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إعداد :
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أستاذ الفقه وأصوله المساعد في قسم الشريعة والقانون بكلية
العدالة الجنائية /جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

المسؤولية الجنائية عن التحجير على المرأة في النكاح في النظام السعودي

تهدف هذه الدراس���ة إلى بيان المسؤولية الجنائية عن
التحجير على المرأة في النكاح ويقصد به :إجبار المرأة
عل���ى الزواج مم���ن ال تقبل به ،ومنعها م���ن الزواج من
الكفء الذي رضيت به زوجاً  ،كما تتناول الدراسة أسباب
التحجي���ر عل���ى الم���رأة ف���ي الن���كاح وص���وره المختلفة،
وتوضح الدراس���ة حكم التحجير عل���ى المرأة في النكاح
بص���وره المختلف���ة ف���ي الش���ريعة اإلس�ل�امية ،وف���ي
النهاي���ة تختتم الدراس���ة ببي���ان العقوب���ة المترتبة على
التحجير على المرأة في النكاح في النظام الس���عودي،
إضافة إلى خاتمة تتضمن عدداً من النتائج والتوصيات.
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المقدمة

احلم�د هلل محد ًا كثير ًا مبارك ًا فيه ،والصالة والسلام على نبينا حممد
وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد..
فق�د اعتن�ت الرشيعة اإلسلامية بال�زواج ،واهتمت ب�ه أيام اهتامم،
وحث�ت األولي�اء عىل املب�ادرة إىل تزوي�ج مولياهتم عن�د توفر اخلاطب
الك�فء ،قال -صىل اهلل عليه وس�لم « :-إذا خطب إليكم من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه»(((.
كام جعلت الرشيعة اإلسلامية للمرأة احلق يف رفض النكاح ممن ال
ترغب به ،فعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس -ريض اهلل عنهم -أن
بكرا أتت النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فذكرت أن أباها زوجها
جارية ً
وهي كارهة فخريها النبي -صىل اهلل عليه وسلم. (((-
إال أن�ه يف ه�ذا العصر ظهرت بعض الع�ادات الس�لبية التي تبيح
((( الرتم ��ذي ،حمم ��د بن عي�س ��ى بن �س ��ورة الرتمذي (د.ت) �س�ن�ن الرتم ��ذي ،دار الكت ��ب العلمية ،كتاب
الن ��كاح ع ��ن ر�س ��ول اهلل �-صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م ،-باب ما ج ��اء �إذا جاءكم م ��ن تر�ضون دين ��ه فزوجوه،
حديث رقم ( )1084ج� ،3ص .395وقال �أبو عي�سى :رواه الليث بن �سعد عن ابن عجالن عن �أبي هريرة
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مر�سال.
((( �أب ��ي داود� ،س ��ليمان ب ��ن الأ�ش ��عث (د.ت) �س�ن�ن �أب ��ي داود ،د.ط ،املكتب ��ة الع�ص ��رية ،كتاب الن ��كاح ،باب يف
البكر يزوجها �أبوها وال ي�س ��ت�أمرها ،حديث رقم ( )2096ج� ،2ص .232قال الع�س ��قالين »:رجاله ثقات
و�أعل بالإر�سال ،ويجاب على ذلك ب�أن �أيوب بن �سويد رواه عن الثوري عن �أيوب مو�صو ًال ،و�إذا اختلف
يف و�ص ��ل احلدي ��ث و�إر�س ��اله حكم ملن و�ص ��له «(انظر :الع�س ��قالين� ،أحم ��د بن عل ��ي (د.ت) ،التلخي�ص
احلبري(ط ،)1كتاب النكاح ،باب الأولياء ،م�ؤ�س�سة قرطبة ،ج� ،3ص.330
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للقريب احلق يف االرتباط باملرأة رغ ًام عنها وعن وليها ،كام ظهر تعسف
بع�ض األولياء يف اس�تعامل حقه�م يف الوالية ،ومن هن�ا جاء مصطلح
التحجير عىل امل�رأة يف النكاح ،وال�ذي يتمثل بمنعها م�ن النكاح ممن
ترغ�ب ب�ه وإكراهها على النكاح من ش�خص ال ترغب بالن�كاح منه.
ويع�د التحجير عىل امل�راة يف النكاح تعس�ف ًا واعتدا ًء على أهم حقوق
املرأة األساس�ية ،فهو تعس�ف من قبل الويل يف استعامل حقه يف الوالية
إذا كان رشيك ًا يف التحجري ،وهو جتاوز واعتداء من قبل احلاجر ،وإكراه
بغير ح�ق ،إال أن هذا اإلكراه والرضر املرتتب علي�ه يفوق بطبيعته أي
رضر مادي آخر ،فاإلكراه عىل بذل املال ملن ال يستحقه أهون بكثري من
اإلكراه عىل بذل البضع ،كام أن اخلس�ارة املادية املرتتبة عىل اإلكراه عىل
بذل املال يمكن أن تعوض ،بخالف اخلس�ارة املعنوية واجلس�دية التي
تتحمله�ا امل�رأة يف ح�ال إكراهها عىل النكاح ممن ال ترغ�ب به ،ومنعها
م�ن النكاح من الك�فء الذي رضيت به .لذلك جاءت هذه الدراس�ة
لبي�ان موقف الرشيعة اإلسلامية والنظام الس�عودي من التحجري عىل
املرأة يف النكاح.
مشكلة الدراسة :تكمن مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:
 -1ما مفهوم التحجري عىل املرأة يف النكاح ،وما أسبابه؟
 -2م�ا احلك�م الرشع�ي للتحجير على امل�رأة يف الن�كاح يف الفق�ه
اإلسالمي؟
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 -3م�ا العقوب�ة املرتتب�ة على التحجري على امل�رأة يف الن�كاح يف النظام
السعودي؟
أهداف الدراسة:
 -1التعريف بمفهوم التحجري عىل املرأة يف النكاح ،وبيان أسبابه.
 -2بي�ان احلك�م الرشع�ي للتحجير على امل�رأة يف الن�كاح يف الفق�ه
اإلسالمي.
 -3توضي�ح العقوبة املرتتبة عىل التحجري عىل املرأة يف النكاح يف النظام
السعودي.
منه�ج الدراس�ة :تعتمد هذه الدراس�ة املنهج الوصف�ي الذي جيمع بني
الطريقتني االستقرائية التي تعتمد عىل حرص اجلزئيات والوقائع ،والطريقة
االستنتاجية التي تعتمد عىل تنظيم املعلومات ليستنبط منها الباحث نتائج
منطقية وحلو ً
ال مقبولة ،للوصول إىل القول الراجح.
وتتكون الدراسة من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة عىل النحو اآليت:
املقدمة :مشكلة الدراسة وأبعادها.
املبحث األول :مفهوم التحجري عىل املرأة يف النكاح وصوره وحكمه.
املبحث الثاين :ماهية املسؤولية اجلنائية عن التحجري عىل املرأة يف النكاح.
املبحث الثالث :عقوبة التحجري عىل املرأة يف النكاح يف النظام السعودي.
اخلامتة :أهم النتائج والتوصيات.
املبحث األول :مفهوم التحجري عىل املرأة يف النكاح وصوره وحكمه
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س�أتناول يف ه�ذا املبح�ث مفه�وم التحجير على امل�رأة يف النكاح
وص�وره القديم�ة واملع�ارصة وأس�بابه وحكم�ه يف الفقه اإلسلامي،
وذلك يف مطلبني عىل النحو التايل:
المطلب األول :مفهوم التحجير على المرأة في النكاح وصوره وأسبابه
الفرع األول :مفهوم التحجير على المرأة في النكاح

التحجير لغة :من الفع�ل الثالثي حجر ،ويفيد املن�ع واإلحاطة(((،
(((.
وله يف اللغة معان عدة تدور يف جمملها حول املنع والتضييق
أم�ا التحجري عىل املرأة يف الن�كاح اصطالح ًا فهو« :إجبار املرأة عىل
ال�زواج ممن ال توافق عليه ،ومنعها من الزواج بمن رضيت به مع توفر
ً ((( .
الرشوط املعتربة فيه رشعا»
ويالح�ظ أن التعري�ف االصطالحي جيمع بني حالتني من التضييق
على امل�رأة يف الن�كاح ،األوىل :إجبارها على النكاح مم�ن ال ترىض به،
والثاني�ة :منعه�ا من النكاح م�ن الكفء الذي رضيت ب�ه ،وهو بذلك
يشمل التحجري يف صوره القديمة واحلديثة والتي سيتم تناوهلا.

((( ابن فار�س� ،أحمد بن فار�س بن زكريا القزويني (1979م) ،معجم مقايي�س اللغة (د.ط)،حتقيق :عبد
ال�سالم هارون ،دار الفكر ،ج� ،2ص  .139-138مادة (حجر).
((( اب ��ن منظ ��ور ،جم ��ال الدين حمم ��د بن مكرم (2003م) ل�س ��ان العرب ،دار �ص ��ادر ،ج� ،4ص .41-40مادة
(حجر).
((( املدخل ��ي ،حمم ��د ب ��ن من�ص ��ور ربي ��ع� ،أح ��كام الع�ض ��ل يف فقه الأ�س ��رة والنظم املعا�ص ��رة ،موق ��ع الفقه
الإ�سالمي ،الرابطwww.islamfeqh.com :
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وق�د ج�اء بيان التحجري وحكمه يف قرار هيئة كب�ار العلامء رقم ()153
وتاري�خ 1409/8/15ه�ـ ،والقرار املنعقد بتاري�خ 1426/1/17هـ،
وال�ذي ج�اء مؤي�دا للق�رار الس�ابق رق�م ( ،)153حي�ث بني الق�رار أن
التحجري عىل املرأة بإجبارها عىل الزواج ممن ال تقبل به ومنعها من الزواج
ممن رضيت به زوج ًا من األكفاء ال جيوز رشع ًا.
الفرع الثاني :صور التحجير على المرأة في النكاح ،وأسبابه
أوالً  :صور التحجير على المرأة في النكاح:

للتحجير عىل املرأة يف النكاح عدة صور ،لعل أقدمها ما كان متداو ً
ال
يف اجلاهلي�ة ،حيث كانت زوجة امليت ت�ورث كاملتاع ألحد أفراد عصبته،
حي�ث كان�وا يف اجلاهلية ويف أول عهدهم باإلسلام إذا م�ات الرجل وله
ام�رأة جاء أح�د عصبته فألقى ثوبه عليها وعىل خبائها ،فصار أحق هبا من
نفس�ها ومن غريه ،ومكثوا عىل هذا احلال حتى تويف أبو قيس بن األسلت
األنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن األنصارية ،فقام ابن له من غريها
يق�ال ل�ه حصن- ،وقيل اس�مه قيس ب�ن أيب قي�س ،-فطرح ثوب�ه عليها
فورث نكاحها ،فأتت كبيش�ة رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت:
«ي�ا رس�ول اهلل إن أبا قيس تويف وورث نكاحي ابن�ه فال هو ينفق عيل وال
يدخل يب وال خييل س�بييل ،فقال -صىل اهلل عليه وس�لم :-اقعدي يف بيتك
حت�ى يأيت فيك أمر اهلل» .فأنزل اهلل تع�اىل هذه اآلية :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (النس�اء :اآلي�ة ، ((()19ويف فت�ح الباري عن
اب�ن جريج عن عكرمة قال« :نزلت يف كبيش�ة بنت معن بن عاصم من
األوس ،وكانت حتت قيس بن األس�لت فتويف عنها ،فجنح عليها ابنه،
فجاءت النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -فقال�ت :يا نبي اهلل ال أنا ورثت
زوجي وال تركت فأنكح ،فنزلت هذه اآلية»((( .

وه�ذه الص�ورة وإن مل يع�د هلا وج�ود يف ه�ذا العرص ،إال أن�ه انبثق
للتحجري صور أخرى منها(((:
الص�ورة األوىل :حج�ز البن�ت لقريب هل�ا منذ صغره�ا ،ومنعها من
ال�زواج من غريه .وهذه الصورة هي األكثر ش�يوع ًا يف القبائل العربية،
كما توارثته�ا املجتمع�ات عىل م�دى أجيال عدي�دة ،حيث يق�وم أحد
األش�خاص بتحجير ابنة عمه ومنعه�ا من الزواج بغريه ،مه�دد ًا أباها
والش�خص الذي يري�د الزواج هب�ا ،ألن ابن العم أو القري�ب يرى أنه
أحق بالزواج بابنة عمه أو قريبته من غريه.

((( البغ ��وي ،احل�س�ي�ن ب ��ن م�س ��عود (د.ت) تف�س�ي�ر البغ ��وي ( مع ��امل التزي ��ل) ( د.ط) دار طيب ��ة للن�ش ��ر
والتوزي ��ع ،ج�� � ،2ص .186والواح ��دي� ،أب ��و احل�س ��ن علي ب ��ن �أحمد بن حمم ��د بن علي(2000م) �أ�س ��باب
النزول (د.ط) ،بريوت ،دار الكتب العلمية� ،ص.78-77
((( الع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حجر (د.ت) فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري ،حتقيق :حمب الدين
اخلطيب ،طبعة املكتبة ال�س ��لفية ،املكتبة ال�س ��لفية ،كتاب التف�س�ي�ر ،باب «ال يحل لكم �أن ترثوا الن�س ��اء
كرهاً وال تع�ضلوهن لتذهبوا ببع�ض ما �آتيتموهن» ،حديث رقم ( )4579ج� ،8ص.247
((( مت ا�ستخراج هذه ال�صور من عدد من املواقع الإلكرتونية منها :موقع �شبكة الألوكة :ال َع ْ�ضل� .أو ما
ي�سمى بحكر البنات ،وموقع الفقه الإ�سالمي� :أحكام الع�ضل يف فقه الأ�سرة والنظم املعا�صرة للدكتور
املدخلي ،وموقع ملتقى �أهل احلديث :التنبيه على م�س ��ائل يف النكاح خمالفة لل�ش ��رع /وموقع جريدة
الريا� ��ض :جمل� ��س هيئ ��ة كبار العلم ��اء يبطل التحجري عل ��ى املر�أة ،وموق ��ع ف�ض ��ائية العربية)213(:
دعوى ق�ض ��ائية من فتيات بفئات عمرية خمتلفة� ،ض ��د �أولياء �أمورهن طالنب فيها «ب�إن�ص ��افهن» من
ق�ضية الع�ضل والتحجري ،وموقع جريدة الر�أي الكويتية ،وغريها.
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الص�ورة الثانية :أن يتق�دم خاطب ليخطب الفتاة فيطل�ب الويل إمهاله
حتى يس�أل أبن�اء عمومتها فيما إذا رغب هبا أحدهم- ،بغ�ض النظر عن
كفاءة القريب ورىض املخطوبة أو عدمه -ويف حال رغبة أحدهم يف الفتاة
أعلن الويل التحجري عليها.
الصورة الثالثة :منع املرأة من النكاح إال من ش�خص بعينه س�واء أكان
بينها وبينه قرابة أم مل يكن- ،مع عدم رغبتها بالنكاح منه -وقد يكون ذلك
بناء عىل اتفاق مس�بق بني اخلاطب والويل ،وكثير ًا ما ترتبط هذه الصورة
ارتباط ًا وثيق ًا بمصلحة مادية أو معنوية تعود عىل الويل.
ثانياً  :أسباب التحجير على المرأة في الزواج

