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Abstract 
As it has mentioned the punishment of prison which brought by the Islamic religion 
is practiced as well as other punishments egually and distinctively. 
It has organized within a human-right framework  such as providing the prisoners 
with drinking and food in addition to the necessary needs directly or through the 
guards and judgements. these treatments reflect the greatness of the Islamic nation 
and the progress of its culture. 
The Islamic religion never in tends to in sull a man dignity by putting the law of 
punishment.Never-theless . 
AL Mighty Alah rewards man with the mind and the will.Also Heguides man to the 
right and warns from the evil behavior. 
All the scholars agreed that the prison is a holy punish ment and it has mentioned in 
the holy Quran and sunna s book by the prophet(may peace be upon him).This 
punishments aim is to reform man and society. 
May Al Mighty Allah accept this effort and His prayers be upon our prophet.  

 

  المقدمة
من مزايا الفقه ا$س"مي أنه تشريع واقعي، يتعامل مع واقع البشر ويسع جميع تصرفاتھم بأحكامه 

المنصوصة في الكتاب والسنة، أو المستنبطة منھما بطريق من طرق ا.ستنباط وا.ستد.ل، وليس منھجاً 
حداث والتصرفات، وعمت بكليتھا صورياً بعيداً عن الواقع، ومن ھنا وسعت قواعده وضوابطه كل جديد من ا8

.كل مكان وزمان  
الحكمة من شرع السجن ھي الحكمة من شرع العقوبات التعزيرية بصفة عامة، إذ ھو فEرد مEن أفرادھEا، 
والعقوبات إنما شرعت للمحافظة على نظام الكون بحفظ مصالح الخلق التي . تقوم حياتھم إ. بإيجادھا وتأمينھا، 

ولEذا ،والجرائم والجنايات . تنعدم إ. بإقامة العقوبات من حدود وقصEاص وتعزيرات. اد عنھاودفع الفساد وا$فس
ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسرائيَل أَنَّهُ َمْن قَتEََل نَْفسEاً بَِغْيEِر نَْفEٍس {: ، قال تعالى حرم  سبحانه الجرائم والجنايات

َ َوَرُسEولَهُ {وقولEه سEبحانه وتعEالى )ii(}نََّما قَتََل النَّاَس َجِميعEاً أَْو فََساٍد فِي ا8َْرِض فََكأَ  إِنََّمEا َجEَزاُء الEَِّذيَن يَُحEاِربُوَن هللاَّ
، )iii( }َن ا8َْرضِ ْو يُْنفEَْوا ِمEَويَْسَعْوَن فِي ا8َْرِض فََساداً أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطEََّع أَْيEِديِھْم َوأَْرُجلُھEُْم ِمEْن ِخE"ٍف أَ 

داً فََجَزاُؤهُ َجھَنَُّم َخالِداً فِيھَا{: وقوله تعالى  َولَُكْم {، وكان القصاص ھو الجزاء العادل  )iv(}َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ
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مEر بEالمعروف والنھEي عEن وأوجب العقوبEات، وأوجEب ا8،  )١(} فِي اْلقَِصاِص َحيَاةٌ يَا أُولِي ا8َْلبَاِب لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 
Eنِّ َواْلُجEُروَح  َوَكتَْبنَا َعلَْيِھْم فِيھَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َوا8َْنَف بِا8َْنِف َوا8ُُذَن بِا8ُُذنِ { المنكر Eنَّ بِالسِّ َوالسِّ

ُ فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالُِموَن ، َوقَفَّْينَا َعلَى آثEَاِرِھْم بِِعيَسEى  قَِصاٌص فََمْن تََصدََّق بِِه فَھَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ َوَمْن لَمْ  يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل هللاَّ
قاً لَِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن التَّْوَراةِ    . )٢(}اْبِن َمْريََم ُمَصدِّ

: د من السجنفالقص، ومن العقوبات الشرعية في ا$س"م التي تحقق الردع والزجر ھو السجن او الحبس
  . الردع ، والزجر، وحفظ ا8من ، والمصالح العامة، وليس ا.نتقام ، والتشفي، أو ا$يذاء ، وا$ضرار

  : تعريف السجن لغة واصط#حا: او�ً 
ھي أصEل واحEد وھEو : )٣(مادة سجن أي السين والجيم والنون تدل على الحبس، قال ابن فارس: السجن لغة

Eْجُن {: ، وجمعEه سEجون قEال تعEالى  سEين المكEان الEذي يسEجن فيEه ا$نسEانالحبس، والسِّجن بكسر ال قEَاَل َربِّ السِّ
َن اْلَجاِھلِ  ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه َوإِ.َّ تَْصِرْف َعنِّي َكْيَدھُنَّ أَْصُب إِلَْيِھنَّ َوأَُكن مِّ   . )٤(}يَن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ

سجنه يسجنه سجناً، أي حبسه ، اما الموضع الEذي يحEبس فيEه وقد يجيء السجن بالفتح على المصدر، يقال 
ويقال للرجل محبوس وللجماعة محبوسون وحبس بضمتين وللمرأة حبيسة وجمعه ) بضم الحاء ( وجمعه حبوس 

  . )٥(حبائس ومنه الحبس حابس 
للفEرد سEجين،  يقEال :)٦( السجن والمسجون والمنفذ أي الذي يقEع منEه السEجن وھذه المادة فيھا ث"ثة أطراف

وھنEEاك مصEEطلح الوقEEف أي بمعنEEى وقفتEEه فھEEو حبEEيس والجمEEع حEEبس ويسEEتعمل . )٧(وللجماعEEة سEEجناء، وسEEجنى
وكEذلك ا.عتقEال يقEال ، اعتقلEت الرجEل ، حبسEته واعتقEل لسEانه اذا  )٨(الحبيس في موقوف واحداً كان او جماعEة 

  )٩(حبس ومنع الك"م 
  :تعريف السجن في ا�صط#ح

اء السياسة الشرعية السجن باعتباره مصدراً يراد به العقوبEة، وھEو مEا يضEبطه علمEاء اللغEة لقد عرف علم
بفتح السين، ھو تعويق الشخص ومنعه مEن التصEرف بنفسEه سEواء كEان فEي بيEت أو مسEجد أو كEان بتوكيEل نفEس 

   .)١٠(الخصم أو وكيل الخصم عليه او م"زمته
معين استبراء .مر او جبرا او عقوبEة لEه بسEبب يقضEي وضع الشخص في محل : "  )١١(ويقول الكاساني  

والفرق بين الحبس والسجن في الشريعة يبدو انه لم يكن ثمة فرق بينھما فقد يطلق كل منھما علEى ا~خEر " . ذلك 
.ن القرآن والسنة النبوية لم يفرقEا بينھمEا فك"ھمEا ورد بمعنEى المنEع وا.مسEاك والتعويEق والضEيق والم"زمEة ، 

َواُستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمن ُدبٍُر َوأَْلفَيEَا َسEيَِّدھَا لEََدى اْلبEَاِب قَالEَْت َمEا َجEَزاء َمEْن {القرآن الكريم قوله تعالى  فمن
َشEھَاَدةُ بَْيEنُِكْم إَِذا َحَضEَر أََحEَدُكُم  يEِا أَيُّھEَا الEَِّذيَن آَمنEُواْ {وقولEه تعEالى } أََراَد بِأَْھلَِك ُسَوءاً إِ.َّ أَن يُْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلEِيٌم 

                                                 
 .١٧٩، ا~يةسورة البقرة ، )١(
 .٤٦_٤٥سورة المائدة ، ا~ياتان،   )٢(
) م ١٩٧٩بيروت ،  (عبدالس"م ھارون ، دار الفكر للطباعة والنشر ،: ابو الحسن محمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة، تح   )٣(
،١/١٣٧.  
 .٣٣ ا~يةوسف ، سورة ي )٤(
 ٤،) ت . بيروت، ب"(، القاموس المحيط،المؤسسة العربية للطباعة والنشر،)ھـ ٧١٨ت(ابادي ، محمد بن يعقوب  الفيروز) ٥(
/٢٣٣  
بيروت ، (، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، ) ھـ ٧١١ت(ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور ا.فريقي  )٦(

 ٢٠٣/ ١٣، ) ھـ١٤١٣
القاھرة ، (، تاج العروس من جواھر القاموس ، المطبعة الخيرية ، )  ھـ  ١٢٠٥ت ( الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني  )٧(

 .٢٣١/ ٩، )م ١٨٨٩
 . ٣/٩٦٩ابن منظور ، لسان العرب ،  )٨(
 .   ٢/٨٤٤المصدر نفسه ،  )٩(
عامر الجزار وأنور الباز ،  دار الجيل ، الطبعة :  لفتاوي، تح مجموع ا، )  ه ٧٢٨ت ( تقي الدين احمد بن عبدالحليمابن تيمية ،  )١٠(

، الطرق الحكيمة في السياسة ) ھـ ٧٥١ت(ابن القيم الجوزية ، ابو عبدهللا محمد بن ابي بكر؛  ٣٥/٣٩٨م ، ١٩٩٧ا8ولى ، 
 . ١٤٨، ص ھـ ١٣٧٢الشرعية ، مطبعة السنة المحمدية ، 

ت . القاھرة ، د(، بدائع الصناع في ترتيب الشرائع ، مطبعة الجالية ، ) ھـ ٥٨٧ت(محمود  الكاساني ، ع"ء الدين ابي بكر بن )١١(
( ،٧/١٤٧ .  



