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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

إن اإلسالم العظيم دين شامل لكل جوانب احلياة.. فلم يرتك اإلسالم جانباً من جوانب 
 ة إالّ وتكلم عنه وبني لنا كيفية السري فيه.احليا

وقضـــية الســـسن والســـسني هـــي مـــن أهـــم القضـــايا الـــا تشـــغل العـــا  اليـــوم و صوصـــاًً  
 منظمات حقوق اإلنسان وما اشبه..

فهنــــاك الكنــــري مــــن الــــدوا ورتــــا ميعهــــا قــــد ا طــــ ت   نظــــام الســــسون  و  تــــرا  حــــق 
 ن السسون مقابر ماعية  و...السسني كاملة  ناهيك عن الدوا الا جعلت م

ولكن اإلسالم حيث ضمن احلريات الفردية واالجتماعية   خمتلف جوانب احلياة فلم ير 
السسن اال   أقصى حـاالت الضـرورة  ورسـم للسـسن والسـسني افضـل اسـلوب يضـمن كافـة 

 حقوق السسني تا للكلمة من معىن.
الـا تـدعي احلريـة والداقرا،يـة  مـن التعـذيب اما ما  نراه اليوم   بالدنا  وحـ    الـبالد 

وتضييع حقـوق السسني فاإلسـالم بـرمن مـن كـل ولـك  ومـن كـل مظـاهر العنـف والالإنسـانية 
 مع السسني او غريه.

لقـــد رســـم اإلســـالم لنـــا ،ريقـــاً ســـوياً وشـــي عليـــه بالنســـبة ملوضـــو  الســـسنان..كما أعطـــى 
ق اإلنســـــان وغريهــــــا  ـــــن يــــــدعون للســـــسني حقوقـــــاً تقــــــف أمامهـــــا متحــــــريةً منظمـــــات حقــــــو 

 الداقرا،ية.
ـــــا مركـــــلاً لكبـــــت الكفـــــانات ومو ـــــا وللتعـــــذيب واالصـــــابة  ـــــوا الســـــسن   بالدن لقـــــد جعل
بــاألمراا ادســدية والنفســية.. فعنــدما نيــرى الســسني تــر  ادــار التعــذيب باديــة علــى جســده 

ه بل وتعليمه وتقدمه   مركلاً لرتبية السسني وإعادة ت هيل وروحه  بينما اإلسالم جيعل السسن
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خمتلـــف اجملـــاالت وح  إتاحـــة الفـــرل االقتصـــادية لـــه.. فالســـسني نيـــرى إىل اجملتمـــع بـــ  الق 
 وتربية صاحلة وبنظرة جديدة إىل احلياة مفعمة حبب الناس وباخلري.

بد مـن تعريـف العـا  تـا  ملـه اإلسـالم مـن رمحـة وإنسـانية ال منيـل  مـا  ومن هنا كان ال
إنطالقــاً مـن هــذه النقطــة كتـب جاحــة املرجـع الــديم ايــة اهلل العظمـى الســيد  مــد للسـسني  و 

احلسـيم الشــريا)م مدام (لـهه حبنــه الفقهـي القــيم   هــذا املوضـو  ليشــرج فيـه حقــوق الســسني 
ومــا جيــب علــى احلكومــة أن تقــدم لــه مــن أســباب الراحــة وبــنّي أســلوب التعامــل الصــحي  مــع 

 السسني.
نا صورة ناصعة البياا عن ديننا اإلسالمي العظـيم الـذم   يـرتك صـغريةً فهو هبذا يقدم ل

 وال كبرية إالّ أحصاها. 
 أن يوفق الدوا االسالمية وغريها لتطبيق هذه احلقوق انه جيع جميب. نس ا اهلل علّوجل

 
 مؤسسة المصطفى للتحقيق والنشر                                 

 51/ 9595بيروت ـ لبنان  ص ب:                                  
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 لطاهرين.ااحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على  مد واله 

السسني إنسان له كرامته وحريته املقررة من قبل اهلل سـبحانه وتعـاىل  فـالال)م االقتصـار   
  فـنن مالضـرورات «السـسن»عليـه مسـّمى السسن على أقل قدر  كن من الضيق  ا يصدق 

سوان كان السسن شرعيًا ـ إو أن الشر  ال يسـسن االّ   مـوارد  اصـة نـادرة   5تقدَّر بقدرهاه
وهي بالنسبة إىل السسون العرفيـة أو املتعارفـة اليـوم أقـل مـن الواحـد   األلـف ـ أو غـري شـرعي  

دولــة إســالمية وغــري إســالمية مراعــاة كمــا هــو املتعــارمل   عــا  اليــوم  فمــن الضــرورم علــى ال
 السسني مراعاة تناسب كرامته.

 فنن هناك   سسون اليوم غري الشرعية  رَّمني:
  ّرم أصل السسن. ـ 5
 و رَّم كيفيته.ـ 2

 فنوا فعلت الدولة احلرام األوا لقوانينها البا،لة فيللم أن التفعل احلرام الناين.
باســـتننان أصـــل الســـسن   2 ك نـــه مطلـــق   اخلـــارىوعلـــى أم.. فـــالال)م مراعـــاة الســـسني 

وولــك إوــا يكــون بــ مور نشــري إىل بعضــها وقــد اقتبســناها مــن خمتلــف األدلــة الشــرعية وبعــ  
 .1اال،القات  فنن مالناس مسلطون على أموا م وأنفسهمه

كمــا اقتبســنا بعضــها مــن النظــام العــاملي للســسون مصــداقاً وان كــان كلــي القواعــد الفقهيــة 
 لها. واهلل هو املوفق املستعان.يشم

 قم المقدسة                                                 

                                                           
 قاعدة: فقهية مشهورة  راجع مموسوعة الفقهه كتاب القواعد الفقهية. -1
 أم غري مسسون. - 4
الفصـل السـابع  وراجـع  212الفصـل التاسـع و ـحل احلـق: ل 444ل 1قاعدة فقهيـة صـدرها روايـة  انظـر غـوائ اللجـائ: ى - 3

 .135ايضا الفقه مالقواعد الفقهيةه قاعدة التسلط ل
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 محمد الشيرازي                                                
 

 حرية المعامالت
حريـــة الســـسني   إجـــران ميــــع املعـــامالت  مـــن البيــــع والشـــران والـــرهن واإلجــــارة األول: 
وامللارعة واملساقاة واحلوالة وح  الكفالة   صورها املمكنة  وغريهـا  سـوان   دا ـل واملضاربة 

 السسن أو  ارجه  بواسطة ا اتف أو عرب الوكيل أو ما أشبه.

 النكاح وما أشبه
 ارسة عقد النكاج أو الطـالق ب قسـامه امللتلفـة  لنفسـه أو غـريه  ـن كـان وكـيالً الثاني: 

وسـوان بالنسـبة إىل السـسنان أو اخلـارجني عـن السـسن  ويصـ  كونـه شـاهد عنه أو ولّياً عليـه  
الطالق  أو النكاج حيث املستحب االشهاد فيه  وكذلك بالنسبة إىل كونه وصـيا أو موصـيا  

 أو متوليا لوقف  أو ما أشبه ولك.

 الشهادة تحمالً وأداءً 
أو  ارجه  إو من املمكـن كونه شاهداً حتماًل أو أداًن  سوان ملن هو   السسن الثالث: 

حتمــل الشــهادة أو أدابهــا بواســطة ا ــاتف بعــد إحــرا) صــحتها  نعــم استشــكلنا   مالفقــهه   
حتمــل شــهادة الطــالق مــن غـــري جملســه إوا كــان الشــهود   غـــري  ــل املطلّــق وارتبطــوا بســـبب 

 التلفونات املتعددة اخلطوط أو ما أشبه.

 الخطابة والكتابة وما أشبه
ارســـة اخلطابـــة والتعلـــيم والكتابـــة تلتلـــف أشـــكا ا وحـــ  للسرا ـــد واجملـــالت..   الرابـــ :

وإلقـــان اخلطـــب وا اضـــرات وعـــرا التمنيليـــات ملـــن   دا ـــل الســـسن أو  ارجـــه  بواســـطة 
 الراديو أو التلفليون أو ما إىل ولك..

عـــة وكـــذلك ال انـــع عـــن مطالعـــة الكتـــب وادرا ـــد واجملـــالت ومتابعـــة األحـــدا  عـــرب اإلوا
 والتلفا) وما أشبه.
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 المهن المختلفة
 ارســة املهــن كالنســارة واحلــدادة واحلياكــة والــنقع وصــنع املصــنوعات اليدويــة  الخــام :

 وغريها  وما أشبه. 

 الرياضة
تـوفري األمـاكن اخلاصـة للرياضـة  باالضـافة إىل سـاحة واسـعة يسـتطيع السـسني  السادس:

 من  ال ا التمشي.

 الهوايات الشخصية
الســـماج لـــه باالهتمـــام هبواياتـــه الشلصـــية كتعليـــق اللوحـــات والل رفـــات وجعـــل اب : الســـ

امللهريـــات ومـــا أشـــبه  وحـــ  احليوانـــات األليفـــة وغـــري األليفـــة  ـــا حتفـــ    األقفـــال  كـــا رة 
والدجاجـــة واإلو)ة و،يـــور احلـــب والبالبـــل  بـــل وحـــ  منـــل الفهـــد ومـــا أشـــبه ولـــك مع مراعـــاة 

 املوا)ين.

 ائلةاللقاء بالع
أن يسم  للسسني بليارة عا لته له   أّم وقت شابوا  وكذلك بالنسبة إىل املـرأة الثامن: 

 )يارة )وجها  ا  كما يسم  للسسني ببقان عا لته معه. 
أجا) لعا لة السسني ولـك. ففـي ادعفريـات  معليه السالمهوقد ورد أن أمري املؤمنني علياً 

 :iبسنده إىل جعفر بن  مد عن أبيه عن جده عن علي 
حببســه ـ  معليــه الســالمهعلــى )وجهــا  فــ مر علي معليــه الســالمهإن امــرأًة اســتعدت عليــاً 

: معليـه السـالمهوكان اللوى ال ينفق عليها إضرارا هبا ـ فقاا اللوى: احبسها معـي  فقـاا علـي 
 .4لك ولك  انطلقي معه ال عليك أحداً ه

 الفصل في موارده
اا فصل السسنان بعضهم عن بعـ  إوا أرادوا ولـك  كمـا يلـلم الفصـل بـني الرجـ التاس :

                                                           
 باب حبس اللوى. 111ادعفريات: ل -2
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والنســان والصــبيان فيمــا إوا كــان ولــك  وفــاً الفتنــة أو املشــكلة  وكــذلك فصــل اخلطــرين مــنهم 
 عن غريهم  بل وفصل املؤوم للسسنان بسبب جنون أو حنوه.

أما إوا   يكن  ذور كما إوا شـانت العا لـة أن تكـون مـع وئ أمرهـا فـال بـ س بسـسنهم 
 ميعاً   مكان واحد.

 الرعاية الصحية
يللم توفري الشروط الصحية للسسنان  من حيث السعة وا وان واإلضانة والتدفجـة  ر:العاش

والتربيــد واألدوات الصـــحية حـــ  لقضــان احلاجـــة مـــع لياقتهـــا ونظافتهــا  و يجـــة محامـــات كافيـــة 
يراعى فيها الفصوا السنوية  فيتوفر فيها املان احلار واملان البارد وما أشبه  ويكون الذهاب إىل 

م حسـب رأم السـسني نفسـه  والـال)م صـيانة هـذه األمـاكن ونظافتهـا باسـتمرار مـن قبـل احلمـا
 الدولة.

ومــن الــال)م أيضــاً أن يتــوفر للســسني مــا يللمــه مــن األ،بــان واألدويــة ويســهل عليــه مراجعــة 
 أم ،بيب شان ح     ارى السسن.

