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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل
يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
مقاصد الشريعة في باب التزاحم وفي نظام العقوبات
وحقوق السجين في اإلسالم
()5

اس اتَاَُ ِف َر لَ ك ا َام
اَ فَظلااا نَِِااي َو الَ َق َِ ا ِ نَا َف ااوا ِما َان َح َولِا َ
اَ لَ ك ا َام َولَا َاو كَ َُا َ
قااال اهلل اعاااىل فَبِ َمااا َر َح َما ناة ِما َان الِنا ِاَ لَُِا َ
اَ فَااا ََ ك ََ ا َُا ك َم َو َ
ن ِ ()1
َ فَاتَا َونَ َل َََِى الَِ
َو َشا ِوَركه َم فِي األ ََم ِر فَِإ َذا ََ َزَم َ
من بصائر الُور في اآلية الشريفة:

الرحمة لِجميع تكويُا وتشريعا

البصاير األولااى( :الرحمااة) ،حسااب املساتفان ااان اليااة الغاريفة و هاا ،هااي ااا( (الحكماة) املنغا للتغاريعاا ايةياة مااا أاااا وراء عااا
ِِ
َ َ َِ َق ك ا َام )2(وقااال ََ تَ ا َ َرب ككا َام َََِااى نَا َف ِسا ِاَ
اَ َولِ ا ََلِ َ
اين ال ِ ن َما َان َرِحا َام َربا َ
التكااوين أيً ااد ققااد قااال اعاااىل َ و يَا َزالكااو َ كم َتتَِفا َ
ال نر َح َمةَ )3(ويف احلديث القدسايقل لعبادي لم أ ِقكم ألربح َِايكم و لكان لتربحاوا َِاي )4(وال يساتىن اان كلاال إال اان رقا ر اة
()5
ادوا لِما نكا ك وا ََ ََُك وِنا ك م لَ َك ِ
اذبكو َ .)6(
اهلل اعاىل مبأل اختياره ب ن ان ان الذين َ 
َ َ
استَ َحبوا ال ََع َمى َََِى الَ ك َدى وَ ول ََو كردوا ل ََع ك َ
والبحث عن كلال وعن ققه هذه الياا الكرمية و ها يستدعي نراسة استقلة.

ويف اليااة الغ اريفة ق ا ن ر ااة اهلل أنتجاات يف عااا التكااوين أن اكااون شااا لة الرسااول  النفسااية يف أصاال خلقتااه شااا لةد لين اةد فَبِ َمااا
ال َََِاى َشااََِِتِ َِ )7(ماا أنتجات
َ فَظلا نَِِي َو الَ َق َِ ِ نَا َف وا ِم َن َح َولِ َ
َ لَ ك َم َول ََو كَ َُ َ
َر َح َم نة ِم َن الِن َِ لَُِ َ
َ وقال اعااىل قك َل كَال يَا َع َم ك
استَاَُ ِف َر لَ ك َم َو َشا ِوَركه َم فِي األ ََم ِر و ها.
يف عا التغري( األواار الىنالثة فَا ََ ك ََ َُا ك َم َو َ
وقد ورن يف الرواياا أن الرسول ََ  ا َ ِ َذا فَا َق َد ال نرجل ِمن ِ َ وانَِِ ثََالثَةَ أَين نام سأ ََل ََ ََُك فَاِإ َ ََاا َ نَائِباا َد ََاا لَاَكِ وِ َ ََاا َ َش ِ
ااهدا
َ
َ
كَ َ َ
ادهك )8(ا( أن كلاال صاعب ااداد بال أصاعب اان الصاعب قا ن القائاد يتحمال اسا ولياا ىنا ة ارهقاة ،خاصاة إكا اان
َز َارهك َوِ َ ََا َ َم ِري ا ََ َ
هو النيب الذي اضطل( مبهمة الرسالة وإرساء نعائم نين اديد شاال ان اهة ،ومبهمة إنارة نولة قتية ان اهة ،ومبهماة قياانة اوياول للادقا
( )1سورة آل عمران آية .151
( )2سورة هون آية .111-118
( )3سورة األنعام آية .54
( )4إرشان القلوب ج 1ص.111
( )5سورة قصلت آية .17
( )6سورة األنعام آية .28
( )7سورة ايسراء آية .84
( )8اكارم األخالق (للطربسي) ص.11
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عن بيًة ايسالم ان اهة ثالىنة ،قكيف يسهل أن يتتب( الغخص اقة احلاضرين ويكتغف ان اب انهم واىت اب مث يزوره أو يعونه؟
مع ِة تدافع ماد العفو وهيئة األمر