  ١٨٧  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

   السجون في صدر ا�س#م

 م محمد سرحان العبدليخالد ھاش الدكتور

Eنُكْم أَْو آَخEَراِن ِمEْن َغْيEِرُكْم إِْن أَنEتُْم َضEَرْبتُْم فEِي ا8َْرضِ  ِصEيبَةُ اْلَمْوُت ِحEيَن اْلَوِصEيَِّة اْثنEَاِن َذَوا َعEْدٍل مِّ  فَأََصEابَْتُكم مُّ
"َِة فَيُْقسِ  َماِن بِاّ�ِ إِِن اْرتَْبتُْم .َ نَْشتَِري بِِه ثََمناً َولَْو َكاَن َذا قُْربEَى َو.َ نَْكEتُُم َشEھَاَدةَ ّهللاِ اْلَمْوِت تَْحبُِسونَھَُما ِمن بَْعِد الصَّ

ْعEُدوَدٍة لَّيَقEُولُنَّ َمEا يَحْ {وقوله تعالى . )١(}إِنَّا إِذاً لَِّمَن ا~ثِِميَن  ٍة مَّ ْرنَا َعْنھُُم اْلَعَذاَب إِلَى أُمَّ بُِسEهُ أَ.َ يEَْوَم يEَأْتِيِھْم َولَئِْن أَخَّ
Eا َكEانُوْا بEِِه يَْسEتَْھِزئُوَن  ):" صEلى هللا عليEه وسEلم (ومEن السEنة النبويEة قولEه . )٢(}لَْيَس َمْصُروفاً َعْنھُْم َوَحاَق بِِھم مَّ

  . )٤(" ان هللا حبس عن مكة الفيل ) " صلى هللا عليه وسلم ( وقوله  )٣("الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
وقEEال بعEEض المعاصEEرين ان السEEجن والحEEبس بمعنEEى واحEEد وھEEو امسEEاك الجEEاني ووضEEعه فEEي مكEEان مEEا 

  . )٥(ويطلقون كلمة الحبس او السجن على المكان الذي تنفذ فيه عقوبة الحبس او  السجن 
  )صلى هللا عليه وسلم ( الحبس في عصر النبي : ثانياَ 

القEرآن الكEريم ، والEى السEنة النبويEة ، واجتھEادات الفقھEاء  الEى ا$سE"ميةتستند العقوبات فEي المجتمعEات 
وبما ان الشEريعة .فتقوم على مبدأ القصاص تبعاً لنوع الجرم والسلطة ھي التي تنفذ القصاص او يكون بأمر منھا 

عند  ا.س"مية حددت انواع العقوبات لمخالفات وجرائم كثيرة كالسرقة والزني وغيرھما ، فان تلك العقوبات تنفذ
لذلك كانت الحاجة الى السجن قليلEة نوعEاً مEا ، واللجEوء اليEه كضEرورة حتEى . ثبوت ا.دلة وغالباً ماتكون فورية 

  .نسان ارتكب مخالفة لم تضع الشريعة ا.س"مية لھا حداً  )٦(ريستبان امر المتھم ، وربما كان الحبس عقوبة تعزي
  حداً 

واخEذت تتطEور تEدريجياً فEي صEدر ا.سE"م  )٧(بل ا.سE"م لقد كانت السجون بكثرة في الجزيرة العربية ق
  .)٨(نظراً لمقتضيات الحياة ا.جتماعية  ودخول جماعات متنوعة من البشر في ا.س"م 
الEى ) صEلى هللا عليEه وسEلم (وقد عرف المسلمون الحبس منEذ قيEام الدولEة ا.سE"مية بعEد ھجEرة الرسEول 

ب الحريEة اي الحEبس وھEي تعويEق الشEخص ومنعEه مEن التصEرف بنفسEه المدينة المنورة وبذلك عرفت عقوبة سل
والحEبس . )١٠(وكان على نوعين ، حبس العقوبة وحبس ا.سEتظھار  )٩(اكان ذلك في سجن او بيت او ماشابه ذلك 

على الرغم من عدم تخصيصھا مكانEاً ) صلى هللا عليه وسلم ( في ا.س"م مؤسس على وقوعه في عھد الرسول  
حEبس الخEارجين والمخEالفين .مEر الEدين كمEا ) صلى هللا عليه وسلم ( في عصره عليه الس"م فقد روى انه معيناً 

  .)١١(حبس في تھمة 
  : اما اھم البيوت التي اتخذت حبساً في عصره فھي

                                                 
 .١٠٦ ا~يةسورة المائدة ،  )١(
 . ٨ ا~يةسورة ھود ،  )٢(
لتراث دار إحياء ا: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : ، صحيح مسلم ، تح)  ھـ ٢٧٦ت(مسلم ،الحجاج بن مسلم النيسابوري )٣(

محمد فؤاد عبد : تح ، سنن،) ھـ ٢٧٥ت(بدهللا القزوينيابن ماجة ، محمد بن يزيد أبو ع؛  ٤/٢٢٧٢،)ت . بيروت ، ب" ( العربي،
أحمد محمد شاكر : تح ، السنن ، ) ھـ ٢٧٩(محمد بن عيسىالترمذي، ؛  ٢/١٣٧٨ ،)ت . بيروت ، ب" (الباقي، دار الفكر، 

  .  ٤/٥٦٢،) ت . بيروت ، ب"(التراث العربي  ، دار إحياء: وآخرون ، الناشر 
احمد، ابن حنبل أبو عبدهللا ؛  ٢/٣٤٤ت ، . ، ب" الكتاب العربي دار الدارمي، سنن ،) ھـ ٢٨٠ت(سعيد بن عثمان الدارمي، )٤(

 .  ٢/٢٣٨،) ت . القاھرة ، ب"( ، مسند ، مؤسسة قرطبة،) ھـ ٢٤١( الشيباني
؛ ابو المعاطي ، النظام  ٩١، ص) ١٩٦٤القاھرة ، (مقارن بين الشريعة والقانون ، مطبعة مخيمر ، موافي ،احمد ، الفقه ال )٥(

 .  ٥٠٣،  ص) ھـ ١٣٨٩القاھرة ، (العقابي ا.س"مي ، مؤسسة الحلبي وشركاءه، 
التوقيف على الفرائض  :ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية ، والعزر المنع ، والتعزير : التعزير  )٦(

 .  ٤/٥٦١ابن منظور ، لسان العرب ، : ينظر . التأديب : وا.حكام وأصل التعزير 
ليبيا ، (معن زيادة ورضوان السيد ، معھد ا.نماء العربي ،  فرانز روزنثال ، مفھوم الحرية في ا.س"م ، ترجمة وتقديم ، )٧(

 .  ٤٤، ص)  ١٩٧٣
 .  ٤٥المرجع نفسه ، ص )٨(
الرياض ، ( خضر ، عبدالفتاح ، تطور مفھوم السجون ووظيفته ، بحث منشور ضمن مجموعة ابحاث الندوة العلمية ا.ولى ، )٩(

  .  ٢٦، ص)١٩٨٤
 .  ٣/٧،)  ١٩٩٩القاھرة ، ( الشالجي ، عبود ، موسوعة العذاب ، الدار العربية ،  )١٠(
 .  ١٠٢ة ، صابن قيم الجوزية ، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعي )١١(
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وجعل في حجرة من  )١(وفيه حبس سھيل بن عمرو) صلى هللا عليه وسلم (بيت حفصة زوج النبي  .١
بعدما اسر مع مجموعة كبيرة بعد انتھاء  در وكانت يداه مجموعة الى عنقهمن حجراته بعد غزوة ب

  . )٢( المعركة
 .)٣(مجموعة من بني قريضة ) صلى هللا عليه وسلم (دار اسامة بن زيد فقد حبس فيھا  .٢
بعEض يھEود ) صلى هللا عليEه وسEلم ( دار نسيبة بنت الحارث ا.نصاري من بني النجار حبس فيھا  .٣