 المأكل والمشرب المناسب
وامللــبس تــا يناســبه ويناســب الفصــوا   تلويــد الســسني بامل كــل واملشــربالحــادي عشــر: 

  الشريعة التضييق على بعـ   9كالصيف والشتان وحنومها  كل ولك   سعة ورفاه  نعم ورد
السـسنان وولـك لرجـان أن الضـيق يـؤدم إىل االنقـال  ـ كمـا هـو الغالـب ـ فيلـرى مـن السـسن 

 بانقالعه.
مــا ورد عــن جعفــر بــن  مــد عــن ويــدا علــى املســتنىن منــه: بنالضــافة اىل القواعــد العامــة  

أبيه معليهما السالمه: أن علي بن أيب ،الـب مصـلوات اهلل عليـهه ملـا ضـربه ابـن ملسـم  قـاا: 
ماحبســوا هــذا األســري وأ،عمــوه وأســقوه وأحســنوا أســاره فــنن عشــت ف نــا أوىل تــا صــنع يب  إن 
ا شــجت اســتنقدت  وإن شــجت عفــوت  وإن شــجت صــاحلت  وإن مــت فــذلك إلــيكم فــنن بــد

                                                           
بــاب اإليــذان واللعــان  فــيمن اىل )وجتــه وأإ أن يرجــع إليهــا فقــاا: مقيــل لــه ،لــق فــنن فعــل وإال  421راجــع فقــه الرضــا: ل -5

بـاب املواريـث   315ل 3ظرية من قصب وشدد عليه =  امل كل واملشرب ح  يطلقه. وكـذا غـوائ اللجـائ: ىحبس   ح
 6وفيـــه: مواملـــرأة إوا ارتـــدت اســـتتيبت فـــنن تابـــت ورجعـــت وإال  لـــدت الســـسن وضـــيق عليهـــاه. و  مســـتدرك الوســـا ل: ى

 مر بالتضييق عليهمه.كان نيرى الفساق إىل ادمعة وكان ي   )عليه السالم(:  مإن علياً 6352ج 47ل 17ب
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 .0لكم أن تقتلوه فال متنلوا بهه
أحب أن يعفو أوليابه عن ابن ملسم مـن دون أن  معليه السالمهلكن ال نيفى أن االمام 

وفيه: مأنا باألمس صـاحبكم واليـوم عـربة لكـم  7يللمهم بذلك كما   كالم له    حل البالغة
و ئ قربــة وغــداً مفــارقكم  إن أبــق ف نــا وئ دمــي  وإن أفــن فالفنــان ميعــادم  وإن أعــف فــالعف

أال تحبون أن يغفر اهلل لكموهو لكم حسنة فاعفوا 
 .معليه السالمه ه إىل ا ر كالمه0

وأما املستنىن فهو املوىل إوا أإ أن يفين أو يطلق وما اشـبه  ففـي  ـرب غيـا  بـن إبـراهيم 
إوا أإ املـــوىل أن  معليـــه الســـالمهقـــاا: مكـــان أمـــري املـــؤمنني  معليـــه الســـالمهعـــن أيب عبـــد اهلل 

ومن املعلوم أن هذا التشديد  5ربع قوته ح  يطلقهيطلق  جعل له حظرية من قصب وأعطاه 
 إوا هو من جهة أنه يطلق أو يرجع فيلرى من السسن.

: مإنــه إن فــان: وهــو أن يرجــع إىل ادمــا   وإال حــبس   حظــرية مــن 56و  روايــة أ ــر  
 قصب وشدد عليه   امل كل واملشرب ح  يطلقه.

 تالمذة السجين
ا كـان مدرسسـا  ولـرواد منـربه إوا كـان  طيبـاً    احلضـور يسـم  لتالميـذه إوالثاني عشر: 

عنـــده إللقـــان الـــدرس علـــيهم أو إلقـــان املـــواع   وكـــذلك يســـم   ملـــن يتبـــاحنون معـــه بارتيـــاد 
 السسن للمباحنة بشرط عدم إيذان اآل رين.

                                                           
 .67قرب اإلسناد: ل -6
 .2الفقرة  121 حل البالغة: اخلطبة  -7
 .44سورة النور:  - 1
 .13ج 133ل 6الكا : ى -1
 .4ب 2142ج 542ل 3الفقه: ى -11
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 االرتياح النفسي
يـب النفسـي  إوا كان السسني   أ)مة نفسـية لـلم السـماج لـه تراجعـة الطبالثالث عشر: 

وكــذا إوا   يكـــن يشــعر هـــو بــذلك أحضـــرت لــه إدارة الســـسن الطبيــب النفســـي  واوا احتـــاى 
النقل إىل املستشفى للعالى نقـل إليـه  كمـا يلـلم   السـسن تـوفري مـا يوجـب االرتيـاج النفسـي 

 للسسني وعدم ما يسبب االنلعاى وما أشبه.

 من حقوق النساء
ن النسـان أمـاكن  اصـة لرعـايتهن ومـدارا ن  فـا ن يللم أن يكون   سسو الراب  عشر: 

  وإوا كانــت والدة للمــرأة و  يكــن تتيســر 55ر انــه ولســن بقهرمانــة كمــا   احلــديث الشــريف
   السسن أو   ترد ولك نقلت إىل دار الوالدة.. ويللم عالجهن قبل وأدنان وبعد الوالدة. 

يــ  أ مــاكن  اصــة للحضــانة إوا كــان الطفــل كمــا يســم  لتمهــات االرتبــاط ب ،فــا ن  و  
 معها  فلها حريتها كما إوا كانت    ارى السسن.

 المفتش لصالح السجناء
يللم أن يكون هناك مفتع عن أحواا السسنان  وأنه هل تطبق القوانني الخام  عشر: 

 املرتبطة برعاية السسني   كل النواحي املذكورة أم ال؟.
ع مــن نفــس  ــط إدارة الســسن إلمكــان تــوا،جهم علــى ومــن الضــرورم أن ال يكــون املفــت

 السسني  بل يكون من  ط ا ر كحلب معارا أو ما أشبه ولك.. 
وإوا رأ  املفتع النقص وعلم ب ن إدارة السسن ال  تم بالتكميل رفـع األمـر إىل ادهـات 

 العليا إلصالج تلك النواقص.

 تأديب السجناء
ب السسنان  بل الـال)م عنـد إسـان م مراجعـة ال  ق إلدارة السسن ت ديالسادس عشر: 

الشــر،ة  فيلــلم أن يكــون فصــل بــني الســسن والشــر،ة.. وكــ ن الســسني إنســان حــر    ــارى 

                                                           
 مفنن املرأة ر انة وليست بقهرمانةه.  معليه السالمهوفيه: عن علي  3ج 511ل 5الكا : ى - 11



 11 

 السسن كيف كان ي عاَمل معه حينذاك.. كذلك يعامل دا ل السسن.
 وال حق إلدارة السسن إعطان الصالحية لبع  السسنان   ت ديب اآل رين.

بعـــ  الســـسنان بعضـــهم األ ـــالق أو مـــا أشـــبه مـــن العلـــوم الدينيـــة  نعـــم ال بـــ س بتـــدريس
والدنيويـــة  أو عقـــدهم حلقـــات سياســـية أو اجتماعيـــة أو اقتصـــادية أو غريهـــا.. يـــديرها بعـــ  

 السسنان لآل رين.

 إذا أجرم السجين
إوا فعل السسني ما نيالف القانون الشرعي أ جريت عليه عقوبـات وحنوهـا  الساب  عشر: 

د الشــر،ة وا ــاكم    ــارى الســسن  فــادرا م الــا يرتكبهــا املســسونون دا ــل كمــا جيــر  عنــ
 السسون  ا عقاب سا ر الناس  والقوانني بالنسبة إليهم واىل غريهم واحدة.

 اتخاذ المحامي
إوا أراد السسني أ ذ  ام للدفا  عنه كان له ولك  وهكذا ان احتـاى إىل الثامن عشر: 

 ا صرمل من ماا نفسه وإال فالصرمل من ماا السسن.مرتجم  مث إوا كان له ما

 ال للتعذيب مطلقاً 
انــع منعــاً باتــاً العقوبــات الالإنســانية والقاســية بالنســبة إىل الســسنان ولــو  التاســ  عشــر: 

كانت بذريعـة  الت ديـب  فـال جيـو) وضـع السـسني   )نلانـة منفـردة  وال   مكـان مظلـم  وال 
 ه باحلا ط  وال ما أشبه ولك من أساليب التعذيب..ملن  اللنلانة باملان  وال ربط

كمـــا انـــع مطلـــق وســـا ل اإلكـــراه   أ ـــذ االعـــرتامل  مـــن السالســـل واألغـــالا والتنقيـــل 
 باحلديد وغريها.
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 التعليمات الالزمة
يعطــى لكــل ســسني تعليمــات الســسن ويعرّفــوه حقوقــه فيهــا ومــا لــه ومــا عليــه   العشــرون: 

 واسطة األشر،ة الصوتية أو ما أشبه ملن ال يعرمل الكتابة.كتابة ملن يعرمل القرانة  وب

 من حقوق السجين
يلـلم  يجـة الفـرل أمـام كـل سـسني بتقـده شـكاواه ومـا يطلبـه ويريـده الواحد والعشرون: 

  كــل يــوم و  كــل وقــت أراد ولــك  إىل مــدير الســسن أو إىل املفــتع اخلــال أو إىل غريمهــا 
  ن يهمه األمر.

إ بـار املســسونني زــوا) االتصــاا ب سـرهم وأصــدقا هم تراســلة أو )يــارة أو كمـا أنــه جيــب   
 حنو ولك.. 

وإوا جــان إنســان إىل الســسني فــال  ــق إلدارة الســسن اإلنصــات إليهمــا أو جعــل حــاجل 
من )جاى أو ما أشبه فاصـال بينهمـا  مـن غـري فـرق بـني أن يكـون املسـسون مـن أهـل البلـد أو 

 من غري أهل البلد.
ه إوا أراد االتصــاا تحــام أو معيــة  رييــة أو هيجــة أو مــا أشــبه جيــب تلبيــة ،لبــه  كمــا أنــ

نعــم إوا كــان املســسون  طــراً وولــك حســب تشــليص احلــاكم الشــرعي وحكمــه كتابــة  كــان 
 إلدارة السسن حتديده   بع  االتصاالت بالقدر الذم قرره احلاكم   كتابة رجية.

 

 المكتبة العامة ومتابعة األنباء
ـــــاني والعشـــــرون:  ـــــان تلتلـــــف وســـــا لها..  الث ـــــاإل،ال  علـــــى األنب يســـــم  للســـــسنان  ب

 كالصحف واجملالت واإلواعة والتلفا) والنشرات والفيديوهات وما أشبه.
كمــا انــه يلــلم إجيــاد مكتبــة حافلــة دميــع الســسنان رجــاالً  ونســاًن وأ،فــاالً حبيــث تكــون 

 ملودة بكل ما  تاجونه من الكتب. 
املســـسون إىل كتـــاب ا ـــر لـــيس   املكتبـــة يلـــلم علـــى إدارة الســـسن حتصـــيل  وإوا احتـــاى

 الكتاب له سوان تاله إن كان له ماا أو تاا إدارة السسن.



 13 

 الشعائر الدينية
ـــث والعشـــرون:  يلـــلم الســـماج لكـــل مســـسون تمارســـة شـــعا ره الدينيـــة مـــن صـــالة  الثال

والكتـــب الدينيـــة ككتـــب األدعيـــة وصـــيام ومـــا أشـــبه  وهكـــذا أن يكـــون عنـــده القـــران الكـــره 
 والليارات وما أشبه.

 كما أنه إوا أراد السسني  نالً دينياً وعا  دين يس له ويرجع إليه يللم تلبية حاجته.  
ويســم  للمســسونني بالقيــام بصــالة ادماعــة ســوان أمَّ بعضــهم بعضــا أو جــان اإلمــام مــن  

اً وســحوراً بالنســبة إىل الصــا مني  و  اخلــارى  و  أيــام شــهر رمضــان  ضــر  ــم الطعــام فطــور 
أيــــام احلــــحل يلــــلم الســــماج للمســــتطيع مــــنهم بــــاحلحل مــــع أ ــــذ كفالــــة أو مــــا أشــــبه لرجوعــــه إىل 
السسن  كما يللم السـماج لـه بوفـان نـذره مـن )يـارة بعـ  املراقـد املقدسـة مـع أ ـذ الكفيـل أو 

انفراديــاً لنفســه ملطالعــة أو مــا أشــبه ولــك  وكــذلك إوا كــان نــذره االعتكــامل  وإوا أراد مكانــاً 
 حف  أو عبادة أو ما أشبه وجب توفريه له.

 وهكذا   غري املسلم إوا كانت له شعا ر  اصة فيللم التوفري له ب دان شعا ره أيضاً. 

 مشاركة األعياد وما أشبه
يسم  للسـسني اخلـروى حلضـور األعيـاد الدينيـة وسـا ر املراسـيم املهمـة  الراب  والعشرون: 

وفــــاة الرســــوا االعظــــم مصــــلوات اهلل عليــــه والــــهه  وســــا ر املعصــــومني معلــــيهم الصــــالة كيــــوم 
 والسالمه.

كمــا يســم  لــه حبضــور )يــارة مرضــاه وتشــييع جنــا لهم وحضــور أعراســهم وحنــو ولــك مــع 
 الكفيل أو حنوه.

معليــه فعــن ادعفريــات بســنده إىل جعفــر بــن  مــد عــن أبيــه معليهمــا الســالمه: مأن عليــا 
السسون من احلبس   دين أو  مة إىل ادمعة فيشهدو ا ويضـمنهم كان نيرى أهل   السالمه

 .52األوليان ح  يردو مه
أنه قاا: معلى اإلمام أن نيـرى ا بوسـني  معليه السالمهوعن ابن سنان عن أيب عبد اهلل  

  الدين يوم ادمعة إىل ادمعة ويوم العيد إىل العيـد  فريسـل معهـم فـنوا قضـوا الصـالة والعيـد 

                                                           
 السسون. باب إ راى أهل 22ادعفريات: ل -14
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 .54إىل غريمها من الروايات 51نهردهم إىل السس

 اختيار مكان السجن
للسـسني أن يطلـب نقـل سـسنه مـن مكـان إىل مكـان ا ــر  إوا    الخـام  والعشـرون:

يكن  ذور للحاكم   ولـك  مـناًل: إن كـان سـسني   بغـداد فمـن حقـه أن يطلـب نقلـه إىل 
 .البصرة أو بالعكس  فنن مكّليه السسن من حق احلاكم ال م صوصياتهه

بــل احتملنــا   مالفقــهه صــحة الســسون األقســا،ية  والســسون   بيــت أو حنــوه إوا أراد  
السسني ولك ولـو   دار نفسـه  إوا   يكـن فيـه تكليـف )ا ـد علـى الدولـة  أو كـان السـسني 
بنفســه يتحمــل التكــاليف اللا ــدة  هــذا مــع ضــمان بقا ــه حبيــث ال اكــن هروبــه  كمــا إوا وعــد 

 كم يعلم أن كالمه صحي   إىل غري ولك.ب ن ال يهرب واحلا 

 حفظ ما يملكه السجين
يلـــلم حفـــ  مـــا هـــو ملـــك الســـسني مـــن نقـــوده ومالبســـه وســـاعته الســـادس والعشـــرون: 

واألشــيان النمينــة وغريهــا  وإدبا ــا   قا مــة يوقّــع عليهــا توقيعــاً رجيــاً ويرجعهــا لــه عنــد اخلــروى  
 واستالم وصل           منه.