البصير الثانياة :أن ااانة (العفاو) يف قولاه اعااىل فَاا ََ ك ََا َُا ك َم قاد يتاوهم اناقًاتها ةياتهاا قا ن افاان اةيااة حساب رااهر األاار هاو
الواوب أاا املانة وهي العفو ق ن اقتًاها هو احلرية واالختيار واوواز.
واوضيح كلال أن اع العفو هو أن األار بيدك قلال أن اعفو ولال أن ال اعفو ما يف ويل الدم قا ن ويل املقتاول رلمااد لاه أن يقاتص ولاه
أن ي خااذ الديااة ولااه أن يعفااو ،وويل املقتااول خطا د با أل بااني األخا ين ،واعا كلااال أن العفااو خيااار اختياااري ولاايا قسارياد اربيااد ،قكيااف تماا(
األار ا( العفو؟ وعليه قاال انااص اان التصارظ يف رااهر األاار لملاه علاى النادب ليكاون احلاصال هاو أن العفاو اساتحب انادوب إلياه ولايا
بوااب.
واًان املانة واةياة أو املتعلِّق واملتعلَّق يظهر بوضوح يف األاىنلة التالية
أل
أ -لو قال (أهن العانل) ق ن األار بايهانة يتداق( ا( ون اتعلَّقه هو العانل.
ب -لااو قااال (ويل األااار هااو الظااا املسااتبد) ق ا ن واليااة األااار ال اتجااانا ااا( انحهااا للظااا املسااتبد ،باال إن رب األرباااب عنااداا ااانح
ِ
نِ
نِ
ين
ين َ
َّمُكااوا الااَ َ
الواليااة ألشااخاص قانااه انحهااا ملاان يألازوا بصاافاا اس اتىننائية أهلألاتهم لااذلال ،قااال اعاااىل ِن َمااا َولااي كك َم الِنااَك َوَر كسااولكَك َوالااَ َ
ِ
صال َ َويكا َؤتكو َ ال نزََا َ َو كه َم َراَِ كعو َ  )1(قكيف ا( كلال يعقل أن يكون الظا هو ويل األار؟
يمو َ ال ن
يكق ك
وبااذلال نعاارظ عمااق التناااق الااذي وقاا( قيااه أهاال العااااة إك اعتااربوا احلااا م وإن ااان اااائراد وليااد لألااار ااان قباال اهلل اعاااىل ،وهاال كلااال إال
التناق بعينه؟ وهل هو إال اهتام هلل اعاىل يف عدله وحكمته؟
الجواب:
ولكن ميكن اوواب عن كلال (التًان بني اانة العفو وهياة األار) بواهني
العفو ا تياري مستح بعُوانَ األولي وواج بالعُوا الثانوي

األول :أن (العفااو) حسااب اقتًاااه األويل اختياااري اااائز لكنااه ميكاان أن يتحااول إىل وااااب بعن اوان ثااانوي ااارئ ،وكلااال مااا أن إنفاااق
املال زائداد على اخلما والز اة ،استحب لكنه قد ب بعنوان ثانوي ما لو ان الفقا علاى وشاال املاوا قاناه اب اينفااق علياه ،بال و اذا
لااو أااار اياااام  با ار والئااي لًاارورة ااان الًااروراا ،با ن ياادق( املكلفااون األ ىناار ااان اخلمااا والز اااة قا ن اينفاااق املسااتحب بعنوانااه األويل
يتحول ح ٍ
يناذ إىل وااب ،ما ورن يف رواية اعتربة أن اياام اووان  قرض اخلما يف إحد السنني على الغيعة اراني.
و ما يف النفقة على الزواة ق ن اينسان قبل أن يتزوج ال جتب عليه النفقة لكنه إكا ازوج وابت عليه ،بل أنه لو يباذةا ،حاىت يف صاورة
العجز ،انت نيناد عليه.
و(العفااو) بعن اوان األويل اسااتحب لكاان اااوىل امل اوايل واالااال امللااوك وامللكااوا لااه أن يعتااربه وااب ااد علااى القائااد أو القااانة أو عااااة النااا يف
صورة ان الصور وحالة ان احلاالا أو أ ىنر.
(املعفو عنه) (العفو) وقد يكون املعفو عنه مما اختياره بيد اينسان وال يكاون العفاو بنفساه مماا اختيااره بياده ،والفارق واضاح
الثاني :أن
أل
ق ن العفو هو املتعلِّق واملعفو عنه هو املتعلَّق والفرق بينهما ب  ،ويوضحه الفارق باني امللكياة واململاوك قا ن اينساان املالاال ةاذه الادار ااىنالد لاه
املالكية وهذه الدار مملو ه له وعند التدقيق جند انه االال للدار ولكنه قد ال يكون االكااد ملالكيتاه للادار قحياث أناه االاال للادار لاه أن يتصارظ
( )1سورة املائدة آية .55
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قيها ولكنه قد ال يكون االكاد ملكليته للدار قليا له أن يسقطها بايعراض اىنالد.
نغ يف اباحاث احلقاوق اان ققاه البيا( وأوضاحنا أن العالقاة
قصلنا البحث عن الفرق بني امللال واململوك واوعل واجملعول واينغاء والام َ
وقد أل
ليسات عالقاة املصادر باسام املصاادر وال أاماا شايء واحاد التلاف باااختالظ االعتباار بال العالقاة هاي عالقااة السابب باملسابب أو العلاة ال امعدة
بالام َع ألد له .قراا(.
مقاصد الشريعة في باب التزاحم :الرحمة والِيلن األساس في المتزاحمات

