتية:
1- أهنا إنام غربت تأديبًا هلا وإبعادًا هلا عن مكان اجلريمة س�عيًا يف إصالحها، 

ووجود املحرم رضورة ملنعها من العودة هلذا األمر مرة أخرى.
)20)( انظر: املغني )2)/325(.

))2)( انظر �س )2 من هذ البحث.
)22)( املغني )2)/325(، ونحوه يف ك�ضاف القناع )2/6)(.

)23)( انظر: رو�ضة الطالبني )307/7(.
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2- أن املح�رم وب�ام أويت م�ن ح�ق الوالي�ة عليه�ا هو ال�ذي يس�تطيع منعها 
وتأديبها، أما كون جرياهنا مثاًل أخيارًا ال يعني أهنم يس�تطيعون الس�يطرة عليها 
فقد خترج عن طاعتهم واختيارهم وقد تس�بب هلم إشكاالت هم يف غنى عنها، 

ولذلك فال بد من حمرمها الذي بال شك ستحسب له ألف حساب.
3- أننا إذا رجعنا إىل أس�باب وقوعه�ا يف الزنى أصاًل نجد أن فيه نوع تفريط 
للويل يف ذلك بس�بب س�وء تربيته�ا أو عدم متابعته�ا، ولذلك ينال�ه حصته من 

التأديب الضابط نظرًا ألنه ال خيلو من تقصري يف حق تربيتها.

المطلب الثالث

 اشتراط األمن في موضع التغريب

ق�د مّر يف املس�ألة الس�ابقة أن مذه�ب احلنابلة ع�ىل جواز رج�وع املحرم بعد 
بة يف موضع تغريبها، رشيطة عدم اخلوف عليها، ومفهوم هذا  تسكني املرأة املغرَّ
ال�رشط – ك�ام ه�و ج�يل- أن مذهبهم عىل أن األم�نَ رشٌط يف بقائه�ا يف موضع 
التغري�ب، وإذا ُع�دم؛ مل جيز تركها يف ذلك امل�كان)124(، وهو أيضا ظاهر مذهب 
الشافعية)125(، ألهنم –كام سبق- اشرتطوا  يف جواز تغريبها وحدها كوَن الطريق 
آمنا)126(، فيكون ذلك رشطا أيضا يف موضع التغريب بجامع اخلوف عليها وعىل 

)24)( املغني )2)/325(، وك�ضاف القناع )2/6)(.
)25)( انظر: رو�ضة الطالبني )307/7(، ومغني املحتاج )3/4))(.

)26)( ق���ال اخلطي���ب ال�ضربين���ي –رحم���ه اهلل- يف مغن���ي املحت���اج: “تنبيه حمل اخل���الف اإذا كان الطريق 
ب وحده���ا جزما، وق�ضي���ة كالم امل�ضنف اأنه ل يكتف���ي بالن�ضوة الثق���اة وهو كذلك  اأمن���ا، واإل ف���ال تغ���رَّ
م���ع ع���دم اأم���ن الطريق، واأما م���ع اأمنها ففيه وجهان اأظهرهم���ا اأنه يكفي قيا�ضا عل���ى الزوج واملحرم” 

.)((3/4(
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ِعرضها.
وم�ا ينبغ�ي التنبيه ل�ه والتنبيه عليه أن�ه ال ينبغي أن يك�ون التغريب أصاًل إىل 
م�كان لي�س في�ه أمان ع�ىل اخت�الف أنواع ه�ذا األمان س�واء ع�ىل األنفس أو 
األم�وال أو األع�راض أو العقول وقبل ذلك الدي�ن، ألن املقصود من التغريب 
هو اس�تصالح املغرب حيث نبعده عن مكان جريمته فيشعر بالوحشة والغربة، 
وهذا يدفعه ملحاس�بة نفسه وإصالحها والتوبة واإلنابة إىل خالقه، ولتكون هذه 
الغربة فرصة له ملراجعة نفس�ه حيث يرى نفس�ه وحيدًا مبع�دًا عن أهله وذويه، 
أم�ا إذا كان ه�ذا البلد فاقدًا لألم�ن أيًا كان هذا األمن فال ينبغ�ي التغريب إليه، 
فلو كان هذا البلد اش�تهر أن فيه دعاة لغري اإلس�الم مثاًل أو أهل عقائد فاس�دة 
ويدع�ون م�ن أتاه�م إليها أو كان فيه لص�وص ومروجو خم�درات مثاًل وعرف 
م�ن ح�ال غالب أهل هذا البلد، فال ش�ك أنه ال جيوز التغري�ب إليه حفاظًا عىل 
س�المة املرء ودينه وس�لوكه، ومثل ذل�ك إذا مل يكن يف البل�د ضبط أمني يؤخذ 
ع�ىل ي�د املعتدي ويمنع الصائل ونحو ذلك فكذلك ال يغرب إليه طلبًا لس�المة 
املغرب، ولذا ينبغي ملن يقرر هذا األمر أن خيتار من البالد أحسنها والتي يتوافر 
فيها للمغرب األمن عىل دينه وخلقه ونفس�ه وماله، أما إن تعرضه للهلكة أو أن 
يكتسب أخالقًا وسلوكًا ربام يكون أسوأ ما أخرج من أجله، فهذا ال ينبغي إذ إن 

من القواعد املقررة رشعًا: درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح )127(.
ولع�يل يف ه�ذا املق�ام أن أمج�ل رشوط عقوب�ة التغري�ب يف الزنى ك�ام ذكرها 

الفقهاء، فأقول مستعينًا باهلل تعاىل:

)27)( القواع���د الك���ربى للعز بن عبدال�ض���الم ))/36)(، والأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي، �س87،  والتحبري 
�ضرح التحرير للمرداوي )5/)223(.
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لق�د ذك�ر الفقه�اء – رمحه�م اهلل تع�اىل – ع�دة رشوط لصحة تطبي�ق عقوبة 
التغريب عىل الزاين غري املحصن وهي ما يأيت:

1-أن يكون األمر من اإلمام أو نائبه.
2-أن تكون مدة التغريب عامًا واحدًا كاماًل.

3-أن يكون التغريب مسافة قرص.
4-أن يكون التغريب إىل بلد عرف أهلها بالعفة.

5-أن يكون الطريق ومكان التغريب آمنني.
6-أن يكون الزاين أو الزانية بكرًا.
7-إرسال املحرم مع الزانية احلرة.

8-ثبوت الزنى برشوطه)128(.

المبحث الرابع

مؤنة التغريب 

وفيه: مطلبان

المطلب األول

ب ومؤنته إذا كان موسرا  نفقة المغرَّ

ب م�ورسا- فيمن جتب علي�ه مؤنة التغريب  اختل�ف الفقه�اء –إذا كان املغرَّ
ز تغري�ب املرأة  ذهاب�ا وإياب�ا يف س�فره، وكذل�ك مؤن�ة امْلَح�رم - عن�د َمن جي�وِّ
)28)( حا�ضي���ة اب���ن عابدي���ن )5/4)( حا�ضي���ة ال�ض���اوي )455/4( اأ�ضن���ى املطال���ب )4/)3)( الهداي���ة لأبي 

اخلطاب �س530.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

األحكام المتعلقة بالتغريب

56

ويشرتط خروج املحرم معها-، وكذلك نفقته طول زمن التغريب بعد استقراره 
يف موضع التغريب، وأجرة املوضع، ونحو ذلك عىل قولني:

الق�ول األول: إن مؤن�ة محل�ه ذهابا وإياب�ا، ونفقته بموضع تغريب�ه مدة بقائه 
هنالك، وأجرة املوضع –عند َمن يوجب حبس�ه-، ومؤنة سفر املحرم كل ذلك 

عليه، ال عىل بيت املال، وهو مذهب املالكية)129(، وظاهر مذهب احلنابلة)130(.
الق�ول الثاين: أن مؤنته يف تغريبه عىل بي�ت املال، وأما نفقته يف زمان التغريب 

فعىل نفسه ومن كسبه، وهو مذهب الشافعية)131(.
األدّلة:

استدّل أصحاب القول األول بام يأيت:
ب ونفقته فيه –ذكرا   أن املؤونة والنفقة يف التغريب تعترب من مؤنة س�فر املغرَّ
كان أو أنث�ى-، ف�كان واجب�ا عليه من ماله ك�ام لو كان الس�فر باختياره من غري 

تغريب)132(.
 وألن هذه األمور كلها من تعلقات اجلناية، فكانت واجبة عىل اجلاين من ماله 

دون غريه)133(.
ويمك�ن مناقش�ة هذه األدلة بأن س�فره مل يكن برغبته واختي�اره فهو جمرب عىل 

))2)( انظر: حا�ضية الد�ضوقي )7/4)4(، وحا�ضية ال�ضاوي على ال�ضرح ال�ضغري )263/3(.
)30)( انظ���ر: ال�ض���رح الكب���ري )0)/68)-)6)(، والرو����س املربع �س )505(، وذلك لأنه���م ن�ضوا على: “اأن 
ب مع حمرم، وعليها اأجرته”، وظاهر هذا: اإيجاب موؤنة نف�ضها عليها، وكذلك نفقتها، لأنه  املراأة تغرَّ
اإذا وجبت موؤنة مرافقها عليها؛ فموؤنة نف�ضها اأولى، وكذا اإذا وجبت موؤنة ال�ضفر عليها؛ فنفقتها على 

نف�ضها طول زمن التغريب: اأحرى، واهلل اأعلم.
))3)( انظر: احلاوي الكبري )3)/204(، ومغني املحتاج )4/4))(.