م�ن أهم أس�باب التحجير الع�ادات االجتامعية القديم�ة واألعراف
التي ألفها الناس وتعودوا عليها ،ولعل الباعث عليها يف العصور السابقة
املحافظ�ة على الرواب�ط االجتامعي�ة يف القبيل�ة ،ومتاس�كها ،إضاف�ة إىلاحلرص عىل عدم خروج الفتاة عن طوق القبيلة بزواجها من قبيلة أخرى،
وق�د حترم من رؤي�ة أهلها .يضاف إىل ذلك اخلوف م�ن مصاهرة الغريب
عن القبيلة ،ومنش�أ هذا اخلوف جه�ل األولياء بحال اخلاطب ،فقد يكون
عليه ثأر أو دم ،أو غري معروف األصل؛ لذلك يفضلون تزويج األقارب،
وقد استمرت هذه العادات
االجتامعية لس�نوات عدة حتى تغري الطابع االجتامعي للزواج وحتولت
هذه املربرات اإلجيابية -نسبي ًا -إىل عوامل سلبية ترض بالفتاة بسبب اجلهل
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والغلو ،والطمع.
فق�د تغيرت يف هذا العرص بواعث التحجري على املرأة ،فلم يعد
الباعث األس�اس اخل�وف عليها ،والرغبة يف محايته�ا ،بل حتولت يف
أكث�ر صورها إىل بواعث مادية بحتة ،باتت املرأة فيها س�لعة تس�تثمر
م�ن قبل بعض األولي�اء ،أو أداة لبقاء ثروة القبيلة بني أفرادها باس�م
النكاح.
وق�د يكون التحجري بموافقة ال�ويل ،وقد يكون بغري ذلك ،فيقوم
احلاج�ر بتهدي�د الفت�اة وال�ويل بالقت�ل أو الضرب املبرح ،أو إثارة
الشائعات التي متس سمعة الفتاة إذا ما رفضته وقبلت بغريه زوج ًا.
الف�رق بني التحجير والعضل :التحجري قريب م�ن العضل ،ففي
كليهام تضييق عىل املرأة يف النكاح ،فالعضل يمنعها من احلصول عىل
حقه�ا بالزواج ،والتحجري حيدد هلا للزواج ش�خص ًا بعينه دون غريه،
دون أن ت�رىض ب�ه زوج� ًا .كام يتف�ق العضل مع التحجير من حيث
احلك�م الرشعي ،فكالمها حمرم رشع ًا ،وخيتلف التحجري عن العضل
يف أن يف العض�ل حرم�ان للمرأة من النكاح مطلق� ًا ،بينام يف التحجري
إكراه هلا عىل النكاح من شخص بعينه دون غريه ،فهو عضل من وجه
وإكراه من وجه آخر.
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المطلب الثاني :حكم التحجير على المرأة في النكاح

أبطل الشارع احلكيم الصورة القديمة للتحجري عىل املرأة ،بقوله تعاىل:
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ(النس�اء :اآلي�ة ،)19حيث
ذكر-كام أسلفت -عدد من العلامء أن هذه اآلية نزلت يف كبيشة التي وقع
عليها ظلم من جراء التحجري عليها ،مما أبطل التحجري هبذه الصورة.
ولبيان حكم الصور املعارصة للتحجري عىل املرأة يف النكاح فإنه ومن
خلال النظ�ر يف مفه�وم التحجري وهو« :إجب�ار املرأة عىل ال�زواج ممن ال
تقب�ل ب�ه ومنعها من الزواج ممن رضيت به زوج� ًا» ،يتضح أن بيان احلكم
الرشع�ي للتحجير يس�تلزم الوقوف عىل املس�ألة التالية بش�قيها :األول:
حك�م إجبار امل�رأة وإكراهها عىل النكاح ممن ال ترىض ب�ه زوج ًا ،والثاين:
حكم منع املرأة من الزواج ممن رضيت به من األكفاء.
وم�ن اجلدير بالذكر أنه ال خلاف بني الفقهاء((( يف عدم جواز إجبار

الثيب البالغة العاقلة عىل النكاح ولو كان ذلك من قبل األب ،لقول النبي
صىل اهلل عليه وسلم« :-الثيب أحق بنفسها من وليها»(.((1ومعنى قوله -صىل اهلل عليه وس�لم -الثيب أحق بنفس�ها من وليها:

((( اب ��ن عابدي ��ن ،حمم ��د �أم�ي�ن ب ��ن عم ��ر1992(،م) ،رد املحت ��ار عل ��ى ال ��در املخت ��ار(د.ط) ب�ي�روت ،دار الكتب
العلمية ،ج� ،3ص .55الباجي� ،سليمان بن خلف بن �سعد(1999م) املنتقى �شرح موط�أ مالك ( ط ،)1بريوت،
دار الكت ��ب العلمية ،ج� ،5ص .9ال�ش ��افعي ،حممد بن �إدري� ��س (1990م) الأم( ،د.ط) بريوت ،دار املعرفة ،ج،7
�ص .165ابن مفلح ،حممد ابن مفلح بن حممد املقد�سي(1985م) الفروع (ط ،4عامل الكتب ،ج� ،5ص.17
( ((1م�سلم ،م�سلم بن احلجاج الني�سابوري (د.ت) �صحيح م�سلم ،د.ط ،دار �إحياء الكتب العربية ،كتاب النكاح،
باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ،حديث رقم ( ،)1419ج� ،2ص.1037
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أنه ليس له إجبارها عىل النكاح ،وال إنكاحها بغري إذهنا.
ق�ال الق�رايف« :األي�م هي التي ال زوج هلا ق�ط إال أن العرف خصه
بالثيب ،واألظهر احلمل عليه لوجهني (أحدمها) أن زياد بن سعد روى
هذا احلديث عن عبد اهلل بن الفضل قال :الثيب أحق بنفسها من وليها،
(وثانيهام) أن اللفظ عليه حيمل عىل عمومه بدون ختصيص بخالفه عىل
املعنى األصيل ،ومعنى كوهنا أحق بنفسها من وليها أنه ليس له إجبارها
على الن�كاح وال إنكاحها بغري إذن وليها وإنام ل�ه أن يزوجها بإذنه ممن
ترضاه»(. ((1

وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أنه ليس لغري األب إجبار البكر البالغة
العاقل�ة عىل النكاح ،جاء يف املغني« :ليس لغري األب إجبار كبرية ،وال
تزوي�ج صغريةِ ،ج�د ًا كان أو غريه ،وهبذا قال مال�ك ،والثوري ،وابن
أيب ليىل ،وبه قال الش�افعي إال يف اجلد ،فإن�ه جعله كاألب; ألن واليته
والية إيالد ،فملك إجبارها كاألب»(.((1
وفيما ييل آراء العلامء يف جواز إجب�ار األب ابنته البكر البالغة العاقلة
على الن�كاح ممن ال تقبل به ،ومنعها من الن�كاح ممن تقبل به ،وذلك يف
الفرعني اآلتيني:

( ((1القرايف� ،أحمد بن �إدري�س (د.ت) �أنوار الربوق يف �أنواع الفروق ،عامل الكتب،ج� ،3ص.137
( ((1ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد (1985م) املغني ،ط ،1دار �إحياء الرتاث العربي ،ج� ،7ص.33
22
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الفرع األول :حكم إجبار األب ابنته البكر البالغة العاقلة على النكاح

مفه�وم اإلجب�ار :اإلجبار لغة :القه�ر واإلكراه( ،((1وق�د عرفت جملة
األح�كام العدلي�ة اإلكراه بأنه« :إجبار أحد على أن يعمل عم ً
ال بغري حق
م�ن دون رض�اه باإلخاف�ة( .((1وعرفه اجلرج�اين بأنه« :مح�ل الغري عىل ما
يكره�ه بالوعيد»( ((1أما مفهوم البكر البالغة :فالبكر بكرس الباء وس�كون
ال�كاف :هي األنثى التي مل توطأ بنكاح ،أما البالغة من البلوغ وهو :انتهاء
حد الصغر يف اإلنسان ليكون أه ً
ال للتكاليف الرشعية(.((1
وقد ذهب الفقهاء يف حكم إجبار األب ابنته البكر البالغة العاقلة عىل
النكاح إىل قولني:
الق�ول األول :ذه�ب احلنفي�ة( ،((1واملالكي�ة يف ق�ول( ،((1واحلنابل�ة يف
ق�ول( ،((1وه�و اختي�ار ابن تيمي�ة إىل عدم ج�واز إجب�ار األب ابنته البكر
( ((1ابن منظور ،ل�سان العرب ،مرجع �سابق،ج� ،3ص ،68مادة ( جرب).
( ((1حي ��در ،عل ��ي(1991م) درر احل ��كام �ش ��رح جمل ��ة الأح ��كام (ط ،)1تعري ��ب :فهمي احل�س ��يني ،ب�ي�روت ،دار
اجليل ،ج� ،2ص ،658املادة(.)948
( ((1اجلرج ��اين ،علي بن حممد ال�س ��يد ال�ش ��ريف(د.ت) معج ��م التعريفات(،د.ط) ،حتقيق :حممد �ص ��ديق
املن�شاوي ،القاهرة ،دار الف�ضيلة� ،ص.31
( ((1القرايف� ،أنوار الربوق يف �أنواء الفروق ،مرجع �سابق،ج� ،1ص.1637
( ((1ال�سرخ�سي ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل (1989م) املب�سوط (دط) دار املعرفة ،ج� ،5ص.23
( ((1اب ��ن ر�ش ��د� ،أب ��و الوليد حممد بن �أحم ��د(1999م) ،بداية املجتهد ونهاية املقت�ص ��د( ،د.ط) دار ابن حزم،
ج�� � ،1ص .396اخلر�ش ��ي� ،أبي عب ��د اهلل حممد(1317هـ) وفرق املالكية بني العان� ��س وغري العان�س ،ف�أجازوا
�إجبار غري العان�س ،ومل يجيزوا �إجبار العان�س ،انظر� :شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل وبهام�شه حا�شية
العدوي ،ط ،2املطبعة الأمريية ببوالق ،ج� ،3ص.174
( ((1امل ��رداوي ،عل ��ي ب ��ن �س ��ليمان بن �أحم ��د (د.ت) الإن�ص ��اف (د.ط) دار �إحي ��اء الرتاث العرب ��ي ،ج� ،8ص.53
والبهوتي ،من�صور من�صور بن يون�س (د.ت) �شرح منتهى الإرادات ،عامل الكتب ،ج� ،2ص.634
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البالغ�ة العاقلة عىل الن�كاح ،جاء يف املبس�وط« :وإذا زوج الرجل ابنته
الكبرية ،وهي بكر فبلغها فس�كتت فهو رضاها ،والنكاح جائز عليها،
وإذا أبت وردت مل جيز العقد عندنا»(.((2
وجاء يف حاش�ية الدسوقي ...« :وال جيرب بكر ًا رشدت -إن بلغت-
 ...وحيث كانت ال جترب فال بد من نطقها وإذهنا ،وما ذكره املصنف من
عدم جرب األب للمرشدة هو املعروف من املذهب»(. ((2
وج�اء يف املب�دع رشح املقن�ع ..« :فإن كان�ت بالغة عاقل�ة ،فله -أي
لألب -إجبارها يف أظهر الروايتني; والثانية :ال ،اختاره أبو بكر»(. ((2
وج�اء يف جمموع الفت�اوى ..« :وأما إجبار األب البنت�ه البكر البالغة
عىل النكاح :ففيه قوالن مشهوران; مها روايتان عن أمحد« ،أحدمها» أنه
جيرب البكر البالغ  ...و»الثاين» ال جيربها كمذهب أيب حنيفة وغريه ،وهو
اختيار أيب بكر عبد العزيز ابن جعفر .وهذا القول هو الصواب»(. ((2
وإىل ه�ذا الق�ول ذهب عدد م�ن الفقهاء املعارصين ،منهم الش�يخ
حمم�د ب�ن إبراهيم آل الش�يخ ،مفتي اململكة العربية الس�عودية س�ابق ًا،
ورئي�س قضاهتا ،حي�ث قال« :التحجري أمر ال جي�وز ،وال جييزه الرشع

( ((2ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،مرجع �سابق ،ج� ،5ص.23
( ((2ابن عرفة الد�سوقي ،حممد بن �أحمد(د.ت ) حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،دار �إحياء الكتب
العربية ،ج� ،2ص.223
( ((2ابن مفلح� ،أبو �إ�سحاق برهان الدين بن حممد بن عبد اهلل احلنبلي(1421هـ) املبدع يف �شرح املقنع،
املكتب الإ�سالمي ،ج� ،7ص.23-22
( ((2ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم احلراين(1995م) جمموع فتاوى ابن تيمية (د.ط) جممع امللك
فهد ،ج� ،32ص.22
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واإلسلام بريء منه ،والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك ،والنكاح
عىل هذا الوجه غري صحيح... ،وهو من أمر اجلاهلية التي أبطلها اإلسالم
وقىض عليها ،فال ينبغي ألحد أن يعمل هذا العمل»(. ((2
ومن العلامء املعارصين الذين اختاروا هذا القول أيض ًا الش�يخ حممد بن
صالح العثيمني ،حيث ذهب إىل وجوب اس�تئذان البك�ر البالغة العاقلة،

واس�تدل بقول�ه تع�اىل:
(النس�اء ،)19 :وعم�وم قول النبي -صلى اهلل عليه وس�لم ( :-ال تنكح
البك�ر حت�ى تس�تأذن) ( ،((2وخص�وص قول�ه -صلى اهلل عليه وس�لم:-
(والبك�ر يس�تأذهنا أبوه�ا) ( ، ((2ث�م ق�ال« :إذا قلنا ألبيه�ا أن جيربها صار
االستئذان ال فائدة منه»(.((2
كما أفت�ى بذلك الش�يخ عب�د العزيز بن ب�از حيث ق�ال« :الواجب عىل
األولي�اء الب�دار بتزوي�ج مولياهت�م إذا خطبه�ن األكفاء ،ورضين بذلك
لق�ول النبي -صىل اهلل عليه وس�لم« -إذا خطب إليكم م�ن ترضون دينه
وخلق�ه فزوج�وه إال تفعل�وا تكن فتنة يف األرض وفس�اد كبير»( . ((2وال
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ

(� ((2آل ال�شيخ ،فتاوى ور�سائل �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم بن عبد اللطيف �آل ال�شيخ ،ج� ،10ص.83
( ((2م�س ��لم� ،ص ��حيح م�س ��لم ،كتاب النكاح ،باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ،حديث رقم
( ،)1419مرجع �سابق ،ج� ،2ص.1036
( ((2م�س ��لم� ،ص ��حيح م�س ��لم ،كتاب النكاح ،باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ،حديث رقم
()1421مرجع �سابق ،ج� ،2ص.1037
( ((2ابن عثيمني ،حممد بن �صالح بن حممد(1428هـ) ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع ،ط ،1دار ابن اجلوزي،
ج� ،12ص.65
( ((2الرتمذي� ،س�ن�ن الرتمذي ،كتاب النكاح عن ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�سلم ،باب ما جاء �إذا جاءكم من
تر�ض ��ون دين ��ه فزوج ��وه ،حديث رقم ( )1084مرجع �س ��ابق ،ج�� � ،3ص .395وقال �أبو عي�س ��ى :رواه الليث بن
�سعد عن ابن عجالن عن �أبي هريرة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مر�سال.
محرم 1439هـ
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد | 80
ّ