سبق أن اقاصد الغريعة وإن ميكن استىنمارها اباشردة يف عملية االستنباط لألحكاام الغارعية لكنهاا اصالح عوااال اسااعدة عًايدة يف

عملية االستنباط ما سبقت بع الىنمراا والعناوين ،ونًيف
إن اغخيص اقاصد الغريعة أار اوهري يف باب التزاحم يف بتلف افاصل احليااة ،بال إن كلاال يع ألاد اان أع َقاد ااا يوااهاه ال إنساان يف
شااىت أبعااان حيااااه حيااث قااد اتازاحم األضارار واملناااق( أو االضارار واالضارار املًااانة أو املناااق( واملناااق( املقابلااة عنااد املفاضاالة واملوازناة بااني قارارين
صعبني أو حىت عانيني يف ش ٍن ان ش ون احلياة سواء يف بعدها االقتصاني أم االاتماعي أم كلال.
ولنًرب لذلال عدناد ان أهم النماكج يف ققه الدولة ويف ققه اجملتم(.
 -2دورا األمر بين التعزير أو السجن أو الُرامة وبين التدمة التطوَية!

اجملاارم ،ساواء أ ااان حراااد حقااد أم ااان اتهمااد باورميااة ،وس اواء أ اناات اورميااة ارميااة يف انطااق الغاار واينسااانية ( جرميااة القتاال واواارح

والس ارقة واالخااتال واالراغاااء واال تصاااب وشاابه كلااال) أم اناات ارميااة يف انطااق القااانون الوضااعي ا ايسااالاي و ا اينسااا ( جرميااة
ااتياز احلدون نون اواز وانسية وقيزا وشبه كلال وارمية إحياء أو بناء األراضي املواا نون استاذان ان الدولة وشبه كلال) يواااه هاذا اجملارم
بعقوبة ارتاوح بني التعزير والسجن والغرااة املالية وشبه كلال( ،)1ولكننا إكا انطلقنا ان انطلق أن الر ة هي ان اقاصاد الغاريعة األساساية قاناه
سااتنفتح أاااام الفقيااه أو احلااا م املنتخااب ااان قباال النااا أو حااىت اطلااق احلااا م إكا ااان يتمتاا( باابع احلكمااة ،خياااراا أخاار اًاااظ إىل
اخلياااراا العنيفااة األوىل ،ولعلهااا أحيانااد ،بنعواتهااا ،اكااون يف املااد الطوياال باال حااىت املتوسا والقريااب أ ىناار اا ث اد وقاعليااة ااان الااال العقوباااا
الغديدة.
وان اخلياراا األخر اخلداة التطوعية ايلزااية.
وان اخلياراا األخر التعلم أو التعليم التطوعي ايلزااي ،واملقصون ان التطوعي أي اا ان بال أار قال يتناق ا( ايلزام هبا.
وكلااال يع ا أن للقًاااء أو للحكواااة أو أيااة اهااة كاا عالقااة ،أن افاارض علااى ااان اراكااب بع ا او ارائم ،ولاايا اال نااو انهااا ،عقوبااة
اخلداة التطوعية لفرتة حمدنة ويلة أو قص ة يف ايتم أو اغفى أو ادرسة أو اسجد أو أية ا سسة إنسانية أو نينية أخر .
قماان اراكااب بالفااة اروريااة أو نقاا( رشااوة أو اراغااى أو عطألاال امل ارااعني نون واا ٍاه أو شاابه كلااال ،ميكاان أن يفاارض عليااه ،عقوب اةد لااه باادل
السااجن ،اىناال هااذه اخلداااة مباادة اتناسااب ااا( حجاام ارميتااه أو يفاارض عليااه أن لفااف القاارآن الكاار أو بعًااه أو الصااحيفة السااجانية أو أن
يدر اباحث يف علم األخالق أو حىت يف الطب أو اةندسة أو احملاااة أو يف اعلم وإاقان قيانة السياراا بغكل أقًل و كلال.
ولقد سلكت بع الدول املتطورة كلال املسلال و انت النتائج بغكل عام إ ابية اىنمرة.
املرشاد واملختاار بعناياة اتناساب اا( شخصاية كلاال العاصاي أو اجملارم ،هاي يف
وان األسباب اةااة وراء كلال أن اخلداة التطوعية ،والاتعلم أل
الواق( نورة اربوية قد اعيد صقل شخصيته وصيا ة أولويااه إضااقة إىل أااا اصاب اقتاه يف بنااء اجملتما( وخداتاه أو يف انمياة فاءاااه الا اعاون
( )1احلدون يف اوارنها.
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إىل خداة اجملتم( ان اديد.
وكلال هو اا ميكن أن نطلق عليه بتزاحم (الت نيب ا( التحبيب) أو (الت نيب يف ضمن اعانلة التحبيب) أو (العقوبة يف قالب املىنوبة).
 -9الدورا بين السجن المرفلَ أو السجن المش لدد