 .)٤(اً بني قريضة ايض
 )٥(سبايا ھوازن في حظائر في الجعرانEة ) صلى هللا عليه وسلم ( في غزوة حنين حبس رسول هللا  .٤

سEEبايا مEEن طEEيء ومEنھم اخEEت عEEدي بEEن حEEاتم فEEي حظيEEرة بEEاب ) صEEلى هللا عليEEه وسEEلم ( حبسEه  )٥(
 . )٦(ليھدم صنم طيء ) رضى هللا عنه( علي بن ابي طالب  بعد ان ارسل سرية بقيادة المسجد

انت الحياة بسيطة في العھد النبوي، فلم يتخذ بنيان خاص للحEبس، ولEم يكEن ھنEاك سEجن معEد لEذلك، بEل كو
السEجناء العسEكريون ، يحبسEون فيمEا تيسEر مEن ا8مEاكن، و.يخلEو : كان السجناء ـ ومنھم الذين يطلق عليھم اليوم

Eلماً أخEدياً مسEدو، أو جنEي السجين العسكري أن يكون أسيراً من أفراد العEاكن التEذه ا8مEن ھEة، ومEام الجنديEل بنظ
  :حبس فيھا العسكريون ا8سرى أو الجند المسلمون ما يلي

  : الخيام - ١
وكان يتم فيھا حبس ا8سرى عقب الحروب، وقد تسEتغرق مدتEه ث"ثEة أيEام أو أكثEر، 8ن الخيEام وقتئEذ ھEي 

، وغالبEاً مEاتوفر الخيEام  )٧(لفصEل فEي شEأنھمالمكان الوحيد لحفظ ا8سرى السجناء في ساحات المعارك حتى يتم ا
. للسجين قدراً جيداً من التھوية والضوء ورؤية الناس، وھEذه مEن جملEة أسEباب صEحة السEجين النفسEية والجسEمية

حبس ا8سرى في بدر ث"ثة أيام، ) صلى هللا عليه وسلم ( ومن حوادث حبس ا8سرى في الخيام ماروي أن النبي 
ليلة فتح مكEة  ة العباس بن عبدالمطلبفي خيم ابو سفيان بن حرب ، ومن ذلك حبس )٨(مدينةثم اتجه بھم صوب ال
صEلى هللا ( ويمكEن ان نعEزو ذلEك الEى خEوف النبEي  ، )٩(حتEى الصEباح) صلى هللا عليه وسلم(مكة بأمر من النبي 

 )١٠(سEارى الجعرانEةومن ذلك حبس أسارى المريسيع وأ ان يقتل او خوفا ان يقوم بعمل يخاف منه ،) عليه وسلم 
.  

  : البيوت - ٢

                                                 
سھيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فھر القرشي العامري،  )١(

  ٣/٣٠٧،)  ١٩٧٧بيروت ، (، البداية والنھاية ، مكتبة المعارف ، )ھـ ٧٧٤ت( بن كثير ، ابو الفداء اسماعيلا .يكنى أبا يزيد
مصطفى السقا ، ابراھيم ا.بياري وعبدالحفيظ : ، السيرة النبوية ، تح )  ھـ ٢١٨ت(و محمد بن عبدالملك ابن ھشام ،اب :ينظر  )٢(

 . ٣/٣٠٧،بن كثير ، البداية والنھاية ومابعدھا ؛ ا ٢/٦٤٨،) ١٩٥٦القاھرة ،( الشلبي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 
بيروت ، (الباري شرح صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر، فتح ): هـ ٨٥٢ت(ابن حجر العسقالني : ينظر  )٣(

، نيل االوطار بشرح منتقى االخبار في ) هـ١٢٥٥ت(الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ؛  ٧/٤١٤، ) ت. الب

  . ٨/٢١٢، ) ت . مصر ، بال ( احاديث سيد االخيار ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 
  . ٤/١٢٤النهاية ، ابن كثير ، البداية و  )٤(
وھي موضع قريب من مكة، وھي في الحل وميقات ا$حرام، وھي بتسكين العين والتخفيف، وقد تكسر العين وتشدد : الجعرانة  )٥(

؛  ٣/٨١، ) م ١٩٨٧ھـ  ١٤٠٧بيروت ( ، تاريخ الرسل والملوك، ، دار الكتب العلمية ،)  ھـ ٣١٠(الطبري، محمد بن جرير .الراء
 .  ٢/٨، )  ١٩٧٨دار صادر ، بيروت ، (عبود الشالجي، : و العلي المحسن بن علي ،  الفرج بعد الشدة ، تح التنوخي ،اب

ت . بيروت ، ب"(، دار احياء التراث العربي ، ) التراتيب ا.دارية ( الكتاني ، عبدالحي ، نظام الحكومة النبوية المسمى : ينظر  )٦(
 ( ،١/٢٩٩  .  
 .   ٣٠٥، ٣/٣٠٣اية والنھاية ،  ابن كثير  ، البد )٧(
  .  ٣١٢/ ١الكتاني ، التراتيب ا.دارية ،  )٨(
/ ٥،  )م١٩٧٠بيروت ، (حبيب الرحمان ا8عظمي ، مطابع دار القلم ، : ، المصنف ، تح )   ه ٢١١ت ( عبد الرزاق الصنعاني ) ٩(

٢٠٦  .  
/ ١الكتاني ، التراتيب ا$دارية ،.  ر بنى المصطلق من خزاعةماء بنجد، في ديا: موضع في وادي القرى ويقال : المريسيع   )١٠(

 .٣١٣ـ  ٣١٢
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كان بعض ا8سرى يحبسون في البيEوت التEي بناھEا المسEلمون 8نفسEھم ـ فEأعطتھم نسEبة عاليEة مEن أسEباب 
وكانت البيوت تتصف با.تساع وا$ضاءة الطبيعية والتھوية والنظافة وتEوفر المرافEق  ،الصحة النفسية والجسمية

: ومEEن حEEوادث حEEبس ا8سEEرى فEEي البيEEوت .ة ومبEEادئ الشEEريعة ا$سEE"ميةا8خEEرى، التEEي تسEEتلزمھا طبيعEEة الحيEEا
،  )١(.ماروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبس سھيل بن عمرو في حجرة من حجرات بيته بعد غزوة بدر 

، وحبس مجموعة من يھود بني قريظة في دار نسيبة بنت الحارث من بني النجار، ويبدو أنھا كانEت داراً واسEعة 
، وروي أيضEاً أنEه حEبس ابEن شEفاف الحنفEي وابEن  )٢(يرة الحجرات 8ن عدد من حبس فيھا يزيد علEى المEائتينكث

النواحة مبعوثي مسيلمة إلى النبي صلى هللا عليه وسEلم وكانEا قEدر ارتEدا عEن ا$سE"م، حبسEھما فEي بيEوت بعEض 
  . )٣(أصحابه ثم أطلق سراحھا

  : المسجد النبوي - ٣
النخيل، وأعمدته مEن  مبنياً من اللبن، وكان سقفه من سعف د النبي صلى هللا عليه وسلمكان المسجد في عھ

، وقEد تميEز المسEجد )٤(جذوعھا، وكEان طEول المسEجد حEوالي سEتين متEراً وعرضEه حEوالي خمسEة وأربعEين متEراً 
وفيEه تEؤدى العبEادات النبوي بأنه مجمع الناس وملتقاھم، فيه يقدم الغذاء الفكري والروحي والتوجيEه ا.جتمEاعي، 

  .ومنه تسير الجيوش الى الجھاد ومكان للتشاور في كل صغيرة وكبيرة تھم ا.مة وتغرس الفضائل
الحنفي ث"ثEة أيEام  )٥(ثمامة بن أثال) صلى هللا عليه وسلم  (في ھذا المسجد، وفي بعض أطرافه حبس النبي

أراد بحبس ثمامة في المسجد أن يجعلEه )  عليه وسلم صلى هللا(وكان المسلمون قد أمسكوه أسيراً، ويبدو أن النبي 
فيمEEا يسEEمى فEEي عصEEرنا بEEدار ا.صEE"ح والتقEEويم، ويعرفEEه علEEى نظEEام المسEEلمين العEEام وعبEEاداتھم وأخ"قھEEم 
ا.جتماعية، وبخاصة أن ثمامة زعيم في قومه، ففي إس"مه كسب كبير للمسلمين، وقد كان ذلEك بعEد ثE"ث ليEال، 

) صEEلى هللا عليEEه وسEEلم(روى أن خيEEل رسEEول هللا ، وإلEEى ا$سEE"م وأعلEEن و.ءه � ولرسEEولهحيEEث تحEEول ثمامEEة 
صEلى هللا عليEه  ( أمسكت برجل من نجـد، فEأتي بEه إلEى المسEجد وربEط فEي سEارية مEن سEواريه، فلمEا دخEل النبEي