25
12

المسؤولية الجنائية عن التحجير على المرأة في النكاح في النظام السعودي

جي�وز عضله�ن من أجل تزوجيهن على من ال يرضني م�ن أبناء عمهن
أو غريهم ،وال لطلب املال الكثري ،وال لغري ذلك من األغراض التي مل
يرشعها اهلل ورسوله»(.((2

وإىل ذلك ذهب الش�يخ عبدالعزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الش�يخ،
مفت�ي اململك�ة العربية الس�عودية ،حيث أفتى بأن ه�ذا الفعل من أمر
اجلاهلي�ة ،وربما دخ�ل يف عم�وم العضل ال�ذي هنى اهلل عن�ه يف قوله
تع�اىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮨ ﭼ  .كما أن ال�زواج مبني عىل الرتايض بني الزوجني ،فال بد
م�ن رىض الزوجة بال�زوج ،وهذا رشط يف النكاح ،ف�إذا حجر عليها
أحد أقارهبا بغري رضاها فهذا أمر حمرم»(. ((3
أدلة أصحاب هذا القول :استدل أصحاب هذا القول بأدلة عدة ،من
السنة واملعقول ،أمهها:
أوالً  :من السنة

 -1عن عائش�ة -ريض اهلل عنها -قالت« :جاءت امرأة تريد رس�ول
اهلل -صلى اهلل علي�ه وس�لم -فل�م تلقه ،فجلس�ت تنتظره حت�ى جاء،
فقلت :يا رسول اهلل ،إن هلذه املرأة إليك حاجة ،قال هلا :وما حاجتك؟
( ((2اجلري�سي ،خالد بن عبد الرحمن(1999م) ،فتاوى علماء البلد احلرام ،ط� ،1ص.389
الرابط. https://books.google.com.sa :
(� ((3آل ال�ش ��يخ ،عب ��د العزي ��ز ب ��ن عبد اهلل ،احلجر على املر�أة من الأقارب حت ��ى ال تتزوج �إال منهم .موقع
جملة الفرقان ،ا�سرتجع بتاريخ2017 /4 /29 :م) انظر الرابط.www.al-forqan.net/ :
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قالت :إن أيب زوجني ابن أخ له لريفع خسيس�ته يب ،ومل يس�تأمرين ،فهل يل
يف نفيس أمر؟ قال :نعم ،قالت :ما كنت ألرد عىل أيب شيئ ًا صنعه ،ولكنني
أحببت أن تعلم النساء أن هلن يف أنفسهن أمر ًا أم ال»(. ((3
ووج�ه الدالل�ة م�ن احلدي�ث :إن يف إجابت�ه -صلى اهلل عليه وس�لم-
باإلجياب عىل ّ
أن للمرأة يف أمرها شيئ ًا ،داللة عىل عدم جواز إكراهها عىل
النكاح.
 -2ع�ن أي�وب ،عن عكرم�ة ،عن اب�ن عب�اس -ريض اهلل عنهام« -أن
زوجها
جاري�ة بكر ًا أتت النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -فذك�رت أن أباها ّ
وهي كارهة ،فخريها النبي -صىل اهلل عليه وسلم. ((3(»-

ووجه الداللة :دل احلديث عىل عدم جواز إجبار األب البنته البكر عىل
النكاح ،وغريه باألوىل(.((3
 -3عن أيب هريرة أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال تنكح األيم
حتى تس�تأمر ،وال تنكح البكر حتى تس�تأذن ،فقالوا :يا رسول اهلل ،كيف
إذهنا ،قال :أن تسكت» .ويف رواية« :الثيب أحق بنفسها من وليها ،والبكر
تستأمر ،وإذهنا سكوهتا»(.((3

( ((3الدارقطن ��ي ،عل ��ي ب ��ن عمر(2001م)� ،س�ن�ن الدارقطن ��ي ،كتاب النكاح ،ب ��اب النكاح ،م�س� ��ألة رقم (/3503
 )47دار امل�ؤيد للن�شر ،الريا�ض ،ج� ،3ص .142وقال الدارقطني :مر�سل ،فابن بريدة مل ي�سمع من عائ�شة.
(� ((3سبق تخريجه �ص( )2من هذه الدرا�سة.
(� ((3آبادي ،حممد �شم�س احلق عون املعبود (1995م) �شرح �سنن �أبي داود ،بريوت ،دار الفكر ،كتاب النكاح ،باب
يف البكر يزوجها �أبوها وال ي�ست�أمرها ،حديث رقم ( ،)2096ج� ،6ص.95
( ((3م�س ��لم� ،ص ��حيح م�س ��لم ،كتاب النكاح ،باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ،حديث رقم
(،)1419مرجع �سابق ،ج� ،2ص.1036
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وجه الداللة :دل احلديث عىل وجوب استئذان البكر يف النكاح ،ويف
هذا داللة عىل عدم جواز إجبارها عليه.

ثانياً  :المعقول:

استدل أصحاب هذا القول باملعقول من وجوه عدة ،منها(: ((3
الوجه األول :ليس لألب أن يترصف يف مال ابنته إذا كانت رش�يدة
إال بإذهن�ا ،وبضعها أعظم من ماهلا ،فكيف جيوز أن يترصف يف بضعها
مع كراهتها ورشدها .كام أن الصغر سبب احلجر بالنص واإلمجاع.
الوج�ه الث�اين :أن جع�ل الب�كارة موجب�ة للحج�ر خمال�ف ألصول
اإلسلام; ف�إن الش�ارع مل جيع�ل الب�كارة س�بب ًا للحج�ر يف موضع من
املواضع املجمع عليه�ا ،فتعليل احلجر بذلك تعليل بوصف ال تأثري له
يف الرشع.
الوج�ه الثالث :أن الذين قالوا باإلجبار اضطربوا فيام إذا عينت املرأة
كفؤ ًا ،وعني األب كفؤ ًا آخر ،واختلفوا يف ذلك عىل وجهني يف مذهب
الش�افعي وأمح�د .فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصل�ه ،ومن جعل
العربة بتعيني األب كان يف قوله من الفساد والرضر والرش ما ال خيفى.
الوج�ه الراب�ع :أن األب يتوىل الوالية عىل مال الصغري وبضعه ،فإذا
بل�غ رش�يد ًا زالت واليته ع�ن ماله وبضع�ه ،فكذلك االبن�ة إذا بلغت
رشيدة.
( ((3ابن تيمية ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،مرجع �سابق  ،ج� ،32ص.22
28
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الوج�ه اخلام�س :أن امل�رأة البكر البالغة ح�رة خماطبة فلا يكون للغري
عليها والية ،والوالية عىل الصغرية لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ(. ((3
الق�ول الث�اين :ذه�ب املالكي�ة يف ق�ول( ((3والش�افعية( ((3واحلنابل�ة يف
ق�ول( ((3إىل أن لألب إجب�ار ابنته البكر البالغة العاقل�ة عىل الزواج ،لكن

يستحب استئذاهنا.
ج�اء يف مواهب اجلليل يف نكاح البكر البالغ :قال( :وإن ش�اء) أي أراد
األب (ش�اورها) أي البك�ر البالغ عىل جهة الن�دب تطييب ًا خلاطرها وألنه
أدوم للعرشة ،وأما غري البالغ فال يندب مشاورهتا(.((4
وجاء يف رشح النووي عىل صحيح مس�لم ...« :قال الش�افعي وابن أيب
ليلى وأمحد وإس�حاق وغريه�م :االس�تئذان يف البكر مأمور ب�ه ،فإن كان
ال�ويل أب� ًا أو جد ًا كان االس�تئذان مندوب ًا إليه ،ولو زوجها بغري اس�تئذاهنا
صح لكامل شفقته(.((4
وج�اء يف املب�دع رشح املقنع« :فإن كان�ت بالغة عاقلة ،فل�ه إجبارها يف

( ((3اب ��ن الهم ��ام ،كم ��ال الدين بن عبدالواحد (د.ت) فتح القدير  ،دار الفك ��ر ،ج� ،3ص .261وانظر :البياري،
�سهاد ح�سن (2007م) ع�ضل املر�أة من النكاح ،درا�سة فقهية مقارنة ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة الإ�سالمية،
غزة ،فل�سطني� ،ص.32
( ((3احلطاب ،حممد بن حممد عبد الرحمن املالكي(2010م) مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل ومعه
خمت�صر خليل (ط ،)1حتقيق :حممد يحيى ال�شنقيطي ،دار الر�ضوان للن�شر ،الأردن ،ج� ،4ص.240
( ((3الرملي ،حممد بن �ش ��هاب الدين الرملي(1984م) نهاية املحتاج �إلى �ش ��رح املنهاج ،الطبعة الأخرية ،دار
الفكر ،ج� ،6ص.224
( ((3ابن مفلح ،املبدع ،مرجع �سابق  ،ج� ،7ص.22
( ((4احلطاب ،مواهب اجلليل ،مرجع �سابق ،ج� ،4ص.240
( ((4الن ��ووي� ،ش ��رح النووي على �ص ��حيح م�س ��لم ،كتاب النكاح ،باب ا�س ��تئذان الثيب يف الن ��كاح بالنطق والبكر
بال�سكوت ،مرجع �سابق ،ج� ،9ص.546
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أظهر الروايتني»(.((4
أدلة أصحاب هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول ملذهبهم بعدة أدلة من السنة واملعقول:

أوالً  :من السنة

 -1قول النبي -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تنكح األيم حتى تستأمر،
وال تنك�ح البكر حتى تس�تأذن ،فقالوا :يا رس�ول اهلل كيف إذهنا ،قال:
أن تسكت»( .((4ووجه الداللة من احلديث :نصه عىل وجوب استئذان
الثي�ب يف نكاحها ،وملا عطف البكر عليها علم أهنا عىل خالف احلكم،
إذ العط�ف للمغاي�رة ،ومفه�وم املخالفة ي�دل عىل جواز إجب�ار البكر
البالغة عىل النكاح(.((4
كام أن تفريق النبي -صىل اهلل عليه وسلم -بني البكر والثيب يدل عىل
جواز إجبار البكر البالغة عىل النكاح ،ولكن يس�تحب لألب استئذاهنا
واستئامرها(.((4
وأج�اب ابن تيمية عىل هذا االس�تدالل بقوله ..« :النبي -صىل اهلل
علي�ه وس�لم -فرق بين البكر والثي�ب; كام قال يف احلدي�ث اآلخر :ال
تنك�ح البكر حتى تس�تأذن وال الثيب حتى تس�تأمر ،فذكر يف هذه لفظ
( ((4ابن مفلح ،املبدع ،مرجع �سابق  ،ج� ،7ص.22
(� ((4سبق تخريجه �ص.12
(� ((4ضيف اهلل ،عالية �أحمد(2010م) ،العنف �ضد املر�أة بني الفقه واملواثيق الدولية ،درا�سة مقارنة ،دار
امل�أمون للن�شر والتوزيع ،عمان �ص.230
( ((4اب ��ن عب ��د ال�ب�ر� ،أبو عمر يو�س ��ف بن عبد اهلل بن حممد(1993م) اال�س ��تذكار اجلام ��ع ملذاهب فقهاء
الأم�صار (د.ط) دار قتيبة  -دار الوعي  ،ج� ،16ص.18
30
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«اإلذن» ويف ه�ذه لفظ «األمر» وجعل إذن هذه الصامت; كام أن إذن تلك
النط�ق .فهذان مها الفرقان اللذان فرق هبام النبي -صىل اهلل عليه وس�لم-
بني البكر والثيب; مل يفرق بينهام يف اإلجبار وعدم اإلجبار»(. ((4
 -2عن نافع ،عن عبد اهلل بن عمر؛ أنه تزوج بنت خاله عثامن بن مظعون،
قال :فذهبت أمها إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالت :إن ابنتي
تك�ره ذل�ك ،فأمره النبي -صلى اهلل عليه وس�لم -أن يفارقه�ا ،ففارقها،
وقال« :ال تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ،فإذا سكتت فهو إذهنا»(.((4
وجه الداللة :دل احلديث بمفهوم املخالفة عىل أن غري اليتيمة إذا كانت
بك�ر ًا ذات أب تنك�ح بغير إذهنا ،فوج�ب أن تكون البك�ر البالغ كذلك،
والعلة اجلامعة بينهام وجود البكارة(.((4
ثانياً  :من المعقول:

-1كامل شفقة األب عىل ابنته ،لذلك جيوز له تزوجيها جرب ًا عنها بخالف
غريه من األولياء(.((4
-2قي�اس البكر البالغ�ة عىل البكر الصغيرة بجامع الب�كارة ،فلام جاز
لألب إجبار الصغرية عىل النكاح جاز له إجبار البالغة البكر(.((5
( ((4ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع �سابق ،ج� ،32ص.25
( ((4الدارقطن ��ي� ،س�ن�ن الدارقطن ��ي ،كت ��اب الن ��كاح ،ب ��اب النكاح ،م�س� ��ألة رق ��م ( )35/3491مرجع �س ��ابق ،ج،3
� ��ص .156وق ��ال الدارقطن ��ي :رواه الولي ��د ب ��ن م�س ��لم ،و�ص ��دقة بن عب ��د اهلل ،عن اب ��ن �أبي ذئ ��ب ،عن نافع
خمت�صراً مر�س ً
ال ،وابن �أبي ذئب مل ي�سمعه من نافع ،و�إمنا رواه عن عمر بن ح�سني ،عنه.
( ((4الفندالوي ،تهذيب امل�سالك يف ن�صرة مذهب الإمام مالك ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.372-371
( ((4النووي� ،شرح النووي على �صحيح م�سلم ،مرجع �سابق ،ج� ،9ص.546
( ((5الفندالوي ،تهذيب امل�سالك يف ن�صرة مذهب الإمام مالك ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.372-371
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سبب الخالف في المسألة

يرج�ع اخللاف يف حك�م إجبار البك�ر البالغ�ة عىل الن�كاح إىل عدة
أسباب:
األول :اختلاف الفقه�اء يف مدى صحة وثب�وت بعض األحاديث،
وم�ن ذلك خالفهم يف صحة حدي�ث ابن عباس -ريض اهلل عنهام -أن
جارية بكر ًا أتت النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فذكرت أن أباها زوجها
وهي كارهة ،فخريها النبي -صىل اهلل عليه وسلم . ((5(-فمن ثبت عنده
صحة احلديث قال بعدم جواز إجبار البكر البالغة عىل النكاح ،ومن مل
يثبت عنده قال بجواز إجبارها(.((5
الث�اين :اختلاف الفقه�اء يف فهم وتوجي�ه بعض األدل�ة ،ومن ذلك
قول النبي -صىل اهلل عليه وس�لم« :-ال تنكح األيم حتى تس�تأمر ،وال
تنك�ح البكر حتى تس�تأذن ،فقالوا :يا رس�ول اهلل كي�ف إذهنا ،قال :أن
تس�كت»( .((5واختالفه�م يف فهم وتوجيه احلديث م�رده اختالفهم يف
طبيعة التفريق بني األيم والبكر ،فمن نظر إىل التفريق عىل أنه تفريق يف
نوع الوالية ،قال بأن الوالية يف حق الثيب والية ندب واستحباب ،ويف
ح�ق البك�ر والية إجبار ،وبالت�ايل لألب إجبار البكر على النكاح دون
الثيب(.((5
(� ((5سبق تخريجه �ص.2
( ((5البياري ،ع�ضل املر�أة من النكاح ،مرجع �سابق � ،ص.32
(� ((5سبق تخريجه �ص.12
( ((5البياري ،ع�ضل املر�أة من النكاح ،مرجع �سابق � ،ص.32
32
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الثالث :اختالف الفقهاء يف مناط اإلجبار ،هل هو البكارة أم الصغر؟
فذه�ب البعض إىل أن علة اإلجبار ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ هي ﺍﻟﺼﻐﺭ وما يف معناه،
وال دخ�ل ﻟﻠﺒﻜﺎﺭﺓ ﺃﻭ الثيوب�ة يف ذل�ك( .((5وذهب غريه�م إىل أن العلة يف
اإلجب�ار ه�ي البكارة ،ولذلك ذهب�وا إىل جواز إجبار البك�ر البالغة لتوفر
العلة.
(((5