إن السااجني سااجني وساامه ولاايا سااجيناد لقوقااه كلااال أن حقوقااه املغااروعة ال ااوز انتها هااا أبااداد ،واألنلااة ال ااادل علااى أ ىناار ااان أنااه
يسجن يف املاوارن احملادونة شارعاد ،املساجون يف ال َّادين أو املاتهم ،ولكان ال اوز قيماا عادا كلاال اصاانرة حقوقاه اينساانية العاااة واخلاصاة ،بال
أن بع الفقهاء استظهر مجلة ان املس ولياا اق( على اهل احلا م الغرعي جتاه السجني وعليه أن يغطي نفقاهتا ان بيت املال.
ولعل بع اا استنبطه السيد الوالاد (قاد ساره) يف هاذا احلقال يعاون للعنااوين األولياة صاالة احلرياة والناا اسالطون وشابه كلاال وبعًاه
يعااون للعناااوين الىنانويااة واراعاااة املصاااا العااااة والعناااوين املقدايااة احملاقظااة علااى عااة ايسااالم واملساالمني وشاابه كلااال ،وبعًااه يعااون إىل (واليااة
التهذيب والت نيب) ال ارا مج( ان الفقهاء أاا ثابتة للفقيه اواا( للغرائ .
قمىنالد كهب السيد الوالد يف تاب (نظر اإلسالم لى السجين) إىل أن ان الوااب اكفل احلقوق التالية ،و ها ،للسجني

التروج من السجن في األَياد ولزيار المرضى وح ور األَراس!
قال (يسمح للسجني باخلروج حلًاور األعياان الدينياة وساائر املراسايم املهماة ياوم وقااة الرساول االعظام  ،وساائر املعصاواني ،
ما يسمح له لًور زيارة ارضاه واغيي( انائزهم وحًور أعراسهم وحنو كلال ا( الكفيل أو حنوه.
قعن اوعفرياا بسنده إىل اعفر بن حممد عن أبيه (عليهماا الساالم) أَ ن ََِِياا ََ اا َ ي َتا ِرج أ ََهال الس ِ ِ
َح َاب ِ
ف فِاي َديَا نن
ل
اجو م َان ال َ
ك ك َ ك
ِ
أَو تكا م نة ِلَى ال ِ
اء َحتنى يَا كردونَا ك َم.)1(
ك
َ ََ
َج كم َعة فَايَ َش َ كدونَا َ ا َويك َ ِّمُكا ك كم َاأل ََوليَ َ
وساين فِاي الا ندي ِن يااوم ال ِ
ِ
وعن ابان سانان عان أيب عباد اهلل  أناه قاال َََِ اى َِ
َج كم َع ِاة َويَا َاوَم ال َِعي ِاد
َج كم َعاة ِلَاى ال ك
َ َََ ك
اإل َم ِاام أَ َ يك َتا ِر َج ال ََم َحبك َ
ِلَى ال َِع ِ
الس َج ِن )2(إىل مها ان الرواياا(.)3
يدِ فَايكا َر ِس َل َم َع ك َم فَِإ َذا قَ َ كوا ال ن
نه َم ِلَى ِّ
ص َال َ َوال َِعي َد َرد ك
السجن باألقساطِ ولِسجين ا تيار مكا السجن!

وقاال (للسااجني أن يطلااب نقاال سااجنه اان اكااان إىل اكااان آخاار ،إكا يكاان حمااذور للحاا م يف كلااال ،ااىنالد إن ااان سااجني يف بغاادان
قمن حقه أن يطلب نقله إىل البصرة أو بالعكا ،ق ن لألي السجن ان حق احلا م ال خصوصيااه.
األقس اا ية ،والسااجن يف بياات أو حنااوه إكا أران السااجني كلااال ولااو يف نار نفسااه إكا يكاان قيااه
باال احتملنااا يف(الفقااه) صااحة السااجون َ
اكليف زائد علاى الدولاة ،أو اان الساجني بنفساه يتحمال التكااليف الزائادة ،هاذا اا( ضامان بقائاه لياث ال ميكان هروباه ماا إكا وعاد با ن ال
يهرب واحلا م يعلم أن الاه صحيح ،إىل كلال).
مكافأ السجين واألجر العادلة
وقااال (املكاق ا ة العانلااة ،إكا عماال السااجني أعماااالد يدويااة أو علميااة التاادريا أو اااا أشاابه ،يكاق ا اكاق ا ة عانلااة وقااق النظااام يف اخلااارج،
ويسامح لااه ب نفااق شاايء ااان اكسابه علااى حااااااه ا املمنوعااة وإرسااال اازء لعائلتااه ،مااا للم سساة أن حتااتفف واازء اان اكاساابه لااه إكا أران
كلال قيتسلمها عند اخلروج ،سواء عندها أو عند اصرظ ان املصارظ).
( )1اوعفرياا ص 44باب إخراج أهل السجون.
( )2ان ال لًره الفقيه ج 3ص 31ح 3265ب.2
( )3راا( وسائل الغيعة ج 7الباب  ،21و ذا استدرك الوسائل ج 6الباب .17
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بار َوائل السجُاء بأ بارهم