أحسنوا إساره، فكان يقدم أعرفتم من ھذا؟ إنه ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، : المسجد ورآه، قال 8صحابه ) وسلم
( ليشـرب من لبنھا، وظEـل كEذلك ث"ثEة أيEام، والنبEي ) صلى هللا عليه وسلم (له الطعام ويؤتى له بناقة رسـول هللا 

يمـر به ويكلمه ويحاوره، ثم أطلق سراحه، فعمـد ثمامة إلEى حديقEة قEـرب المسEجد فاغتسEل  )صلى هللا عليه وسلم
   .  )٦(ثم أعـلن إس"مه

جنEدياً مEن جنEود المسEلمين، لكنEه ارتكEب  وفي المسجد النبEوي أيضEاً حEبس أبEو لبابEة رفاعEة بEن عبدالمنEذر وكEان
  .مخالفة مسلكية نظامية، حينما أفشى سر المسلمين

روى أن أبEا لبابEة رفاعEEة بEن عبدالمنEEذر كEان حليEEف يھEود بنEي قريظEEة، فطلبEوه .ستشEEارته عقEب غEEدرھم  
الرجEال، وجھEش إليEه بالمسلمين في معركة ا8حزاب، فأرسله النبي صلى هللا عليEه وسEلم فلمEا رآه القEوم قEام إليEه 

: أينزلEون علEى حكEم محمEد؟ قEال: النساء والصبيان يبكون في وجھه، لمحاصرة النبي لھم، فرق لھEم، فاستشEاروه
ثم عرف أنه خان هللا ورسوله، فEانطلق حتEى ربEط نفسEه فEي المسEجد إلEى عمEود . نعم، وأشار إلى حلقة، إنه الذبح

 علي مما صنعت، فأقام مرتبطاً عشEرين ليلEة، ولEم يقبEل رسEول هللا . أبرح مكاني حتى يتوب هللا: من عمده قائ"ً 
َوآَخُروَن اْعتََرفEُوْا بEُِذنُوبِِھْم َخلَطEُوْا َعَمE"ً َصEالِحاً َوآَخEَر {أن يطـلقه حتى يكون هللا ھو الذي يعذره، ثم نزلت ا~ية 

                                                 
  . ٢٩٩/ ٢ابن ھشام ، السيرة النبوية ، )١(
 . ٤/١٢٦؛ ابن كثير،البداية والنھاية  ١٨، ص )١٩٣٢القاھرة ، (،كتاب الخراج، )ه١٨٢ت(ابراھيم بن يعقوب   )٢(
  .٨/٣٢الشوكاني ، نيل ا8وطار ،  )٣(
  .٦٣ـ  ٥٧، ص)  ١٩٦٣،  القاھرة( والنشر ،  للطباعة العربية الشركةحسين ، المساجد ،  مؤنس ،  )٤(
أبن عبد البر ، يوسف بن . ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يروبع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم)٥(

بيروت،  (ة ا.صحاب ، تحقيـــق علي محمد البجــاوي ،دار الجيــــل ،ا.ستيعاب في معرف ، )ھـ٤٦٣ت (عبد هللا بن محمد النمري 
   .١/٦٤ ،)م١٩٩٢/ھـ١٤١٢

  .  ٤٠٦/ ٥عبدالرزاق ، المصنف،   )٦(
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، فـحـلّه النبي صلى هللا عليEه وسEلم عEـند خروجEـه لصE"ة  )١(}ِحيٌم َسيِّئاً َعَسى ّهللاُ أَن يَتُوَب َعلَْيِھْم إِنَّ ّهللاَ َغفُوٌر رَّ 
  . )٢(الفجـر

وھكذا كانت ھذه الحادثة أول ـ مايمكن أن يطلق عليه ـ حبس عسكري لجندي مسEلم بسEبب مخالفEة مسEلكية 
ة وقعEت لنظام الجيش وإفشاء أسراره ھذا، وقد تكررت حوادث الحبس العسكري بسبب مخالفات مسلكية وتنظيمي

وربطھEم ) صEلى هللا عليEه وسEلم(من جنود مسلمين، كتخلف بعضھم عن فريضة الجھاد في غزوة تبوك مع النبي 
  . )٣(أنفسھم بأعمدة المسجد النبوي

، مEارس الحEبس كعقوبEة تعزيريEة او ) صEلى هللا عليEه وسEلم ( مما تقدم يمكننEا ان نسEتخلص ان الرسEول 
حبسEاً او مكانEاً معينEاً بذاتEه بEل اسEتخدام امEاكن عEدة لتنفيEذ عقوبEة ) عليEه وسEلم صEلى هللا ( لتھمة ، وانه لEم يتخEذ 

  . الحبس منھا البيوت او المساجد 
ولقد اتسمت المعاملة التي عومEل بھEا المحبوسEون بالرحمEة  وا.نسEانية حيEث وفEر لھEم الطعEام والشEراب 

ذلك عندما خص النسEاء  )٤(م تصنيف المحبوسيننظا) صلى هللا عليه وسلم ( واللباس المناسب ، وقد عرف ايامه 
  . النساء في مكان خاص بھم كما مر بنا 

  الحبس في عصر الخلفاء الراشدين:ثالثاً 
شھدت السجون تطوراً ملحوظEاً فEي عھEد الخلفEاء الراشEدين حيEث عEرف الحEبس كمؤسسEة عقابيEة اعEدت 

  . جلھا وسوف نوضح ذلك بما يأتي خصيصاً لھذه الغاية مع التفاوت في حجمھا وا.غراض التي انشئت من ا
  ) :رضى هللا عنه ( ر الصديق كالحبس في عصر الخليفة ابي ب: او.ً 

لدى التنقيب في الكثير من كتب التراث لم نعثEر علEى ايEة حادثEة ادت بصEاحبھا الEى السEجن فEي عھEد ابEي 
صلى هللا عليه ( عليھا ايام الرسول ويبدو ان وضع السجون كان امتداداً للحالة التي كانت ) رضى هللا عنه ( بكر 

الحبس الشرعي ليس ھو في مكان ضيق وانما تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه : " ، حيث كان) وسلم 
صEلى هللا ( سواء كان في بيت او مسجد وكان يتولى نفس الخصم او وكيله عليه ، م"زمته له ، ولھذا سماه النبي 

وابEي بكEر ولEم يكEن لEه ) صلى هللا عليه وسEلم ( كان ھو الحبس على عھد رسول هللا وھذا ... اسيراً ) عليه وسلم 
  .  )٥("محبس معد يحبس الخصوم 

رضEى هللا (بكEر  ووخليفتEه ابE) صلى هللا عليEه وسEلم ( وعلى ذلك يمكننا ان نقول ان عھد الرسول الكريم 
حبسEاً علEى الEرغم مEن الحEوادث )  عنEه رضEى هللا( بكEر  ويوصEف بأنEه مجتمEع بE" سEجون ، فلEم يتخEذ ابE) عنه 

الجسام التي وقعت في عصره فقد ارتدت بعض القبائل عن دينھم ، واستطاع ان يواجھھا ويقضي على فتنة الردة 
اتخEاذه حبسEاً انكEاره لھEذا النEوع مEن العقوبEات لكنEه لEم تكEن عقوبEة اساسEية فEي عصEره فEالجرائم  م، و.يعني عEد

  .  لم نقف عليھا من خ"ل النصوص التأريخية في عھده تحت الحدود والقصاص الرئيسية التي كانت تندرج
   ) .رضى هللا عنه ( الحبس في عصر الخليفة عمر بن الخطاب : ثانياً 

ـE وھEو مEن اعظEم ) رضEى هللا عنEه ( اتسعت رقعة الدولة ا.سE"مية فEي عھEد الخليفEة عمEر بEن الخطEاب 
لمون المثل ا.على للحاكم العادل ـ وازداد عدد المسلمين الEذين دخلEوا فEي المس ايتخذھالتي الشخصيات ا.س"مية 

ا.س"م وكانت استجابة بعض ھؤ.ء ل"سE"م وتعاليمEه وادابEه بطيئEة ا.مEر الEذي ادى الEى ازديEاد المنكEرات فEي 
ھEا ھيبتھEا ويقEيم المجتمع ا.س"مي الواعد ، فكان على ادارة الدولEة ا.سE"مية ان تتخEذ مEن ا.جEراءات مEايحفظ ل