)32)( انظر: املغني )2)/325(.
)33)( انظر: حا�ضية الد�ضوقي )7/4)4(.
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السفر بأمر اإلمام، وفرق بني من سافر برغبته واختياره عمن سافر بإجبار غريه 
له، ولذلك فإنه ال يتحمل نفقة سفره.

واستدّل أصحاب القول الثاين بام يأيت:
أن مؤنة سفره ذهابا وإيابا، ِمن متطلبات إقامة احلد، فلم تكن واجبة عليه من 
ماله، وإنام عىل بيت املال، كأجرة اجلالد وَمن يس�تويف احلد)134(، وأما نفقته طول 
زمان التغريب؛ فعليه، كنفقته يف احلرض، بل إن كان رقيقا؛ فعىل س�يده، وإن زاد 

عىل نفقة احلرض)135(.
الترجيح:

الراج�ح –واهلل أعلم- هو مذهب الش�افعية، وأن املؤن التي تس�تلزمها إقامة 
احلد، جتب عىل بيت املال، وأما نفقته عىل نفسه؛ فمن ماله وكسبه، وذلك ألن:

إقام�ة احلد –بام يف ذلك التغريب- واجب عىل ويّل األمر، فكان كل ما يتطلبه 
إقامة احلد واجبا عىل بيت املال، ال عىل اجلاين يف ماله، ألن اخلطاب يف التغريب 
�ه إىل ويل األم�ر، وألن�ه ال جي�ب عىل اجلاين تغريب نفس�ه، ب�ل ال جيزئه أن  موجَّ

يغّرب نفسه، إال أن يغّربه ويل األمر)136(.

)34)( انظر: احلاوي الكبري )3)/204(.
)35)( انظر: مغني املحتاج )4/4))(.

)36)( قد ن�س علماء املالكية على اأنه ل يجزئه يف احلّد تغريبه نف�ضه، قال يف حا�ضية الد�ضوقي: “واأ�ضعر 
ب نف�ضه ل يكفي، لأن تغريبه نف�ضه قد يكون من �ضهواته فال يكون زاجرا له”  ب( اأنه لو َغرَّ قوله )ُغرِّ
حا�ضي���ة الد�ضوق���ي )4/ ))4(. وبنح���وه قال فقهاء احلنابلة قال يف الأقن���اع )4/)25(: ولو اأراد احلاكم 

تغريبه فخرج بنف�ضه وغاب ثم عاد مل يكنفه يف ظاهر كالمهم.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

األحكام المتعلقة بالتغريب

58

 المطلب الثاني

ب ومؤنته إذا كان معسرا نفقة المغرَّ

ب مع�رسا معِدم�ا؛ فمؤنت�ه ونفقت�ه يف التغري�ب يف س�فره  أم�ا إذا كان املغ�رَّ
وبع�د اس�تقراره يف موض�ع الغربة، عىل بي�ت املال، وه�و مذهب املالكي�ة)137(، 

والشافعية)138(، واحلنابلة)139(.
وذلك كله –واهلل أعلم- ألن إقامة احلد وتغريب الزاين واجب عىل ويل األمر، 
ب معرسا؛ وجبت مؤنة س�فره ونفقته عىل  وه�و املخاَطب بذلك، فإذا كان املغرَّ
بيت املال، إذ ال س�بيل إىل تأخري احلد، وال يس�تطيع هو التكّف�ل بنفقته ومؤنته، 

فلم يبق إال إجياهبا عىل بيت املال، واهلل أعلم.

المبحث الخامس

 التغريب في غير الزنى

 وفيه مطلبان:

)37)( انظر: حا�ضية الد�ضوقي )7/4)4(، وحا�ضية ال�ضاوي على ال�ضرح ال�ضغري )263/3(، قال يف حا�ضية 
الد�ضوق���ي: “)واأج���ره عليه( اأي اأجرة حمله ذهابا واإيابا وموؤنته مبو�ض���ع �ضجنه واأجرة املو�ضع عليه، 

لأنه من متعلقات اجلناية )واإن مل يكن له مال فمن بيت املال( اإن كان، واإل فعلى امل�ضلمني”.
)38)( انظ���ر: احل���اوي الكب���ري )3)/204(، ومغن���ي املحت���اج )4/4))(، ق���ال يف احلاوي الكب���ري: “ومئونته يف 
غربت���ه يف بي���ت امل���ال من خم�س اخلم����س كاأجرة اجلالد، فاإن اأع���وز بيت املال كانت يف مال���ه كما تكون فيه 
اأجرة م�ضتويف احلد منه عند الإعواز. فاأما نفقته يف زمان التغريب فعلى نف�ضه ومن ك�ضبه، ول مينع من 
الكت�ضاب، ول اأن ي�ضافر معه مبال يتجر به اأو ينفقه، فاإن اأعوزه الك�ضب يف �ضفره كان ك�ضائر الفقراء”.

))3)( انظر: املغني )2)/325(، ال�ضرح الكبري )0)/68)-)6)(، قال يف املغني: “ويخرج مع املراأة حمرمها 
حت���ى ي�ضكنه���ا يف مو�ض���ع، ثم اإن �ضاء رجع اإذا اأمن عليها واإن �ضاء اأقام معها حتى يكمل حولها، واإن اأبى 
اخل���روج معه���ا بذل���ت له الأجرة، قال اأ�ضحابن���ا: وتبذل من مالها لأن هذا من موؤن���ة �ضفرها... وعلى 

قول اأ�ضحابنا: اإن مل يكن لها مال بذلت من بيت املال”.
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المطلب األول

النفي في الحرابة 

وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى: أحقية اإلمام بالنفي في الحرابة)140(؟

اتف�ق الفقه�اء عىل أن املحاِرب إذا قتل نفس�ا؛ فإنه ُيقتل هب�ا، ففي ذلك يقول 
شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل-: »فمن كان من املحاربني قد قتل فإنه يقتله 
اإلم�ام حدا ال جيوز العفو عنه بحال بإمجاع العل�امء، ذكره ابن املنذر، وال يكون 
أم�ره إىل ورثة املقتول، بخالف ما لو قتل رج�ل رجال لعداوة بينهام أو خصومة 
أو نح�و ذل�ك من األس�باب اخلاصة، ف�إن هذا دم�ه ألولياء املقت�ول، إن أحبوا 
قتل�وا وإن أحب�وا عفوا وإن أحب�وا أخذوا الدية، ألنه قتل�ه لغرض خاص، وأما 

املحاربون فإنام يقتلون ألخذ أموال الناس فرضرهم عام«)141(.
وهذا االتفاق يقتيض اتفاَقهم عىل أن النفي إنام يكون يف غري القتل، ثم اختلفوا 

يف أي حال يكون لإلمام النفي يف احلرابة وقطع الطريق عىل قولني:
الق�ول األول: إن املحارب�ني إنام ُينف�ون فقط إذا أخافوا ومل يصيبوا نفس�ا وال 

)40)( بع����س الفقه���اء ي�ضمي َمن ميار�ضون ه���ذا العمل باملحاربني، وبع�ضهم بُقّط���اع الطريق، وتعاريفهم 
له���م متقارب���ة م���ن حيث اجلملة، فعند احلنفية: هو اخلروج على امل���ارة لأخذ املال على �ضبيل املغالبة، 
عل���ى وج���ه ميتنع املارة عن املرور، وينقطع الطريق )بدائ���ع ال�ضنائع 6/ 47(، وعند املالكية: املحاِرب: 
ه���و القاط���ع للطري���ق، املخي���ف لل�ضبيل، ال�ضاهر لل�ض���الح، الطالب للم���ال، فاإن اأعط���ي واإل قاتل عليه 
)املعون���ة 366/3)(، وعن���د ال�ضافعية: قطاع الط���رق: طائفة يرت�ضدون يف املكامن للرفقة، فاإذا راأوهم 
ب���رزوا اإليه���م قا�ضدي���ن الأم���وال، معتمدي���ن يف ذل���ك عل���ى ق���وة وق���درة يتغلبون به���ا )كفاي���ة الأخيار 
2/)))(، وعن���د احلنابل���ة: املحارب���ون هم الذين يتعر�ضون للقوم بال�ض���الح يف ال�ضحراء، فيغ�ضبونهم 
امل���ال جماه���رة )املغني 2)/ 474(، وه���ي كلها متقاربة –كما �ضبق- ل�ضرتاكه���ا يف التعّر�س ملال الغري، 