و (خاارب االعتقااال واااا أشاابه ،يلاازم إخبااار أساارة السااجني لبسااه ابتااداءد ،مااا انااه يلاازم إخبااارهم مباارض السااجني أو اواااه أو نقلااه إىل سااجن
آخر أو اا أشبه كلال.
ما يلزم إخبار السجني نفسه مبوا أحد أقربائه أو ارضه ،وقد اقدم انه يلازم ايكن للساجني بزياارة املاري واغايي( القرياب إىل ا كلاال
مما سبق.
وإكا أريد نقله إىل اكان آخر ب أن يكون النقل بواسطة ارلة ،واملصارظ علاى نفساه إن أران هاو النقال و اان قاانراد علاى املصاارظ وإال
قعلى إنارة السجن).
الدراسة في السجن
و (يلاازم إعاادان اسااتلزااا الدراسااة واقوااهتااا بالنساابة إىل الدارسااني واألايااني والصااغار واااا أشاابه حااىت ال اًااي( أوقاااهتم باادون نراسااة ملاان
ير ب قيها).

الشكاوى
و (يلاازم هتياااة الفاارص أاااام اال سااجني بتقااد شااكاواه واااا يطلبااه ويريااده يف اال يااوم ويف اال وقاات أران كلااال ،إىل ااادير السااجن أو إىل
املفتش اخلاص أو إىل مها ممن يهمه األار.
ما أنه ب إخبار املسجونني وواز االاصال ب سرهم وأصدقائهم مبراسلة أو زيارة أو حنو كلال.
حقوق السجين وزائره
وإكا ااء زائر إىل السجني قال لق ينارة السجن اينصاا إليهما أو اعل حااز ان زااج أو اا أشبه قاصال بينهماا ،اان ا قارق باني
أن يكون املسجون ان أهل البلد أو ان أهل البلد.
مااا أنااه إكا أران االاصااال مبحااام أو مجعيااة خ يااة أو هياااة أو اااا أشاابه ااب البيااة لبااه ،نعاام إكا ااان املسااجون خط اراد  -وكلااال حسااب
اغخيص احلا م الغرعي وحكمه تابةد  -ان ينارة السجن حتديده يف بع االاصاالا بالقدر الذي قرره احلا م يف تابة ر ية).

المكتبة العامة وحرية الوصول لوسائل األَالم
و (املكتبااة العااااة واتابعااة األنباااء ،يساامح للسااجناء باااي ال علااى األنباااء مبختلااف وسااائلها ..الصااحف واجملااالا وايكاعااة والتلفاااز
والنغراا والفيديوهاا واا أشبه.
ما انه يلزم إ ان اكتبة حاقلة ومي( السجناء رااالد ونساءد وأ فاالد ليث اكون ازونة بكل اا لتااونه ان الكتب.
وإكا احتاااج املسااجون إىل تاااب آخاار لاايا يف املكتبااة يلاازم علااى إنارة السااجن حتصاايل الكتاااب لااه ساواء مبالااه إن ااان لااه اااال أو مبااال إنارة
السجن).