  . ربوعھا  نشر ا.من والس"مة والطمأنينة فيكيانھا وي
لھذه ا.سباب بات اتخاذ المؤسسات العقابية ضرورة فرضتھا ضEرورة اخEرى وعEي اقامEة حكEم هللا علEى 
الخEارجين عليEEه لھEEذا اصEEبح الحEEبس مEEن المؤسسEEات ال"زمEEة فEEي السياسEEة الشEEرعية فEEي عصEEر الخليفEEة عمEEر بEEن 

                                                 
 .  ١٠٢ ا~يةسورة التوبة ،  )١(
رفاعة : بة أبا لبا. ١١/١٣، ) ١٩٣٠بيروت ، (، جامع البيان في تفسير القرآن ،  )ه٣١٠ت(الطبري ، ابو جعفر محمد بن جبر)٢(

عز الدين  ابن ا.ثير ،.بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن ا8وس 
محمد ابراھيم البنا وآخرون ، التراث : ، اسد الغابة في معرفة الصحابة، تح) ھـ٦٣٠ت (ابي الحسن بن ابي الكرم محمد بن محمد 

  . ٣/٢٦٣ ،) ب"ت ومكان(شعب والعلوم لكل ال
 .  ١٠٣ـ  ١٠٢ابن القيم ، الطرق الحكمية ، ص  )٣(
  . ١/٣٠٠، ابن القيم ، الطرق الحكمية ، )٤(
 . ٢/٢٩٧ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ،  )٥(
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لھذا ان الحبس بمفھومه وصفته في بدايEة عصEره كEان غيEر بعيEد عمEا كEان عليEه فEي ) رضى هللا عنه ( الخطاب 
ذلEك داراً للسEجن فقEد جEاء فEي بعEض  دعصر صاحبيه حيث كان يحبس في المسجد والبيوت والدھاليز ثم اتخذ بع

ھEم وجعلھEا سEجناً يحEبس اشترى داراً من صفوان بEن اميEة باربعEة ا.ف در) رضى هللا عنه ( المصادر ان عمر 
  :ولھذا تنازع العلماء ، ھل يتخذ ا.مام حبساً على قولين . )١(فيھا  

و. لخليفته ابي بكEر ) صلى هللا عليه وسلم ( .يتخذ حبساً احتج بأنه لم يكن لرسول هللا : فمن قال :  �ولا
ي يسEمى الترسEيم ، او يEأمر غريمEه من بعده حبس ولكن يعوقه بمكEان مEن ا.مكنEة او يقEيم عليEه حافظEاً وھEو الEذ

التّضEييق علEى الّشEخص ، وتحديEد : ھEو  -كمEا يفھEم مEن كتEب الفقEه  -، والتّرسيم في اصEط"ح الفقھEاء بم"زمته 
  .حركته ، بحيث . يستطيع أن يذھب من مكان إلى آخر

  
شEراؤه دار وجعلھEا ) رضEى هللا عنEه ( له ان يتخذ حبساً احتج بفعل عمر بن الخطاب : ومن قال :  الثاني

سEاليب مماثلEة غيEر باان ا.عتEراف المنتEزع بEالقوة او) " رضEى هللا عنEه( وفي اثر منسوب الى عمEر  )٢(. سجناً 
  . )٣(" موثوق به 

.يEEزاد السEEارق فEEي القطEع علEEى قطEEع يEEده ورجلEEه ، وان : " قEال ) رضEEى هللا عنEEه ( ويEروى ان الفEEاروق 
  .)٤(" اني .ستحي من هللا ا. ادع له يداً يتنجي بھا ويتوضأ بھا للص"ة "  :وقال " سرق بعد ذلك استودع السجن 

انقش ـ أي زور ـ رجل يقال له معEن بEن زائEدة علEى خEاتم الخ"فEة فأصEاب مEا.ً :" ...  )٥(يذكر الب"ذري 
ا فنفEذ فيEه اذا اتEاك كتEابي ھEذ: من خراج الكوفة على عھد عمر ، فبلEغ ذلEك عمEر ، فكتEب الEى المغيEرة بEن شEعبة 

أمري وأطع رسولي ، فلما صلى المغيرة العصر ، واخEذ النEاس مجالسEھم ، خEرج ومعEه رسEول عمEر ، فاشEرأب 
ان امير المؤمنين امرني ان اطيع امرك فيه ، فمرني : الناس ينظرون اليه حتى وقف على معن ، ثم قال للرسول 

احبسEه : معEن وجبEذھا جبEذاً شEديداً ثEم قEال للمغيEرة ادع لي بجامعة ، فجعلھEا فEي عنEق : بما شئت ، فقال الرسول 
حتEى قEدم علEى عمEر تائبEاً ، ... مئذ من قصب ، فھرب لEي"ً وحتي يأتيك امر امير المؤمنين ، ففعل وكان السجن ي

  " . فضربه عمر وحبسه فكان في الحبس ماشاء هللا ، ثم ارغمه على دفع شيء من المال وخلى سبيله 
سجن صبيغاً التميمي على سؤاله عن الذاريات والمرس"ت ) رضى هللا عنه ( اب وثبت ان عمر بن الخط

فقة فEي ذلEك ، وضEربه مEرة بعEد مEرة ونفEاه الEى العEراق وقيEل الEى البصEرة وكتEب ان توالنازعات وامر الناس بال
شيئاً ، فكتEب .يجالسه احد ، ثم حلف صبيغ .بي موسى ا.شعري با.يمان المغلظة مايجد في نفسه مما كان يجد 

  .)٦(الى الخليفة فعفا عنه 
( من الشعراء المخضرمين كان من المعاقرين للخمر ، عاقبه عليھا عمر بن الخطاب   وابو محجن الثقفي

( مراراً فلم ينته فنفاه الى جزيرة وفي الطريق ھرب من الحEرس والتحEق بسEعد بEن ابEي وقEاص ) رضى هللا عنه 
جEم يEوم القادسEية ، وبلEغ عمEر خبEره ، فكتEب الEى سEعد بحبسEه فحبسEه ، سEأل ابEو وھو يقاتEل الع) رضى هللا عنه 

وتحEل قيEده ليقاتEل الفEرس الEوثنيين وعاھEدھا لEئن سEلم ) رضى هللا عنEه ( محجن امرأة سعد ان تعطيه فرس سعد 
وأخبEر )  عنEه رضEى هللا( يعود الى سجنه ، فقبلت فقاتل فأبلى ب"ء حسنا الى الليل ثم عاد الى حبسه فعلم به سعد 

                                                 
بيروت، (الكتب العلمية ،  دار ، المغني ،)  ھ٦٣٠ت(ابو محمد عبدهللا احمد  ؛ ابن قدامة ، ١٠٣ابن القيم ، الطرق الحكيمة ، ص )١(

(  ، دار الفكر ،  احمد محمد شاكر : ، المحلى ، تح )   ه ٤٥٦ت (؛ ابن حزم ، ابو محمد علي بن احمد ٤/٢٥٧،)  ١٩٧٢،  لبنان
 .  ٨/١٧١، ) ت . ، ب" لبنان –بيروت 

عظ وا.عتبار بذكر الخطط وا~ثار ، دار ، الخطط المقريزية المسماة بالموا) ھـ ٨٤٥ت(المقريزي ، ابو العباس احمد بن علي  )٢(
 .  ٢/١٨٧، ) ت . بيروت ، د( احياء العلوم ، 

 . ١٧٥ابو يوسف ، الخراج ، ص )٣(
. بيروت ، ب"(عبدالعزيز مصطفى المراغي ، عالم الكتب ، : ، اخبار القضاة ، تح  )ھـ ٣٠٦ت(وكيع ، ابو بكر محمد بن خلف )٤(

 .  ٢١٠/ ٣، ) ت 
ص"ح الدين المنجد ، دار طباعة . د: نشره ووضع م"حقه  فتوح البلدان ،،  )ھـ ٢٧٩ت( ، احمد بن يحيى بن جابر الب"ذري  )٥(

 .  ٤٤٨ص  ، )  ١٩٥٦القاھرة ، ( مكتبة النھضة العربية ، 
سEم علEي بEن ابEن عسEاكر، ابEو القا؛ صبيغ بن شريك من بني عسيل ابن عمرو بن يربوع بEن حنظلEة التميمEي اليربEوعي البصEري)٦(

ابن طE"ع ، اقضEية الرسEول ، ؛  ٨-٤/ ٣٣، ) ١٩٨١دمشق، ( ، تاريخ دمشق، المجمع العلمي العربي السوري)ھـ٥٧١ت (الحسن 
 . ٩٥، ص  ١٩٨٢محمد ا.عظمي ، دار الكتاب اللبناني ، : تح
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  :)١(بقصته فعفا عنه ، ومما قال وھو في الحبس وكان يسمع باخبار القتال ) رضى هللا عنه ( امير المؤمنين عمر 
  كفى حزناً ان تردى الخيل بالقنا      واترك مشدوداً علي وثاقي