 ةالمالب  الخاص
ليس من حق إدارة السسن الضغط على السسني ب ن يلـبس مالبـس  الساب  والعشرون:

  اصة وإوا هو حسب ا تياره.

 ما يرسل للسجين
مـا يرســل للسـسني مـن اخلـارى فهــو علـى األصـل مـن اإلباحــة  إال إوا  الثـامن والعشـرون:

ارة الســسن املنــع كــان   ولــك  ــذور  كمــا إوا كانــت هنــاك مــواد خمــدرة أو أدويــة مضــرة فــ د
 عنها  إال إوا كانت من الضروريات للسسني حسب رأم الطبيب األ صا ي.

                                                           
 .4ب 3465ج 31ل 3من ال  ضره الفقيه: ى -13
 .17الباب  6  وكذا مستدرك الوسا ل: ى41الباب  7راجع وسا ل الشيعة: ى -12
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 خبر االعتقال وما أشبه
يللم إ بار أ سرة السسني حببسه ابتـداًن  كمـا انـه يلـلم إ بـارهم تـرا  التاس  والعشرون:

 السسني أو موته أو نقله إىل سسن ا ر أو ما أشبه ولك.
 نفســه تــوت أحــد أقربا ــه أو مرضــه  وقــد تقــدم انــه يلــلم اإلون كمــا يلــلم إ بــار الســسني  

 للسسني بليارة املري  وتشييع القريب إىل غري ولك  ا سبق.
 

وإوا أ ريد نقله إىل مكان ا ر جيب أن يكون النقل بواسطة مر ة  واملصارمل علـى نفسـه 
 إن أراد هو النقل وكان قادراً على املصارمل وإال فعلى إدارة السسن.

 موظفو السجن
يللم أن يكون مو(فو السسن على مستو  دقا  واجتماعي ال ق  و م أبـدان الثالثون: 

سليمة وأوهان  صحيحة  وأن جيتـا)وا تـدريباً عامـاً واصصـاً قبـل تـو(يفهم  وأن  ـافظوا علـى 
هـــــذا املســـــتو  بـــــل يعملـــــوا علـــــى رفعـــــه أدنـــــان اخلدمـــــة  وان ارنـــــوا حـــــ  يكونـــــوا قـــــدوة حســـــنة 

 ونني   سلوكهم  وأن يكونوا ووم كفانة وإنسانية وأ الق.للمسس
كمـــا أنـــه يلـــلم توعيـــة الســـسانني والـــرأم العـــام تهمـــة الســـسون واالهتمـــام هبـــا  فتســـتلدم 

 الوسا ل املناسبة لذلك.
ويلــلم أن يكــون مو(فــو الســسون متفــرغني  وأن يتمتعــوا حبقــوق مــو(في الدولــة املــدنيني   

لعملهم الشاق  بـل فـوق الكفايـة حـ  يسـبب  ولـك الرفـاه  ـم  ـا  وتكون رواتبهم كافية نظراً 
ــــلم أن يعطــــوا مكافجــــات نقديــــة وغــــري نقديــــة علــــى حســــن  يــــنعكس علــــى أ القهــــم  كمــــا يل
 ــدمتهم  ومــن تلــك املكافجــات الســماج  ــم بالغيــاب ومــا أشــبه تــا اليســم  لســا ر املــو(فني 

 فنن عملهم الشاق يقتضي كل ولك.
 

 ينانضمام األخصائي
يلـــلم أن ينضـــم إىل مـــدير الســـسن وســـا ر املـــو(فني أ صـــا يون بعلـــم الواحـــد والثالثـــون: 

النفس وعلـم االجتمـا   وهكـذا اخلـربان   الصـناعة والطـب ومـا أشـبه  وولـك بصـورة مسـتمرة 
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حــ  اكــن تربيــة الســسني  وتعليمــه واالرتفــا  تســتواه  ــا جيعلــه   املســتقبل عضــوا صــاحلاً   
 اجملتمع.
ال)م أن يكـــون هنـــاك مـــع املســـاجني ،بيـــب علـــى صـــورة اخلفـــر دا مـــاً وولـــك للطـــوار  والـــ
 ا تملة.

 سجن الرجال والنساء
يلــلم أن يكــون مــدير ومو(ــف الســسن للرجــاا رجــاالً وللنســان نســاًن  الثــاني والثالثــون: 

فال يستلدم مو(فات إلدارة سسون الرجاا وال مو(فني إلدارة سـسون النسـان  كمـا يلـلم أن 
 يكون الرجاا متلوجني والنسان متلوجات.

وإوا أراد كــــل واحــــد مــــنهم االجتمــــا  مــــع عا لتــــه   مكــــان مــــن نفــــس ردهــــات الســــسن 
 اخلارجية يللم توفري ولك  م.

و  سـسن األحـدا  ال نيــتلط البنـون والبنــات  فـنن ولــك ينتهـي اىل املفســدة  بـل الــال)م 
 أن يكون للبنني سسن  ال وللبنات سسن  ال.

 

 جن السجين لو
لو ج ن السسني جيب نقله للعالى  فنن   اكن عالجه نقـل اىل دار الثالث والثالثون: 

 اجملانني أو ما أشبه.
 كما انه إوا  يف عليه من ادنون أو األمراا املستعصية جيب إعفابه من السسن.

 ال للعنف
ــون:  سنية مــن اســتعماا انــع كافــة املــو(فني املتواجــدين   املؤسســات الســالرابــ  والثالث

القــوة إال   حالــة الــدفا  عــن الــنفس  أو  اولــة هــرب الســسني  أو  اولتــه أويــة الغــري  وإوا 
 اضطروا الستعماا القوة فبالقدر الضرورم مع تبليغ احلاد  ملدير املؤسسة فوراً.

و) كما يللم تدريب مو(في السسن تدريباً بدنياً  اصاً ملقاومـة السـسنان املعتـدين  وال جيـ
للمو(ف محل السالج إال بنجا)ة  طية  اصة  بشرط أن يكـون أيضـاً مـدرباً علـى اسـتعماله 

 وضابطاً للنفس  ا يؤمن من استعماله اعتبا،ا.
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 بناية السجن
يلــــلم أن تكــــون بنايــــة الســــسن الدا ليــــة بنايــــة  كمــــة غــــري قابلــــة  الخــــام  والثالثــــون:

لبنايـــة مـــن الـــدا ل  كمـــا يلـــلم أن ال للتلريـــب حـــ  ال يـــتمكن  بعـــ  الســـسنان مـــن اريـــب ا
تكـــون دا ـــل الســـسن االت اكـــن التلريـــب هبـــا  أو اكـــن جـــرج بعضـــهم بعضـــا  أو جـــرج 

 بعضهم لنفسه  أو شنق نفسه بسبب حبل أو ما أشبه.

 معالجة السجين
يللم على إدارة السسن ومن فوقهم                      ـ باعتبار ان  السادس والثالثون:

مــن اجملتمــع ولــيس تنبــوو منــه ـ معادــة الســسني باملعادــات الرتبويــة واأل القيــة  الســسني جــلن
 وفقا للعالى الفردم واالجتماعي لكل سسني.

 السجين بعد خروجه
جيب جتنيد اجملتمع لت هيل السسني اجتماعيـاً بعـد  روجـه  وأن يعهـد  الساب  والثالثون:

سـسني ب  سـرته أو با يجـات الـا تعمـل علـى لباحنني اجتماعيني تهمة ا افظـة علـى صـالت ال
إفادته باااو اخلطوات الال)مة حلماية حقوق السـسني املدنيـة وحقوقـه   الضـمان االجتمـاعي 

   حدود الشريعة املقدسة.

 لجنة حقوق السجين
كما أنه من ا بذ أن يكون هناك ماعات معرتمل هبا مـن قبـل الدولـة الثامن والثالثون: 

ق الســـسنان و)يـــار م والرتفيـــه عـــنهم وإصـــالحهم لينتقلـــوا إىل اجملتمـــع وهـــم أفـــراد ملتابعـــة حقـــو 
 صاحلون.

 من واجبات القاضي
وبـــذلك يظهـــر أن واجـــب القاضـــي الـــذم  كـــم بالســـسن ال ينتهـــي التاســـ  والثالثـــون: 

بـاحلكم  بــل جيــب عليــه متابعـة أحــواا الســسنان بواســطة معاونيـه أو هبيجــات حكوميــة  لت هيــل 
اجتماعيـــا   ـــن يكونـــون مـــرافقني لـــه بـــني فـــرتة وأ ـــر  بـــدون حتامـــل عليـــه أو إعـــادة  املســـسون

تفكــريه بذنبــه  وإوــا لتنظيــف نفســه وتلكيــة روحــه  ونيلــق   الســسنان الرغبــة   أن يعيشــوا   
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 (ل القانون ويعولوا أنفسهم  وأن ينّمي فيهم الشعور باملسؤولية واحرتام النفس واجملتمع.

 جنالعمل داخل الس
يللم على إدارة السسون إعداد ما يللم السسني للعمل وفق اسـتعداده ادسـمي  األربعون:

والعقلــي  وتــوفري العمــل الكــا  لــه  ــا يســتوعب نشــا،ه  ويكــون مســاعداً لنفســه وعا لتــه    
كسب أر)اقهم بطرق شريفة  ويوفر  م التدريب املهم للقابلني   صوصا صغار السن  على 

نفســهم نــو  العمــل ال أن يكــون األمــر بــاإلكراه  ويكــون العمــل علــى وفــق عمــل أن نيتــاروا ب 
منله   اخلارى ح  يعـد املسـسون إعـداداً م رضـياً للحيـاة الطبيعيـة  ومـن الـال)م تقـده مصـلحة 

 املسسونني على رب  املؤسسة من صناعة ما.
 

 الدراسة داخل السجن
 ا بالنسبة إىل الدارسـني واألميـني والصـغار يللم إعداد الدراسة ومقوما الواحد واألربعون:

 وما أشبه ح  ال تضيع أوقا م بدون دراسة ملن يرغب فيها.

 قانون العمل
يللم حتديد ساعات العمل للعماا يومياً وأسبوعياً وشهرياً بنفس قانون الثاني واألربعون: 

وقـت كـامل للنشـا،ات العرمل ا لي للعماا غري املسسونني  واصـيص يـوم للراحـة أسـبوعياً و 
 األ ر  الا يلاو ا السسنان.

 فرصة األعياد داخل السجن
كمـا جيـب أن يعطـوا فرصـة األعيـاد وهـم دا ـل السـسون حـ  يعيّـدوا الثالث واألربعون: 

 أنفسهم  فهم جلن من اجملتمع   أفراحهم وأتراحهم.

 المكافأة العادلة
ة أو علميـــة كالتـــدريس أو مـــا أشـــبه  إوا عمـــل الســـسني أعمـــاالً يدويـــالرابـــ  واألربعـــون: 

يكاف  مكاف ة عادلة وفق النظام   اخلارى  ويسم  له بننفاق شين من مكسبه على حاجاته 
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غري املمنوعة  وإرساا جلن لعا لته  وكما حتتف  املؤسسة زلن من مكاسبه لـه ـ إوا أراد ولـك ـ 
 يتسلمها عند اخلروى  سوان عندها أو عند مصرمل من املصارمل.

 مستقبل السجين
يللم على إدارة السـسن وا يجـات املرتبطـة بالسـسني كالقاضـي وغـريه الخام  واألربعون: 

التفكري تستقبل السسني والعناية بذلك منذ بـدن سـسنه  ويلـلم علـيهم تشـسيع السـسني حـ  
 يكون على اتصاا با يجات املفيدة له وألسرته وبت هيله اجتماعيا.

 ال يسجن المجنون
انـــع ســـسن اجملنـــون اال،بـــاقي ـ وهـــو الـــذم تال)مـــه حالـــة ادنـــون  س واألربعـــون:الســـاد

 باستمرار وال تنفك عنه وتطبق عليه إ،باقاً ـ بكل أقسامه ح  املعتوه وما أشبه.
أما اجملنون أدوارًا ـ وهو الذم تنتابه حالة ادنون بني فرتة وأ ر   و  غريها يكون ،بيعيـاً 

 ا دور إفاقته.ـ فننه جيو) سسنه   حا

 من ال تكليف عليه
كمـــا انـــع ســـسن مـــن ارتكـــب ادراـــة وهـــو مرفـــو  عنـــه التكليـــف:  الســـاب  واألربعـــون: 

 كاملكره  واملضطر  وامللس  وحنوهم..