واأخذه بالقوة.
))4)( جمموع الفتاوى )0/28)3-))3(.
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ماال، أما إن َقتلوا ومل يأخذوا املال؛ فإهنم يقتلون، وإن َقتلوا وأخذوا املال؛ ُقتلوا 
وصلبوا، وإن أخذوا املال ومل يقتلوا؛ ُقطعت أيدهيم وأرجلهم من خالف، وهذا 

مذهب احلنفية)142(، والشافعية)143(، واحلنابلة)144(. 
الق�ول الث�اين: إن املحارب إن مل يقتل؛ فأْمره موك�ول إىل اجتهاد اإلمام، وهو 
خم�ريّ فيه بني القت�ل، أو القطع، أو النفي، يفعل يف ذلك م�ا يراه نظرا ومصلحة، 

وال حيكم فيه باهلوى، وهو مذهب املالكية)145(.
األدّلة:

استدّل اجلمهور بام يأيت:
ڌ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ   چ    چ  تع�اىل:  1-قول�ه 
گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ )146(.
فبدأ اهلل س�بحانه وتعاىل يف بيان عقوبة املحاربني باألغلظ، ليدّل عىل أهنا عىل 
الرتتيب كام يف كفارة القتل والظهار، إذ لو كانت عىل التخيري لُبدئ فيها باألخف 

مثل كفارة اليمني)147(.
ونوقش: بأنه إنام بدأ هاهنا باألش�د إش�ارة إىل عظم رتبة احلرابة يف اجلنايات، 

ال إىل الرتتيب)148(.
)42)( انظر: خمت�ضر القدوري �س )202(، وبدائع ال�ضنائع )6/)5(.

)43)( انظر: كفاية الأخيار )2/)))(، ومغني املحتاج )237/4(.
)44)( انظر: املغني )2)/482(، والرو�س املربع �س )6)5(.

)45)( انظر: املعونة )366/3)(، والقوانني الفقهية �س )7)8-5)5(.
)46)( �ضورة املائدة: اآية 33.

)47)( انظر: احلاوي الكبري )3)/353(، واملغني )2)/476(.
)48)( انظر: الذخرية للقرايف )2)/28)(.
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2-وألن اخت�الف العقوب�ات توج�ب اختالف أس�باهبا، والتخيري مفٍض إىل 
أن يعاق�ب َمن ق�لَّ جرمه بأغلظ العقوبات، وَمن كث�ر جرمه بأخف العقوبات، 
والرتتي�ب يمنع من هذا التناقض، ألنه يعاق�ب يف أقل اجلرم بأخف العقوبات، 

ويف كثرة اجلرم بأغلظها، فكان أوىل)149(.
واستدل املالكية بام ييل:

3-قوله تعاىل: چ گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ )150(.
فخرّي س�بحانه وتعاىل بني احلدود، فدّل عىل س�قوط الرتتيب، وأن لإلمام أن 
يفعل فيهم ما ش�اء من القتل فام دونه، ألن اهلل مل يش�رتط يف يشء منها أن يكونوا 

قد قتلوا)151(.
4-وألن املس�تند يف الرتتي�ب أن يذكر بصيغ�ة »إن«، والتخيري بصيغة »أو« ال 

كونه أشد وأضعف، وقد وجدت »أو« ها هنا، فتكون للتخيري)152(.
ونوق�ش: ب�أن األمة ق�د اجتمعت ع�ىل أن القطاَّع ل�و أخذوا امل�ال وقتلوا ال 
جيازون بالنفي وحده، وإن كان ظاهر اآلية يقتيض التخيري بني األجزية األربعة، 

فدل ذلك عىل أنه ال يمكن العمل بظاهر التخيري)153(.
الترجيح:

الراج�ح –واهلل أعل�م- بالص�واب ه�و الق�ول الث�اين وان األم�ر موكول إىل 
اجته�اد اإلمام ونظ�ره يف القضية فهو األدرى واألعلم بام يناس�ب هذه اجلريمة 

))4)( انظر: بدائع ال�ضنائع )6/)5(، واحلاوي الكبري )3)/353(، واملغني )2)/476(.
)50)( �ضورة املائدة: اآية 33.

))5)( انظر: املعونة )367/3)(.
)52)( الذخرية )2)/28)(.

)53)( انظر: بدائع ال�ضنائع )6/)5(.
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م�ن العقوبات ونظر اإلمام نظر عام وهو خري من يقدر هذه املصلحة وما تندفع 
به املفاس�د فلكل قضية ظروفها وحصول حادثة واحدة ليس�ت كحصول عرش 
حوادث مثاًل فاإلمام إذًا هو الذي يقيم احلادثة ويعالج القضية بام يراه األنس�ب 

لسد باب اجلريمة وقطع دابر املجرمني.
واحلرابة يف النظام السعودي هي من اجلرائم الكبرية التي يعاقب عليها بالقتل 
س�واء قت�ل اجلاين أو مل يقتل اس�تنادًا للقرار )1245( املبني ع�ىل نص املادة رقم 

)112( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي)154(.
المسألة الثانية: صفة النفي في الحرابة.

�اع الطرق:  م�ن األم�ور املقررة ل�دى الفقهاء أن م�ن عقوبات املحاربني وقطَّ
النفَي.

وقد اختلفوا يف صفة النفي الوارد يف آية احلرابة عىل أقواٍل، أمجلها كام يأيت:
، وهو مذهب احلنفية)155(. القول األول: أن املرد بالنفي: حبسهم يف مكان معنيَّ

الق�ول الث�اين: إن املراد ب�ه: أن ُينفى املحاِرب إىل بلد آخر وُيس�جن فيه، وهو 
مذهب املالكية)156(.

الق�ول الثالث: إن املراد بالنفي: تعزيره�م باحلبس وغريه، كأن ُيطلبوا إلقامة 
احلد عليهم فيهربوا، وهو مذهب الشافعية)157(.

القول الرابع: إن املراد بالنفي: ترشيدهم عن األمصار والبلدان متفرقني، فال 

)54)( جمموعة الأحكام الق�ضائية م27 �س07)-250.
)55)( انظر: خمت�ضر القدوري �س )202(، والبحر الرائق )74/5(.

)56)( انظر: املعونة )366/3)(، والقوانني الفقهية �س )7)5(.

)57)( انظر: كفاية الأخيار )2/)))(، ومغني املحتاج )237/4(.
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يرتكون يأوون إىل بلٍد، وهو مذهب احلنابلة)158(.
األدّلة:

استدّل احلنفية بام يأيت:
1- قوله تعاىل: چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ)159(.

فالنفي هنا بمعنى احلبس، ألن احلبس نفي عن وجه األرض، وقد ُعهد عقوبة 
يف الرشع، فكان املرَد به هنا أيضا)160(.

2- وألن احلب�س في�ه نفي ع�ن وجه األرض، مع قيام احلي�اة إال عن املوضع 
ال�ذي حب�س في�ه، ومثل ه�ذا يف ع�رف الناس يس�مى نفي�ا عن وج�ه األرض 

وخروجا عن الدنيا، كام أنشد لبعض املحبوسني:
  خرجنا من الدنيا ونحن من أهله����ا             فلس��نا من األحياء فيها وال الموتى 

  إذا ج��اءنا الس�������جان يوم��ا لح��اج��ة            عجب��نا وقلنا جاء هذا من الدني���ا)161( )162(.

واستدّل املالكية بأن: النفي الواجب ال يمكن حتّققه إال باحلبس، حيث يكون 
ب�دون احلب�س ُعرضة للرج�وع إىل بلده، ويف فس�حة من أم�ره لتخويف الناس 
وقط�ع الطري�ق عليه�م، فيكون حبس�ه من باب م�ا ال يتم الواج�ب إال به، فهو 

واجب)163()164(.
)58)( انظر: املغني )2)/482(، والرو�س املربع �س )6)5(.

))5)( �ضورة املائدة: من الآية 33.
)60)( انظر: البحر الرائق )74/5(.

))6)( البيت���ان لعب���داهلل ب���ن معاوية بن عبداهلل ب���ن جعفر بن اأبي طالب ر�ضي اهلل عن���ه- انظر: املحا�ضن 
والأ�ضداد للجاحظ �س37.
)62)( بدائع ال�ضنائع )54/6(.

)63)( القواعد للمقري )473/2(، القواعد والفوائد الأ�ضولية لبن اللحام �س4)، وامل�ضودة لآل تيمية 
.)60/((

)64)( حا�ضية الد�ضوقي )7/4)4(.
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واستدّل الشافعية بام يأيت:
1-ع�ن ابن عب�اس –ريض اهلل عنهام- ق�ال: »نزلت هذه اآلي�ة يف املحارب: 
إذا ع�دا فقط�ع  چ ،  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   چ 

الطريق فَقتل وأخذ املال؛ ُصلب، فإن َقتل ومل يأخذ ماال؛ ُقتل، فإن أخذ املال ومل 
يقتل؛ ُقطع من خالف، فإن هرب وأعجزهم؛ فذلك نفيه«)165(.