  اذا قمت عناني الحديد وغلقت        مصاريع دوني .تجيب المناديا
  بعھده              لئن فرجت ا. ازور الحوانيا و� عھد .اخيس 

الحطيئة في سجن المدينEة لھجائEه الزبرقEان بEن بEدر فجعEل فEي نقيEر فEي بئEر ) رضى هللا عنه (كما حبس 
  :والنقير ھو مانقر من حجر او خشب ونحوھما وبعد ان شكا للخليفة حاله بقوله 

  ماء و. شجر زغب الحواصل .           ماذا تقول .فراخ بذي مرخ 
  فأغفر عليك س"م هللا يا عمر           القيت كاسبھم في قعر مظلمة

  . )٢(اتى به من السجن وعفا عنه على ان .يعود الى  الھجاء ثانية )رضى هللا عنه(قيل ان عمراً 
قEد نقلEت نقلEة نوعيEة حيEث لEم يعEد السEجن مEن ) رضEى هللا عنEه ( وھكذا نرى ان السجون في عھEد عمEر 

ب وألغيت عملية التعويق في المسجد وأضحى السجن مؤسسة رسمية بناء خاصاً ملكاً للدولة ، دفع ثمنه مEن القص
  . ا.موال العامة ولمصلحة ا.مة 

  ) :رضى هللا عنه ( الحبس في عصر عثمان بن عفان :ثالثاً 
الخارجين على حكم  على نھج سابقه في حبس المذنبيين) رضى هللا عنه (  عثمان بن عفان استمر الخليفة

هللا سبحانه وتعالى ونظامه وب" شك ان اوضاع السجون فEي عصEره كانEت اسEتمرار لمEن سEبقه فھEو بEذلك يكEون 
مEارس العقوبEة بEالحبس ) رضEى هللا عنEه (وارثاً لجميع مؤسسات الدولة التي وضع نواتھا وأسسھا اصEحابه وانEه

  . )٣() رضى هللا عنه (في سجن المدينة الذي اشتراه عمر
جماعة ضجوا عليه بعد ان رفضوا بيع منازلھم لتوسيع المسجد الحرام فأمر ) رضى هللا عنه ( كما حبس 

  . )٤(بھم الى السجن 
كان رجE"ً بEذياً كثيEر الشEر ، وكEان بالمدينEة يركEب  من سكان الكوفة ذكر ان ضابئ بن الحارث البرجمي

فاعتذر بضعف بصره ) رضى هللا عنه ( فرفع الى عثمان فرساً وكان ضعيف البصر فوطئ الفرس صبياً فقتله ، 
وقيل انه حبسه الخليفة مEرة اخEرى لھجائEه . )٥(، وقال لم أره ولم اعمده ، فحبسه الخليفة ماحبسه ثم اطلق سراحه 

الشاعر عبدالرحمن بEن حنبEل ) رضى هللا عنه (  عثمان بن عفان كما حبس الخليفة .)٦(بني نھشل وعرض بأمھم 
في سجن القموص بخيبر لھجائه له .نه اعطى مEروان بEن الحكEم اكثEر ممEا يسEتحق مEن فEيء افريقيEا  ،  الجمحي

  :يصف حاله في السجن قائ"ً ) رضى هللا عنه ( فكتب الجمحي شعراً ناشد فيه ا.مام علياً 
  أبا حسن غ" شديداً اكابده     الى هللا اشكو . الى الناس ماعدا 

  جوانب قبر اعمق اللحد .حده         بخيبر في قعر القموص كأنھا 
  قتلت فمن للحق ان مات ناشده        ان قلت حقا او نشدت امانة 

                                                 
ر بن عوف بن عقدة بن غيرة بن أبو محجن الثقفي الشاعر المشھور مختلف في اسمه فقيل ھو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمي)١(

. عوف بن ثقيف وقيل اسمه كنيته وكنيته أبو عبيد وقيل اسمه مالك وقيل اسمه عبد هللا وأمه كنود بنت عبد هللا بن عبد شمس 
محمد محي الدين ، المكتبة ا.س"مية : مروج الذھب ومعادن الجوھر ، تح ) ھـ ٣٤٦ت( المسعودي ، ابي الحسن على بن الحسين 

  . ٣/٥٨٤الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،:؛ ينظر ٣/٥٨،)ت . بيروت ، ب" ( ،
، )  ت . بيروت، ب"( ؛ الحلفي ، عبدالعزيز ، ادباء السجون ، طبعة دار عالم الكتب،  ٨/٩٧ابن كثير ، البداية والنھاية ،  )٢(

س بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن الحطيئة الشاعر اسمه جرول بن أو .٣/١٤؛ الشالجي ، موسوعة العذاب ، ٤٠ص
اما الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بھدلة بن . غالب بن قطيعة بن عبس العبسي الشاعر المشھور يكنى أبا مليكة 

 .عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي يكنى أبا عياش 
 . ٤/٤٠٢الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،  )٣(
 .  ٤/٢٥١،  المصدر نفسه )٤(
القاھرة ، (، طبقات فحول الشعراء ، قراءة وشرح محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، ) ھـ ٢٣١ت(الجمحي ، محمد بن س"م  )٥(

 .  ٨٤، ) ت . ب" 
ابن قتيبة ، الشعر ؛ ٢١٩/ ١، )   ١٩٠٥بغداد ، مطبعة بريل ـ ليدن ( البصري ،ابو عبيدة ، كتاب النقائض ، مكتبة المثنى ،  )٦(

 .  ١/٢٦٧،)  ١٩٨٠بيروت ، ( والشعراء ، دار الثقافة ، 
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  .  )١(الخليفة فأطلقه من السجن ) رضى هللا عنه ( فكلم فيه ا.مام علي 
لEEك ا.غE"ل كانEت ثقيلEEة ممEا تقEدم مEن شEEعر الجمحEي يتبEين لنEEا انEه كEان موثقEاً بEEا.غ"ل داخEل السEجن وت

وشديدة ، فض"ً عن الوحشة في قعر القموص وكأنھا اشارة الى وجود اقبية او سEراديب تحEت ا.رض فEي داخEل 
  . ذلك الحصن 

  ) :رضى هللا عنه( الحبس في عصر الخليفة علي بن ابي طالب :  رابعاً 
من اصعب الحقب فEي تEاريخ الدولEة )  رضى هللا( التي آلت فيھا مقاليد الحكم الى الخليفة علي  لحقبةتعد ا

ا.س"مية فھي حقبة مضطربة وغير مستقرة على الصعد كافة و.سيما السياسية منھا ، فكثرة الشEغب والعصEيان 
يEEولي اھميEEة للسEEجون فھEEو اول مEEن قEEام ) رضEEى هللا عنEEه (وظھEEور الخ"فEEات علEEى الخ"فEEة ، جعEEل الخليفEEة علEEي 

قد اتخذ الكوفة من ارض العراق مقراً له وسماه نافعاً فبناؤه كان من القصب ممEا بانشاء بناء خاص ليكون سجناً و
  :)٢(جعل المحبوسون يھربون منه ثم بني سجناً من طين وحجارة سماه مخيساً وقال فيه 

  بنيت بعد نافع مخيسا     اما تراني كيساً مكيساً 
  وامينا كيسا            حصناً حصيناً 

   وامير كيسا        بابا سديدا
اطلب : قد كفل بنفس رجل فحبسه ، وقال له ) رضى هللا عنه ( وقيل جيء برجل الى امير المؤمنين علي 

 )٣(صاحبك ، أي تكفل شخص باحضار آخر ، ولم يحضره في الوقت المعين فحبس الكفيل حتى يحضر المكفEول 
غ بEن ضEرار ا.زدي وھEو قبض علEى ا.صEبمالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي المعروف با8شتروورد ان 

من شعراء اھل الشام فأخذه اسيراً وشد وثاقه وألقEاه عنEد اصEحابه ينتظEر بEه الصEباح ليقتلEه فEأيقن ا.صEبغ بالقتEل 
  :فأخذ ينشد 

  على الناس .يأتيھم بنھار     ح سرمدا بأ. ليت ھذا الليل اص
  وفي الصبح قتلي او فكاك اساري     فيا ليل اطبق ان في الليل راحة 

  أبى هللا ان اخشى ومالك جاري     اخشى ولي في القوم رحم قريبة أ
  . )٤(الذي عفا عنه وأطلق سراحه ) رضى هللا عنه ( فسمعه ا.شتر واخذه الى خليفة المسلمين علي 