 إذا مات السجين
إوا مـات السـسني بسـبب ا ـدام السـسن عليـه أو بسـبب ،غيـان املـان الثامن واألربعـون: 

للاا أو بركان أو ما أشبه ولك   ا كانـت إدارة السـسن علـى أو الكهربان أو بسبب سيل أو ) 
(ن بوقوعها أو ما أشبه  كانت ديته على إدارة السسن  كما أن األمر كـذلك فيمـا إوا نقـص 

 عضو منه أو وهبت قوة من قواه كما لو أنه عمي مناًل.
 أما   حالة املوت الطبيعي فليس على إدارة السسن شين.

 إلدارة دية من وكرناه إوا هو فيما ينطبق على املوا)ين املذكورة..وال نيفى أن حتمل ا
قاا الشيخ الطوسي مقـدس سـرهه   اخلـالمل: مإوا أ ـذ صـغرياً فحبسـه (لمـاً فوقـع عليـه 
حا ط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقـرب فمـات  كـان عليـه ضـمانه  وبـه قـاا أبـو حنيفـة  
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ا  الفرقة وأ بارهم وأيضاً ،ريـق االحتيـاط تقتضـيه  وقاا الشافعي: الضمان عليه  دليلنا: إم
 وأما إوا مات حتف أنفه فال ضمان عليه بال  المله.

وقـاا العالمـة احللـي مقـدس سـرهه   القواعـد: ملـو حبسـه ومنعـه الطعـام والشـراب مــدة ال 
 تمل   منله البقان فيها  فمات  أو أعقبه مرا مات به  أو ضعف قوة ح  تلف بسـببه  

و عمــد  ونيتلــف ولــك بــا تالمل النــاس وقــواهم وا ــتالمل األحــواا واأل)مــان  فالريــان   فهــ
الربد يصرب ما ال يصرب العطشـان   احلـر  وبـارد املـلاى يصـرب علـى ادـو  أكنـر مـن حـاره  ولـو 
حــبس ادــا ع حــ  مــات جوعــاً  فــنن علــم جوعــه للمــه القصــال كمــا لــو ضــرب مريضــاً ضــرباً 

ي   وإن جهلــه ففــي القصــال إشــكاا  فــنن نفينــاه ففــي إجيــاب كــل يقتــل املــري  دون الصــح
 الدية أو نصفها إحالة للهالك على ادوعني إشكااه.

 أقسام السجن
كل أقسام السسن على وترية واحـدة مـن األحكـام الـا وكرناهـا  فـنن   التاس  واألربعون:

 السسن   اإلسالم على دالدة أقسام:
يتلذ مـن قبـل احلـاكم حـوا املـتهم حـ  يظهـر برانتـه وهو  «السسن االحتيا،ي»األول: 

 كان يسسن   الدم بستة أيام.  مصلى اهلل عليه والههمن أن رسوا اهلل  59أو جتراه كما ورد
 وورد أن علياً معليه الصالة والسالمه حبس متهماً بالقتل ح  نظر   أمر املتهمني معه. 

  فقــد روم أن وال نيــص هــذا الشــين اال ــام   القتــل بــل يســرم   غــريه حســب املــالك
عليــا معليـــه الصـــالة والســالمه قضـــى   الـــدين أنــه  ـــبس صـــاحبه فــنن تبـــني إفالســـه واحلاجـــة 

 .50فيللي سبيله ح  يستفيد ماالً ه
وهــو احلــبس مــن أجــل وهابــه حبقــوق النــاس  وهــو قســم مــن  «الســسن احلقــوقي»الثــاني: 

ــــه الصــــالة والســــال 57ادراــــة أيضــــا  فقــــد روم  ــــة: أن أمــــري املــــؤمنني معلي مه كــــان  ــــبس دالد

                                                           
كـان  ـبس     مصـلى اهلل عليـه والـههقـاا إن النـ   معليه السـالمهموفيه: عن أيب عبد اهلل  5ج 371ل 7راجع الكا : ى - 15

 بيلهه. مة الدم ستة أيام فنن جان أوليان املقتوا ببينة وإال  لى س
 .11ج 434ل 44ب 6 ذيب األحكام: ى - 16
ال  المهمعليــه الســقــاا: مكــان علــي  معليــه الســالمه  وفيــه: عــن أيب جعفــر 23ج 411ل 44ب 6 ــذيب األحكــام: ى - 17

 بس   السسن إالّ دالدة: الغاصب  ومـن أكـل مـاا يتـيم (لمـاً  ومـن ا ـتمن علـى أمانـة فـذهب هبـا وإن وجـد لـه شـيجاً باعـه 
 غا باً كان أو شاهداًه.
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 الغاصب ورجالً أكل ماا اليتيم ومن  أ ومتن على أمانة فذهب هبا.
وهــو الســسن الــذم يســسن بــه ادنــاة وقــد وكرنــا ملــة مــن  «الســسن ادنــا ي»الثالــث: 

أن عليـــاً معليـــه الصـــالة والســـالمه قضـــى   أربعـــة  55منـــل مـــا روم 50أمنلتـــه   كتـــاب احلـــدود
ر  فســسنهم حــ  يفيقــوا  فمــات مــنهم ادنــان وبقــي االدنــان تبــاعسوا بالســكاكني وهــم ســكا

 فقضى بالدية على األربعة وأ ذ جراحة الباقيني من دية املقتولني.
وإوا قلنا ب ن السسن لكل هؤالن على قرار واحـد  ألن األدلـة العامـة جتـرم   كـل أقسـام 

 هؤالن املساجني.

 من آداب القاضي الجديد
ملبحث نذكر أنه من اداب القاضي ادديد أن ينظر   حاا و   امتة هذا االخمسون: 

املسسونني ب مر القاضي السابق  وولك ألن ال يبقى   السـسن شـلص بـرمن أو مـن انتهـى 
 سسنه.

للشـــيخ الطوســـي مقـــدس ســـرهه قـــاا: إوا جلـــس القاضـــي للقضـــان فـــ وا  26ففـــي املبســـوط
اب فيللعهم منه وألنـه قـد شين ينظر فيه حاا املسسونني   سسن معلوا  ألن السسن عذ

 يكون منهم من مّت عليه احلبس بغري حق.
للمحقق احللي مقدس سرهه: ممث يس ا عن أهـل السـسون  وينبـت  25و  شرا ع اإلسالم

أجــانهم  وينــادم   البلــد بــذلك ليحضــر اخلصــوم  وجيعــل لــذلك وقتــاً  فــنوا اجتمعــوا أ ــرى 

                                                           
   كتاب احلدود والتعليرات.11و 17سوعة الفقه: ىمو  - 11
قـــاا كـــان قـــوم يشـــربون فيســـكرون فيتبـــاعسون  معليـــه الســـالمه  وفيـــه: عـــن أيب عبـــد اهلل 5ج 421ل 2ب 11 ـــذيب األحكـــام: ى - 11

فسسنهم فمـات مـنهم رجـالن وبقـي رجـالن  فقـاا أهـل املقتـولني يـا أمـري  معليه السالمهبسكاكني كانت معهم فرفعوا إىل أمري املؤمنني 
: فلعــل وينــك  معليـه الســالمهللقــوم: مــا تـرون  قــالوا: نــر  أن تقيـدمها  قــاا علــي  معليــه السـالمهأفــدمها بصــاحبينا  فقـاا علــي  املـؤمنني

: بل أجعـل ديـة املقتـولني علـى قبا ـل األربعـة وا ـذ  معليه السالمهالذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه  قالوا: ال ندرم  فقاا علي 
اى بن ار،ـ ة عـن جـاك بـن حـرب عـن عبـد اهلل بـن أيب ادعـد قـاا كنـت أنـا دية جراحه الباقني من دية املقتولني  ووكر إجاعيل بن احلس

 هذه القضية فينا. معليه السالمهرابعهم فقضى علي
كتـــاب اداب القاضـــي  وفيـــه: مفـــنوا جلـــس   11ل 1املبســـوط   فقـــه اإلماميـــة مللشـــيخ  مـــد بـــن احلســـن الطوســـيه: ى - 41

بس عذاب فيللصهم منـه  وألنـه قـد يكـون مـنهم مـن مّت للقضان ف وا شين ينظر فيه حاا ا بسني   حبس املعلوا ألن احل
 عليه احلبس بغري حقه.

 كتاب القضان   اداب القاضي.  341ل 4شرا ع اإلسالم: ى - 41
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قولــه علــى  صــمه  فــان دبــت حلبســه اســم واحــد واحــد ويســ له عــن موجــب حبســه  وَعــَرا 
موجـب أعـاده  وإال أشــا  حالـه حبيـث إن   يظهــر لـه  صــم أ،لقـه  وكـذا لــو أحضـر  بوســاً 
فقـــاا: ال  صـــم ئ  فننـــه ينـــادم   البلـــد فـــنن   يظهـــر لـــه  صـــم أ،لقـــه وقيـــل:  ّلفـــه مـــع 

 ولكه.
 ..22وكذا وكر غريمها من الفقهان

ا أبــو إســحاق الشـريا)م وهــو مــن أعــا(م فقهــان وهكـذا األمــر عنــد علمــان السـنة: فقــد قــا
السنة: مويستحب أن يبدأ القاضـي   نظـرة املسـسونني ألن احلـبس عقوبـة وعـذاب ورتـا كـان 

 فيهم من جتب اليتهه.
 

 

                                                           
هـه   كتاب املهذب: بـاب اداب القضـان: فـنوا جلـس للحكـم  211-211قاا القاضي عبد العليل ابن الرباى الطرابلسي م - 44

  بوسني ألن احلبس عذاب فيللصهم منه وألنه قد يكون فيهم من مت عليه احلبس بغري حقه.كان أوا ما ينظر فيه حاا ا
وقاا عماد الدين بن محلة الطوسي   كتابه الوسيلة إىل نيل الفضيلة  فصل   بيان صفة القاضي وأدب الفضـان: م مث ي  ـذ 

 ا حبق تركهم وإن حبسوا ببا،ل رّد إىل احلقه.ديوان احلكم من احلاكم وينظر   حاا ا بوسني مع  صومهم فنن حبسو 
هـــه   امللتصــر النــافع النظــر النــاين   اآلداب موأن ي  ــذ مــا   يــد املعــلوا مــن حســحل 676 – 614وقــاا ا قــق احللــي م

 وودا عهم  والسؤاا عن أهل السسون وإدبات أجا هم والبحث عن موى اعتقا م ليطلق من جيب إ،القهه.
هـــه   قواعــد األحكــام   مســا ل احلــالا واحلــرام: كتــاب القضــان والشــهادات  املقصــد 746 – 627حللــي موقــاا العالمــة ا

النـاين   كيفيــة احلكـم ماآلدابه: ممث ينظــر أوا جلوســه   ا بوسـني فيطلــق كـل مــن حــبس بظلـم أو تعليــر  ومـن اعــرتمل أنــه 
ه أ،لقـه ـنىل أن قـاا ـ ولـو قـاا: ال  صـم ئ وال أدرم   حـبس حبـق أقـره  ومـن قـاا: أنـا مظلـوم ألين معسـر فـنن صـدقه غراـ

 حبست؟ نودم على= =،لب  صمه فنن    ضر أ،لق  وإن وكر غا باً و)عم أنه مظلوم ففي إ،القه
 أقربه أنه ال  بس وال يطلق ولكن يراقب إىل أن  ضر  صمه ويكتب إليه ليعّسل فنن    ضر أ،لقه.

وفيــه: مينظــر أوا جلوســه   ا بوســني فينــادم  46ل 11م العــاملي   مفتــاج الكرامــة: ىوقــاا الســيد  مــد جــواد احلســي
مناديه   البلد إىل دالدة أيام: أال إن القاضي ينظر إىل أمر ا بوسني فمن كان له على ا بوس حق فلينظره  وإوـا يبتـد  هبـم 

   أواًل الن احلبس عذاب فيللصهم وجيو) أن يكون فيهم املظلومه.
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 21االصل حرية االنسان
 

مث أن األصــل   اإلنســان احلريــة  فــال جيــو) حــبس املــتهم قبــل اإلدانــة إ،القــاً إال إوا كــان 
رر ا تمل أهم من ضرر احلبس  حيث جيو) احلـبس زهـة األهـم واملهـم مـن بـاب الضـرورة الض

 ومن املعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها.. 
كما انه جيو) احلبس حلف  اجملرم من أيدم الغوغان بنفس هذا الدليل  فـنوا كـان إضـطراراً 

مــن بــاب األهــم واملهــم  حلفــ  اجملــرم عــن الغوغــان بــ ن   اكــن حفظــه إال بــذلك جــا) احلــبس
أيضـــاً  وبقـــدر الضـــرورة  حنـــو مـــا تقـــدم  ويـــدا علـــى املســـتنىن واملســـتنىن منـــه باإلضـــافة إىل مـــا 

 وكرناه من القواعد األولية بع  الروايات: 
كـان   مصـلى اهلل عليـه والـههقـاا: مان النـ   معليه السـالمهفعن السكوين عن أيب عبد اهلل 

 .24ال  لى سبيلهه بس    مة الدم ستة أيام  فنوا جان أوليان املقتوا ببينة وإ
انــه قــاا: مال حــبس    مـــة إال   دم   معليــه الســالمهوعــن دعــا م اإلســالم عــن علــي 

 .29واحلبس بعد معرفة احلق (لمه
انـه قـاا: مإين ال ا ـذ علـى التهمـة   معليـه السـالمهو  كتاب الغارات عـن أمـري املـؤمنني 

 .20وال أعاقب على الظن  وال أقاتل إال من  الفم وناصبم وأ(هر ئ العداوةه
ضـــاً   قصـــة  ـــروى اخلريـــت بـــن راشـــد مـــن بـــم ناحيـــة علـــى أمـــري املـــؤمنني معليـــه وفيـــه أي

الصالة والسالمه واعرتاا عبد اهلل بن قعني عليه بعدم استيناقه  قاا: فقلت: يا أمري املؤمنني 
: إنـا لـو فعلنـا هـذا لكـل مـن نتهمـه مـن معليـه السـالمهفلم ال ت  ـذ اآلن فتسـتودق منـه  فقـاا 

أراين يسعم الودـوب علـى النـاس واحلـبس  ـم وعقـوبتهم حـ   الناس متنا السسون منهم  وال

                                                           
   ل مام املؤلف مدام (لهه.117ل  111ا ذنا هذا امللحق من موسوعة الفقه: ى - 43
 .5ج 371ل 7الكا : ى - 42
 كتاب اداب القضاة.  531ل 4دعا م اإلسالم: ى - 45
 .451الغارات: ل - 46
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 .27يظهروا لنا اخلالمل
لكن مقتضى كون األمر ضرورة انـه إن متكـن مـن االسـتيناق بغـري ولـك منـل أ ـذ الكفيـل 
أو جتميد رصيده   البنك بقدر دين املدعي أو مـا أشـبه ولـك حـ  إوا أدبـت جعلـه للمـدعي  

ع ولـك قـاا   الشـرا ع: إوا ا ـم والـتمس الـوئ حبسـه حـ  كان مقدماً على احلبس  لكن مـ
  ضر البينة ففي اجابته تردد  ومستند ادوا) ما رواه املسكوين  و  السكوين ضعف.