2-وألن احلبس يكّفهم عن أذية الناس، فكذلك الطلب إلقامة احلّد أبلغ من 
الكف واحلبس)166(.

3-وألهن�م إذا نفوا أنفس�هم لطلب اإلمام هلم، ص�ار اإلمام هو الذي نفاهم، 
ويدل عليه قول ابن عباس: »فإن هرب وأعجزهم؛ فذلك نفيه«)167(.

واستدّل احلنابلة بام يأيت:
4-قوله تعاىل: چ ک  ک  ک  گ چ )168(.

فظاهر هذه اآلية يقتيض نفيهم إىل غري مكان معني، ألنه قال:  چ ک  ک  ک  
گ چ وهذا يتناول نفيهم من مجيعها)169(.

5- وألن معن�ى النف�ي حقيقة: الطرد واإلبع�اد، أما احلبس؛ فإمس�اك، ومها 
يتنافيان، وال يفرس اليشء بضّده)170(.

)65)( اأخرج���ه الدارقطن���ي يف -كتاب احلدود والديات وغريه- �س )708-)70( رقم 72)، وانظر: احلاوي 
الكبري )3)/356(.

)66)( انظر: احلاوي الكبري )3)/356(.
)67)( امل�ضدر ال�ضابق.

)68)( �ضورة املائدة: من الآية 33.
))6)( انظر: املغني )2)/483(.

)70)( انظر: امل�ضدر ال�ضابق.
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الترجيح:

الراجح –واهلل أعلم- مذهب احلنابلة وذلك ملا يأيت:
1- أن احلبس غري النفي، ففي احلبس منع حلرية املرء وحركته وبيعه ورشائه، 

خالف النفي.
2- ثم إن معنى النفي الطرد واإلبعاد واحلبس إمساك ومها متنافيان.

3- أنه لو كان احلبس مرادًا ألرش�د الشارع إليه، فالسجن موجود ومعروف 
ومذكور يف كتاب اهلل عز وجل ولو أراده الشارع ألرشد إليه.

المسألة الثالثة: مدة النفي في الحرابة.

أم�ا م�ّدة النفي يف ح�ّد احلراب�ة؛ فجامه�ري الفقهاء عىل أهنا تس�تمر وتس�تدام 
إىل أن تظه�ر توبته�م، وهو مذه�ب احلنفي�ة)171(، واملالكية)172(، والش�افعية)173(، 

واحلنابلة)174(.
وُحكي عند الشافعّية قوالن آخران)175(:

األول: يقّدر النفي بس�تة أش�هر، ُينقص منها شيئا لئال يزيد عىل تغريب العبد 
يف الزنى.

الثاين: يقّدر بسنة، ُينقص منها شيئا لئال يزيد عىل تغريب احلر يف الزنى.
ل  وفيهام حتديد مفتقر إىل الدليل، فليس َثمَّ ما يؤيده من ِقبل الش�ارع، فال يعوَّ

عليهام.

))7)( انظر: خمت�ضر القدوري �س )202(، والبحر الرائق )74/5(.
)72)( انظر: املعونة )366/3)(، وحا�ضية الد�ضوقي )4/)54(.

)73)( انظر: كفاية الأخيار )2/)))(، ومغني املحتاج )237/4(.
)74)( انظر: املغني )2)/483(، والرو�س املربع �س )6)5(.

)75)( انظر: مغني املحتاج )237/4(.
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وأما دليل اجلمهور؛ فقوله تعاىل: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ )176(.

فإذا كانت التوبة تسِقط عنهم احلّد من أصله إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ فأَلن 
تكون التوبة غايًة تنتهي إليه احلّد بعد إذاقتهم إياه أوىل وأحرى.

الترجيح:

الراج�ح –واهلل أعل�م- ه�و ق�ول اجلمهور، لع�دم وجود مّدة أخ�رى يمكن 
االعت�امد عليه�ا يف التحدي�د. وألن التحديد ال دليل يعض�ده، وأن مرد ذلك إىل 

التوبة، فإذا تاب املحارب وعلمت توبته انتهى النفي. 

المطلب الثاني

 التعزير بالتغريب في الجرائم األخرى

اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز لإلمام التغريب يف اجلرائم األخرى تعزيرا مِلَن شاء 
ِم�ن رعّيت�ه، وذلك بنفيه من وطنه إىل بلد آخ�ر، إذا رأى املصلحة يف ذلك، نص 

عىل ذلك احلنفية)177(، واملالكية)178(، والشافعية)179(، واحلنابلة)180(.

)76)( �ضورة املائدة: اآية 34.
)77)( ق���د �ضب���ق قوله���م يف م�ضاأل���ة “تغري���ب البك���ر ال���زاين”: اأن ح���دَّ البك���ر اإذا زنى جلُد مائ���ة فقط، ول 
تغريب عليه رجال كان اأو امراأة، اإل اأن يرى الإمام ذلك، فيجوز تغريبه من باب التعزير ل احلّد، كما 
يجوز ذلك يف غري الزناة اأي�ضا، انظر: اأحكام القراآن للج�ضا�س )255/3(، وبدائع ال�ضنائع )6/5)4(، 

واللباب )66/2)(.
رين،  )78)( انظر: ال�ضرح الكبري للدردير )355/4(، وفيه: “ وقد يكون –التعزير والتاأديب- بالنفي كاملزوِّ

وقد يكون بالإخراج من احلارة كاأهل الف�ضوق امل�ضرين باجلريان”.
))7)( انظر: احلاوي الكبري )3)/4))(، وفيه: “ والنفي يف �ضرب اخلمر تعزير يجوز تركه”.

)80)( انظر: جمموع الفتاوى )46/22)(، وفيه: “ وقد ن�س على نفيهم –املخنثني- ال�ضافعي واأحمد 
وغريهما”.
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وذل�ك ألن التعزير ال توقي�ف فيه، وإنام هو موكول إىل اجته�اد اإلمام ورأيه 
ب�ام فيه املصلحة، ويقع به الزجر، س�واء كان بالنف�ي أو غريه كالرضب واحلبس 

وغريمها من أنواع العقوبات الزاجرة التي مل يرد نصٌّ يف منعها.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل-: »األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ال يتم إال بالعقوبات الرشعية، فإن اهلل يزع بالس�لطان ما ال يزع بالقرآن، وإقامة 
احل�دود واجب�ة عىل والة األم�ور، وذلك حيص�ل بالعقوبة عىل ت�رك الواجبات 
وفعل املحرمات، فمنها عقوبات مقدرة، مثل جلد املفرتي ثامنني وقطع السارق، 
ومنه�ا عقوب�ات غ�ري مقدرة ق�د تس�مى التعزير، وختتل�ف مقاديره�ا وصفاهتا 
بحس�ب كرب الذنوب وصغرها، وبحس�ب حال املذنب، وبحسب حال الذنب 
ته وكثرته، والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكالم، ومنه  يف ِقلَّ
م�ا يكون باحلبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالرضب...

وم�ن أن�واع التعزير: النف�ي والتغريب؛ كام كان عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه  
يع�زر بالنف�ي يف رشب اخلم�ر إىل خيرب، وكام نف�ى صبيغ بن عس�ل إىل البرصة، 

وأخرج نرص بن حجاج إىل البرصة ملا افتتن به النساء«)181(. 

))8)( جمموع الفتاوى )07/28)(.
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المبحث السادس

 المستجدات في التغريب

 وفيه مطلبان:

المطلب األول: بدائل التغريب

ا رصحيا لفقهاء املذاهب األربعة يف بيان بدائل التغريب عند تعذره،  مل أجد نصًّ
ولكن يمكن أن نستشف من عباراهتم –رمحهم اهلل- بعض اإلشارات التي تدل 

عىل بدائل للتغريب عند تعذره كام يأيت:
أوال: مذه�ب احلنفية، ظاهر مذهبه�م أن التعزير بأنواعه يمكن أن يقوم مقام 
التغري�ب وب�دال منه، ألهن�م ال ي�رون التغريب أصال كح�دّ من احل�دود، وإنام 
يعتربون�ه موك�وال إىل اجتهاد اإلمام، فيجوز له تغريب ال�زاين إذا رأى ذلك من 
ب�اب التعزي�ر ال احلّد، كام جيوز ذلك يف غري الزن�اة أيضا)182(، فام دام أن التغريب 

عندهم بمثابة التعزير؛ فذلك دليل عىل جواز تعزير الزاين بغري التغريب.
ثاني�ا: مذه�ب املالكية، ظاه�ر مذهبهم أن الس�جن يقوم مق�ام التغريب عند 
تع�ّذره، وذل�ك ألن مذهبه�م وج�وب اجلمع ب�ني التغري�ب واحلب�س يف البلد 
ب إليه)183(،فإذا تعّذر أحدمها؛ مل يس�قط اآلخر، إِذ امليس�ور ال يس�قط  ال�ذي ُغرِّ

باملعسور)184(.
)82)( انظر: اأحكام القراآن للج�ضا�س )255/3(، وبدائع ال�ضنائع )6/5)4(، واللباب )66/2)(.