" ھEEو اول مEEن أجEEرى علEEى اھEEل السEEجون ) رضEEى هللا عنEEه ( بEEن ابEEي طالEEب  علEEي الخليفEEةوقEEد ورد ان 
بالشام  )رضى هللا عنه ( ھم وكسوتھم في الشتاء والصيف وذلك بالعراق ثم فعله معاويةمايقوتھم في طعامھم وآدم

  .)٥(" والخلفاء من بعده 
وھكذا نرى ان اوضاع السEجون تطEورت تEدريجياً فبينمEا كانEت عمليEة السEجن تEتم فEي المسEجد علEى ايEام 

الى شراء دار لتكون سEجناً ) هللا عنه رضى ( تطورت في عھد الخليفة الفاروق ) صلى هللا عليه وسلم ( الرسول 
قطEع الطEين وھEي  اقام سجناً من القصب ثم ھدمه واقام اخر مEن المEدر) رضى هللا عنه ( علي  الخليفة، وفي ايام 

  .  اليابس
كما ان الخدمات ال"زمة كانت مؤمنة للمسEاجين ، فEان كEان للمسEجون مEال انفEق عليEه مEن مالEه ، وان لEم 

يحEبس عEنھم شEره وينفEق ) :" رضى هللا عنه ( علي  الخليفةليه من بيت مال المسلمين ، وقال يكن له مال انفق ع
اما أماكن حبس العسكريين بعد العھد النبوي ، فمن الثابت أنEه لمEا كثEر النEاس فEي عھEد . )٦(" عليه من بيت مالھم 

لEEى بعEEض فEEي المعاملEEة، عمEEر بEEن الخطEEاب رضEEي هللا عنEEه وكثEEرت الجEEرائم والمخالفEEات واشEEتد بعEEض النEEاس ع

                                                 
علي محمد البجاوي ، دار نھضة مصر : ، ا.صابة في تمميز الصحابة ، تح)ھـ ٨٥٢ت(ابن حجر العسق"ني ، احمد بن علي  )١(

 .  ٤٥ون ، ص؛ الحلفي ، ادباء السج ٢/٣٩٥، )   ١٩٧٠القاھرة ، ( للطباعة والنشر ، 
( ، المحكم والمحيط ا.عظم في اللغة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، )  ھـ٤٥٨ت (ابن سيدة ، ابن سيدة ، علي بن اسماعيل  )٢(

 .  ١٠الحلفي ، ادباء السجون ، ص؛   ٩٣/ ١٢، ) م ١٩٥٨القاھرة ، 
 . ٦/٣٤٨، )  ١٩٨٢روت ، بي( مغنية ، محمد جواد ، فقه ا.مام جعفر الصادق ، دار الجواد ،  )٣(

محمد ابو الفضل ابراھيم ، دار احياء : ، شرح نھج الب"غة ، تح ) ھـ ٦٥٦ت( ابن ابي الحديد ، عز الدين ابي عامر المدائني  )٤(
 .  ٨/١٠١) ت . بيروت ، ب" ( التراث العربي ،

 .  ١٤٩ابو يوسف ، الخراج ، ص )٥(
 . ١٥٠المصدر نفسه ، ص  )٦(
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داراً بمكة ليحبس فيھEا، وقEد اشEتراھا لEه عاملEه علEى  ) رضى هللا عنه(وحدثت الحاجة إلى سجن دائم، ابتاع عمر
  . )١(مكة ، وكان موقعھا خلف دار الندوة، وكانت ھذه الدار أول مكان يخصص للسجن في التاريخ ا$س"مي

عراق والشام ومن ذلك بناء علي رضEي هللا عنEه سEجناً ثم اتخذت أماكن أخرى خصصت للسجن في ب"د ال
، ويغلEب علEى الظEن أنEه كEان يفEرق فيھEا بEين السEجناء المEدنيين والعسEكريين ، ومEن )٢(في الكوفة، ثم في البصرة

الحبس العسكري ماروي أن أبا محجن الثقفي كان جندياً في جيش القادسية، فشEرب الخمEر وامتEدحھا بEين عسEكر 
  )٣(.اص، فحبسه أمير الجيش سعد في سجن ملحق بقصرهسعد بن أبي وق

  
          

  
  الخاتمة  

مما تقدم يمكننا القول ان عقوبة الحبس التي وضعھا ا.س"م عقوبة تعزيرية قد طبقت الى جانب عقوبEات 
 جرائم الحدود والقصEاص تطبيقEاً علEى احسEن وادق وأتEم مEايكون التطبيEق ووضEعت لھEا تنظيماتھEا ومEاينبغي ان

يتEEوافر فيھEEا مEEن رعايEEة المسEEجونين مEEن طعEEام وشEEراب وملEEبس وحسEEن رعايEEة ومايترتEEب مEEن واجبEEات الرعايEEة 
والعناية بالمحبوس وا.شراف عليھم اكان ذلك بشكل مباشEر او عEن طريEق اعوانEه مEن المحتسEبين او القضEاة او 

ذا يعبر عن مدى التقEدم التEي وصEلت الوزراء فدل ذلك على عظمة ھذه ا.مة وتراثھا الخالد في مكوناتھا كافة وھ
إن ا$سE"م وھEو يشEرع العقوبEة جEزاء للجريمEة لEم يكEن ليھEدر الكرامEة .اليه الحضارة ا.س"مية في مEدة وجيEزة 

ويظھر ھEذا المعنEى مEن خE"ل كEون . ا~دمية التي ھي من أبرز مظاھر حفاوة ا$س"م با$نسان ، وإع"ء منزلته 
ا$نسEEان بالعقEEل ، وا$رادة ، ورسEEم لEEه معEEالم الطريEEق ، وھEEداه إلEEى طريEEق الحEEق  الحEEق سEEبحانه وتعEEالى قEEد كEEرم

والھدى وأنذره سلوك سبيل الشر والض"ل ، ومّكنه من العمل ، وفي ذلك دحض للشبھات وا.فتراءات التEي دأب 
تحمEل فEي طياتھEا  أعداء ا$س"م والجEاھلون بحقيقتEه علEى إثارتھEا لتشEويه حقيقEة ا$سE"م النيEرة ، وأحكامEه التEي

وأجمEع العلمEاء علEى أن السEجن مEن العقوبEات التEي شEرعھا هللا تبEارك .معاني السعادة والص"ح للبشEرية جمعEاء 
إصE"ح الجEاني وتأديبEه ، : وأن اقامة عقوبة السEجن ) .صلى هللا عليه وسلم (وتعالى ووردت في سنَّة المصطفى 

  . وتطھير المجتمع وتھذيبه . التشھي والھوى 
  قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكريم
محمEد : ، اسد الغابة في معرفة الصحابة، تEح) ھـ٦٣٠ت (ابن ا.ثير ، عز الدين ابي الحسن بن ابي الكرم محمد بن محمد  �

  )ب"ت ومكان(ابراھيم البنا وآخرون ، التراث والعلوم لكل الشعب 
 ).١٩٣٢ھرة ، القا(، كتاب الخراج ، ) ھـ ١٨٢ت(ابراھيم بن يعقوب  �
محمEد ابEو الفضEل ابEراھيم ، دار : ، شرح نھEج الب"غEة ، تEح ) ھـ ٦٥٦ت( ابن ابي الحديد ، عز الدين ابي عامر المدائني  �

 ) . ت . بيروت ، ب" ( احياء التراث العربي ،
ة ، مطبعEة السEنة ، الطEرق الحكيمEة فEي السياسEة الشEرعي) ھEـ ٧٥١ت(ابن القيم الجوزيEة ، ابEو عبEدهللا محمEد بEن ابEي بكEر �

 . ھـ ١٣٧٢المحمدية ، 
عامر الجEزار وأنEور البEاز ،  دار الجيEل ، :  مجموع الفتاوي، تح ، )  ه ٧٢٨ت ( تقي الدين احمد بن عبدالحليمابن تيمية ،  �

  .م ١٩٩٧الطبعة ا8ولى ، 
  .) ت. "بيروت ، ب(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر): ھـ ٨٥٢ت(ابن حجر العسق"ني  �
علEي محمEد البجEاوي ، دار نھضEة : ، ا.صابة في تمميEز الصEحابة ، تEح)ھـ ٨٥٢ت(ابن حجر العسق"ني ، احمد بن علي  �

  )   ١٩٧٠القاھرة ، ( مصر للطباعة والنشر ، 
. ، بE" لبنEان –روت بيE(، دار الفكEر ،  احمد محمد شاكر : ، المحلى ، تح )   ه ٤٥٦ت (ابن حزم ، ابو محمد علي بن احمد �

 ) .ت 
، المحكEم والمحEيط ا.عظEم فEي اللغEة ، مطبعEة مصEطفى البEابي )  ھEـ٤٥٨ت (ابن سEيدة ، ابEن سEيدة ، علEي بEن اسEماعيل  �

 . )م ١٩٥٨القاھرة ، ( الحلبي ، 
   ١٩٨٢محمد ا.عظمي ، دار الكتاب اللبناني ، : ابن ط"ع ، اقضية الرسول ، تح �

                                                 
  .  ٢٩٩/  ١، التراتيب ا$دارية الكتاني  )١(
 . ٣٠٠/ ١المصدر نفسه ،   )٢(
    . ١٧٤/ ٤ابن حجر ، ا$صابة ،  )٣(
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  )١٩٨١دمشق، ( ، تاريخ دمشق، المجمع العلمي العربي السوري)ھـ٥٧١ت (ي بن الحسن ابن عساكر، ابو القاسم عل �
،  ا.ستيعاب في معرفة ا.صحاب ، تحقيـــق علي محمد )ھـ٤٦٣ت (أبن عبد البر ، يوسف بن عبد هللا بن محمد النمري  �

  ).م١٩٩٢/ھـ١٤١٢بيروت، ( البجــاوي ،دار الجيــــل ،
 ) .  ١٩٨٠بيروت ، ( ء ، دار الثقافة ، ابن قتيبة ، الشعر والشعرا �
  )  ١٩٧٢،  بيروت، لبنان(دار الكتب العلمية ،  ، المغني ،)  ھ٦٣٠ت(ابو محمد عبدهللا احمد  ابن قدامة ، �
 .)  ١٩٧٧بيروت ، (، البداية والنھاية ، مكتبة المعارف ، )ھـ ٧٧٤ت( بن كثير ، ابو الفداء اسماعيلا �
  ت . محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت  ب" : ، سنن، تح ) ھـ ٢٧٥(و عبدهللا القزوينيابن ماجة ، محمد بن يزيد أب �
بيEروت ، (، لسEان العEرب ، دار إحيEاء التEراث العربEي ، ) ھEـ ٧١١ت(ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظEور ا.فريقEي  �

 ) .ھـ١٤١٣
مصEطفى السEقا ، ابEراھيم ا.بيEاري وعبEدالحفيظ : ويEة ، تEح ، السEيرة النب)  ھEـ ٢١٨ت(ابن ھشام ،ابو محمد بن عبدالملك  �

  ) ١٩٥٦القاھرة ،(الشلبي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 
  ) .م ١٩٧٩بيروت ،  (لنشر ،لعبدالس"م ھارون ، دار الفكر : ابو الحسن محمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة، تح  �
 .) ت . القاھرة ، ب"( ، مسند ، مؤسسة قرطبة،) ھـ ٢٤١( احمد، ابن حنبل أبو عبدهللا الشيباني �
  )   ١٩٠٥بغداد ، مطبعة بريل ـ ليدن ( البصري ،ابو عبيدة ، كتاب النقائض ، مكتبة المثنى ،  �
صE"ح الEدين المنجEد ، دار . د: نشEره ووضEع م"حقEه  فتوح البلEدان ،،  )ھـ ٢٧٩ت( الب"ذري ، احمد بن يحيى بن جابر  �

 ) . ١٩٥٦القاھرة ، ( النھضة العربية ، طباعة مكتبة 
دار إحيEاء التEراث العربEي  : أحمEد محمEد شEاكر وآخEرون ، الناشEر : تEح ، السEنن ، ) ھEـ ٢٧٩(محمEد بEن عيسEىالترمذي،  �

 .) ت . بيروت ، ب"(،
  ) ١٩٧٨دار صادر ، بيروت ، (عبود الشالجي، : التنوخي ،ابو العلي المحسن بن علي ،  الفرج بعد الشدة ، تح  �
( ، طبقات فحول الشعراء ، قراءة وشEرح محمEود محمEد شEاكر ، مطبعEة المEدني ، ) ھـ ٢٣١ت(الجمحي ، محمد بن س"م  �

 ) .ت . القاھرة ، ب" 
  ت . ، ب" الكتاب العربي دار الدارمي، سنن ،) ھـ ٢٨٠ت(سعيد بن عثمان الدارمي، �
القEاھرة ، (عروس من جواھر القاموس ، المطبعEة الخيريEة ، ، تاج ال)  ھـ  ١٢٠٥ت ( الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني  �

 ).م ١٨٨٩
، نيل ا.وطار بشرح منتقى ا.خبار في احاديEث سEيد ا.خيEار ، مطبعEة ) ھـ١٢٥٥ت(الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  �

  .) ت . مصر ، ب" ( مصطفى البابي الحلبي ، 
  ).  ١٩٣٠بيروت ، (لبيان في تفسير القرآن ، ، جامع ا )  ھـ ٣١٠(الطبري ، ابو جعفر محمد بن جبر �
  .) م ١٩٨٧ھـ  ١٤٠٧بيروت (، تاريخ الرسل والملوك، ، دار الكتب العلمية ،)  ھـ ٣١٠(الطبري، محمد بن جرير �
) م١٩٧٠بيروت ، (حبيب الرحمان ا8عظمي ، مطابع دار القلم ، : ، المصنف ، تح )   ه ٢١١ت ( عبد الرزاق الصنعاني  �

.  
  ) .ت . بيروت، ب"(، القاموس المحيط،المؤسسة العربية للطباعة والنشر،) ھـ ٧١٨ت(ابادي ، محمد بن يعقوب  الفيروز �
، بEدائع الصEناع فEي ترتيEب الشEرائع ، مطبعEة الجاليEة ، القEاھرة   ) ھEـ ٥٨٧ت(الكاساني ، ع"ء الدين ابي بكر بEن محمEود  �

  ) ت . بيروت ، ب"(، دار احياء التراث العربي ، ) التراتيب ا.دارية (  الكتاني ، عبدالحي ، نظام الحكومة النبوية المسمى
دار إحياء التEراث : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : ، صحيح مسلم ، تح)  ھـ ٢٧٦ت(مسلم ،الحجاج بن مسلم النيسابوري �

 ) .ت . بيروت  ، ب" ( العربي ،  
محمEد محEي الEدين ، المكتبEة : مروج الذھب ومعادن الجوھر ، تح ) ھـ ٣٤٦ت( المسعودي ، ابي الحسن على بن الحسين  �

  )ت . بيروت ، ب" (ا.س"مية ، 
، الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ وا.عتبار بEذكر الخطEط وا~ثEار ) ھـ ٨٤٥ت(المقريزي ، ابو العباس احمد بن علي  �

 ) . ت . بيروت ، د( ، دار احياء العلوم ، 
بيEروت ( عبدالعزيز مصطفى المراغي ، عالم الكتب ، : ، اخبار القضاة ، تح  )ھـ ٣٠٦ت(مد بن خلفوكيع ، ابو بكر مح �

 ) . ت . ، ب"
 : المراجع الثانوية 

 ) .  ھـ ١٣٨٩القاھرة ، (ابو المعاطي،النظام العقابي ا.س"مي،مؤسسة الحلبي وشركاءه،  �
 )  ت . بيروت، ب"( كتب، الحلفي ، عبدالعزيز ، ادباء السجون ، طبعة دار عالم ال �
( خضEEر ، عبEEدالفتاح ، تطEEور مفھEEوم السEEجون ووظيفتEEه ، بحEEث منشEEور ضEEمن مجموعEEة ابحEEاث النEEدوة العلميEEة ا.ولEEى ،  �

 )١٩٨٤الرياض ، 
 ) . ١٩٩٩القاھرة ، ( الشالجي ، عبود ، موسوعة العذاب ، الدار العربية ،  �
ليبيEا ، (وتقديم ،معن زيادة ورضوان السيد ، معھEد ا.نمEاء العربEي ،  فرانز روزنثال ، مفھوم الحرية في ا.س"م ، ترجمة �

١٩٧٣  . ( 
  )  ١٩٨٢بيروت ، ( مغنية ، محمد جواد ، فقه ا.مام جعفر الصادق ، دار الجواد ،  �
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   السجون في صدر ا�س#م

 م محمد سرحان العبدليخالد ھاش الدكتور

  ) .١٩٦٤القاھرة ، (موافي ،احمد ، الفقه المقارن بين الشريعة والقانون ، مطبعة مخيمر ،  �
  ) . ١٩٦٣القاھره ، ( ، الشركه العربيه للطباعه والنشر ،  مؤنس ، حسين ، المساجد �

                                                 
 
)ii(  ٣٢، ا~ية سورة المائدة. 
)iii(  ٣٣، ا~ية سورة المائدة. 
)iv(  ٩٣سورة النساء، ا~ية. 