و  ادواهر بعد تلك العبارة قاا: انع عن العمـل بـه فيمـا  ـالف أصـل الـربانة وغـريه  إو 
حللي والفلـر وجـده وغـريهم علـى مـا حكـي هو تعسيل عقوبة  المقتضى له  ولذا كان  رية ا

 العدم. 
و  امللتلــف: التحقيــق أن نقــوا إن حصـــلت التهمــة للحــاكم بســـبب لــلوم احلــبس ســـتة 

 أيام عمالً بالرواية وحتفظا للنفوس عن األتالمل  وان حصلت لغريه فال  عمالً باألصل.
مــوارد الســسن    وحيــث وكرنــا   كتــايب احلقــوق والواجبــات وا رمــات وغريمهــا ملــة مــن

 اإلسالم ال داعي إىل تكراره.
مث أن احلبس باستننان بع  املوارد الشاوة املقررة   اإلسالم جيب أن يتسنب مهما وجد 

 السبيل إىل ولك ملا فيه من األضرار الكنرية: 
األضــرار االقتصــادية  حيــث أن الســسني يتوقــف عــن العمــل غالبــاً و مــل  لانــة األول: 
ه  وهي  لانة األمة  كما أن إدارة السسن حتمل األمة نفقا ا  فـدينار يوقـف مـن الدولة نفقات

جهـــة توقـــف كســـبه ودينـــار يصـــرمل عليـــه ودينـــار يصـــرمل علـــى إدارة ســـسنه وهـــو ضـــرر دالدـــة 
 أضعامل مرة.
األضرار النقافية  حيث انه انع عن النقافة الا كان  صلها حاا انطالقه ـ عادة الثاني: 

 ـ.
ضرار السياسية  حيث ال يتمكن أن يشرك   النمو السياسي لنفسه أو لغريه األ الثالث:

 ـ عادة ـ.
األضـرار االجتماعيـة  حيــث تبقـى عا لتـه مشــردة ـ عـادة ـ وولـك يوجـب أضــراراً  الرابـ :

 اجتماعية كنرية.

                                                           
  رب بم ناجية. 443الغارات: ل - 47
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الضـرار األ القيـة لنفسـه حيـث يتعقـد هـو ـ عـادة ـ  وولـك يعطـي مـردوده    الخـام :
 ه.السسن و ارج
األضــرار األ القيــة لعا لتــه  حيــث   بعــ  األحيــان يوجــب الســسن انــلالق  الســادس:

 )وجته أو أوالده   أوحاا الرويلة بسبب عدم املعيل املراقب  م.
 األضرار العمرانية  فيما إوا سسن بنان أو مهندس أما أشبه ولك.الساب : 
 األضرار الصحية  فيما إوا سسن ،بيب أو حنوه. الثامن:
األضرار العدوانية  فنن السسني اجملرم يعلم سا ر السسنان كيفية ادراة  كمـا انـه  التاس :

 إوا  رى السسني وقد تعلم ادراة يفشيها   اجملتمع.
األضــرار األ ــر  منــل: حتطــم املســؤولية لــد  الســسني  حيــث أن اإلنســان غالبــاً  العاشــر:

ن علـــم أن النـــاس رأوه جمرمـــاً  وبـــذلك يقـــل ي  ـــذه احليـــان   أن يرتكـــب املوبقـــات  فـــنوا ســـس
 حيا ه  وال ير  نفسه مسؤواًل  إىل غريها.

مس لة ت  ري احلد والشفاعة فيه والكفالـة ومـا أشـبه ولـك  20مث إنا وكرنا   كتاب احلدود
  ا  ال داعي إال تكرارها.. 

قــرر   كمــا أن الــال)م فــيمن  ــد أو  ــبس أن ال يهتــك هــو وعا لتــه أكنــر مــن القــدر امل
الشريعة اإلسالمية  إو ال جيـو) إهانـة املسـلم  أو إواللـه  أو اويفـه  أو إراقـة مـان وجهـه أو مـا 
أشبه   رى منه ما دلت الشـريعة عليـه  فـال وجـه لللا ـد بعـد األصـل املـذكور  مـنالً امـرأة )نـت 

فـالن عنـد  ودبت )ناهـا بـاإلقرار أو البينـة حسـب الشـروط الشـرعية  فـنوا صـرج ب  ـا مـن عا لـة
إجران احلد عليها سبب ولك  فتهم وإسقاط كرامتهم   اجملتمع  فانه ال جيو) ولك  وهكذا 

 بالنسبة إىل سا ر ادرا م.
ومنــه يظهــر وجــه التحـــره   املقابلــة اإلواعيــة أو التلفليونيـــة أو النشــر   الصــحف أو مـــا 

 كرر.أشبه  صوصاً إوا أ  ذ اإلقرار وحنوه باإلكراه  فانه  رم م
فعــن علــي أمــري املــؤمنني معليــه الصــالة والســالمه: ممــن كشــف حســاب أ يــه انكشــفت 

 .25عورات بيتهه
                                                           

 كتاب احلدود والتعليرات.  11و 17راجع موسوعة الفقه: ى - 41
. و  وصية جعفر الصادق معليه السالمه لولده موسى معليه السـالمه : ممـن كشـف حسـاب 157ل 4كشف الغمة: ى  - 41

: ممـن هتـك حسـاب غـريه انكشـفت عـورات بيتـهه. وكـذلك   31ل 4غريه انكشفت عـورات نفسـهه و  جمموعـة ورام: ى
املؤمنني معليه السالمه: ممـن هتـك  عن أمري 51ج 341ل 71ب 74. و  حبار األنوار: ى13  ل11حتف العقوا: ل
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وعن عبد اهلل بن سنان قاا: قلت له: معورة املؤمن على املـؤمن حـرام  قـاا: نعـم  قلـت: 
. وقـد بينـا وجـه النفـي واإلدبـات 16تعم سفليه  قاا: ليس حيث تذهب  إوا هـو إواعـة سـرهه

 .15حلديث   كتاب اآلداب والسنن  هذا ا
وعــن علــي معليـــه الصــالة والســـالمه أيضــاً: مشـــر النــاس مـــن ال يعفــو عـــن الللــة وال يســـرت 

 .12العورةه
أنه قاا: مال تتبعوا عنرات املسلمني فننه من تتبع عنـرات  لههمصلى اهلل عليه واوعن الن  

 .11املسلمني تتبع اهلل عنراته  ومن تتبع اهلل عنراته يفضحهه
مقـاا اهلل علوجـل: قـد نابـذين مـن أوا عبـدم  مصـلى اهلل عليـه والـههه و  رواية أ ر  عن

 .14املؤمنه
بــل مــن األفضــل بالنســبة إىل نفــس اجملــرم  ومــن رأ  ادراــة  الســرت إال إوا كانــت هنالــك 

مصلى اهلل : مأتى الن  ليه السالمهمعجهة أهم  ففي  رب أيب العباس  قاا: قاا أبو عبد اهلل 
  : لـو اسـترت مث تـابمصلى اهلل عليه والـههرجل فقاا إين )نيت ـ إىل أن قاا ـ مث قاا عليه والهه

 .19كان  رياً لهه
فقـاا: يـا أمـري  معليـه السـالمهو  حديث األصبغ بن نباته قاا: مأتى رجـل أمـري املـؤمنني 

املـــؤمنني إين )نيـــت فطهـــرين  فـــ عرا أمـــري املـــؤمنني معليـــه الســـالمه عنـــه بوجهـــه  مث قـــاا لـــه: 
اجلس  ف قبل علي معليه السالمه على القوم فقاا: أيعسل أحدكم إوا قـارمل هـذه السـيجة أن 

ى نفســه كمــا ســرت اهلل عليــه  فقــام الرجــل فقــاا: يــا أمــري املــؤمنني إين )نيــت فطهــرين  يســرت علــ
فقــاا: ومــا دعــاك إىل مــا قلــت  قــاا: ،لــب الطهــارة  قــاا: وأم ،هــارة أفضــل مــن التوبــة  مث 
ددهم  فقام الرجل فقاا: يا أمري املؤمنني إين )نيت فطهرين  فقـاا: أتقـرأ  أقبل على أصحابه   

ران  قاا: نعم  قاا: إقرأ  فقرأ ف صـاب  فقـاا لـه: أتعـرمل مـا يللمـك مـن حقـوق شيجاً من الق
اهلل   صالتك و)كاتك  فقاا: نعم فس له  ف صاب  فقاا له: هـل بـك مـن مـرا يعـروك أو 
                                                                                                                                                                      

 حساب أ يه ا تكت عورات بيتهه
 .4ج 351ل 4الكا : ى - 31
 .17-12راجع موسوعة الفقه: ى - 31
 الفصل الناين. 5116ج 425غرر احلكم ودرر الكلم: ل - 34
 .2ج 355ل 4الكا : ى - 33
 .6ج 351ل 4الكا : ى - 32
 .44ج 2ب 1ل 11التهذيب: ى - 35
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جتــد وجعــاً   رأســك أو بــدنك أو غمــاً   صــدرك  قــاا: يــا أمــري املــؤمنني ال  فقــاا: و ــك 
 .10س لناك   العالنية  فنن   تعد إلينا   نطلبكه اوهب ح  نس ا عنك   السر كما

  حديث الـلاين الـذم أقـّر أربـع مـرات انـه قـاا  معليه السالمهو  رواية عن أمري املؤمنني 
لقنــرب: ماحــتف  بــه  مث غضــب وقــاا: مــا أقــب  بالرجــل مــنكم أن يــ   بعــ  هــذه الفــواحع 

وبـني اهلل أفضـل مـن فيمـا بينـه فيفض  نفسه على ربوس املت  أفال تـاب   بيتـه  فـواهلل لتوبتـه 
 .17إقاما عليه احلده

 إىل غري ولك من الروايات.

                                                           
 .5117ج 4ب 31ل 2ضره الفقيه: ىمن ال   - 36
 .3ج 111ل 7الكا : ى - 37
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 10عدم  ارسة التعذيب
 

ان أم تعذيب مهما كان لونه ومهما قيل   مربره   نو  و رم قطعاً    ينلا اهلل به مـن 
ركـــة أو ســـلطان  فعلـــى املمارســـني للحركـــة أن يتسنبـــوه مهمـــا كلـــف األمـــر  ســـوان   دا ـــل احل

 ارجها  وسوان قبل وصو م إىل احلكم أو بعد وصو م اليه  وسوان بالنسبة إال األصدقان أو 
 األعدان.. 

فنن من يهني كرامة اإلنسان ال يتمكن أن يدافع عن كرامة اإلنسان ومن اارس التعـذيب 
هـراًن وسـلفاً  ولو ملرة واحـدة ويقـوا إين أريـد إيصـاا اإلنسـان إىل الكرامـة اليكـون كالمـه إال 

فننه ال يصل إىل ا دمل أواًل  و اكم  اكمة اجملرمني   ا اكم اإل ية دانياً  و در كرامته   
 اجملتمع الذم يطلع على  ارسته دالناً ..