)83)( انظر: القوانني الفقهية �س )582(، وحا�ضية الد�ضوقي )7/4)4(.
ب ولو م���ع حمرم وهو  )84)( انظ���ر: حا�ضي���ة الد�ضوق���ي )7/4)4(، وفي���ه: “وظاه���ره اأنه���ا )امل���راأة( ل ُتَغرَّ
املعتم���د، خالف���ا لقول اللخمي: ُتنفى امل���راأة اإذا كان لها ويل اأو ت�ضافر مع جماعة رجال ون�ضاء كخروج 

احلج، فاإن عدم جميع ذلك؛ �ُضجنت مبو�ضعها عاما، لأنه اإذا تعذر التغريب مل ي�ضقط ال�ضجن”.
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ثالث�ا: مذهب الش�افعية، ظاهر مذهبه�م أن التغريب إذا تع�ّذر؛ مل جيب يشٌء 
ب إال  آخ�ر مكان�ه، وذلك ألهنم مَلَّا تكّلموا عىل تغريب امل�رأة، ذكروا أهنا ال تَغرَّ
ب، ومل يتطّرقوا لبديل  بمحرم أو زوج، فإن تعذر وجود حمرم خيرج معها؛ مل تغرَّ

عن التغريب)185(.
رابع�ا: مذه�ب احلنابل�ة، ظاهر كالمهم ع�ىل حكم تغريب امل�رأة إذا مل يوجد 
حم�رم خيرج معها، يفيد احتامل�ني: األول: طلب أمر بديل عن التغريب، والثاين: 

سقوط احلكم.
ب الرجل إىل مسافة القرص، ألن ما دوهنا يف حكم احلرض،  قال يف املغني: »ويغرَّ
بدليل أنه ال يثبت يف حقه أحكام املس�افرين وال يستبيح شيئا من رخصهم، فأما 
املرأة فإن خرج معها حمرمها؛ ُنفيت إىل مسافة القرص، وإن مل خيرج معها حمرمها؛ 
فقد نقل عن أمحد: أهنا تغرب إىل مسافة القرص كالرجل وهذا مذهب الشافعي، 
وروي عن أمحد أهنا تغرب إىل دون مسافة القرص لتقرب من أهلها فيحفظوهنا، 
وحيتم�ل كالم أمح�د أن ال يش�رتط يف التغريب مس�افة القرص فإنه ق�ال يف رواية 
األثرم: ُينفى من عمله إىل عمل غريه... وحيتمل أن يسقط النفي إذا مل جتد حمرما 
كام يسقط سفر احلج إذا مل يكن هلا حمرم، فإن تغريبها إغراء هلا بالفجور وتعريض 

هلا للفتنة«)186(.
الترجيح:

الراجح –واهلل أعلم- هو ظاهر مذهب املالكية، وأن السجن يكون بدال عن 
التغري�ب عند تع�ذره، كأن يكون موضع التغريب غري آمن، أو مل يوجد بلد ُجّل 

)85)( انظر: مغني املحتاج )3/4))(. 
)86)( املغني )2)/325-324(.
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ب رجال أو امرأة، خوًفا  أهله متدّينون، وال تنترش الفاحش�ة فيه، سواء كان املغرَّ
م�ن إغرائهام بالفجور أو تعريضهام للفتنة، إذ ال فرق بني حفظهام من الفواحش 

يف األمهية.
ق�ال الش�يخ ابن عثيمني –رمح�ه اهلل تعاىل-: »وق�ال بعض العل�امء: إذا تعذر 
التغريب سقط كسائر الواجبات، فإن الواجبات إذا تعذر القيام هبا فإهنا تسقط، 
ولكن ال مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بام يقوم بداًل منه، أو قريبًا 

منه وهو أن نحبسها يف مكان آمن ملدة عام«)187(.

المطلب الثاني
 تطبيقات قضائية حول التغريب)188(

ص�درت جمموعة من التعامي�م القضائية التي تناولت حكم التغريب ملن وقع 
يف جريم�ة الزن�ا ومل يكن حمصن�ًا ويبدو من خالهلا أمهية نظ�ر القايض ورؤيته يف 
القضية املعروضة عليه ومراعاة املصالح واملفاس�د الت�ي حتيط بالقضية واختيار 
األنس�ب واألكثر حتقيقًا للمصلحة ودرءًا للمفس�دة، فإن درء املفاسد مقدم عىل 

جلب املصالح كام هو مقرر رشعًا )189(.
ولع�ل م�ن املفيد ونح�ن نتحدث ع�ن التغريب أن نع�رض نموذج�ًا لقضية 
حك�م فيها القايض بتغريب ال�زاين البكر ثم أذكر بعد ذلك جمموعة من التعاميم 

القضائية ذات الصلة هبذا املوضوع.
)87)( ال�ضرح املمتع )4)/238-237(.

)88)( جمموعة الأحكام الق�ضائية لعام 434)ه� �ضادرة عن وزارة العدل ، مركز البحوث )4)/)5)(.
))8)( القواع���د الك���ربى للعز بن عبدال�ض���الم ))/36)(، والأ�ضباه والنظائ���ر لل�ضيوطي �س87، والتحبري 

�ضرح التحرير للمرداوي )5/)223(.
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أواًل: تطبيق قضائي.

رقم الصك: 345654 تارخيه 1434/1/7ه�
رقم الدعوى: 347834

قرار التصديق من حمكمة االستئناف:
3427297 تارخيه: 1434/2/2ه�

الموضوعات:

زنا –زنا غري حمصن- حد زنا غري املحصن – إقرار بالزنا وانتهاك حرمة املنزل 
–تعزير بالسجن واجللد والتوصية باإلبعاد.

السند الشرعي أو النظامي:

حديث عبادة يف صحيح مسلم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال )خذوا عني 
خذوا عني قد جعل اهلل هلن س�بياًل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 

بالثيب جلد مائة والرجم(.
ملخص القضية:

ادعى املدعي العام ضد املدعى عليه بانتهاكه حرمة املنزل وفعل فاحش�ة الزنا 
باخلادم�ة إثر بالٍغ تقدم به أحد املواطنني إىل اجله�ات املختصة مبلغًا عن دخول 
املدعى عليه ملنزله وفعل فاحش�ة الزنا بخادمته وطلب املدعي العام احلكم عليه 
بح�د الزن�ا غري املحص�ن وبعقوبة تعزيرية لق�اء انتهاكه حلرم�ة املنزل، وبعرض 
دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه صادق عليها، وبسؤاله عن اإليالج، أجاب 
أنه أولج مقدمة ذكره يف دبرها من اخللف وغيبه فيه، فجرى تكرار السؤال عليه 
أربعًا وأجاب بام أجاب به، وبسؤاله عن إحصانه أجاب بأنه غري حمصن وإلقرار 
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املدعى عليه بفعله الفاحش�ة يف اخلادمة بإيالجه حلش�فة آلت�ه يف دبرها وإلقراره 
أرب�ع مرات وإلقراره بانته�اك حرمة املنزل ولتحقي�ق رشوط وجوب حد الزنا 
وهي أن يطأ يف الفرج قباًل كان أو دبرًا وأقل ما يطأ به أن يغيب حش�فته يف فرج 
وأن تنتفي الش�بهة وثبوت الزنا بش�هادة أو بإقرار أربع�ًا يف جملس أو جمالس من 
بالغ عاقل يرصح بذكر حقيقة الوطء، بناء عىل ما تقدم حكمت املحكمة بإقامة 
حد زنا غري املحصن عىل املدعى عليه وذلك بجلده مائة جلدة دفعة واحدة علنًا 
وتغريبه مدة عام وتعزيره بس�جنه مدة ثامنية أشهر وجلده تسعني جلدة النتهاكه 
حرمة املنزل مع التوصية بإبعاده من البالد بعد تنفيذ العقوبة وبعرض احلكم عىل 
الطرفني اعرتض عليه املدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم الئحة اعرتاضية 

وقنع به املدعى عليه وبعد رفع احلكم ملحكمة االستئناف متت املصادقة عليه.
نص الحكم، إعالم الحكم:

احلم�د هلل وح�ده وبعد لدي أن�ا ... القايض باملحكمة اجلزائي�ة بالقطيف بناء 
عىل املعاملة املحال�ة إيل من فضيلة الرئيس برقم 347834 يف 1434/1/5ه� 
والواردة بكتاب رئيس دائ�رة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة القطيف بكتابه 
ذي الرق�م 5ق58/2/4 يف 1434/1/5ه� حرض املدعي العام ............. 
بموج�ب كتاب التكليف رقم ه� ق2156/2/4 يف 1431/9/15ه� وادعي 
ع�ىل احل�ارض مع�ه ... يمن�ي اجلنس�بة بموج�ب البطاق�ة البديلة رق�م )......( 
حي�ث إن�ه بتاري�خ 1433/11/25ه�� تق�دم /... إىل مرك�ز رشط�ة صفوى 
مبلغ�ًا ع�ن دخول املدعى عليه ملنزله وفعل فاحش�ة الزن�ا باخلادمة/... )تم فرز 
أوراق مس�تقلة بش�أن اخلادم�ة لكوهنا موقوفة بإصالحية الدمام قس�م النس�اء( 
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وألق�ي القب�ض عليهام وت�م إحالتهام إىل مستش�فى القطيف للكش�ف عليها ومل 
ت�رد النتيج�ة حتى تارخيه وباالط�الع عىل هاتفي كل من املدع�ى عليه واخلادمة 
تب�ني ورود اتص�ال بينهام وبمعاينة املوق�ع لوحظت آثار دم�اء وآثار كرس جهاز 
رس�يفر مثب�ت باجلدار والذي يدعي املبل�غ بأنه قد ارتط�م رأس املدعى عليه به 
عن�د حماولت�ه اهلرب وباس�تجواب املدعى علي�ه أقر أنه يف ي�وم اخلميس املوافق 
1433/11/25ه�� وعن�د قرابة الس�اعة العارشة مس�اء خرج�ت اخلادمة من 
املنزل لرمي القاممة فش�اهدها وكان يعمل يف بوفيه يف ذات العامرة التي تس�كن 
هب�ا اخلادم�ة وأعطاها رقم هاتف�ه يف ورقة فعادت للدخ�ول للمنزل ثم خرجت 
وأعطت�ه رقم هاتفها ثم ع�ادت للدخول للمنزل مرة أخ�رى وبعد ذلك حصل 
بينه�ام اتص�االت هاتفية وطلب�ت منه احلض�ور للمنزل وعند حض�وره للمنزل 
اتصل عىل اخلادمة وفتحت له باب احلوش اخللفي للشقة ثم أدخلته وذهبت به 
إىل غرفتها اخلاصة ثم مكنته من نفس�ها وفعل هبا فاحش�ة الزنا وبعد ذلك دخل 
صاح�ب املنزل واجت�ه إىل غرفة اخلادمة ووجدها عارية وش�اهده وبي�ده فانيلته 
فأمسك به هو وشقيقه بعد حماولته اهلرب وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام 
للمدع�ى عليه بانتهاكه حرمة املنزل وفعل فاحش�ة الزن�ا باخلادمة وبالبحث عام 
إذا كان له سوابق مل ترد حتى تارخيه وحيث إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل 
أهليت�ه املعت�ربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا لذا أطلب إثبات ما  أس�ند 
إلي�ه واحلكم عليه ب�اآليت: أواًل: بحد الزنا غري املحصن لقاء قيامه فعل فاحش�ة 
الزنا –ثانيًا: بعقوبة تعزيرية لقاء انتهاكه حلرمة املنزل –هذا ما ادعى به وبعرضه 
عىل املدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائاًل ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي 
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من فعل فاحشة الزنا باخلادمة يف املنزل الذي تسكن فيه وانتهاكي حلرمته صحيح 
هذا ما أجاب به وبسؤاله عن كيفية فعله وهل أولج آلته فيها؟ أجاب قائاًل: لقد 
أوجل�ت مقدمة ذكري يف دبره�ا من اخللف وغيبته فيه هذا م�ا أجاب به وجرى 
تكرار الس�ؤال عليه أربعًا وأجاب بام أجاب به وبس�ؤاله عن إحصانه من عدمه 
ب�أن هل س�بق له النكاح؟ أجاب قائاًل إنه مل يس�بق يل النكاح ه�ذا ما أجاب به. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وإلقرار املدعى عليه بفعله الفاحش�ة يف 
اخلادمة بإيالجه حلش�فة آلته يف دبرها وألن�ه أقر به أربعًا وإلقراره بانتهاك حرمة 
املنزل ولتحقق رشوط وجوب حد الزنا وهي عند األصحاب رمحهم اهلل أن يطأ 
يف الف�رج قب�اًل كان أو دبرًا وأق�ل ما يطأ به أن يغيب حش�فته يف فرج وأن تنتفي 
الش�بهة وثبوت الزنا بش�هادة أو بإقرار أربعًا يف جمل�س أو جمالس من بالغ عاقل 
ي�رصح بذكر حقيق�ة الوطء وحلديث عبادة يف صحيح مس�لم أن النبي صىل اهلل 
علي�ه وس�لم قال )خ�ذوا عني خذوا عني ق�د جعل اهلل هلن س�بياًل البكر بالبكر 
جل�د مائة وتغريب عام والثيب بالثي�ب جلد مائة والرجم( لذا وجلميع ما تقدم 
فقد ثبت لدي فعل املدعى عليه لفاحش�ة الزنا يف دبر أجنبية عنه بإيالج حش�فته 
وتغييبه�ا فيه وهو غري حمصن وانتهاكه حلرمة املن�زل وقررت أواًل: جلد املدعى 
عليه مائة جلدة دفعة واحدة علنا وتغريبه مدة عام حدًا للزنا. ثانيًا: س�جنه مدة 
ثامنية أش�هر حيتس�ب منها مدة إيقافه بس�بب هذه القضية وجلده تس�عني جلدة 
النتهاكه حرمة املنزل مفرقة عىل دفعتني كل دفعة عدد مخس�ة وأربعني جلدة بني 
كل دفعة وأخرى مدة أسبوعني مع مراعاة التفريق بني جلد احلد والتعزير، وبام 
ذكرت حكمت وأوصيت بإبعاده من البالد بعد تنفيذ العقوبة وبعد اس�تيفاء ما 
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ل�ه وما عليه من حقوق وبعرض احلكم عىل الطرفني اعرتض عليه املدعي العام 
وطلب اس�تئنافه دون تقديم الئحة اعرتاضية وقنع به املدعى عليه وس�يتم بعث 
كاف�ة املعاملة ملحكمة االس�تئناف لتدقيق احلكم حس�ب املتب�ع وللبيان حرر يف 

1434/1/7ه� وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
احلمد هلل وحده وبعد لقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بالدمام بكتاب 
فضيلة رئيسها رقم 34181780 يف 1434/2/17ه� املقيدة يف هذه املحكمة 
34434704 يف 1434/2/20ه� واملحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها إعالم 
احلكم الصادر مني برقم .... يف 1434/1/7ه� وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة 
قض�اة الدائرة اجلزائي�ة الثانية رق�م .... يف 1434/2/2ه� ونص�ه بعد املقدمة 
وبدراس�ة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم واهلل 
املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف 1434/2/2ه� 
قايض اس�تئناف ... ختمه وتوقيعه قايض استئناف م....غ ختمه وتوقيعه رئيس 
الدائ�رة ... ختم�ه وتوقيعه أ.ه�� وللبيان ح�رر يف 1434/2/23ه� وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
دراسة القضية:

وبعد اس�تعراض هذا احلك�م القضائي بطوله واس�تعراض الدوائر القضائية 
التي مر هبا نستخلص منه ما يأيت:

1- ثبوت قضية الزنا عىل اجلاين باعرتافه هبا وانتفاء الشبهة.
2- احلكم عليه بجلد مائة وتغريب عام حيث إن الزاين كان غري حمصن.

3- مصادق�ة مجي�ع الدوائ�ر القضائي�ة التي م�ر هبا احلكم ع�ىل حكم القايض 
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األول. 
ثانيًا: تعاميم قضائية حول التغريب.

أ- رقم التعميم: 3442
التاريخ 1361/8/6

نص التعميم:

وبع�د: )فق�د تلقين�ا م�ن س�مو نائ�ب جاللة املل�ك املعظ�م برق�م 1380 يف 
1361/7/29ه�� بأنه نظ�رًا ألن األش�خاص الذين حيكم عليه�م باإلبعاد من 
البالد جلرائم أخالقية ال يلبثون إذا أبعدوا إىل البالد املجاورة أن يعودوا إىل البالد 
بصفة رسية فيصبح موقفهم يف هذه احلالة مضطربًا وتصبح البالد مرة ثانية عرضة 
لرشوره�م وآثامهم، وحيث إن من املبعدين من يكون احلكم عليه باإلبعاد أبديًا 
ومنهم من يكون أمر إبعاده قاباًل للتخفيف والتحديد فقد رفع مدير األمن العام 
إىل املق�ام الس�امي اقرتاحًا ح�ول املوضوع، اقرتح فيه ما ي�أيت: 1-حتديد مدة ملن 
تقرر املحاكم أو الس�لطات العليا إبعادهم عىل رشيطة أهنم إذا أحس�نوا سلوكهم 
خالهلا يس�مح هلم بالعودة إىل البالد أما إذا مل حيس�نوا س�لوكهم وثبت إرصارهم 
ع�ىل مزاولة جرائمه�م فتمدد مدة إبعادهم بحس�ب ظ�روف جرائمهم بمقتىض 
أمر س�ام. 2-أن تتخذ جزيرة فرس�ان مقرًا عامًا للمنفي�ني عىل أن تكلف إمارهتا 
بمراقبتهم وإجياد أعامل هلم تكفل معائشهم من زراعة أو صناعة أو ما ماثل ذلك 
ومن كان عاجزًا منهم فتؤمن السلطة املحلية معيشته وذلك بإعطائه ثالثة أرغفة 
م�ن اخلبز يف اليوم أس�وة بالس�جناء. 3-تكلف إم�ارة اجلزيرة املذكورة بتش�ديد 
املراقب�ة عليه�م كي ال يفر أحد منه�م إىل خارجها وينذر ربانية الس�فن الرشاعية 
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والبخارية بعدم نقل أحد منهم. 4-يرصح ملن أراد من ذوهيم أن يذهب لزيارهتم 
والبق�اء معهم إذا أرادوا ذلك ويف هذا تفريج لكربتهم وذوهيم وحرص رشورهم 
يف دائرة ضيقة معينة. 5-أن من يفر من منفاه هذا يعاقب عقابًا إداريًا عىل مقتىض 
األصول وذلك بس�جنه من أس�بوع إىل ستة أش�هر وباجللد من مخسة أسواط إىل 
79 سوطًا مع إعادته إىل منفاه. 6-يوضع املنفيون بعد عودهتم إىل البالد وانتهاء 
مدة نفيهم حتت مراقبة الرشطة الرسية ملدة ترتاوح بني ش�هر وس�تة أشهر للتثبت 
من اس�تقامتهم وإقالعهم عن مزاولة ما كانوا عليه. 7-تقوم مديرية رشطة جدة 
برتحيلهم إىل جيزان حتت اخلفارة عىل الس�فن الرشاعي�ة أو البخارية التي تقصد 
تل�ك اجلهة وتقوم الس�لطة املحلية يف جي�زان برتحيلهم إىل جزيرة فرس�ان حتت 
اخلف�ارة أيض�ًا. 8-أما املنفي�ون من غري أهل الب�الد فمن املفهوم أن ه�ذا النظام 
ال يش�ملهم لع�دم وجود ما يربطه�م هبذه البالد وبذلك يكون نفيه�م نفيًا باتًا ال 
رج�وع بع�ده. أما املنفيون من أه�ل البالد فيكون منفاهم دائاًم يف جزيرة فرس�ان 
ألن نفيهم إىل اخلارج قد يؤدي إىل تش�ويه س�معة البالد وأهلها ملا سيزاولونه من 
اجلرائم هناك وملا يرتكبونه من أمور فاسدة. 9-أما املنفيون بتهم سياسية فهؤالء 
ينف�ون إىل البل�د التي يراه ويل األم�ر صاحلًا إلبقائهم فيه س�واء يف داخل اململكة 
أو يف خارجه�ا. أه��. وأبلغن�ا املقام الس�امي بأم�ره املذكور باعت�امده فيام هو من 
اختصاصن�ا مع إب�الغ املحاكم مقتضاه حيث صدرت اإلرادة الس�نية يف خطاب 
الديوان الع�ايل رقم 9/3/1290 يف 1361/6/29ه�� باملوافقة عىل االقرتاح 
املن�وه عنه عىل أن ينفذ بغاية اإلتقان والضبط. لذا جرى إبالغكم ذلك لإلحاطة 

واعتامده حرر يف 1361/8/6ه�(. انتهى.
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قراءة في هذا التعميم القضائي:

نلح�ظ يف هذا التعميم اإلش�ارة إىل عدد من األم�ور الرشعية التي نص عليها 
الفقهاء وتم احلديث عنها يف املباحث واملطالب السابقة ومنها:

1-تعيني جهة حمددة يكون إليها النفي والتغريب.
2-حتديد مدة التغريب والنفي إىل هذه األماكن.

3-الس�عي يف اس�تصالح املغ�رب أو املنفي يف ه�ذه األماكن بإجي�اد حرفة أو 
عمل له إن كان قادرًا عىل ذلك أو النفقة عليه من بيت املال إن كان عاجزًا.

4-متابعته من قبل السلطات املحلية والتأكد من وجوده وبصفة يومية لألمن 
م�ن ع�وده من م�كان تغريبه ونفي�ه أو هروبه من ذل�ك وذلك بإلزام�ه بالتوقيع 

احلضوري يف اليوم الواحد أكثر من مرة.
ب- رقم التعميم: 13/ت/1088

التاريخ: 1418/7/19
نص التعميم:

وبع�د: )تلقين�ا خطاب مع�ايل رئيس جملس القض�اء األعىل رق�م 1/1389 
يف 1418/7/9ه�� ومش�فوعه ق�رار جملس القض�اء األعىل هبيئت�ه العامة رقم 
311/45 وتاري�خ 1418/6/18ه� املتضم�ن أن جملس القضاء األعىل هبيئته 
العامة بناء عىل الصالحيات املخولة له بموجب نظام القضاء وبعد االطالع عىل 
ق�رار جملس القضاء األع�ىل هبيئته العامة رق�م 325/42 يف 1417/4/10ه� 
املتضم�ن أن املجل�س ي�رى االكتفاء بس�جن الزاين البك�ر متى ثب�ت عليه احلد 
بداًل م�ن التغريب وبإعادة تأمل املوضوع والرج�وع إىل األحاديث الواردة عن 
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الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف التغريب وأقوال الفقهاء – رمحهم اهلل – يف ذلك 
ف�إن املجلس يقرر بأن عىل القضاة إذا نظ�روا يف قضية زنى البكر وثبت موجب 
احل�د أن حيكموا بح�د زنى البكر وهو اجلل�د والتغريب ويرتك م�كان التغريب 

وكيفيته للجهات املعنية بذلك. أه�. لالطالع واعتامد موجبه( انتهى.
قراءة في هذا التعميم:

إن ه�ذا التعمي�م يص�ور املوق�ف النظامي يف القض�اء الس�عودي وأن جملس 
القضاء األعىل يرى االكتفاء بالسجن بدياًل عن التغريب يف عقوبة الزاين إذا كان 
بك�رًا وأفاد أن عىل القضاة أن حيكموا عىل البك�ر إذا ثبت زناه باجللد والتغريب 

وأن يرتكوا مكان التغريب وكيفيته للجهات املعنية بذلك.
ج- الرقم: 13/ت/4937

التاريخ: 1434/6/5ه�
تعميم قضائي عىل كافة املحاكم

فضيلة/                                                    وفقه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. أما بعد.

إحلاق�ًا لتعميم ال�وزارة رق�م 12/122ت يف 1402/10/11ه�� املرفق به 
نس�خة من قرار هيئ�ة كبار العلامء رقم 85 يف 1401/11/11ه� بش�أن قضايا 
احلرابة وحوادث السطو واالختطاف وتعاطي املسكرات واملخدرات وتروجيها.

الربق�ي رق�م 16855 يف  الكري�م  امللك�ي  تلقين�ا نس�خة م�ن األم�ر  فق�د 
1434/5/5ه� ونصه:

]اطلعن�ا عىل برقية س�مو وزير الداخلية رق�م 44339 يف 1434/4/16ه� 
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بش�أن اهتام/......... برتويع اآلمنني وإخافة الس�بيل وذلك بإطالق النار عىل 
جمموعة من األشخاص والتسبب يف إصابة بعضهم وإتالف متلكات واستعامل 
احلش�يش واحلبوب املخدرة وقيادة الس�يارة حتت تأثري املخدر. وصدور الصك 
رق�م 349934 يف 1434/1/12ه� من املحكمة العامة بحائل املتضمن إقامة 
حد احلرابة عليه واقرتاح نفيه من األرض بسجنه عرشين عامًا. وذلك عىل ضوء 
تعميم املجلس األع�ىل للقضاء برقم 292/ت يف 1433/8/28ه� املبني عىل 
األمر رقم 26834 يف 1433/5/29ه� ويعامل يف إخراجه بعد هذه املدة وفق 
ما جاء يف التعميم. وإقامة حد املس�كر عليه وذلك بجلده ثامنني جلدة. وثبوت 
إدانت�ه بقي�ادة الس�يارة وهو حت�ت تأثري املس�كر ورصف النظر ع�ن بقية طلبات 
املدع�ي العام. وصدق احلكم من حمكمة االس�تئناف بالق�رار رقم 3431178 
يف 1434/2/5ه�. ويرى س�موه إنفاذ ما تقرر رشعًا وصدق من مرجعه بحق 

اجلاين املذكور مع إهناء احلقوق اخلاصة.
وحي�ث إن قرار هيئة كبار العلامء رق�م 85 يف 1401/11/11ه� تضمن أن 
قضاي�ا احلراب�ة تنظر من ثالثة قضاة ثم ترفع ملحكم�ة التمييز ثم ملجلس القضاء 
األع�ىل. كام يق�يض األمر رق�م 8/234 يف 1403/2/20ه� ب�أن عىل القضاة 
أن حيكم�وا بإثبات نوع اجلريمة واقرتاح العقوبة املناس�بة، وكذا احلال عند رفع 
القضي�ة للتمييز ثم ملجلس القضاء األعىل وألن ه�ذه القضية مل ترفع للمحكمة 
العلي�ا، وبام أن حد احلرابة يش�مل العقوبات املنصوص عليه�ا يف اآلية الكريمة 

الواردة يف سورة املائدة.
نرغب إليكم أن تدرس املحكمة العليا هذه القضية وما صدر بشأهنا. وقد تم 
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تزوي�د كل م�ن وزارة الداخلية ووزارة العدل واملجلس األعىل للقضاء بنس�خة 
من هذا األمر ملالحظة ذلك يف القضايا املامثلة .. فأكملوا ما يلزم بموجبه[ أ.ه�.