القول الراجح في المسألة

بع�د عرض أدل�ة الفريقين ،يظهر أن الق�ول الراجح ه�و القول األول
وال�ذي ذهب إىل عدم جواز إكراه البكر العاقلة البالغة عىل النكاح ممن ال
ترغب به زوج ًا ،وذلك للمسوغات التالية:
 -1إذا كان�ت الرشيعة قد أباحت للمرأة اخللاص من زوجها يف حالة
كراهته�ا له ،فكيف جتي�ز إجبارها عىل الزواج منه ابت�دا ًء؟ ومقتىض ذلك
عدم جواز تزوجيها بغري إذهنا ،وال يعني اشتراط إذهنا عدم لزوم الويل يف
نكاحها ،بل الواجب اتفاق إرادهتا وإرادة وليها يف التزويج(. ((5
 -2أن تزويج املرأة مع كراهتها للنكاح خمالف لألصول والعقول ،واهلل
مل يس�وغ لوليه�ا أن يكرهها عىل بيع أو إج�ارة إال بإذهنا ،وال عىل طعام أو
رشاب أو لباس ال تريده .فكيف يكرهها عىل مباضعة ومعارشة من تكره
(� ((5ضيف اهلل ،العنف �ضد املر�أة بني الفقه واملواثيق الدولية ،درا�سة مقارنة ،مرجع �سابق � ،ص.230
( ((5م�سع ��ود� ،أ�سام ��ة ذي ��ب �سعي ��د(2006م)� ،ﺃﺛﺮ ﺍ�ﻹﻛﺮﺍﻩ يف ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﺩﺭﺍ�ﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ب�ي�ن املذاه ��ب ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺍ�ﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍ�ﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺼﻴﺔ الأردين ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة النجاح ،فل�سطني� ،ص.59
( ((5الأ�شقر ،عمر �سليمان (1997م) �أحكام الزواج يف �ضوء الكتاب وال�سنة (ط ،)1دار النفائ�س ،عمان�،ص.147
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مباضعته ومعارشته(. ((5
 -3أن إجب�ار امل�رأة العاقلة البالغة عىل النكاح ممن ال ترغب بالنكاح
من�ه ال حيقق الس�كينة والرمحة واملودة بين الزوجني ،ويتن�اىف مع قوله

تع�اىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮞ ﭼ (الروم.)30:
يق�ول الش�يخ الش�عراوي“ :قول�ه تعاىل لتس�كنوا إليها” ه�ذه العلة
األصيلة يف الزواج ،أي يسكن الزوجان أحدمها لآلخر(. ((5
 -4األحادي�ث العدي�دة الت�ي رصح�ت بوج�وب اس�تئذان البالغة
العاقلة يف الزواج ،وعدم إكراهها عليه ،منها حديث ابن عباس -ريض
اهلل عنهام ،-وحديث عائشة -ريض اهلل عنها.-
 -5الق�رارات والفتاوى الرشعية التي حرم�ت التحجري عىل األنثى
اس�تناد ًا إىل األدلة الرشعي�ة التي حرمت ظلم اإلنس�ان لغريه ،وحتقيق ًا
للمصلح�ة املرجوة من الزواج واملتمثلة يف بناء أرسة يس�ودها الس�كن
واملودة والرمحة.
(((6
وقد وافق هذا الرأي التعميم رقم /91/1ت يف 1391/5/17هـ
وال�ذي نص على وجوب أخذ موافق�ة املرأة ورضاه�ا يف عقد النكاح
( ((5ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع �سابق  ،ج� ،32ص.25
( ((5ال�شعراوي ،حممد متويل ال�شعراوي(1997م) تف�سري ال�شعراوي (د.ط) م�صر ،مطابع �أخبار اليوم،
ج� ،18ص.11360
( ((6حق ��وق امل ��ر�أة يف االنظم ��ة الق�ضائية العدلية ،موقع وزارة الع ��دل ال�سعودية ،الرابطhttps:// :
. /www.moj.gov.sa/ar/Ministry
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س�واء كانت ثيب ًا أو بكر ًا ولو كان الويل هو األب؛ وذلك ملنع تزويج املرأة
بغري رضاها.
وكذل�ك التعميم رق�م /21/12ت يف 1397/2/10هـ والذي نص
على عدم جواز إجب�ار املرأة عىل م�ن ال تريده يف النك�اح .والتعميم رقم
/13ت 2599/يف 1426/2/30ه�ـ( ((6ال�ذي ج�اء في�ه أن التحجير

وإجبار املرأة عىل الزواج ممن ال توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر
فيه الرشوط املعتربة رشع ًا أمر ال جيوز وحمرم رشع ًا ،وأن هذا من العادات
اجلاهلي�ة ،وم�ن أرص عىل ذلك فإنه يعاقب بالس�جن وأخ�ذ الكفالة عليه
وأنه ينبغي توعية املواطنني بعدم جواز ذلك من قبل القضاة والدعاة.
الفرع الثاني :حكم منع البكر البالغة العاقلة من الزواج ممن رضيت به من
األكفاء وإجبارها على النكاح ممن اختاره الولي

ذه�ب مجه�ور الفقهاء( ((6إىل أنه إذا تقدم خاطب�ان خلطبة البكر البالغة
العاقل�ة فإن�ه يق�دم اختياره�ا عىل اختي�ار وليه�ا إذا تس�اوى اخلاطبان يف
الكف�اءة ،ألن ذل�ك أدوم للعشرة بين الزوجني ،واس�تدلوا بق�ول النبي
صىل اهلل عليه وس�لم« :-الثيب أحق بنفس�ها من وليها ،والبكر تستأمر،( ((6املرجع ال�سابق.
( ((6ابن جنيم ،زين الدين بن �إبراهيم (د.ت)،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق (ط )2دار الكتاب الإ�سالمي،
ج� ،3ص.118الباج ��ي ،املنتق ��ى �شرح املوط�أ،ج� ،3ص .266ال�شافع ��ي ،الأم ،ج� ،5ص .17املرداوي ،الإن�صاف ،ج،8
�ص.77
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وإذهن�ا س�كوهتا»( .((6فإذا س�كتت دل ذلك عىل رضاه�ا ،فجاز للويل
تزوجيها ،وإال فال.
ج�اء يف البح�ر الرائ�ق« :الوالي�ة نوع�ان والية ندب واس�تحباب
وه�ي الوالية على العاقل�ة البالغة بكر ًا كان�ت أو ثيب� ًا ،ووالية إجبار،
وه�ي الوالية عىل الصغرية بك�ر ًا كانت أو ثيب ًا ،وك�ذا الكبرية املعتوهة
واملرقوق�ة ،وتثب�ت الوالي�ة بأس�باب أربع�ة ،بالقرابة واملل�ك والوالء
واإلمام�ة ،واألكفاء مجع ك�فء وهو النظري ...و(قول�ه نفذ نكاح حرة
مكلف�ة بال ويل); ألهنا ترصفت يف خال�ص حقها وهي من أهله لكوهنا
عاقل�ة بالغة؛ وهلذا كان هلا التصرف يف املال وهلا اختيار األزواج ،وإنام
يطالب الويل بالتزويج كي ال تنسب إىل الوقاحة»(.((6
وجاء يف األم ...« :وإن ذكر ش�يئ ًا نظر فيه الس�لطان ،فإن رآها تدعو

إىل كف�اءة مل يك�ن له منعها ،وإن دعاها الويل إىل خري منه ،وإن دعت إىل
غري كفاءة مل يكن له تزوجيها والويل ال يرىض به»(.((6
وج�اء يف اإلنصاف« :إذا اختارت كف�ؤ ًا واختار الويل غريه :أنه يقدم
الذي اختارته ،فإن امتنع من تزوجيه كان عاض ً
ال»(. ((6
وذهب املالكية إىل أن األب يسأل عن سبب امتناعه ،فإذا كان صواب ًا
( ((6م�سل ��م� ،صحي ��ح م�سلم ،كتاب النكاح ،ب ��اب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ،حديث
رقم ( ،)1419مرجع �سابق  ،ج� ،9ص.546
( ((6ابن جنيم ،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق  ،مرجع �سابق  ،ج� ،3ص.118
( ((6ال�شافعي ،كتاب الأم  ،مرجع �سابق  ،ج� ،5ص.17
( ((6املرداوي ،الإن�صاف ،مرجع �سابق  ،ج� ،8ص.77
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زجره�ا احلاك�م ورده�ا إليه ،وإال أم�ره احلاك�م بتزوجيها ،ف�إن امتنع عد
عاض ً
ال وزوجها احلاكم.
ج�اء يف منح اجلليل« :إن رضيت بكفء ووليها بكفء آخر ف (كفؤها
أوىل) أي مقدم وجوب ًا إن مل تكن جمربة ،أو جمربة وتبني رضرها ألنه أقرب
ل�دوام العشرة (فيأم�ره) أي الويل (احلاك�م) أن يزوجها يف املس�ألتني من
رضي�ت به( ،ثم) إن امتنع س�أله عن وجه امتناعه ف�إن رآه صواب ًا زجرها
ورده�ا إلي�ه وإال ع�ده عاض ً
ال ب�رد أول خاطب ك�فء ...ف�إن أبى الويل
زوجها عليه احلاكم»(.((6
وذهب بعض الشافعية إىل أنه لو عينت كفؤ ًا وأراد األب غريه ففي ذلك

ق�والن :األول :ل�ه ذلك ،وإن كان معينه�ا يبذل أكثر من مه�ر املثل؛ ألنه
أكم�ل نظر ًا منها ،والثاين :يلزمه إجابتها إعفاف ًا هلا ،ويظهر اجلزم به إن زاد
معينها بنحو حسن أو مال ،ويف زوائد الروضة« :لو طلبت التزويج برجل
وادعت كفاءته ،وأنكر الويل ،رفع للقايض فإن ثبتت كفاءته ألزمه تزوجيها
فإن امتنع زوجها به ،وإن مل يثبت فال»(.((6
ه�ذه أقوال الفقهاء يف املس�ألة املتقدمة بش�قيها ،واجلدير بالذكر أن هذه
األق�وال بام فيها الذي�ن قالوا بجواز إجبار املرأة على النكاح -ممن اختاره
ال�ويل -ق�د انطلقت م�ن منظور واح�د وهو :ح�رص األب عىل مصلحة
( ((6علي� ��ش ،حمم ��د ب ��ن �أحم ��د ب ��ن حممد(د.ت) من ��ح اجلليل �ش ��رح خمت�ص ��ر خلي ��ل (د.ط) دار الفكر ،ج،3
�ص.253
( ((6الهيتم ��ي� ،أحم ��د ب ��ن حمم ��د ب ��ن علي ب ��ن حجر (د.ت) ،حتف ��ة املحتاج يف �ش ��رح املنه ��اج (د.ط) دار �إحياء
الرتاث العربي ،ج� ،7ص.201
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موليت�ه يف النكاح ،فلم يق�ل أحد منهم بجواز إجب�ار املرأة عىل النكاح
مض�ارة هب�ا ،أو لتحقيق منفعة مادي�ة لألب ،بل مجي�ع األقوال أخذت
بحس�ن ني�ة األب ،وانطلقت من عظيم ش�فقته عىل ابنت�ه ،أما لو قصد
األب م�ن اإلجبار املض�ارة أو حتقيق منفعة مادي�ة أو معنوية باعتبارها
موليته س�لعة ،فال جيوز هذا بحال عند مجي�ع الفقهاء ،ألن من أصوهلم
وقواعده�م املس� ّلمة أن األم�ور بمقاصده�ا ،وأن ال رضر وال رضار،
وأن الراعي مسؤول عن محاية حقوق رعيته واحلفاظ عليها.
ً
وانطالق�ا من القول الراجح يف املس�ألة املتقدمة بش�قيها ،فقد أصدر
العلماء املعارصون يف اململكة العربية الس�عودية العدي�د من القرارات
والفت�اوى الت�ي ذهبت إىل حتري�م التحجري عىل امل�رأة يف النكاح ،ومن
هذه القرارات والفتاوى:
أو ً
ال :قرار هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية (رقم )153
الصادر عن جملس هيئة كبار العلامء بتاريخ 1409/8/15هـ واملتعلق
بتحريم التحجري عىل النساء وتقرير العقوبة املرتتبة عىل ذلك ،ومما جاء
في�ه ...« :نظ�ر ًا إىل أن العضل والتحجري وإجبار املرأة عىل الزواج بمن
ال ترضاه وعدم استئامرها وأخذ إذهنا من العادات اجلاهلية التي أبطلها
اإلسلام وج�اء بالنهي عنها والتهدي�د والوعيد الش�ديد عىل املرصين
عليه�ا كما جاء الوعيد الش�ديد بح�ق املخالفني ألمر اهلل وأمر رس�وله
-صلى اهلل علي�ه وس�لم -يف قول�ه تع�اىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (الن�ور )63:وقول�ه تع�اىل :ﭽ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (احلشر.)7:
فإن املجلس يقرر باإلمجاع ما ييل:
أن التحجير وإجب�ار املرأة عىل ال�زواج بمن ال توافق علي�ه ومنعها من
ال�زواج بمن رضي�ت هي وويل أمرها ال�زواج به ممن تتواف�ر فيه الرشوط
املعتربة رشع ًا أمر ال جيوز.
يرص عىل حتجري األنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغري
م�ن ّ
رضاها فإنه عاص هلل ولرس�وله ،ومن مل ينته عن هذه العادة اجلاهلية التي
أبطلها اإلسالم جتب معاقبته بالسجن وعدم اإلفراج عنه إال بعد ختليه عن
مطلبه املخالف ألحكام الرشع ّ
املطهر والتزامه بعدم االعتداء عىل املرأة أو
ويل أمره�ا أو م�ن يتزوجها وبعد كفالته من قبل ش�يخ قبيلته أو أحد ذوي
النفوذ فيها بااللتزام وعدم االعتداء.
تكثي�ف توعي�ة املواطنني بع�دم جواز هذا األم�ر وبي�ان خمالفته للرشع
املطه�ر من قبل القضاة واخلطباء والدعاة والوعاظ وأهل احلس�بة يف مجيع
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة.
ثاني ًا :قرار جملس هيئة كبار العلامء يف دورته الثانية والستني التي انعقدت
يف الرياض ابتداء من 1426/1/17هـ والذي أكد فيه القرار رقم ()153
وتاريخ 1409/8/15هـ.
حيث أوضح سماحة مفتي عام اململكة العربية الس�عودية رئيس هيئة
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كب�ار العلماء وإدارة البح�وث العلمية واإلفتاء الش�يخ عب�د العزيز آل
الش�يخ أن جملس هيئة كبار العلامء درس موضوع التحجري عىل النس�اء
وإجباره�ن على ال�زواج بم�ن ال يرغبن ال�زواج منه ومنعه�ن بمن ال
يرغبن ورأى بعد املداولة واملناقشة أن قراره السابق الصادر برقم 153
وتاريخ 1409/8/15هـ قد بني حكم ذلك.
ثالث ًا :عدد من الفتاوى( ،((6منها :فتوى الش�يخ عبدالعزيز بن عبداهلل