قامة السجُاء لِشعائر الديُية والحج وزيار المشاهد
و (يلزم السماح لكل اسجون مبمارسة شعائره الدينية ان صالة وصايام وااا أشابه ،وهكاذا أن يكاون عناده القارآن الكار والكتاب الدينياة
كتب األنعية والزياراا واا أشبه.
ما أنه إكا أران السجني ممىنالد نينياد وعا نين يس له ويرا( إليه يلزم البية حااته.
ويساامح للمسااجونني بالقيااام بصااالة اوماعااة ساواء َّأم بعًااهم بعًااا أم ااااء اياااام ااان اخلااارج ،ويف أيااام شااهر راًااان يلاازم أن لًاار ةاام
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الطعااام قطااوراد وسااحوراد بالنساابة إىل الصااائمني ،ويف أيااام احلااج يلاازم السااماح للمسااتطي( ااانهم باااحلج ااا( أخااذ فالااة أو اااا أشاابه لراوعااه إىل
السجن.
ما يلزم السماح له بوقاء نذره ان زيارة بع املراقد املقدسة ا( أخذ الكفيل أو اا أشبه كلال ،و ذلال إكا ان نذره االعتكاظ.
وإكا أران اكاناد انفرانياد لنفسه ملطالعة أو حفف أو عبانة أو اا أشبه واب اوق ه له.
وهكذا يف املسلم إكا انت له شعائر خاصة قيلزم السماح له ب ناء شعائره أيًاد).
ح ور التالمَ والجم ور في السجن
ادرسا ،ولروان انربه إكا ان خطيباد ،يف احلًور عنده يلقاء الدر عليهم أو إلقااء املاواعف ،و اذلال يسامح
و (يسمح لتالايذه إكا ان ِّ
ملن يتباحىنون اعه بارايان السجن للمباحىنة بغرط عدم إيذاء الخرين).
توفير مقومات الراحة الُفسية لِسجين

إكا اان الساجني مي ألار ب زااة نفسااية يلازم الساماح لاه مبرااعاة الطبيااب النفساي ،و اذا إكا يكان يغاعر هااو باذلال أحًارا لاه إنارة السااجن
الطبيب النفساي ،واكا احتااج ألن ينقال إىل املستغافى للعاالج نقال إلياه ،ماا يلازم ااوق ااا يوااب االرايااح النفساي للساجني وعادم ااا يسابب
االنزعاج واا أشبه).
و (اختاك احملااي ،إكا أران السجني أخذ حماام للادقا عناه اان لاه كلاال ،وهكاذا ان احتااج إىل اارتام ،مث إكا اان لاه ااال صارظ اان ااال
نفسه وإال قالصرظ ان اال نائرة السجون).
حرمة التعَي مطِقا
و (ال للتعااذيب اطلقااد ،ميناا( انعااد بااااد العقوباااا الالإنسااانية والقاسااية بالنساابة إىل السااجناء ولااو اناات بذريعااة الت نيااب ،قااال ااوز وضاا(
السجني يف زنزانة انفرنة ،وال يف اكان اظلم ،وال الء الزنزانة باملاء ،وال ربطه باحلائ  ،وال اا أشبه كلال ان أساليب التعذيب..
ما مين( اطلق وسائل اي راه يف أخذ االعرتاظ ،ان السالسل واأل الل والتىنقيل باحلديد و ها).

تعيين مفتش محايد أو من الج ة المُافسة
و (يلزم أن يكون هناك افتش عن أحوال السجناء ،وأنه هل اطبق القوانني املرابطة برعاية السجني يف ل النواحي املذ ورة أم ال؟.
وان الًروري أن ال يكون املفتش ان نفا خ إنارة السجن ياكان اوا اهم على الساجني ،بال يكاون اان خا آخار حازب اعاارض
أو اا أشبه كلال..
وإكا رأ املفتش ثغرة وعلم ب ن إنارة السجن ال هتتم باألار رق( األار إىل اوهاا العليا يصالح الال النواقص).
ليف تأدي السجُاء من صالحية دار السجو
ال لااق ينارة السااجن ا نيااب السااجناء ،باال الااالزم عنااد إساااءهتم ارااعااة الغاار ة ،قيلاازم أن يكااون قصاال بااني السااجن والغاار ة ..و ا ن
عاال اعه حينذاك ذلال يعاال اعه ناخل السجن.
السجني إنسان حر يف خارج السجن قكيف ان ي َ
وال لق ينارة السجن ب عطاء الصالحية لبع السجناء لت نيب الخرين.
نعم ال ب بتادريا بعا الساجناء بعًاهم األخاالق أو ااا أشابه اان العلاوم الدينياة والدنيوياة ،أو عقادهم حلقااا سياساية أو ااتماعياة
أو اقتصانية أو ها ..يديرها بع السجناء لآلخرين).
يجوز فرض مالبف اصة
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و (ليا ان حق إنارة السجن الًغ على السجني ب ن يلبا االبا خاصة وإمنا هو حسب اختياره).