لذا نرغب إليكم االطالع واعتامد موجبه. واهلل حيفظكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

قراءة في هذا التعميم:

ه�ذا التعمي�م يتناول صورة م�ن صور احلراب�ة وارتأى الق�ايض الذي حكم 
بالقضية سجن اجلاين عرشين عامًا ثم جلده مقابل ما حصل منه من سكر. ولكن 
وزي�ر العدل رئيس املجلس األعىل للقضاء –حينه�ا- رأى أن هناك خطوات مل 
تتخذ أبان دراس�ة القضية أو احلكم فيها لذا رأى إعادة القضية وطالب بعرضها 
ع�ىل املحكمة العليا إلعادة النظر فيها والتأكد من اخلطوات التي اختذها القضاة 

ناظري القضية إىل جانب تصحيح ما حصل من خمالفات نظامية.
     



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

األحكام المتعلقة بالتغريب

82

الخاتمة

 وفيها: أهم النتائج، والتوصيات.

أوال: أهم النتائج:

يتحصل من هذا البحث ما ييل:

1- أن اإلسالم قد اعتنى بحفظ النسل والِعرض والنسب، وذلك باألمر 
باملحافظ�ة عىل ما يقيم أركان هذا املقص�د العظيم، ويثّبت قواعده، وكذلك 
بالنه�ي ع�ن كل ما يس�بب انخرام�ه واختالله، وم�ن مظاهر ه�ذا االعتناء: 
اعتب�ار حفظ النس�ل والِعرض والنس�ب من املقاصد الرضوري�ات، ومنها: 
ة واالس�ترباء، وإبط�ال التبّني، وحتريم الزنا مع  حتريم القذف، وإجياب الِعدَّ

تشديد العقوبة فيه.

2- أن اإلس�الم أوجب الرجم عىل احلر املحصن إذا زنى، مس�لام كان أو 
غري مسلم –عىل الصحيح-.

3- كام أن عىل البكر جلَد مائة وتغريب عام، بنفيه عن البلد الذي وقعت 
فيه اجلناية.
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4- أن التغريب إنام جيب من باب احلد ال التعزير.

5- أن املصلحة تقتيض ختصيص عموم النّص الوارد يف التغريب بالرجل، 
ب وحدها  ٌع باخلروج معها، وأهن�ا ال تغرَّ أو امل�رأة الت�ي يوجد هلا حمرٌم مت�ربِّ

تفاديا من تعريضها بام هو أسوأ من حاهلا األول.

�رم امُلغربة: البقاء معها طيل�ة مدة التغريب؛  6- ي�رى الباح�ث أنه يلزم حَمْ
صيان�ة هل�ا ومراعاة حلاهلا، وهذا خالف ما قرره بع�ض أهل العلم من أنه ال 
جيب بقاء املحرم معها طول زمن التغريب؛ بل جيوز له الرجوع بعد تسكينها 

يف موضع التغريب، إذا أمن عليها.

7- أن الراجح عدم وجوب التغريب عىل العبد واألمة.

8- أن مّدة التغريب عند القائلني به سنٌة كاملة.

ب إذا ع�اد قبل ميض م�دة التغريب، ُيرج�ع إىل مكان تغريبه  9- أن املغ�رَّ
َنة. لُيكمل املدة، وأنه يبنى عىل املدة املاضية قبل رجوعه، وال يستأنف السَّ

10- أن مسافة موضع التغريب جيب أن ال تقل عن مسافة القرص.

ب يف موضع تغريبه. 11- أنه ال جيب حبُس املغرَّ

ب مرة أخرى إىل موضع آخر، وإىل غري  12- أن الغريب إذا زنى؛ فإنه يغرَّ
بلده، وال يكتفى بكونه غريبا يف ذلك البلد.

13- أن امل�َؤن التي تس�تلزمها إقامة احلد، جتب ع�ىل بيت املال، وأما نفقة 
ب عىل نفس�ه؛ فم�ن ماله وكس�به إذا كان مورسا، وأم�ا إذا كان معرسا  املغ�رَّ
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معِدما؛ فمؤنته ونفقته يف التغريب يف سفره وبعد استقراره يف موضع الغربة، 
عىل بيت املال.

14- أن م�ن عقوب�ات احِلراب�ة: النف�ُي، وأن املحارب�ني إن�ام ُينف�ون فقط 
إذا أخاف�وا ومل يصيبوا نفس�ا وال ماال، أم�ا إن َقتلوا ومل يأخ�ذوا املال؛ فإهنم 
ُيقتلون، وإن َقتلوا وأخذوا املال؛ ُقتلوا وصلبوا، وإن أخذوا املال ومل يقتلوا؛ 

ُقطعت أيدهيم وأرجلهم من خالف.

15- أن امل�راد بالنفي: تعزيرهم باحلبس وغ�ريه، كأن ُيطلبوا إلقامة احلد 
عليهم فيهربوا.

16- أن مّدة النفي يف حّد احلرابة؛ تستمر وتستدام إىل أن تظهر توبتهم.

17- أن مذاهب الفقهاء متفقة عىل جواز النفي يف اجلرائم األخرى، وأن 
ذل�ك لإلمام تعزيرا مِلَن ش�اء ِمن رعّيته بنفيه من وطن�ه إىل بلد آخر، إذا رأى 

املصلحة يف ذلك.

18- أن�ه جيوز لإلمام اخت�اذ مكان معنيَّ للتغري�ب والنفي من غري إجياب 
ب الرجوع من امْلَنفى بغري إذنه  عليه، وحيث عنّي اإلماُم املوضَع مل جيز للمغرَّ

وإن انقضت مّدة التغريب، بخالف ما مل يعنّي اإلماُم املوضَع.

ب طلب غريه. 19- كذلك إذا عنّي اإلماُم موضع التغريب؛ مل يكن للمغرَّ

20- أن عىل اإلمام حسن اختيار ذلك املوضع، ومحل الناس عليه، خوفا 
م�ن أن خيتاروا ألنفس�هم بلدانا تنترش فيها الفاحش�ة ومجي�ع أنواع املعايص، 



12

د. عقيل بن عبدالرحمن العقيل

85 مة  |  العدد 74 |  رجب  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

فيسوء حاهلم، ويؤثر عىل دينهم ومآهلم.

21- أن الس�جن يكون بدال عن التغريب عند تعذره، كأن يكون موضع 
التغري�ب غري آم�ن، أو مل يوجد بلد ُجّل أهله متدّينون، وال تنترش الفاحش�ة 

فيه، واهلل أعلم.

ثانيا: التوصيات:

أوال: حتفيز الباحثني عىل ربط النوازل واملس�تجدات من املس�ائل بأصوهلا 
التي تطّرق هلا العلامء سابقا.

ثاني�ا: عقد مؤمترات أو عىل األقل ن�دوات علمية حول موضوع التغريب 
ومستجداته.

ثالث�ا: أن حي�رص الباحثون يف أطروحاهت�م عىل بيان أن امل�راد من ترشيع 
التغري�ب هو إصالح املغ�رب وليس التأديب فقط؛ بدلي�ل أن النبي – صىل 

اهلل عليه وسلم – نص عىل التغريب ومل يذكر السجن مع أنه كان معروفًا.

رابعا: أمتنى من القائمني عىل املجالس العلمية املتخصصة طرح أمثال هذا 
املوض�وع ومطالبة طالب املراح�ل التعليمية العليا ببحثه وعمل أطروحات 
حول�ه، فمثل هذا املوض�وع قد خيفى عىل صغار ط�الب العلم واملبتدئني يف 
الطل�ب، م�ع أن فيه نصوصًا صحيح�ة ورصحية عن النب�ي – صىل اهلل عليه 

وسلم -.
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خامس�ا: أمتن�ى من إخويت القضاة عند النظ�ر يف قضية الزاين غري املحصن 
– أال يعول�وا ع�ىل احل�ل األس�هل واألي�رس وه�و الس�جن وأن جيتهدوا يف 
إعامل النص، أعني به كالم النبي –صىل اهلل عليه وس�لم – بالتغريب وليس 
السجن؛ فإن السجن كان معروفًا يف عهد النبي –صىل اهلل عليه وسلم- ولو 

أراده ألرشد إليه.