ب�ن حممد آل الش�يخ واملتعلقة باحلج�ر عىل املرأة من األق�ارب حتى ال
تتزوج إال منهم .وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز ،وفتوى الشيخ حممد
بن صالح العثيمني ،وفتوى الش�يخ حممد بن إبراهيم آل الش�يخ ،مفتي
اململكة العربية السعودية ،وقايض قضاهتا(.((7
المبحث الثاني :ماهية المسؤولية الجنائية عن التحجير على المرأة في
النكاح

س�أتناول يف هذا املبحث مفهوم املس�ؤولية اجلنائية عن التحجري عىل
املرأة يف النكاح ،وأسسها ،وذلك يف مطلبني ،عىل النحو التايل:

( ((6تقدم ذكرها� ،ص.11-10
( ((7امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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المطلب األول :مفهوم المسؤولية الجنائية
أوالً  :مفهوم المسؤولية الجنائية بالنظر إلى مفرداتها

املس�ؤولية لغة :م�ن الفعل الثالثي س�أل ،وهو يفيد االس�تخبار ،والطلب،
يقال :سأله عن اخلرب أي استخربه عنه ،ويقال :سأله اليشء أي طلبه منه(.((7
املس�ؤولية يف االصطالح الرشعي« :حالة الش�خص الذي يرتكب أمر ًا
يستحق مؤاخذته عليه»(. ((7
املس�ؤولية يف االصطلاح القانوين :حتم�ل التزام أو ج�زاء قانوين معني
نتيجة فعل أو ترصف يرتب عليه القانون آثار ًا رشعية(. ((7
اجلنائية لغة :من الفعل الثالثي جنى ،ويعني الذنب واجلرم ،جنى جناية
أي أذنب ذنب ًا يؤاخذ به(. ((7
اجلنائية يف االصطالح الرشعي :م�ن اجلناية ،وهي« :حمظورات رشعية
زج�ر اهلل تع�اىل عنها بحد أو تعزير ،وهلا عند التهمة حال اس�ترباء تقتضيه
السياس�ة الدينية ،وهلا عند ثبوهتا وصحتها حال اس�تيفاء توجبه األحكام
الرشعية»(.((7
( ((7ابن منظور ،ل�سان العرب ،مرجع �سابق ،ج� ،7ص ،98مادة (�س�أل).
( ((7الدب ��و ،ابراهي ��م فا�ضل يو�سف(1983م) ،م�س�ؤولية الإن�س ��ان عن حوادث احليوان واجلماد درا�سة مقارنة
يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي( ط )1عمان ،الأردن ،مكتبة الأق�صى� ،ص.9
( ((7ال�ش ��اوي ،توفي ��ق (1958م) حما�ضرات عن امل�س�ؤولية اجلنائية يف الت�شريعات العربية( �ألقاها على طلبة
ق�سم الدرا�سات القانونية) ،معهد الدرا�سات العربية العالية ،جامعة الدول العربية� ،ص.21
( ((7الفيوم ��ي� ،أحم ��د حممد (د.ت) امل�صب ��اح املنري يف غريب ال�شرح الكب�ي�ر (د.ط) ،املكتبة العلمية ،بريوت،
ج� ،1ص ،112مادة (جنى).
( ((7امل ��اوردي ،عل ��ي ب ��ن حممد ب ��ن حبيب (1989م) ،الأحك ��ام ال�سلطانية والواليات الديني ��ة ،ط( ،1حتقيق:
�أحمد مبارك البغدادي) ،مكتبة دار بن قتيبة ،الكويت� ،ص .322
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اجلنائي�ة يف االصطلاح القان�وين :م�ن اجلناي�ة ،وه�ي« :الس�لوك
املخال�ف ألوام�ر ونواهي قان�ون العقوبات بنصه رصاح�ة عىل جتريم
ذلك السلوك»(.((7
ثاني� ًا :املس�ؤولية اجلنائي�ة باعتباره�ا مصطلح� ًا مركب� ًا« :أن يتحمل
اإلنس�ان األفع�ال املحرم�ة الت�ي يأتيه�ا خمت�ار ًا ،وه�و م�درك ملعانيها
ونتائجها»(. ((7

ومن خالل التعريف املتقدم للمسؤولية اجلنائية يتبني أن االختيار
واإلدراك م�ن أهم العنارص الواجب توافرها فيمن يكون أه ً
ال لتحمل
املسؤولية اجلنائية ،فاعتبار الفعل املحرم ال يكفي وحده لقيام املسؤولية
اجلنائية عىل الفاعل وترتيب العقوبة عىل فعله ،بل ال بد من كونه خمتار ًا
مدرك ًا.
المطلب الثاني :أسس المسؤولية الجنائية في التحجير على المرأة في
النكاح

تقوم املس�ؤولية اجلنائية يف جناية التحجري عىل املرأة يف النكاح عىل
أس�س ثالثة ،األول :أن يأيت اإلنس�ان بالفعل املح�رم( ،وهو التحجري
على امل�رأة يف النكاح) ،الث�اين :أن يك�ون الفاعل خمت�ار ًا ،والثالث :أن
(� ((7أبو ح�سان ،حممد(1987م) �أحكام اجلرمية والعقوبة يف ال�شريعة اال�سالمية ،ط ،1مطبعة دار املنار،
الزرقاء ،الأردن� ،ص .128
ً
( ((7عودة ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي ،مرجع �سابق �،ص.317
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يكون الفاعل مدرك ًا ،وبيان ذلك:

األساس األول :أن يأتي اإلنسان فعالً محرماً

وهلذا األس�اس عنارص :العنرص األول :قيام اجلاين بالفعل -الس�لوك-
غري املرشوع س�واء أجياب ًا أو س�لب ًا ،وهو النش�اط اخلارج�ي الذي يقوم به
اجلاين ،ويربز يف العامل اخلارجي مكون ًا ملاديات(.((7

ويتمث�ل الس�لوك غري املرشوع يف التحجري عىل امل�رأة يف النكاح بمنع
امل�رأة من ال�زواج من الكفء ال�ذي رضيت به واختارت�ه ،وإكراهها عىل
الزواج ممن حجر عليها ألجله ،أو ممن ال ترغب به.
وه�ذا الس�لوك قد يصدر من الويل أو اخلاط�ب الذي قام بالتحجري،
وقد يصدر من غريهم كأحد األقارب الذي قام بالتحجري عىل املرأة ألحد
أبنائ�ه .وال يعتد هبذا العنرص باعتب�اره جريمة معاقب عليها إال عند حتقق
نتيجته ،أو غلب عىل الظن حتققها ،بحيث متنع املرأة من النكاح ممن ترغب
ب�ه من األكفاء وترغم عىل النكاح ممن ال ترغ�ب به زوج ًا .أما إذا رضيت
امل�رأة  -رض ًا تام ًا -بالزواج ممن حجر عليها ألجله فال تتحقق املس�ؤولية
اجلنائي�ة ،وكذل�ك إذا رفض الويل التحجري ،أو تراج�ع عنه اخلاطب ،فإن
نتيجة التحجري ال تتحقق ،وإن كان يف ذاته منهي عنه رشع ًا.
ً
حمرم�ا حتري ًام
العنصر الث�اين :أن يكون ه�ذا الفعل ال�ذي ارتكبه اجلاين
ناف�ذ ًا وق�ت ارتكاب اجلريمة ،وس�اري ًا عىل مكان اجلريمة وعىل ش�خص
( ((7حج ��ازي ،عبدالفت ��اح بيومي(2009م)  ،الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر والإنرتنت درا�سة
مقارنة ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية� ،ص .119
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مرتكبه�ا( ((7كما يشترط أن يكون ه�ذا الفعل خاضع� ًا لنص رشعي
يتضم�ن التجري�م واملعاقب�ة ،وغير خاض�ع ألي س�بب م�ن أس�باب
اإلباح�ة؛ وذلك ليكتس�ب الصف�ة غري املرشوع�ة ،ألن انتفاء أس�باب
اإلباح�ة رشط لبق�اء الفعل حمتفظ ًا بالصفة غري املرشوعة التي اكتس�بها
م�ن ن�ص التجريم ،ووج�ود أحد أس�باب اإلباحة يلغ�ي مفعول نص
التجريم واملعاقبة ابتدا ًء ،كام ينفي عن الفعل الصفة غري املرشوعة(. ((8

وبالنظر إىل فعل التحجري ،فإنه خيضع جلملة من النصوص الرشعية
والنظامي�ة التي حرمت هذا الفعل وجرمته وق�ررت عليه العقوبة ،كام
أنه ال خيضع ألي س�بب من أس�باب اإلباحة ،فالتحجري بموافقة الويل
يعدُّ صورة من صور تعسف الويل يف استعامل حقه يف الوالية ،واعتدا ًء
وجت�اوز ًا من قبل اخلاط�ب احلاجر الذي حياول احلص�ول عىل مصلحة
لنفسه دون وجه حق ،ويف ذلك ظلم للمرأة ووليها إذا رفض التحجري،
والرشيعة اإلسلامية حرمت الظلم بكافة ص�وره ،ومن بينها التحجري
عىل املرأة يف النكاح ،وبيان ذلك:

(� ((7إ�سماعي ��ل ،حمم ��د ر�ش ��دي حمم ��د(1983م)  ،اجلناي ��ات يف ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة ،ط ،1دار الأن�ص ��ار
للطباعة ،القاهرة� ،ص.88
(� ((8أب ��و ح�س ��ان� ،أحك ��ام اجلرمي ��ة والعقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمي ��ة ،مرجع �سابق�� � ،ص .197وانظر� :أبو
عام ��ر ،هاله طال ��ب حممود(2017م) ،امل�س�ؤولية اجلنائية للطبيب عن نقل الغدد التنا�سلية يف النظام
ال�سعودي ،درا�سة ت�أ�صيلية ،جملة البحوث العلمية ،كلية امللك فهد الأمنية ،املجلد ( )26العدد (،)66
�ص.206
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أوالً  :النصوص الشرعية التي يمكن االستدالل بها على تحريم التحجير في
النكاح

دل عىل حتريم التحجري عىل املرأة يف النكاح أدلة عدة ،منها:

أ -من الكتاب

 -1قول�ه تع�اىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (النساء.)19 :
وجه الداللة :جاء يف صحيح البخاري يف بيان أسباب نزول هذه اآلية:
«كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن ش�اء بعضهم تزوجها
وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا مل يزوجوها فهم أحق هبا من أهلها فنزلت
هذه اآلية يف ذلك»(. ((8
 -2قوله تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﭼ(احلرش.)7:
وج�ه الداللة :أمر اهلل س�بحانه وتعاىل املس�لمني باالمتثال ألمر النبي -
صىل اهلل عليه وسلم  ،-وقد هنى النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن ظلم
امل�رأة وإكراهه�ا عىل ال�زواج ممن ال ترغب ب�ه ، ،حيث خير اجلارية التي
أخربته أن أباها أكرهها عىل الزواج (. ((8
 -3قول�ه تع�اىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
( ((8البخ ��اري ،حمم ��د بن �إ�سماعيل البخاري اجلعف ��ي(1993م) �صحيح البخاري ،د.ط ،دار ابن كثري ،كتاب
ال ْك َرا ِه ُك ْرهًا َو َك ْرهًا َواحِ دٌ ،حديث رقم ( ،)6463ج� ،4ص.1671
ال ْك َراهَِ ،باب مِ َن ْ إِ
ْ إِ
(� ((8سبق تخريجه �ص.2
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ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ ( سورة البقرة.)232:
وج�ه الداللة :هنى س�بحانه وتعاىل يف اآلية الكريم�ة أولياء املرأة عن
منعها من النكاح ممن ترضاه ،والنهي يقتيض التحريم(. ((8
ب -من السنة

 -1عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال -صىل اهلل عليه وسلم:
«إذا جاءك�م من ترض�ون دينه وخلقه فأنكحوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف
األرض وفساد كبري»(. ((8
وج�ه الدالل�ة :دل احلدي�ث الرشي�ف عىل ع�دم ج�واز رد اخلاطب
الك�فء ،حي�ث ج�اء بصيغة األم�ر ،واألمر ي�دل عىل الوج�وب ما مل
يرصفه صارف إىل غريه.
 -2أن جاري�ة بكر ًا أت�ت النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -فذكرت أن
أباها زوجها وهي كارهة ،فخريها النبي -صىل اهلل عليه وسلم. ((8(-
وج�ه الداللة :أن يف ختيري النبي للجاري�ة البكر داللة عىل عدم جواز
إجبارها عىل الزواج ممن ال ترغب به.
( ((8ابن العربي� ،أبي بكر حممد بن عبد اهلل (د.ت) �أحكام القر�آن ،راجع �أ�صوله وعلق عليه :عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ج� ،1ص.271
( ((8البخ ��اري� ،صحي ��ح البخ ��اري ،كتاب تف�سري الق ��ر�آن� ،سورة الن�ساء ،باب ال يحل لك ��م �أن ترثوا الن�ساء
كرها وال تع�ضلوهن لتذهبوا ببع�ض ما �آتيتموهن،حديث رقم ( )4303مرجع �سابق ،ج� ،4ص.1671
(� ((8سبق تخريجه �ص.2
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ثانياً  :النصوص النظامية وقرارات الفقهاء التي دلت على تجريم التحجير،
ومنها:

 -1امل�ادة الثالث�ة عرشة من نظ�ام احلامية من اإليذاء ،الصادر باملرس�وم
امللك�ي رق�م (م )52/وبتاري�خ 1434 /11/15هـ ،حي�ث نصت عىل
أنه «يعاقب بالس�جن مدة ال تقل عن ش�هر وال تزيد عن س�نة وبغرامة ال
تق�ل ع�ن مخس�ة آالف وال تزيد عىل مخسين ألف ري�ال أو بإحدى هاتني
العقوبتين كل م�ن ارتكب فع ً
ال ش�كل جريمة من أفعال اإلي�ذاء الواردة
يف امل�ادة م�ن هذا النظام ،ويف ح�ال العود تضاعف العقوب�ة ،وللمحكمة
املختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وق�د نص�ت املادة من ه�ذا النظام على أن اإليذاء هو« :كل ش�كل من
أش�كال االستغالل أو إس�اءة املعاملة اجلسدية أو النفس�ية ،أو اجلنسية أو
التهدي�د به ،يرتكبه ش�خص جتاه ش�خص آخر متج�اوز ًا بذلك حدود ما
له من والية عليه ،أو س�لطة أو مس�ؤولية ،أو بسبب ما يربطهام من عالقة
أرسي�ة أو عالق�ة إعال�ة أو كفالة ،أو وصاي�ة أو تبعية معيش�ية ويدخل يف
إس�اءة املعامل�ة امتناع ش�خص أو تقصريه يف الوفاء بواجبات�ه أو التزاماته
يف توفري احلاجات األساس�ية لش�خص آخر من أفراد أرسته أو ممن يرتتب
عليه رشع ًا أو نظام ًا توفري تلك احلاجات هلم».
 -2ق�رار هيئ�ة كبار العلماء يف اململك�ة العربية الس�عودية (رقم )153
الص�ادر عن جملس هيئة كب�ار العلامء بتاري�خ 1409/8/15هـ واملتعلق
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بتحري�م التحجري عىل النس�اء وتقرير العقوبة املرتتبة على ارتكابه .كام
أك�د هذا القرار ق�رار جملس هيئة كبار العلامء يف دورته الثانية والس�تني
التي انعقدت يف الرياض ابتداء من 1426/1/17هـ.
األساس الثاني :أن يكون الفاعل مدركاً