توفير الرَاية الصحية المتكامِة لِسجُاء
و (يلازم ااوق الغااروط الصاحية للساجناء ،ااان حياث الساعة واةاواء وايضااءة والتدقااة والتربيااد واألنواا الصاحية حاىت لقًاااء احلاااة ااا(
لياقتها ونظاقتها ،وهتياة اااا اقياة يراعاى قيهاا اقتًاياا الفصاول السانوية ،قيتاوقر قيهاا املااء احلاار واملااء الباارن وااا أشابه ،ويكاون الاذهاب
إىل احلمام حسب حااة ورأي السجني نفسه ،والالزم صيانة هذه األاا ن ونظاقتها باستمرار ان قبل الدولة.
وان الالزم أيًاد أن يتوقر للسجني اا يلزاه ان األ باء واألنوية وأن يسهل عليه ارااعة أي بيب شاء حىت يف خارج السجن).
حرية جراء المعامالت والقيود

و (حريااة السااجني يف إا اراء مجياا( املعااااالا ،ااان البياا( والغ اراء والاارهن واياااارة واملًاااربة واملزارعااة واملساااقاة واحلوالااة وحااىت الكفالااة يف
صورها املمكنة ،و ها ،سواء يف ناخل السجن أو خاراه ،بواسطة اةااف أو عرب الو يل أو اا أشبه.
حرية الُكاح والطالق والش اد والوصية والو ية

و (ممارسااة عقااد النكاااح أو الطااالق ب قسااااه املختلفااة ،لنفسااه أو ا ه مماان ااان و اايالد عنااه أو وليألااد عليااه ،س اواء بالنساابة إىل السااجناء أو
اخلاااراني عاان السااجن ،ويصااح ونااه شاااهد الطااالق أو النكاااح حي اث املسااتحب االشااهان قيااه ،و ااذلال بالنساابة إىل ونااه وصاايا أو اوصاايا أو
اتوليا لوقف أو اا أشبه كلال.
حق ممارسة التطابة والكتابة وما أشبَ
و (ممارسااة اخلطابااة والتعلاايم والكتابااة مبختلااف أشااكاةا وحااىت للجرائااد واجملااالا ..وإلقاااء اخلطااب واحملاض اراا وعاارض التمىنيلياااا ملاان يف
ناخل السجن أو خاراه ،بواسطة الرانيو أو التلفزيون أو اا إىل كلال).
ممارسة الم ن المتتِفة

و (ممارسة املهن النجارة واحلدانة واحليا ة والنقش وصن( املصنوعاا اليدوية و ها ،واا أشبه).
حق الرياضة

و (اوق األاا ن اخلاصة للرياضة ،باالضاقة إىل ساحة واسعة يستطي( السجني ان خالةا التمغي).

ال وايات الشتصية
و (يلاازم السااماح لااه باالهتمااام هبوايااااه الغخصااية تعليااق اللوحاااا والزخرقاااا واعاال املزهرياااا واااا أشاابه ،وحااىت احليواناااا األليفااة و ا
األليفة مما حتفف يف األقفاص ،اةرة والداااة وايوزة و يور احلب والبالبل ،بل وحىت اىنل الفهد واا أشبه كلال ،ا( اراعاة املوازين).

الِقاء بالعائِة
أي وقاات شااانوا ،و ااذلال بالنساابة إىل املارأة زيااارة زواهااا ةااا ،مااا يساامح للسااجني ببقاااء
و (يلاازم أن يساامح للسااجني بزيااارة عائلتااه لااه يف أل
عائلته اعه).
واان كلاال لاه نكتغاف أن االجتاااه العاام للفقياه لاو اان هااو اسالال الر اة واللاني انطالقااد ااان إحا تاه مباذاق الغاريعة السامحاء وب نطالقااه
اَ أناتج كلاال لاه يف حقال اا
اَ فَظلاا نَِِاي َو الَ َق َِا ِ نَا َف اوا ِم َان َح َولِ َ
اَ لَ ك َام َولَ َاو كَ َُ َ
ان اىنل الية الغريفة فَبِ َما َر َح َم نة ِم َن الِن ِاَ لَُِ َ
القاوانني أو اطبيااق أي لااي انهااا علااى هااذا املصااداق أو الصاانف أو يفيااة اسااتنبا ها بعناوينهااا األوليااة أو الىنانويااة أو الوالئيااة (الولويااة) انهجيااة
عااة شاالة يف حقوق السجني و ه ،عكا اا لو اان االجتااه العاام لاه هاو الغادة والقساوة والعناف وشابه كلاال ،وههناا يتجلاى بالًاب نور
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واوق( التدبر يف اقاصد الغريعة السمحاء .قت ال