وهناك قسم من أصحاب القدرات يتصورون أ م لـو مارسـوا التعـذيب ال تصـل أنبـابه إىل 
اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون  وقلاجملتمع  ناسني قوله تعاىل: 

 . 15إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

 التعذيب ظاهرة غير إسالمية
ال شك انه من املمكن أن يستظهر اإلنسان احلق ـ الذم يريد بع  استظهاره ال بسـبب 

وتكنـري األسـجلة واألجوبـة أو مـا أشـبه التعذيب ـ ويتوصل إىل الواقـع  بواسـطة األدلـة والشـواهد 
 .46 معليه السالمهولك من القضايا املعروفة   قضان أمري املؤمنني 

                                                           
 ا ذنا هذا امللحق من كتاب م ارسة التغيري النقاو املسلمنيه ل مام املؤلف مدام (لهه. - 31
 .115سورة التوبة:  - 31
كتـبهم  منـل: حبـار األنـوار وقد الف العديد من العلمان كتبا  اصة   قضان أمـري املـؤمنني م ه أو افـردوا لـه بابـا مسـتقال     - 21

للعالمة اجمللسي  معادن ادواهر  البن أيب احلديد املعتلئ  ومدينة املعاجل  للبحراين. واوا من كتـب   هـذا البـاب هـو عبيـد 
مــدة  الفتـه كلهـا  وهـو أوا مـن صــنف   املغـا)م والسـري  تـو  بعـد املا ــة االوىل  اهلل بـن أيب رافـع كاتـب أمـري املـؤمنني 

-1341سرية وعنوان كتابه مقضايا أمـري املـؤمننيه. ومنهـا: كتـاب قضـان امـري املـؤمنني  للشـيخ  مـد تقـي كـا(م التسـرتم ما 
 هـ. ومنها: كتاب القضايا العسيبة  البن أيب احلديد املعتلئ.1361هـه الطبعة األوىل 1211
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فـال يقــاا: إنــه اوا   اــارس التعــذيب   حــق اجملــرمني فســومل اليعرتفــون بــالواقع  وبالتــائ 
 يبقى بع  احلق  افياً   كما هو منطق الدكتاتوريني. 

   وثانيـــاً:أفضـــل مـــن إهانـــة احلـــق بالتعـــذيب. : بقـــان بعـــ  احلـــق  افيـــاً أوالً فننـــه يقـــاا: 
التعــذيب أيضــاً يبقــى ولــك  فــبع  املعــذبني يعرتفــون علــى أنفســهم )وراً وكــذباً للــتللص مــن 

 االم التعذيب وهو أيضاً تغطية للحق.

 أساليب الكشف المشروعة
وهبــــذه املناســــبة نلمــــ  إىل بعــــ  القضــــايا الــــا اتفقــــت وأمكــــن القضــــاة ومــــن إلــــيهم مــــن 

 هار احلق فيها بدون تعذيب  مع أ ا كانت قضايا معقدة وأحياناً   غاية التعقيد.استظ
فمناًل اتفق   بع  الـبالد   )ماننـا أنـه وجـد إنسـان مقتـوا علـى قارعـة الطريـق و  يعلـم 
قاتله  لكن اخلبري متكن من اال،ال  على القاتل بسبب النظر إىل عيم القتيل حيث أن مـراة 

 آ ر صورة من الصور الا انتقشت فيها. العني حتتف  ب
والتوصـــل إىل الواقـــع عـــرب هـــذه األســـاليب وإن كـــان  تاجـــاً إىل األجهـــلة واخلربويـــة إال أن 
ولك متيسر   العا  احلاضـر  بينمـا قـد اتفـق حلـاكم   )ماننـا  اولـة اغتيالـه ـ حسـب )عمـه ـ 

حــ  قــاا بعــ  اإلحصــانات  ف  ــذ يــلى علــى أدرهــا جمموعــات كبــرية مــن النــاس إىل الســسن 
 ب نه سسن ما يقارب املا ا ألف شلص  وأواقهم أشد أنوا  العذاب والتنكيل.

 طريقة التحليل النفسي
و  قضـــية دانيـــة اتفقـــت حلســـة اإلســـالم الســـيد  مـــد بـــاقر الشـــفا األصـــفهاين مرمحـــة اهلل 

راد جاحته اإل،ـال  عليهه حيث عنروا على قتيل   الشار  أيام كان  كم أصفهان  وكلما أ
على قاتله   يتمكن وأ رياً استعان بطبيب نفسي  بري  ففحص ادنة كامالً مث أمر بنحضار 
ميـــع القصـــابني  فلمــــا حضـــروا أوقفهـــم صــــفاً واحـــداً حبيـــث يكــــون قفـــاهم إىل جملـــس حســــة 
اإلســــالم الشــــفا ووجــــوههم إىل الطــــرمل اآل ــــر  وبعــــد ألم مــــن الــــلمن قــــاا اخلبــــري ألولجــــك 

ابني: اوهبوا حيث شـجتم  فلمـا حتركـوا للـذهاب صـاج  فـيهم وقـاا: أنـت أيهـا القاتـل إىل القص
أين؟ وإوا ب حدهم يلتفت إىل اخللـف فسـ ة مـن دون ا تيـار  فـ مر اخلبـري بنلقـان القـب  عليـه 
                                                                                                                                                                      

 .591ص 57راج  الذريعة الى تصانيف الشيعة: ج
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وملا حقق عن األمر تبني أنه القاتل  فقيل لللبري من أين عرفت ولـك؟ قـاا: إين ملـا فحصـت 
ار مســ  السـكني علـى مالبــس املقتـوا  وهـذا ال يكــون إالّ مـن عـادة القصــابني ادنـة رأيـت ادـ

حيــث ينظفــون ســكني الــذب  علــى جلــد اخلــرومل ومــن حيــث أن اجملــرم يعــرمل نفســه  ونفســه 
أيضاً تعرتمل بادراـة وان أضـمرها صـاحبها  وأصـر عليهـا  لتنكـره وتغطّـي عليـه  لكنهـا تفلـت 

معليــه ة إوا فوججــت باإلســتسواب.وقد قــاا أمــري املــؤمنني أحيانــاً عــن االحتفــاا بننكــار ادراــ
 .45: مما نو  امرب شيجاً إالّ و(هر   صفحات وجهه وفلتات لسانههالسالمه

 قاعدة الدوران والترديد
وينقـــل عـــن جاحتـــه أيضـــاً: انـــه جانتـــه امـــرأة وقالـــت: ســـيدنا إن أحـــد األعيـــان اغتصـــب 

ماعـــة كبـــرية مـــن النـــاس علـــى أن  البســـتان اجملـــاور لبســـتانه وحيـــث أن لـــه املـــاا والقـــدرة أشـــهد
البســتان لــه   غيــاب مــم واآلن بعــد ا،العــي علــى ولــك  لــيس ئ علــى الظــاهر مستمســك 

 يقاوم ادعانه وينبت حقي  فهل تتمكن من إنقاو حقي؟
وهنا ملا علم جاحته صدقها   قو ا ،لـب ولـك الشـلص وقـاا لـه أن هـذه املـرأة تـدعي 

ر الرجل وأ رى األوراق واألسناد الا تؤيـد أن البسـتان لـه وقـد أن البستان  ا فما تقوا؟ ف نك
شــــهد   األوراق ماعــــة كبــــرية مــــن الشــــهود مــــن خمتلــــف الطبقــــات الــــذين متكــــن الرجــــل مــــن 

 إرشا هم أو إغفا م.
فقاا حسة اإلسالم : ال ب س  وتركه وهلة من اللمن ليسرتي .مث توجه إليه وقاا له: بكم 

ا الرجل:   اشرته  مث تركـه.. وبعـد مـدة سـ له قـا اًل: مـن وهـب لـك اشرتيت هذا البستان؟ قا
 هذا البستان؟ قاا الرجل:   يهبه ئ أحد  فرتكه..

وبعـد فــرتة قـاا لــه: هـل وردتــه مــن أبيـك أو أحــد املـوردني لــك؟ قـاا الرجــل: ال   يكــن ئ 
 إرداً.

يله للبســتان وهكــذا أ ــذ حســة اإلســالم يســ ا الرجــل   فــرتات متقطعــة عــن كيفيــة حتصــ
والرجــل جييبــه   كــل منهــا ـ بــال التفــات منــه إىل نتيســة أجوبتــه ـ بــالنفي  حيــث دا جممــو  
األسجلة وأجوبة الرجل  على نفي امللك عنه  انذاك التفت إليه حسة اإلسالم قا اًل: إنك قـد 

                                                           
 .  546قصار احلكم:  انظر  حل البالغة  - 21
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 نفيت عن نفسك كل أنوا  امللك للبستان فمن أين صار هذا البستان ملكا لك؟
رأ  الرجل أنه سقط   يده     ر جواباً وأ ذ يتلسلحل  ا (هر للسميع تلويـره وهنا ملا 

 لتسناد واألوراق.
ف  ــذ حســة اإلســالم األوراق املــلورة وأمــر بنحراقهــا   اجمللــس  مث حكــم بالبســتان للمــرأة 

 إال أن ينبت غريها أن البستان له.

 بين اللف والدوران
ناً جـان إليـه وقـاا لـه: كـان ئ شـراكة مـع صـديق   ينقل   أحواا أحـد القضـاة أن إنسـا

مــاا فــدفنا املــاا معــاً حتــت شــسرة  ــارى املدينــة  وبعــد مــدة احتســت إليــه فــذهبنا معــاً لن  ــذ 
املاا فلم نعنر عليه فظننت (ناً قوياً ب ن الصديق نفسه هو الذم وهب وأ ذ املاا ألن غرينا 

 اليعلم بذلك إ،القاً.
 اهد أو دليل على ولك؟فقاا له القاضي: ألك ش

 قاا: كال سو  أنه ليس أحد غرينا يعلم باملكان.
 فطلب القاضي صديقه وس له عن املاا والشسرة  ف نكر علمه بشين من ولك.

 فقاا له القاضي: ال ب س  اجلس هنيجة فسلس.
مث توجه القاضي إىل الشاكي وقاا: اوهب إىل الشسرة الا دفنت املاا حتتها وانظـر مـاوا 

   ف  ربين به.تر 
 قاا الرجل: وما فا دة وهايب إىل الشسرة؟

قاا: لعل اهلل سبحانه وتعاىل يقذمل   قلب من أ ذ املاا  فريجعه إىل مكانه  أو جتـده 
 هناك واملاا معه فت  ذه منه.

 فلم يقتنع الرجل لذلك لكنه وهب إ،اعة ألمر القاضي.
جمللـس وقـاا لـه: أ(ـن أن صـديقك وبعد فرتة من وهاب الشاكي توجـه القاضـي إىل هـذا ا

 قد أبط ؟
 قاا الرجل: ال    يبطئ.

 قاا القاضي: وملاوا؟
 قاا: ألن الشسرة بعيدة عن املدينة تقدار تستدعي هذا البطن.
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فتوجــه إليــه القاضــي وقــاا: اآلن اعرتفــت علــى نفســك قــم وا ــت باملــاا  وإال فمــا علمــك 
ان وتســليم املــاا  فقــد اعــرتمل علــى نفســه مــن بالشــسرة املعينــة  فلــم يــر الرجــل بــدا مــن االوعــ

 حيث ال يعلم.
وملــا رجــع الشــاكي ســلمه القاضــي املــاا وقــاا لــه: إوــا أمرتــك بالــذهاب إىل الشــسرة حــ  
أفــت  ،ريــق اإلســتسواب مــع هــذا الرجــل وأســتللص منــه اإلعــرتامل  وكــان كمــا أردت  فلــذ 

 املاا وانصرمل غاواً.

 بين السبر والتقسيم
جـــان إىل عضـــد الدولـــة البـــويهي واشـــتكى لـــه قـــا اًل: دفنـــت مـــاالً حتـــت  ينقـــل أن شلصـــاً 

شــسرة  ــارى املدينــة بغــداد و  يكــن هنــاك أحــد يــراين فلمــا رجعــت بعــد مــدة وحفــرت املوضــع 
 ألستلرى املاا   أجد شيجاً.

 فقاا له عضد الدولة: هل تعرمل نوعية تلك الشسرة؟
 قاا  نعم.

 قاا: وما كان نوعيتها؟
 خلرو .قاا: شسرة ا

عنـــد ولـــك ،لـــب عضـــد الدولـــة أ،بـــان بغـــداد  فلمـــا حضـــروا ســـ  م قـــا اًل: أيكـــم وصـــف 
 ملراجعيه من املرضى   هذه الفرتة من اللمان جذور اخلرو ؟

 قاا أحدهم: أنا.
 قاا: أتعرمل املري  الذم وصفت له هذا الدوان؟

 قاا الطبيب: نعم إنه أحد و)را ك فالن.
 وقاا له: هل عادك هذا الطبيب زذور اخلرو ؟ ف حضر عضد الدولة ولك الو)ير

 قاا الو)ير: نعم؟
 قاا: ومن أين حصلت عليها؟

 قاا: أرسلت أحد غلماين فسانين هبا.
 قاا: أحضر ولك الغالم.

ف حضـــر الـــو)ير غالمـــه  وعنـــدما حضـــر توجـــه إليـــه عضـــد الدولـــة وقـــاا: هـــل أنـــت ججـــت 
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 زذور اخلرو  للو)ير؟
 قاا الغالم: نعم.

 أين ججت هبا؟ قاا: من
 قاا: من شسرة   الربية.

 قاا:   أم موضع كانت الشسرة؟
 قاا:   موضع كذا  ارى مدينة بغداد.

وهنــا تطابقــت املواصــفات  واعــرتمل الغــالم علــى نفســه مــن دون أن يشــعر  ب نــه اعــرتمل 
 ضمناً ب  ذه املاا املدفون هناك.