يشترط لقيام املس�ؤولية اجلنائية أن يكون الفاع�ل مدرك ًا ،واإلدراك
يف االصطالح الرشعي يعني :تصور حقيقة اليشء يف الذهن( ، ((8وقال
اآلم�دي« :اإلدراك عبارة عن كامل حيصل به مزيد كش�ف عىل ما خييل
يف النف�س م�ن اليشء املعلوم من جهة التعق�ل بالربهان أو اخلرب ،وهلذا
نج�د التفرقة بني كون الصورة معلومة للنفس مع قطع النظر عن تعلق
احلاس�ة الظاه�رة هبا وبني كوهنا معلومة مع تعلق احلاس�ة هب�ا فإذ ًا هذا
الكمال الزائ�د عىل ما حص�ل يف النفس بك�ل واحدة م�ن احلواس هو
املسمى إدراك ًا(. ((8
أما يف االصطالح القانوين فاإلدراك يقصد به مقدرة اإلنسان عىل فهم
األفعال والترصفات التي يقوم هبا ومعرفة النتائج املرتتبة عليها(.((8
واإلدراك يف جريمة التحجري عىل األنثى يقتيض أن يكون اجلاين قادر ًا
عىل فهم ما يقوم به من العمل غري املرشوع ،وهو إكراه املرأة عىل النكاح

( ((8اب ��ن النج ��ار ،حمم ��د ب ��ن �أحم ��د بن عبد العزي ��ز (2000م) خمت�ص ��ر التحرير يف �أ�ص ��ول الفقه ،ط،1
حتقيق :حممد م�صطفى رم�ضان ،الريا�ض ،دار الأرقم� ،ص.18
( ((8الآم ��دي ،عل ��ي ب ��ن �أبي علي بن حممد بن �سامل (1391هـ) ،غاية املرام يف علم الكالم ،حتقيق :ح�سن
حممود عبد اللطيف ،القاهرة ،النا�شر  :املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية� ،ص.157
( ((8حم�س ��ن ،عب ��د العزيز حمم ��د(2012م) الإكراه و�أثره يف امل�س�ؤولية اجلنائي ��ة ،اال�سكندرية ،دار الفكر
اجلامعي� ،ص.23
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ممن ال ترغب به بس�بب احلجر عليها لقريب أو لغريه ،أو منعها من النكاح
مم�ن رضي�ت به ممن تقدم خلطبتها من األكفاء ،بس�بب احلج�ر عليها لغريه.
وكذلك قدرته عىل معرفة النتائج املرتتبة عىل هذا الفعل غري املرشوع.
األساس الثالث :أن يكون الفاعل مختاراً

االختيار هو أحد األسس التي تقوم عليها املسؤولية اجلنائية يف الرشيعة
اإلسلامية والقوانين الوضعي�ة ،ويع�رف يف االصطلاح الرشع�ي بأنه
«القصد إىل اليشء وإرادته»(. ((8
كما عرف االختيار يف االصطالح الرشعي بأن�ه« :القصد إىل أمر مرتدد
بين الوج�ود والعدم ،داخل يف ق�درة الفاعل ،برتجيح أح�د اجلانبني عىل
اآلخر»(. ((9
وق�د فرق احلنفية بني االختيار والرض�ا؛ فقالوا إن الرضا« :إيثار اليشء
واستحس�انه»( ،((9أم�ا االختي�ار فه�و ترجيح أح�د اجلانبني على اآلخر،
وبذلك فال تالزم بينهام بوجه عام ،ألن املكره عىل اليشء خيتاره وال يرىض
به ،دفع ًا ألعظم املفس�دتني عن نفس�ه ،ويظهر هذا التفريق عند احلنفية يف
مس�ائل اإلكراه ،حيث قالوا إن اإلكراه غري امللجئ يفس�د الرضا ،لكنه ال
يفسد االختيار ،أما اإلكراه امللجئ فيعدم الرضا ويفسد االختيار(. ((9
(� ((8أمري باد�شاه ،حممد �أمني احلنفي(د.ت) تي�سري التحرير على كتاب التحرير ( ،د.م) (د.ن) ج� ،2ص.290
( ((9حماد ،نزيه(1993م) ،معجم امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء ،ط ،1الواليات املتحدة الأمريكية،
املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي� ،ص.37
(� ((9أمري باد�شاه ،تي�سري التحرير على كتاب التحرير ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.291
( ((9حماد ،معجم امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء ،مرجع �سابق� ،ص.37
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أم�ا مجه�ور الفقهاء فل�م يفرقوا بين االختيار والرض�ا ،حيث ذهبوا
إىل أن االختي�ار ه�و إرادة اليشء بد ً
ال من غيره ،وال يكون مع خطورة
الشيء املخت�ار وغريه يف البال ،بل هو إرادة للفعل مل خيطر بالبال غريه،
وأص�ل االختي�ار اخلري ،فاملختار هو املريد خلري الش�يئني يف احلقيقة ،أو
خري الش�يئني عند نفسه من غري إجلاء أو اضطرار ،فلو اضطر الشخص
إىل إرادة يشء مل يسم خمتار ًا له؛ ألن االختيار خالف االضطرار(. ((9

وعرفت حرية االختيار يف االصطالح القانوين بأهنا« :قدرة اإلنسان
عىل توجيه نفسه إىل عمل معني أو االمتناع عنه»(. ((9
فاالختيار هو أحد أس�س املس�ؤولية اجلنائية ،فإذا كان اجلاين مدرك ًا
خمت�ار ًا ترتب�ت عليه املس�ؤولية اجلنائية كامل�ة ،وإذا ك�ان مكره ًا فينظر
يف طبيع�ة اإلكراه ونوع�ه ،وبناء عىل ذلك تتقرر املس�ؤولية املرتتبة عىل
اجلاين.
ويف جريم�ة التحجير على امل�رأة يف النك�اح ق�د يس�تخدم اخلاطب
احلاجر عدة وسائل مادية ومعنوية للضغط عىل الويل ،فقد هيدده بالقتل
أو الضرب املبرح أو االعتداء عىل ماله أو عرض�ه ،وهناك العديد من
الزجي�ات متت بإك�راه الويل واملرأة عىل الزواج بس�بب التحجري ،إال أن
(� ((9أب ��ي ه�ل�ال الع�سك ��ري ،احل�س ��ن بن عبد اهلل ب ��ن �سهل بن �سعي ��د(1997م) الف ��روق اللغوية ،حتقيق:
حمم ��د �إبراهي ��م �سلي ��م ،القاهرة ،دار العل ��م والثقافة للن�شر والتوزيع�� � ،ص .124وانظر :حماد ،معجم
امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء ،مرجع �سابق� ،ص.37
( ((9اخلل ��ف ،عل ��ي ح�س�ي�ن؛ وال�ش ��اوي� ،سلطان عب ��د القادر (2016م) املب ��ادئ العامة يف قان ��ون العقوبات،
موقع �إلكرتوين ،انظر الرابط. http:llalmerja.com :
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النظام الس�عودي أعط�ى الويل واملرأة احلق يف رفع األم�ر للقضاء ،وذلك
انطالق ًا من القواعد الرشعية العامة يف رفع الظلم عن املرأة والويل ،وعدم
جواز إكراههام أو إكراه أحدمها عىل االنصياع ألمر احلاجر ،كام قرر النظام
عدد ًا من العقوبات عىل التحجري والتي هلا دور بني يف محاية الويل واملرأة.
يتبني مما س�بق أن االختيار واإلدراك مها أساس�ا املسؤولية اجلنائية ،وإذا
اختل أحدمها تأثرت درجة املسؤولية اجلنائية هبذا اخللل.
المبحث الثالث :عقوبة التحجير على المرأة في النكاح في النظام
السعودي

العقوبة لغة« :مصدر عاقب ،والعني والقاف والباء أصالن صحيحان،
أحدمه�ا يدل عىل تأخري اليشء وإتيان�ه بعد غريه ،واآلخر يدل عىل ارتفاع
وش�دة وصعوبة( .((9واس�تعقبه وتعقبه :طلب عورت�ه أو عثرته ،وتعقبه:
أخ�ذه بذن�ب ك�ان من�ه( ((9والعق�اب واملعاقبة أن جت�زي الرج�ل بام فعل
سوء ًا( .((9وعاقبة اليشء آخره(.((9
العقوب�ة اصطالح� ًا« :اجل�زاء املقرر ملصلح�ة اجلامعة على عصيان أمر
( ((9اب ��ن فار� ��س� ،أب ��و احل�س�ي�ن �أحمد بن فار� ��س بن زكري ��ا القزويني (ت395ه� �ـ) ،معجم مقايي� ��س اللغة6 ،م،
(حتقيق :عبد ال�سالم هارون) ،دار الفكر ،ط 1979م.77/4 .
( ((9الفريوز�آب ��ادي ،جم ��د الدي ��ن حمم ��د بن يعق ��وب (د.ت) القامو� ��س املحي ��ط (د.ط) ،دار اجليل� ،ص،221
ف�صل العني.
( ((9ابن منظور ،ل�سان العرب،مرجع �سابق ،ج� ،10ص ،215مادة (عقب).
( ((9ال ��رازي ،حمم ��د ب ��ن �أبي بكر بن عب ��د القادر(1999م) ،خمت ��ار ال�صحاح (د.ط) املكتب ��ة الع�صرية -الدار
النموذجية� ،ص ،214ف�صل العني ،باب (ع ق ب).
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الشارع»(.((9
ويعد التحجري عىل املرأة يف النكاح من صور اإليذاء التي قرر عليها
الشرع والنظام عقوبة حم�ددة ،وخاصة إذا كان هذا اإليذاء من قبل من
كلفه الشرع بحامية املراة ورعاية حقوقها ،وبناء عىل ذلك فتعد جريمة
اإلي�ذاء من قبل ال�ويل من ضمن الظروف املش�ددة للعقوب�ة يف النظام
السعودي .وذلك وفق ًا للامدة األوىل من نظام احلامية من اإليذاء الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م )25/وتاريخ 1434/11/15هـ.
وتوضح هذه املادة أن العقوبة ال تقترص عىل ارتكاب فعل اإليذاء،
بل تش�مل أيض� ًا التهديد به ،ووف�ق املادة األوىل من الالئح�ة التنفيذية
لنظ�ام احلامي�ة من اإلي�ذاء الصادرة بالق�رار الوزاري رق�م ()43047
وتاريخ 1435 /5/8هـ فإن التهديد باإليذاء يش�مل كل فعل أو قول
يصدر من شخص جتاه شخص آخر له عليه والية أو سلطة أو مسؤولية
أو عالقة أرسية من ش�أنه بث اخلوف يف نفس هذا الش�خص من خطر
ُيراد إيقاعه بش�خصه أو بامله ويغلب الظن أن مصدر التهديد قادر عىل
إيقاعه به.
وبناء عىل قرار صاحب السمو امللكي ويل العهد وزير الداخلية فيعد
التهدي�د باإليذاء املقرتن بالسلاح الناري من اجلرائ�م الكبرية املوجبة
للتوقي�ف؛ حي�ث نصت الفق�رة ( )19من هذا القرار عىل أن اس�تعامل
( ((9عودة ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي ،مرجع �سابق ،ج� ،1ص.609
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أو إش�هار السلاح الناري بقص�د االعتداء أو التهديد ب�ه يعد من اجلرائم
الكبرية املوجبة للتوقيف.
فإذا قام أحد أشخاص اجلريمة بتهديد الويل أو املرأة بالسالح الناري
بإش�هاره أو اس�تعامله فإن ه�ذه اجلريمة تع�د من اجلرائم الكبيرة املوجبة
للتوقيف.
حي�ث ن�ص الق�رار على النح�و الت�ايل« :إن وزي�ر الداخلي�ة بن�ا ًء عىل
الصالحي�ات املق�ررة بموج�ب امل�ادة الثاني�ة عشرة بع�د املائة م�ن نظام
اإلج�راءات اجلزائي�ة الص�ادر باملرس�وم امللك�ي رق�م «م »2/وتاري�خ
1435/1/22ه�ـ ،الت�ي تنص على أن حيدد وزي�ر الداخلي�ة -بنا ًء عىل
توصي�ة رئيس هيئ�ة التحقيق واالدعاء العام -ما يع�د من اجلرائم الكبرية
املوجب�ة للتوقيف ،وينرش ذلك يف اجلريدة الرس�مية» .وبعد االطالع عىل
ما أوىص به رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام .يقرر اآليت :أو ً
ال :اجلرائم
الكبرية املوجبة للتوقيف هي )19( ... :استعامل أو إشهار السالح الناري
بقص�د االعتداء أو التهديد به» .نرشت تلك الالئحة يف جريدة أم القرى،
يوم اجلمعة املوافق  25مجادى اآلخرة لسنة 1435هـ.
وبناء عىل ما ورد يف املادة األوىل من نظام احلامية من اإليذاء ،والئحتها
التنفيذية فيعد التحجري عىل املرأة يف النكاح ضمن مفهوم اإليذاء التي قرر
عليه نظام احلامية من اإليذاء الس�عودي العقوبة ،وقد تشمل العقوبة الويل
إضافة إىل اخلاطب ،إذا وافق الويل عىل التحجري أو أساء استخدام حقه يف
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الوالية ،وقد بينت امل�ادة الثالثة عرشة من هذا النظام العقوبات املقررة
على اإليذاء ،حيث جاء فيها“ :بغري إخالل بأي عقوبة أش�د وردت يف
الرشيع�ة اإلسلامية أو بأحد األنظمة املرعية ،يعاقب بالس�جن مدة ال
تقل عن ش�هر وال تزيد عن س�نة وبغرامة ال تقل عن مخس�ة آالف وال
تزيد عن مخسين ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب
ً
فعلا ش�كل جريمة من أفعال اإلي�ذاء الواردة يف امل�ادة األوىل من هذا
النظ�ام ،ويف حال�ة العود تضاع�ف العقوبة وللمحكم�ة إصدار عقوبة
بديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
كام بني قرار هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية (رقم )153
الصادر عن جملس هيئة كبار العلامء بتاريخ 1409/8/15هـ واملتعلق
بتحريم التحجري عىل النساء العقوبة املرتتبة عىل التحجري هي السجن،
كام أوجب كفالة من يقوم هبذا الفعل غري املرشوع من قبل ش�يخ قبيلته
أو أحد ذوي النفوذ فيها بااللتزام وعدم العود إىل هذه اجلريمة .كام أكد
ه�ذا القرار قرار جملس هيئة كبار العلامء يف دورته الثانية والس�تني التي
انعقدت يف الرياض ابتداء من 1426/1/17هـ والذي أكد فيه القرار
رقم ( )153وتاريخ 1409/8/15هـ.
وتن�اول الق�رار تدابير احرتازي�ة وقائي�ة تتمث�ل يف تكثي�ف توعية
املواطنني بعدم جواز هذا األمر وبيان خمالفته للرشع املطهر.
بناء عىل ما تقدم ،فإن جلريمة التحجري عىل املرأة يف النكاح عدد من
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العقوبات والتدابري االحرتازية ،وبيان ذلك يف املطالب التالية:
المطلب األول :العقوبة األصلية والبديلة للتحجير على المرأة في النكاح
الفرع األول :العقوبة األصلية