 -1صال الجماَة الموحد في المشاهد المشرفةِ أو المتعدد
إن ااان البااد ال ا أسس ااها الوهااابيون التوحيااد القس ااري لصااالة اوماعااة يف احلاارم املك ااي ويف املدينااة املنااورة ..وكل ااال علااى خااالظ الس ا ة
املستمرة للمسلمني شيعةد وسنةد على ااتدان التااري يف اكاة واملديناة والنجاف و اربالء ويف اغاهد وقام و هاا اان املغااهد املغارقة ،ققاد انات
اقام يف املسجد احلرام صلواا مجاعة اتعدنة و ان يف قارتة اان الازان لكال ااذهب اان املاذاهب األربعاة إااام مجاعاة ،ويف املغااهد املغارقة اان
اراا( اقليد اتعدنون أو علماء بار عديدون يقيمون الصالة يف أ راظ الصحن الغريف وناخل احلرم املطهر.
وكلال هو اقتًى القاعدة ..قكما أن باب االاتهان افتوح و ما اواد هنالال اعدنية يف املراعية قكل اان ااتمعات قياه الغارائ لاه أن
يطرح نفسه للتقليد وللنا أن يقلدوه ،ذلال يلزم أن يفتح الباب لكال اااا( للغارائ أن يقايم الصاالة يف ااناب اان اواناب احلارم الغاريف
اَ
أو الصااحن املبااارك ..وكلااال أيًااد اقتًااى احلريااة ايسااالاية و(الُاااس مسااِطو  )...واقتًااى التناااقا احملبااذ شاارعاد ،قااال اعاااىل َ وفِااي ذَلِا َ
ِ
سو َ .)1(
ف ال كَمتَاَُاف ك
فَاَِيَتَاَُافَ َ
و مااا ال يصااح اناا( النااا ااان بناااء حسااينياا اتعاادنة أو اسااااد اتكىناارة لجااة أن بناااء اسااجد واحااد واساا( با يصاالي قيااه النااا مجيعااد
خلاف إااام واحاد ،هااو األ ىنار هيباة وعظماةد ،اان اساااد وحسااينياا ىنا ة صاغ ة حاىت واتوسااطة ،اذلال ال يصاح اناا( أي عاا وعاانل ااان
إقااة صالة اوماعة يف املغاهد املغرقة ولو صلى خلفه شخصان.
ااس ِنااا َ َِ َقَُااا كَ َم ِما َان ذَ ََا نر َوأكنثَااى
إضاااقة إىل أن كلااال أقاارب لااذوق الغااار أيًااد ااان اهاااا أخاار قا ن اهلل اعاااىل يقااول يَااا أَيا َ ااا الُنا ك
وجعََُِااا كَم كشااعوبا وقَابائِا ِ
اارفكوا ِ ن أَ ََا َارَم كك َم َِ َُا َد الِنا ِاَ أَتَا َقااا كَ َم )2(قا كا ااان اهلل اعااىل قااد اعاال النااا شااعوباد وقبائاال ااا( أنااه ااان ااان
ال لتَا َعا َ
َ ََ َ ك َ َ َ
املمكن أن علهم شاعباد واحاداد وبادون قبائال أو اان قبيلاة واحادة ،إال أن حكمتاه البالغاة اقتًات إ اان أناوا اان التعدنياة اا( األاار بصابها يف
األهداظ اي ابية لِتَا َع َارفكوا.
وحمل القول أناه يف بااب التازاحم ال شاال يف أراحياة التعدنياة والتمساال ب صاالة احلرياة (حرياة ال أحاد يف إقاااة صاالة اوماعاة ،وحرياة
اال إنسااان يف انتخاااب ااان شاااء ااان أئمااة اوماعااة) وقسااح اجملااال ملختلااف اااااعي الغ ارائ  ،ااان حاارن التمسااال مبظهاار الوحاادة بفاارض إاااام
مجاعااة واحااد علااى اومياا( ليااث ال يكااون للنااا أي خيااار آخاار ،خاصااة وإن التطبيااق أيًااد لنظريااة الوحاادة هااذه عااانة اطبيااق ساايء خااا أو
اغوه أو ارااوح؛ إك لاو قارض أن إااام اوماعاة اان هاو األعلام علاى اي االق أو اان هاو املراا( األعلاى للمسالمني لكاان لفرضاه يف اكاة أو
لكن الواق( اخلاراي يغهد ب ن املفروض لإلاااة هو شاخص واحاد اان املاذهب الوهاايب الاذي
ها واه وإن ان ا( ل اا ك رناه اراوحاد ،أل
ارقًه اقة اذاهب املسلمني املغهورة أو قليكن ان إحاد املاذاهب املغاهورة ،أقياربر حارن شاعار الوحادة أن يفارض ا األعلام األعادل علاى
اومي(؟
إن اقتًااى الر ااة بالنااا وبالعلماااء والعاادول واقتًااى اللااني هااو عاادم اناا( إقااااة صاالواا مجاعااة اتعاادنة يف بتلااف األاااا ن العااااة ال ا
هتوي إليها قلوب اقة املسلمني أو شيعة أهال البيات صالواا اهلل علايهم أمجعاني ،ماا أن اقتًاى الر اة الغااالة إقارار نظاام التعدنياة اي ابياة
ِ
سو َ .
يف بتلف اجملاالا واحلقول قال اعاىل َ وفِي َذلِ َ
ف ال كَمتَاَُاف ك
َ فَاَِيَتَاَُافَ َ
وَّ ر دَوانا ا الحمد هلل رب العالمين وصِى اهلل َِى محمد والَ الطيبين الطاهرين
( )1سورة املطففني آية .26
( )2سورة احلجراا آية .13
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