رجـل فننـه لـيس هنـاك أحـد غـريك عندها قاا له عضـد الدولـة: عليـك أن تـ   تـاا هـذا ال
 أ ذ املاا املدفون حتت الشسرة.

فلمـــا رأ  الغـــالم انـــه اعـــرتمل مـــن حيـــث ال يعلـــم    يـــر بـــداً مـــن االقـــرار وإحضـــار املـــاا 
 بكامله  سو  مبلغ ضجيٍل كان قد صرفه  عفا عنه صاحبه.

وهكـــذا متكـــن عضـــد الدولـــة أن يســـتلرى  فايـــا تلـــك القضـــية الغامضـــة هبـــذا األســـلوب 
 لذكي.ا

 نباهة وذكاء
ينقــل   قصــة أ ــر  عــن عضــد الدولــة البــويهي: انــه جــان إليــه تــاجر قــاا لــه شــاكياً: إين 
أردت الــذهاب إىل احلــحل وكانــت عنــدم دنــانري وهبيــة )ا ــدة تبلــغ ألــف دينــار  ف ودعتهــا عنــد 
أحد التسار ووهبت إىل احلـحل فلمـا رجعـت مـن احلـحل  وهبـت إليـه و،البتـه بالوديعـة  ف نكرهـا 

 علّي.
قاا لـه عضـد الدولـة: مـا عليـك إال أن تـذهب إىل  ـل التـاجر   الغـد وجتلـس أمـام  لـه 
حبيــث يــراك  وإين ســومل أجعــل عبــورم غــداً مــن ولــك الطريــق  وملــا أراك اقبــل عليــك وأرحــب 
بك وأ،لب منك أن تصحبم وتنلا   ضيافا  وكلما (هرت لك شوقي ودعوتـك إىل دارم 

 تسويف الليارة إىل موعد ا ر.ف (هر أنت االمتنا  و 
فــذهب التــاجر   الغــد وجلــس أمــام  ــل ولــك التــاجر فــ نكر عليــه التــاجر جلوســه هنــاك 
فلـــم يعبـــ  بـــه  و  األدنـــان وإوا بعضـــد الدولـــة اـــر توكبـــه امللكـــي مـــن ولـــك الشـــار   وملـــا بصـــر 
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عليـه واعتنقـه بالشلص ادالس هناك توجه إليه ونلا عن فرسه احرتاماً له  ورّحب بـه  وسـلم 
 وهو يقوا له:   أم وقت ججت إىل بغداد؟

 قاا الرجل: منذ أيام.
 قاا عضد الدولة: ملاوا   تنلا بنا؟ 

 قاا: ألعماا شغلتم عن ولك.
فا ــذ عضــد الدولــة يلــ  عليــه بــ ن ينــلا ضــيفاً عنــده والرجــل يــ إ مــن ولــك ـ حســب 

 االتفاق املسبق بينهما ـ .
 : هل لك حاجة؟وأ رياً قاا له عضد الدولة

 قاا الرجل: كال  غري سالمتكم.
 فودعه عضد الدولة ووهب.

وملـا رأ  التـاجر هـذا املنظـر  ارجتــف  وفـاً  واصـفّر لونـه  وأقبــل بعـد وهـاب عضـد الدولــة 
 حنو الرجل مسرعاً وقاا له: يا أ ي ما هي عالمة وديعتك فلعلي نسيتها؟.

فـذهب التــاجر  وجـان بعــد ألم مـن الــلمن فبـني لـه الرجــل عالمـة وديعتــه وأعلمـه تقــدارها 
 بالوديعة كاملة.

 وهكذا متكن عضد الدولة من أن يستلرى ماا الرجل هبذه الصورة.
إىل غريهــا مــن القصــص الكنــرية املــذكورة   الكتــب املعنيــة هبــذا الشــ ن  ــا لســنا بصــددها 

 وإوا كان القصد اإلملا  إىل ولك.
حرمــة التعــذيب وعــدم وجــوده    41 مالقضــانه وكتــاب 42 وقــد وكرنــا   كتــاب ماحلــدوده

نظام اإلسالم إ،القـاً  وقـد أشـرنا إىل شـين مـن ولـك   بعـ  القصـص السـابقة عـن الرسـوا 
 .مصلى اهلل عليه والهه

وال يتصـــور اإلنســـان أنـــه يـــتمكن أن يبـــم كشـــفه للحقـــا ق علـــى التعـــذيب مث يـــتمكن مـــن 
الشـسرة كلمـا تقـدم هبـا  اإلقال  عنـه ملّـا اسـتتب لـه األمـر  فـنن أمنـاا هـذه األمـور حا ـا حـاا

 اللمان أ ذت   النمو أكنر ف كنر.

                                                           
 كتاب احلدود والتعليرات.  11و 17انظر موسوعة الفقه: ى - 24
 كتاب القضان.  15و 12انظر موسوعة الفقه: ى - 23
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 ال.. للسجون والمعتقالت
وكما يللم على  ارسي التغيـري عـدم  ارسـة التعـذيب إ،القـاً علـى مـا وكرنـاه  كـذلك يلـلم 
علـــيهم تقلـــيص الســـسون والســـسنان  إىل أقـــل قـــدر اضـــطرارم  فانـــه باإلضـــافة إىل انـــه كبـــت 

  الشــــريعة اإلســــالمية  فــــنن الســــسن مــــن أبــــر) مصــــاديق كبــــت  حريــــات النــــاس  ــــرم قطعــــي
 احلريات..

وال اكـن أن يكــون مــن يــدعو إىل اإلســالم نيــالف اإلســالم   حكــم مهــم مــن أحكامــه  
باإلضافة إىل ولـك كلـه فـنن للسـسن أضـراراً كنـرية ال جيربهـا شـين  وال ينبغـي للعاقـل أن يلسـ  

ة األهـم واملهـم والضـرورات تقـدر بقـدرها  فـال بـد إليه إال   قصو  حاالت الضـرورة مـن جهـ
 من مالحظة ما يلي: ـ

 الكم: أم عدد األيام.. 5
 السبب: أم أسباب السسن.. 2
 الكيف: أم شدة السسن و فته.. 1
 االستمرار: أم اتصاا مدة السسن وتقطعه.. 4

 ملنفت ه. وقد قسمت بع  القوانني العاملية السسن إىل ماملغلقه ومالنصف املغلقه و ما
 ففي األوا: يبقى السسني ،وا املدة ا كوم فيها   السسن. 

و  النــاين: يقســط الســسن شــهراً مــنالً علــى عشــرة أشــهر كــل شــهر دالدــة أيــام فــال يكــون 
 للمدة اتصاا.

و  النالـــث: يـــذهب الســـسني وقـــت املنـــام إىل الســـسن أمـــا   النهـــار فيـــذهب إىل ملاولـــة 
 أعماله.

 سالمالذي يسجن في اإل
عـــــدد الـــــذين يســـــسنون   اإلســـــالم  فلـــــم  44 وقـــــد أحصـــــينا   بعـــــ  مباحـــــث مالفقـــــهه

يتساو)وا عشرين شلصاً وكلهم قد أجرموا واقعياً الجرماً قانونياً  حيث أن تسعني   املا ة أو 
أكنـــر مـــن هـــذه النســـبة مـــن هـــؤالن الســـسنان   عاملنـــا احلاضـــر إوـــا يســـسنون حبســـة خمـــالفتهم 

                                                           
   ل مام املؤلف مدام (لهه.321ل  111انظر موسوعة الفقه: ى - 22
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عها إمــا شــلص املســتبد  أو جملــس و)را ــه  أو جملــس دورتــه  أو علــى أحســن للقــوانني الــا وضــ
الفروا جملس األمة فيما لو كانت االنتلابـات حـرة ـ  ـا لـيس  ـا وجـود   العـا  اإلسـالمي 

   احلاا احلاضر ـ .

 معليه السالمهالسجن في عهد اإلمام 
أسـس  معليـه السـالمهوقد نقل كتاب الغارات عن أيب إسحاق بن مهران قـاا: رأيـت عليا

د الكوفة إىل قريب مـن ،ـاق الليـاتني قـدر شـرب شـرب قـاا: ورأيـت ا ـبس وهـو  م ـصه مسس
بــادص واآلجــر  قــاا فســمعته  معليــه الســالمهوكــان النــاس يفرجونــه ونيرجــون منــه  فبنــاه علــي 

 وهو يقوا:
 إال تراني كيساً مكيسا          بنيت بعد ناف  مخيسا

 25باباً حصيناً وأميناً كيساً 
بــارة عــن ادريــد ومــا أشــبه ولــك ولكــن الســسنان كــان ســسنه ع  معليــه الســالمهفــنن اإلمــام 

إىل أن جيـدد  معليه السـالمهحيث كانوا يفرون من هذا السسن بنفراى القصب وادريد اضطر 
 بنانه وجيعل له باباً حصيناً  واميناً كيساً  ح  ال يفر املعتقلون منه وينالون جلانهم العادا.

 اضرار السجن
 واقتصادية  ودقافية  وصحية  وغريها. أما أضرار السسن ف قسام: سياسية  واجتماعية 

 األضرار السياسية:
 أما األضرار السياسية فكنرية  منها: 

 تعقيد نفسية السسني وتنشيط نقمته على الدولة والشعب.
أما على الدولة فتنه يعّدها (املة غامشة تستحق اإلبادة واللواا  ومن هـذا املنطلـق يعمـل 

 يرتبط هبا. للتنقيص منها وإ)التها واريب ما
وأمــــا علــــى الشــــعب فــــتن اإلنســــان املعقــــد يكــــره النــــاس ميعــــاً حيــــث يــــراهم قاصــــرين أو 
مقصـرين   حقــه  فننـه قــل مــا يعـرتمل جمــرم حقيقــي زرمـه ويــر  نفســه مقصـراً وجمرمــاً  فكيــف 
بــاجملرم القــانوين؟  حــ  أن الســارق   كنــري مــن األحيــان يــر  انــه قــد اضــطر إىل الســرقة لعــدم 
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 اا له مناًل  بينما ير  األغنيان يسرقون أمواا الفقران حتت مظلة القوانني املليفة.توفر امل

 متى تنفذ العقوبات؟ 
ولـــذا نـــر  أن اإلســـالم أجـــا) تنفيـــذ العقـــاب بعـــد حتقيـــق ســـالمة االجتمـــا  كمـــا يســـتظهر 

والـــذين يحـــاجون فـــي اهلل مـــن بعـــد مـــا ولـــك مـــن اآليـــات والروايـــات  فقـــد قـــاا ســـبحانه: 
له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديداستجيب 

40. 
ويقولــون متــى هــذا الفــتح إن كنــتم صــادقين قــل يــوم  الفــتح ال ينفــ  وقــاا تعــاىل: 

الذين كفروا إيمانهم وال هم ينظرون
47. 

وال تفسدوا في األرض بعد إصالحهاوقاا سبحانه: 
40. 

 ولــك: انــه   (ــرمل و)مــان وجــود ومعــىن 45وورد: مأن احلكــم واحلــدود إلمــام املســلمنيه
إمــام املســلمني جتــرم األحكــام  ومعــىن وجــود إمــام املســلمني كونــه مبســوط اليــد بقيــام حكــم 
اإلســـالم  ومـــن الواضـــ  أن حكـــم اإلســـالم إوـــا يقـــوم إوا تـــوفرت احلريـــات للنـــاس ومتكـــن كـــل 

نـــه مـــن إنســـان أن ينـــاا مـــن العلـــم واملـــاا وادـــاه حســـب كفانتـــه ومؤهالتـــه وولـــك يوجـــب متك
 املكسب واملسكن واملنك  واىل غريها من شؤون حياة اإلنسان املناسبة لكرامته..

فنوا   يكن ادو إسالمياً    يتمكن اإلنسان من املاا الذم يـدير أمـور معاشـه  فكيـف 
 تقطع يده لسرقة؟.

 كما أنه   يتمكن من املاا الذم يوفر له اللواى  فكيف جيلد؟
ســور متــت الــبالد ،ــوالً وعرضــاً فكيــف جيــر  احلــد علــى متعا،يهــا؟ وإوا كانــت اخلمــور والف

 إىل غري ولك.
 وإوا أقر الرجل بالسرقة مرة  أ ذ منه املاا و  يقطع يده إىل غري ولك.

وكــذا  95و ماإلاــان جيــّب عمــا قبلــهه 96ولــذا ورد   احلــديث: ماإلســالم جيــّب عمــا قبلــهه
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 معليـه السـالمها دا عليه حـديث اإلمـام الرضـا موصوا العادا إىل احلكم جيّب عما قبلهه كم
 وهذا حبث فقهي  ارى عن مهمة الكتاب.