يتض�ح من املادة الثالثة عرشة من نظام احلامي�ة من اإليذاء أن العقوبات
األصلي�ة املق�ررة على اإلي�ذاء ه�ي الس�جن والغرام�ة املالي�ة ،كما أجاز
املنظ�م للمحكمة إص�دار عقوبة بديلة للعقوبات الس�البة للحرية ،إال أن
نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة الصادر باملرس�وم امللكي رق�م (م )1/وتاريخ
1435/1/22ه�ـ ،قرر عىل الويل عقوبة أخرى وهي العزل عن الوالية،
وبيان ذلك:
أوالً  :عقوبة السجن

السجن بالفتح :عقوبة يقصد هبا إعاقة الشخص ،وتقييد حريته جزاء له
َ
عن جرم اقرتفه(. ((10
ِ
والس�جن بالكسر هو :مؤسس�ة عقابي�ة تش�يد وتنظم من قب�ل الدولة
حلبس من خيالف األنظمة والقوانني املتبعة واملتعارف عليها ملدة من الزمن
حسب درجة املخالفة أو اخلروج عن القوانني املتبعة(. ((10
( ((10خ�ض ��ر ،عبدالفت ��اح عبد العزيز(1979م) التعزير واالجتاهات اجلنائية املعا�صرة (د .ط) ،معهد الإدارة
العامة� ،ص.21
( ((10القا�ض ��ي ،حمم ��د م�صباح(2013م) ،القان ��ون اجلزائي النظرية العامة للعقوب ��ة والتدبري االحرتازي،
ط ،1بريوت ،من�شورات احللبي احلقوقية� ،ص.63
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وقد ثبتت مرشوعية السجن بالكتاب والسنة وفعل الصحابة:
فم�ن الكتاب :قال تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ حممد.
وجه الداللة :نزلت اآلية الكريمة يف أرسى بدر ،وقد أمر فيها سبحانه
وتعاىل املسلمني بشد وثاق األرسى ،وشد الوثاق يف معنى التعويق عن
احلرك�ة وتقييد احلرية ،فدل ذلك على جواز تقييد احلرية باحلبس ،جاء
يف التحرير والتنوير البن عاشور...« :الوثاق بفتح الواو« :اليشء الذي
يوث�ق به ،وجيوز فيه كسر الواو ومل يقرأ به .وهو هن�ا كناية عن األرس؛
ألن األرس يستلزم الوضع يف القيد يشد به األسري»(. ((10
وم�ن الس�نة :عن معمر عن هبز بن حكيم ع�ن أبيه عن جده أن النبي
صىل اهلل عليه وسلم -حبس رج ًال يف هتمة ثم خىل عنه(. ((10
ووجه الداللة من احلديث :أن يف حبس النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
للشخص املتهم يف هتمة داللة عىل أن احلبس من أحكام الرشع(. ((10
وم�ن فعل الصحاب�ة :فقد اختذ الصحابة س�جون ًا حلب�س املخالفني،
( ((10اب ��ن عا�ش ��ور ،حمم ��د الطاهر ب ��ن حممد (ت1349ه� �ـ) التحري ��ر والتنوير (حترير املعن ��ى ال�سديد
وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد)( ،د.ط) تون�س ،دار �سحنون ،ج� ،27ص.78
( ((10الرتمذي ،كتاب الديات عن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  ،-باب ما جاء يف احلب�س يف التهمة،
حدي ��ث رقم()1417مرج ��ع �ساب ��ق ،ج�� � ،4ص .562ق ��ال �أبو عي�س ��ى حديث بهز عن �أبيه ع ��ن جده حديث
ح�سن.
( ((10املباركف ��وري ،حمم ��د ب ��ن عبد الرحمن بن عبد الرحيم (د.ت) حتفة الأحوذي  ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ج� ،4ص.563
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حي�ث أث�ر عن عمر بن اخلط�اب -ريض اهلل عنه -أنه س�جن احلطيئة عىل
اهلجو وسجن بعده عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه. ((10(-
عقوبة السجن في جريمة التحجير على المرأة في النكاح في قرار هيئة كبار
العلماء والنظام السعودي

بين ق�رار هيئة كب�ار العلامء( ((10أن العقوب�ة املرتتبة عىل التحجري هي
الس�جن ،وعدم اإلفراج ع�ن املخالف لرشع اهلل إال بع�د ختليه عن مطلبه
املطهر والتزامه بعدم االعت�داء عىل املرأة أو ويل
املخال�ف ألح�كام الرشع َّ
أمره�ا أو م�ن يتزوجها ،وبع�د كفالته من قبل ش�يخ قبيلت�ه أو أحد ذوي
النفوذ فيها بااللتزام وعدم االعتداء.
كما نص�ت املادة الثالثة عرشة من نظام احلامية م�ن اإليذاء بأن العقوبة
األصلية املقررة عىل اإليذاء هي السجن مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن
سنة ،ويف حالة العود تضاعف العقوبة ،كام أجاز املنظم للمحكمة إصدار
عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وبناء عىل قرار هيئة كبار العلامء واملادة الثالثة عرشة من نظام احلامية من
اإليذاء يتضح التايل:
 أن عقوبة الس�جن م�ن العقوبات األصلية املق�ررة عىل التحجري عىلاملرأة يف النكاح.
( ((10ابن فرحون� ،إبراهيم بن علي بن حممد(2003م) ،تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام،
خرج �أحاديثه :ال�شيخ جمال مرع�شلي ،دار عامل الكتب للطباعة والن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،ج� ،2ص.233
(� ((10سبق ذكره� ،ص.4
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 أن امل�ادة الثالثة عرشة من نظام احلامية من اإليذاء جعلت للس�جنحد ًا أعىل ومدته س�نة واحدة وحد ًا أدنى ومدته ش�هر واحد ،ويف حال
الع�ود تضاعف العقوب�ة ،يف حني أن القرار مل حيدد للس�جن حد ًا أعىل
أو أدن�ى ،بل ترك�ه إلذعان املحكوم علي�ه وختليه ع�ن مطلبه املخالف
للرشع .ويف حال العود تضاعف العقوبة.
 أعطى املنظم للس�لطات القضائية اس�تبدال عقوبة السجن بعقوبةبديلة.
ثانياً  :الغرامة المالية

تعرف الغرامة املالية بأهنا :إلزام املحكوم عليه بدفع مبلغ من املال إىل
خزانة الدولة( ،((10وتعد الغرامة املالية من العقوبات األصلية يف النظام
الس�عودي ،واألكثرها تطبيق ًا بعد عقوبة السجن .وقد اختلف الفقهاء
يف ج�واز التعزير بامل�ال ،وأجازه ع�دد منهم ،قال ابن تيمي�ة« :التعزير
بالعقوب�ات املالية مرشوع أيض ًا يف مواض�ع خمصوصة يف مذهب مالك
يف املش�هور عن�ه; ومذهب أمح�د يف مواضع بال نزاع عن�ه; ويف مواضع
فيه�ا نزاع عنه .والش�افعي يف قول وإن تنازع�وا يف تفصيل ذلك»(. ((10
واستندوا يف ذلك إىل عدد من األدلة ،منها:
-1م�ن الكتاب قول�ه تعاىلَ ﴿ :ما َق َط ْع ُت ْم ِم ْن لِين ٍ
وها َقائِ َم ًة
َ�ة َأ ْو َت َر ْك ُت ُم َ
( ((10القا�ضي ،القانون اجلزائي النظرية العامة للعقوبة والتدبري االحرتازي ،مرجع �سابق� ،ص.81
( ((10اب ��ن تيمي ��ة� ،أحم ��د ب ��ن عب ��د احللي ��م (1995م) جمم ��وع الفت ��اوى (د.ط) جممع امللك فه ��د ،ج،28
�ص.110
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َعلىَ ُأ ُصولهِ َا َفبِإِ ْذ ِن اللهَّ ِ﴾ (سورة احلرش.)5 :
وج�ه الداللة :إن اإلذن بقطع نخل وش�جر هيود بني النضري إلجبارهم
عىل التس�ليم للمس�لمني أثناء احلصار دليل عىل جواز التعزير باملال؛ ألن
النخل والشجر ُيعدّ ان من املال.
 -2من السنة :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال النبي -صىل اهلل
عليه وسلم« :-ضالة اإلبل املكتومة غرامتها ومثلها معها»(. ((10

وج�ه الدالل�ة :إن يف تغريم النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -لكاتم اإلبل
الضالة داللة عىل جواز العقوبة بأخذ املال.
 -3فع�ل الصحاب�ة :ع�زر بامل�ال عدد م�ن الصحابة ،فقد أم�ر عمر بن
اخلط�اب -ريض اهلل عن�ه -حاط�ب بن أيب بلتع�ة بدفع ضع�ف ثمن ناقة
امل�زين الت�ي رسقها غلامن حاط�ب( ،((11كام أم�ر -ريض اهلل عنه -بتحريق
قرص س�عد بن أيب وقاص ال�ذي بناه ملا أراد أن حيتج�ب عن الناس ،ومن
ذلك أيض ًا حتريق عثامن بن عفان املصاحف املخالفة لإلمام(. ((11

(� ((10أبي داود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين الأزدي (د.ت) �سنن �أبي داود (د.ط) املكتبة الع�صرية ،كتاب
اللقط ��ة ،حدي ��ث رق ��م ( ،)1718ج� ،2ص .139وجاء يف التحبري �شرح التحري ��ر« :قال املنذري يف خمت�صره:
مل يجزم عكرمة ب�سماعه من �أبي هريرة ،فهو مر�سل .انظر :املرداوي� ،أبي احل�سن علي بن �سليمان(د.ت)
التحبري �شرح التحرير( ،د.ط) درا�سة وحتقيق :عبد الرحمن بن اجلربين ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،ج،1
�ص.3271
( ((11اخلطابي ،حمد بن حممد (1931م) معامل ال�سنن (ط ،)1املطبعة العلمية ،حلب �سوريا ،ج� ،2ص.33
( ((11ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع �سابق ،ج� ،28ص .110وانظر :الطربي ،حممد بن جرير الطربي
�أبو جعفر(1407هـ) تاريخ الأمم وامللوك (ط )1دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج� ،2ص.480
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عقوبة الغرامة المالية في جريمة التحجير على المرأة في النظام السعودي

نص�ت امل�ادة الثالثة عرشة من نظ�ام احلامية من اإلي�ذاء عىل عقوبة
الغرامة املالية ،جاء فيها ...« :يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن شهر وال
تزيد عن سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف وال تزيد عن مخسني ألف
ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فع ً
ال شكل جريمة من
أفعال اإليذاء الواردة يف املادة األوىل من هذا النظام.»...
ويتضح من نص هذه املادة األمور التالية:
 -1أن احلد األعىل للغرامة املالية يف هذه املادة هو مخسون ألف ريال،
وحدها األدنى مخسة آالف ريال.
 -2أن للق�ايض أن يوقع عقوبة الغرام�ة املالية منفردة وله أن يوقعها
مقرتنة بالسجن.
 -3مضاعفة الغرامة املالية يف حال العود.

الفرع الثاني :العقوبة البديلة

يقص�د بالعقوب�ات البديلة ع�ن العقوبة الس�البة للحرية« :جمموعة
من األحكام القضائية التي اهتم القضاة عىل تضمينها أحكامهم يف غري
احلدود الرشعية توسع ًا يف تقدير التعزيرات لتشمل عقوبات وإلزامات
قضائي�ة تربوي�ة ورشوط� ًا إصالحية للف�رد وزج�ره وتأديبه ب�د ً
ال من
حبسه»(. ((11
( ((11ال�شنقيط ��ي ،حمم ��د عب ��د اهلل ول ��د حممدن(1432ه� �ـ)� ،أن ��واع العقوب ��ات البديلة الت ��ي تطبق على
الكبار ،ورقة عمل مقدمة يف ملتقى االجتاهات احلديثة يف العقوبات البديلة ،الريا�ض ،وزارة العدل.
60

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د.هالة طالب أبو عامر

وقد أجاز املنظم الس�عودي للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات
الس�البة للحري�ة ،وتتعدد ص�ور العقوب�ات البديلة ،فمنه�ا البدائل املالية
وتشمل :الغرامة واملصادرة واإلتالف وااللتزام بالتعويض املادي ،ومنها
البدائل النفسية ،كالوعظ والتوبيخ والتهديد والتشهري واهلجر واملقاطعة،
ومنه�ا العقوب�ات البدني�ة ،كاجلل�د والضرب ،ومنه�ا أيض� ًا اجل�زاءات
املجتمعي�ة ،حيث يلت�زم املحكوم عليه بتقديم خدم�ات لصالح املجتمع،
مثل تنظيم املرور يف أوقات حمددة ،واإلس�هام يف االهتامم بنظافة املس�اجد
ومراكز حتفيظ القرآن الكريم(. ((11

وم�ن اجلدي�ر بالذكر أن نظ�ام احلامية من اإليذاء والئحت�ه التنفيذية مل
ينصا عىل بدائل للعقوبات الس�البة للحرية ،بل أوكلت الالئحة صالحية
ذلك إىل وزارة الشؤون االجتامعية ،جاء يف املادة الثالثة عرشة من الالئحة
التنفيذي�ة لنظام احلامي�ة من اإليذاء 13/1« :للمحكم�ة املختصة يف حال
رأت احلك�م بعقوبة بديلة يف أي جريمة إيذاء منظورة أمامها أن تسرتش�د
ب�رأي ال�وزارة ع�ن العقوبات البديل�ة املالئم�ة واألكثر فاعلي�ة يف تقويم
سلوك املدان بجريمة اإليذاء.
 :13/2بالنس�بة حلاالت اإليذاء التي تبارشها وحدة احلامية االجتامعية
وحتال للقضاء ،تعد الوحدة تقرير ًا اجتامعي ًا مفص ً
ال عن احلالة يرفق بملف
القضي�ة ،يتضم�ن باإلضافة لذل�ك مقرتحات خاصة بالعقوب�ات البديلة
( ((11اخلثعم ��ي ،عب ��د اهلل ب ��ن علي (2008م) ،بدائل العقوب ��ات ال�سالبة للحرية بني الواق ��ع وامل�أمول ،ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية� ،ص .86-69
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املناس�بة لكل حال�ة بحيث يكون للمحكمة املختصة االسرتش�اد به يف
حال رأت احلكم بعقوبة بديلة.
المطلب الثاني :العقوبات التبعية والتدابير االحترازية
الفرع األول :العقوبة التبعية

تعرف العقوبة التبعية بأهنا :العقوبة التي تلحق املحكوم عليه بعقوبة
أصلي�ة بن�ص رشعي يف بع�ض اجلرائم دون احلاج�ة إىل صدور احلكم
هبا( . ((11والعقوبة التبعية يف التحجري عىل املرأة هي:
عزل الولي عن والية النكاح

والوالي�ة بالفت�ح :تنفي�ذ الق�ول على الغير ش�اء أم أبى ،أم�ا الويل
(((11
بالن�كاح :من له والية التزوي�ج وهو الويل بالعصبة برتتيب اإلرث
 .وقد رشعت الوالية حلامية حقوق املعولني من نس�اء ومرىض وقرص،
وعلى ال�ويل أن يراعي يف ترصفات�ه مصلحة من يعول ،فإذا تعس�ف يف
ذل�ك وأصبح يش�كل رضر ًا عىل امل�وىل عليهم جاز للق�ايض عزله عن
الوالية وتنصيب نفس�ه أو غريه إن اقتىض األمر .لذلك يعد عزل الويل
عن الوالية من العقوبات املقررة عىل الويل يف حال تعس�فه يف استعامل
( ((11ابن �سلمة ،فهد بن عبد العزيز (1409هـ) ،العقوبات التبعية يف الفقه الإ�سالمي ،ر�سالة ماج�ستري،
اجلامعة الإ�سالمية ،املدينة املنورة� ،ص.63
( ((11الربكت ��ي ،حمم ��د عمي ��م الإح�س ��ان املج ��ددي (د.ت) التعريف ��ات الفقهي ��ة ،ط ،1ب�ي�روت ،لبنان ،دار
الكتب العلمية� ،ص.240-239
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حقه يف الوالية يف النكاح.
ج�اء يف بدائ�ع الصنائع« :احلرة البالغة العاقل�ة إذا طلبت اإلنكاح من
ك�فء وج�ب علي�ه -أي ال�ويل -التزويج من�ه; ألنه منهي ع�ن العضل،
والنه�ي عن اليشء أمر بضده ف�إذا امتنع فقد أرض هبا واإلمام نصب لدفع
الرضر فتنتقل الوالية إليه(.((11

وقد ذهب مجهورالفقهاء( ((11إىل جواز عزل الويل إذا تعسف باستعامل
حقه يف الوالية وأرض بموليته يف النكاح ،فالوالية أمانة ،وقد هنى سبحانه
وتع�اىل عن خيان�ة األمانة ،ق�ال تع�اىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (األنفال.)27 :
كام حذر النبي -صىل اهلل عليه وسلم -من غش الراعي لرعيته ،وهدده
باحلرمان من اجلنة ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما من عبد يسرتعيه اهلل
رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة»(.((11
وهنى النبي-صىل اهلل عليه وسلم -عن اإلرضار بالغري مطلق ًا بقوله-
صلى اهلل علي�ه وس�لم :-ال رضر وال رضار( ، ((11وي�ؤدي التحجير عىل
( ((11الكا�س ��اين� ،أب ��و بك ��ر م�سع ��ود بن �أحم ��د (1986م) بدائع ال�صنائ ��ع يف ترتيب ال�شرائ ��ع ،ط ،2بريوت ،دار
الكتب العلمية ،ج� ،2ص.252
( ((11الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائ ��ع يف ترتي ��ب ال�شرائ ��ع ،مرج ��ع �ساب ��ق ،ج�� �،2ص .252احلط ��اب ،حمم ��د ب ��ن
حمم ��د(1992م) مواه ��ب اجللي ��ل يف �شرح خمت�صر خليل ،ط ،3ب�ي�روت ،دار الفك ��ر ،ج� ،3ص.436ال�شافعي،
الأم ،مرجع �سابق ،ج� ،5ص .14البهوتي ،من�صور بن يون�س البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع،مرجع
�سابق ،ج� ،5ص.55
( ((11م�سل ��م� ،صحي ��ح م�سل ��م ،كتاب الإميان ،باب ا�ستحق ��اق الوايل الغا�ش لرعيته الن ��ار ،حديث رقم (،)142
مرجع �سابق ،ج� ،2ص.324
( ((11ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويني(د.ت) �سنن ابن ماجه (د.ط).
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امل�رأة يف الن�كاح إىل رضر َّي�نّب
احلديث الرشيف.

بامل�رأة ،فيدخل ضمن النه�ي الوارد يف

عزل الولي عن والية النكاح في النظام السعودي

نصت الفقرة الثامنة من املادة الثالثة والثالثني من الالئحة التنفيذية
لنظ�ام املرافعات الرشعي�ة« :ليس للمحكمة تولي�ة األب عىل أوالده،
وعند االقتضاء تثبت املحكمة اس�تمرار واليت�ه ،كام هلا رفع واليته فيام
خي�ص النكاح» ،كام جاء يف الفقرة الثانية عرشة من هذه املادة« :ملحاكم
األح�وال الش�خصية إذا ظهر يف قضية مرفوعة أمامه�ا ما يوجب عزل
الويل او الويص أو الناظر فلها أن تتوىل ذلك».
وبناء عىل ما تقدم ،فقد أجاز النظام السعودي عزل الويل إذا تعسف
باستعامل حقه يف اإلنكاح ،حتقيق :فؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار الفكر،
كت�اب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يضر بجاره ،ج ،2ص،784
وق�ال العالئ�ي« :للحديث ش�واهد ينتهي جمموعه�ا إىل درجة الصحة
أو احلس�ن املحتج به» ،أنظر :ابن القطان ،أبو احلس�ن عيل بن حممد بن
عبد امللك (1997م) بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام،
ط،1حتقيق :احلسين س�عيد ،دار طيبة للنرش والتوزي�ع،ج ،3ص.31
وانظ�ر :اب�ن رج�ب ،عبد الرمحن ب�ن أمح�د(2001م) .جام�ع العلوم
واحلكم ( د.ط) مؤسسة الرسالة ،ج ،2ص.207
وحتك�م ب�ه املحكم�ة إذا رأت يف ذل�ك رضورة تقتضي�ه ،فالوالي�ة
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الرشعية تثبت لألب ابتداء ،إال أن إرضاره بموليته بالنكاح قد يفقده حقه
يف والية اإلنكاح.
الفرع الثاني :التدابير االحترازية

عرف�ت التدابير االحرتازي�ة بتعريف�ات ع�دة ،منه�ا« :جمموع�ة م�ن
اإلج�راءات وضعت حتت ترصف املجتمع وتس�تهدف مواجهة اخلطورة
اإلجرامي�ة التي يمثلها اجلاين من أجل وقاية املجتم�ع من اإلجرام»(. ((12
كام عرفت بأهنا« :إجراءات تتخذ حيال املجرم هبدف إزالة أسباب اإلجرام
لدي�ه وتأهيله اجتامعي� ًا»( . ((12وقيل هي« :نوع م�ن اإلجراءات يصدر هبا
حكم قضائ�ي لتجنيب املجتمع خطورة تكمن يف ش�خصية مرتكب فعل
غري مرشوع(.((12
ويالحظ أن التعريفات املتقدمة قرصت التدبري االحرتازي عىل املجرم
فقط ،كام قرصته عىل اإلجراءات املتخذة بعد ارتكاب اجلريمة ،باعتبار هذا
التدبير صورة من صور العقوبة ،يف حين أن التدبري االحرتازي قد يأخذ
صور ًا عديدة من ضمنها تثقيف املجتمع وتوعيته وتنمية القيم الس�وية يف
أفراده .كام أنه قد يكون وقائي ًا بحت ًا ،فال يرتتب بعد ارتكاب اجلريمة.
وبن�ا ًء على ما تق�دم يمكن تعري�ف التدابير االحرتازية بأهن�ا :جمموعة
(� ((12سليم ��ان ،عب ��د اهلل (1990م) النظرية العامة للتدابري االحرتازية ،اجلزائر ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب،
�ص.59
(� ((12سالم ��ة ،م�أم ��ون حمم ��د (1990م) قان ��ون العقوب ��ات ،الق�س ��م الع ��ام ،ط ،3القاه ��رة ،دار الفك ��ر العربي،
�ص.734
( ((12عبد ال�ستار ،فوزية (1985م) مباديء علم الإجرام وعلم العقاب ،بريوت ،دار النه�ضة العربية� ،ص.251
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من اإلج�راءات الوقائية ذات الصفة القضائي�ة تتخذ ملواجهة اخلطورة
اإلجرامي�ة الكامنة يف مرتكب اجلريمة أوغريه من أفراد املجتمع حلاميته
عامة.
وق�د أوردت الرشيع�ة اإلسلامية العدي�د م�ن التدابير االحرتازية
للوقاية من اجلريمة ابتداء ،منها :أمره -صىل اهلل عليه وسلم -بالتفريق
بني األبناء يف املضاجع ،حيث قال صىل اهلل عليه وسلم« :مروا أوالدكم
بالصالة وهم أبناء سبع سنني وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش وفرقوا
بينه�م يف املضاج�ع»( . ((12كما أوردت الرشيع�ة ع�دد ًا م�ن التدابير

االحرتازي�ة للوقاية من اآلثار الس�لبية النامجة على اجلرم ،ومنها عقوبة
نفي الزاين البكر .والغرض من التدابري االحرتازية أو الوقائية مكافحة
الظاه�رة اإلجرامي�ة ومنع ارتكاهبا وإصالح اجل�اين وإعادة تأهيله ،كام
أن خضوعها ملبدأ الرشعية وحتقيق الضامنات القضائية للمحكوم عليه
يبرز دورها يف محاية احلقوق واحلريات الفردي�ة وبالتايل محاية املجتمع
ككل(. ((12

(� ((12أب ��ي داود� ،س�ن�ن �إب ��ي داود ،كت ��اب ال�ص�ل�اة ،باب متى ي�ؤم ��ر الغالم بال�صالة ،حدي ��ث رقم(،)495ج،2
�ص .122و�صححه الألباين� ،أنظر :الألباين ،حممد نا�صر الدين(1998م) �صحيح �سنن �أبي داود،ط،1
مكتبة املعارف ،الريا�ض ،ج� ،2ص.401
( ((12حمم ��ودي ،ن ��ور اله ��دى (2011م) التدابري االحرتازية وت�أثريها عل ��ى الظاهرة الإجرامية ،ر�سالة
ماج�ستري ،اجلزائر ،جامعة احلاج خل�ضر� ،ص.27
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التدابير االحترازية في جريمة التحجير على المرأة في النكاح في قرار
مجلس هيئة كبار العلماء والنظام السعودي

تضم�ن ق�رار جملس هيئة كبار العلماء يف دورته الثانية والس�تني التي
انعق�دت يف الري�اض ابتداء من 1426/1/17هـ وال�ذي أكد فيه القرار
رق�م ( )153وتاري�خ 1409/8/15ه�ـ .عدد ًا من التدابير االحرتازية
تتمث�ل يف ع�دم اإلف�راج ع�ن احلاج�ر إال بعد ختلي�ه عن مطلب�ه املخالف
ألح�كام الشرع ،والتزام�ه بعدم االعتداء على امل�رأة أو ويل أمرها أو من
يتزوجه�ا ،وبع�د كفالت�ه م�ن قبل ش�يخ قبيلته أو أح�د ذوي النف�وذ فيها
بااللت�زام وعدم االعتداء ،وتكثيف توعي�ة املواطنني بعدم جواز التحجري
وبي�ان خمالفت�ه للرشع املطه�ر .وتضمنت املادة اخلامس�ة عشرة من نظام
احلامية من اإليذاء عدد ًا من التدابري الوقائية االحرتازية ،منها :نرش التوعية
بمفهوم اإليذاء وآثاره الس�يئة عىل بناء شخصية الفرد واستقرار املجتمع.
واختاذ ما يلزم ملعاجلة الظواهر الس�لوكية يف املجتمع ،التي تس�هم يف إجياد
بيئة مناس�بة حلدوث حاالت اإليذاء .إضافة إىل توفري معلومات إحصائية
موثقة عن حاالت اإليذاء لالستفادة منها يف وضع آليات العالج ،وتعزيز
برامج التوعية والتثقيف التي هتدف إىل احلد من اإليذاء من خالل وسائل
اإلعلام واألجهزة األخرى .وتنظيم برامج تدريبية خمتصة جلميع املعنيني
بالتعامل مع حاالت اإليذاء ،بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق
واألطباء واألخصائيون وغريهم.
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هذه أهم التدابري االحرتازية والعقوبات التي قررها النظام السعودي
على احلاجر وال�ويل إن كان رشي�ك ًا يف التحجري عىل امل�رأة يف النكاح،
ولع�ل التوعية باملس�ؤولية الرشعية القائمة عىل عات�ق األب يف النكاح
ه�ي من أهم الس�بل الت�ي تق�ي دون موافقته عىل التحجير مهام كانت
صورت�ه ،كما أن تذكري اخلاطب بتق�وى اهلل ،وتوعيته بضرورة التأكد
م�ن رض�ا املخطوب�ة وموافقتها عىل الن�كاح منه قد حي�ول دون الوقوع
يف الكثير م�ن املش�اكل األرسية التي ق�د تصل إىل القض�اء لتجد احلل
املنص�ف ،مم�ا يعمق اجل�رح يف العائل�ة الواحدة ،وقد ي�ؤدي إىل قطيعة
األرحام أو النفور منها.
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الخاتمة

احلمد هلل محد ًا كثري ًا مبارك ًا فيه ،وأسأل اهلل جل وعال أن أكون قد ُهديت إىل احلق

وأصبت يف هذه الدراسة ،وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم ،إنه سميع جميب.

بن�اء على ما تقدم ،ف�إن التحجري عىل امل�رأة يف النكاح يعد جريم�ة يعاقب عليها
الرشع والنظام الس�عودي ،وهي اعتداء عىل حق مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا باألرسة التي

هي أوىل لبنات املجتمع ،وبالتايل فإن تأثري التحجري السلبي ال يقترص عىل املرأة بل

يمت�د إىل األرسة الت�ي ينبغي أن تقوم عىل الرمحة واملودة لك�ي تؤيت ثامرها املرجوة،
وقد توصلت يف هذه الدراسة إىل عدد من النتائج ،والتوصيات ،عىل النحو التايل:

أوالً  :النتائج

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها:

-1التحجير على املرأة يف النكاح ه�و :إجبار املرأة على الزواج ممن ال
تقب�ل ب�ه ومنعها من الزواج مم�ن رضيت به زوج ًا ،وه�و قريب من معنى
العضل.
-2أن للتحجير عىل املرأة يف النكاح صور ًا قديمة وحديثة ،وهي حمرمة
رشع ًا ألن فيها إرضار ًا ب ِّين ًا باملرأة والويل يف بعض األحيان.
ً
-3انطالق�ا م�ن مبادئ الرشيعة اإلسلامية وأسس�ها الت�ي انطلق منها
النظ�ام الس�عودي فقد ق�رر عقوبات خمتلف�ة (أصلية وتبعي�ة وبدلية) عىل
املحجر والويل إن ثبت اشرتاكه يف التحجري عىل املرأة يف النكاح.
-4قرر النظام الس�عودي عدد ًا من التدابري االحرتازية الوقائية للقضاء
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عىل التحجري عىل املرأة بصوره املختلفة.

ثانياً  :التوصيات

-1نشر التوعي�ة بني أف�راد املجتمع عامة واآلب�اء واألمهات خاصة
بضرورة االلت�زام برشع اهلل عن�د إنكاح بناهت�م ،وكذلك توعي�ة املرأة
بمعرفة حقوقها الرشعية والنظامية مما يؤهلها لرفض العادات والتقاليد
الفاسدة ،والتي تؤدي إىل اإلرضار هبا.
-2تغلي�ظ العقوب�ة عىل ال�ويل إذا ثبت لدي�ه قص�د اإلرضار باملرأة،
وتعسف باستغالل حقه يف الوالية لتحقيق منافع مادية أو معنوية.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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