هــذا باإلضــافة إىل مرفــع اإلكــراهه ـ وقــد وكرنــا   بعــ  كتــب الفقــه أنــه شــامل ل كــراه 
 92األجـوا ي كشـموله ل كـراه الفـردم ـ ومرفـع اإلضـطراره وممـا ال يعلمـونه وممـا ال يطيقـونه

والشــبهة  91قــرر    لــه  كمــا مأن احلــدود تــدرأ بالشــبهاته  واملــراد تــا ال يطيقــون العــر  كمــا
مـــن قبـــل احلـــاكم موضـــوعاً وحكمـــاً أو الشـــبهة مـــن قبـــل ا كـــوم موضـــوعاً وحكمـــاً   إىل غـــري 

 ولك.
أن الســـسنان كنـــرياً مـــا يـــنّظم بعضـــهم بعضـــاً للفســـاد  أو لسياســـة منحرفـــة أو مـــا  94ومنهـــا

ل واملكر واخلدا  ومـا أشـبه  ألن اجملـرمني ـ تبعـاً أشبه ولك  وكذا يعّلم بعضهم بعضاً ،رق احلي
للفـــرامل املوجـــود   الســـسن ـ ينقـــل كـــل واحـــد مـــنهم لآل ـــر مـــا عملـــه   حياتـــه مـــن إجـــرام 
ــــك بــــدوره يــــؤدم إىل األضــــرار  ــــات  كمــــا هــــو املشــــاهد   غالــــب ســــسون العــــا   وول وجناي

 السياسية.
 األضرار االجتماعية:

 ة أيضاً  منها:وأما األضرار االجتماعية  فكنري 
السسني يتصور سقو،ه   اجملتمع وير  أن اجملتمع قد نبـذه و،ـرده  وبـذلك  ـاوا أواًل: 

أن يكــون ضـــد اجملتمـــع   كــل تصـــرفاته وأعمالـــه  فينقلــب عـــن كونـــه عضــواً صـــاحلاً إىل عضـــو 
 فاسد.

لــم يتشــتت أهــل الســسني ووووه مــن )وجــة وأوالد وعا لــة   اجملتمــع  لفقــدهم مــن ي ثانيــاً:
 شعنهم وجيمع مشلهم فيسقطون عن كو م أعضان صاحلني للمستمع.

 تمل وقو  كال ادانبني   الفسـاد ادنسـي  أمـا السـسني نفسـه فتنـه بشـر  تـاى  ثالثاً:
إىل إشــبا  الغريــلة فيمــارس ألــوان الشــذوو واالحنــرامل  وأمــا أهــل الســسني ووووه فلفقــدهم مــن 
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اقبة أعما م  فيقعون   الفساد أمـا لتـ مني حيـا م أو إلشـبا  يعو م ويعتم برتبيتهم ويهتم تر 
 رغبا م ادنسية.

 األضرار االقتصادية:
وأمـــا الضـــرار االقتصـــادية فهـــي تنشـــ  مـــن كـــون الســـسني ال يـــتمكن مـــن التكســـب ومتشـــية 
أمـوره  فـنوا فرضـنا أن عا لـة مكونـة مـن خسـة أشـلال  تـاجون   كـل يـوم المـرار معاشـهم 

دنــانري فــنوا ســسن مــن يعــو م ويكــّد  ـم  فكيــف يتمكنــون مــن حتصــيل هــذا املــاا؟ إىل خسـة 
 و،بيعي أ م يقعون بذلك   الضرر االقتصادم والفقر و  كل ما يسببه الفقر من املشاكل.

وقـــاا أبـــو ور مرمحـــه  99وقـــد ورد   احلـــديث الشـــريف: مالفقـــر ســـواد الوجـــه   الـــدارينه
 نيرجون على األغنيان بسيوفهم؟ه.اهلله: معسبت للفقران كيف ال 

 األضرار الثقافية:
وأمــا األضــرار النقافيــة فهــي تنــتحل مــن انقطــا  الســسني عــن املدرســة ومــا اشــبه  حيــث ال 
يتمكن من مواصـلة الدراسـة واحلصـوا علـى الشـهادة فيسـبب ولـك تـ  ره   اجملتمـع  ومعلـوم 

حيث ير  أن )مـالبه قـد تقـدموا وتفوقـوا أن ت  ره يؤدر   ت  ر اجملتمع من الناحية النقافية  و 
عليــه يتعقــد نفســياً ضــد اجملتمــع ويــنقم علــيهم ونيطــط ل نتقــام مــنهم  فيضــر اجملتمــع ضــررين: 

 أوالً ضرر النقافة  ودانياً ضرر تفشي ادهالة والرويلة.
 األضرار الصحية:

وتعقده  فن ـا وأما األضرار الصحية فهي تتولد من تراكم أفكار السسني وكنرة حلنه ومهه 
تسبب أمراضاً جسدية وأمراضاً روحية  وقد دبت علمياً أن كـل واحـد مـن الـروج وادسـد يـؤدر 

 على اآل ر  فاملهموم روحياً ارا جسدياً  واملري  جسدياً يكتجب روحياً ويتعقد نفسياً.
هذا باإلضـافة إىل مـا يـذهب هـدراً مـن أوقـات ووم السـسنان   لقـانا م مـع سـسنا هم  

 مقدما ا   ا كان اكنهم صرفها   أمور تعود عليهم وعلى جمتمعهم باخلري والتقدم.و 
واىل مــا يســببه الســسني مــن مضــادة ووم الســسني للدولــة واجملتمــع بســبب نقــل الســسني  

 كآبته وأحلانه ومهومه وأفكاره إىل وويه عند االلتقان به.
لســسن للســـسنان أنفســـهم واىل مــا يكـــون مــن نشـــوب املشـــاكل وامللاصــمات   دا ـــل ا
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فن م لي سهم عن احلياة وت درهم بضيق السـسن يكنـرون مـن املنا)عـات واملشـاجرات  ـا يفسـد 
 األ الق ويربيهم على اخلشونة والغلظة.

واىل تســرب املــواد امللــدرة إىل الســسنان   أكنــر األحيــان  وأضــرارها املتعــددة وامللطــورة 
 غري  فية.

 م لعـدم االشـتغاا تـا يقضـي علـيهم الوقـت يتعـا،ون القمـار واىل تسرب القمار إليهم فـن
 لسد الفرامل وتفويت الوقت  ومفاسد القمار كنرية.

واىل أن السسن ملـا كـان غالبـاً مـن نصـيب الشـباب بنـان وبنـني  أل ـم املسـرعني عـادة إىل  
تمــا  كــل دعــوة واحنــرامل  يــرتإ اديــل املســتقبلي منحرفــاً  كمــا ويــنعكس احنــرافهم علــى االج

 نفسه بعد  روجهم من السسن.
 واىل تضييع وقت جها) الدولة   إدارة السسن والسسنان.

ـــة وتضـــلم ادهـــا) ضـــرر مـــلدوى ـ علـــى مـــا وكرنـــاه   كتبنـــا  واىل تضـــليم جهـــا) الدول
 السياسية واالقتصادية ـ .

 واىل إضاعة أمواا األمة الا تصرمل ألجل إدارة السسن والسسنان.
غالــب مــن يــد ل الســسن وهــو مــن الطبقــة الفقــرية ـ حيــث أن األغنيــان واىل انــه ملــا كــان 

أواًل: يتــوفر  ــم مــا يريــدون مــن املــاا والنــروة  والبضــاعة واخلــدمات فــال يرتكبــون بعــ  أنــوا  
االحنـــرامل كالســـرقة مـــنالً الـــا توجـــب د لـــوهم الســـسن  ـــالمل الفقـــران  ودانيـــاً: إوا ارتكبـــوا 

ن سـسنهم بالرشـوة والتحايـل علـى القـانون وغـري ولـك ـ فـنن اإلحنرامل كانت أمـوا م حا لـة دو 
 السسن يكون (لماً إضافياً على الفقري حيث سبب له اجملتمع أواًل: فقره  ودانياً: سسنه.

إىل غــري ولــك مــن املفاســد الكنــرية للســسن   ــا  تــاى تفصــيلها إىل جملــد مســتقل ولســنا 
 حنن اآلن بصدد ولك   هذا الكتاب.

م أن يالحــ  كــل ولــك   جانــب ويقــاس إىل فا ــدة الســسن   جانــب ا ــر  ولــذا فــالال) 
 ويؤ ذ بالناين بقدر أقصى مراتب الضرورة.

 فضح التعذيب والحرمان والتجزُّؤ
 وأ رياً نقوا: إن من الال)م فض :

 التعذيب   السسون.: 5
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 احلرمان الذم تعاين منه األمة    خمتلف األصعدة. :2
م بســبب احلــواجل النفســـية واحلــواجل ادغرافيــة  كـــل ولــك بســـبب وجتــلب بــالد اإلســـال: 1

 عشرات املاليني من الكتب  وتلتلف وسا ل اإلعالم املمكنة.
ـ فنن التعذيب   السسون  وقد شا    سسون العا  اإلسالمي  سوان   بلد يسمى 1

 باإلسالمي أو   غريه  جراة شنعان يند   ا جبني اإلنسانية. 
إىل أن التعـــذيب يســـبب تنبـــيط عـــلا م ادمـــاهري  وحتـــركهم إلســـقاط الـــدكتاتور  باإلضـــافة 

فنن السسن قد اليكون له من األمهية   ال وعي اإلنسان  منل ما للتعذيب من األمهية  فنن 
اإلنســـان كنـــرياً مـــا ال يهـــتم بالســـسن بـــل وال باإلعـــدام تنـــل مـــا نيـــامل مـــن التعـــذيب النفســـي 

 وادسدم.
ومــات االســتعمارية  أمنــاا بريطانيــا وأمريكــا وفرنســا وروســيا والصــني  وقــد اســتغلت احلك

وما يدور   فلكهم من العمالن  هذا التلومل ل بقان على سـلطا م   بـالد اإلسـالم  فـنوا 
متكن املسلمون من فضحهم  جنم عن ولك متهـد السـبيل إلنقـاو املسـلمني  إن عبدالناصـر ملـا 

ة متوســـطة   فضـــحه تـــا كـــان يقرتفـــه مـــن التعـــذيب   ســـقط  قـــام املســـلمون   مصـــر حبملـــ
ســــسونه   ــــا أدــــر   ســــقوط القوميــــة   مصــــر  بــــل ســــقوط القوميــــة العربيــــة   كافــــة الــــبالد  

 فصارت كاألموية الا أسقطها املسلمون منذ دالدة عشر قرناً فلم تقم  م قا مة.
 البالد اإلسالمية. وهكذا يللم إسقاط السالج الشا ن من يد الدكتاتوريني   كل 

ومصــر بعــدها وإن كانــت تســتعمل التعــذيب  لكــن بنســبة أقــل  بعــد تلــك الفضــيحة الــا 
 م م هبا عبد الناصر.

ـ أما احلرمان  فالعا  اإلسالمي كله  ح  البالد الـا يتفسـر   أراضـيها الـنفط كشـالا 4
النقــا  و...  وحـــ  أن الســيوا  تعــاين مـــن اشــد أنـــوا  احلرمــان والتـــ  ر اللراعــي والصـــناعي و 

أكنرية الشباب ال جيدون إىل اللواى سبيالً لفقـرهم  بينمـا اشـون علـى أرا الـذهب  وتتـدفق 
 أموا م إىل  لا ن الغرب والشرق.

إن هــذا احلرمــان حباجــة إىل الفضــ   حــ  يســبب ولــك حتــرك األمــة ألجــل اإلنقــاو  ومــن 
هيــل لتمــة  حــ  ترضــى تــا حتصــل مــن  الطبيعــي أن حكــام هــذه الــبالد اارســون سياســة التس

كسـرة  بــل العـيع  فــنوا وعـت األمــة إمكانيا ـا الكبــرية جـداً  ال بــد وان تتحـرك ألجــل إنقــاو 
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حقهـــا  وهـــي  طـــورة   ،ريـــق تشـــكيل حكومـــة ألـــف مليـــون مســـلم الـــا تـــوفر لتمـــة الرفـــاه 
 والتقدم والر ان بنون اهلل.

  من الكتب   خمتلف املستويات واللغات.وهذا الفض  أيضاً حباجة إىل عشرات املاليني
ـ وأ رياً ي   فض  الدور الذم قام بـه املسـتعمرون وعمال هـم  لتسل ـة الـبالد اإلسـالمية 3

جغرافياً  وفض  السدود واحلواجل الا  لقوها بني أنفس املسلمني ح  صار مسلم كـل قطـر 
ن العملـني مجتل ـة الـبالد واحلـواجله ينظر إىل مسلم القطر اآل ـر بنظـر انـه أجنـ   تـا تبـع هـذي

 من تضعيف املسلمني وتشتيتهم والسيطرة عليهم.
 فالال)م فض  االستعمار وقوانينه أواًل  وفض  التسل ة واحلواجل النفسية دانياً.

فهــــل مـــــن األ ـــــوة اإلســـــالمية أن يـــــر  العــــريب أ ـــــاه العسمـــــي  والرتكـــــي أ ـــــاه ا نـــــدم  
 ا... أجنبياً ؟.واإلندونيسي أ اه الفليبم  وهكذ

أو هــــل مــــن األ ـــــوة اإلســــالمية أن يرفـــــع األص   وجــــه أ يــــه احلـــــواجل ويصــــطنع أمامـــــه 
 املشكالت إوا أراد السفر إىل قطر إسالمي؟ وهكذا   سا ر الشؤون املنافية لتمة الواحدة. 

 
 

 وهذا ا ر ما أردنا بيانه   هذا الكتاب واهلل املوفق املستعان.
لة عمـــا يصـــفون  وســـالم علـــى املرســـلني  واحلمـــد هلل رب العـــاملني  ســـبحان ربـــك رب العـــ

 وصلى اهلل على  مد واله الطاهرين.
   
 

 قم المقدسة                                          
 محمد الشيرازي                                            
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