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هذا البحث يتحدث عن اإلطار الشرعي لحقوق السجناء الصحية، فيسأل أواًل 

عن الحكمة من مش���روعية الس���جن في الش���ريعة، ليوازن بينها وبين حقوق 

السجين الصحية من حصول على عالج، إلى عدم إجراء التجارب الصحية عليه، 

مرورًا بتوفير المعلومات عن حالته، وسريتها إذ من مقاصد الشريعة، الحفاظ 

على النفس والصحة دون اإلخالل بالعقوبات التي تردع المسيء.

ثم بعد ذلك يؤكد البحث عن األثر الملموس لرعاية حق السجين في الخدمة 

الصحي���ة العالجي���ة )البدنية والنفس���ية( من خالل أحكام الش���ريعة في عالج 

السجين، وخروجه للتداوي، وحكم سجنه، ورعاية السجينة الحامل.

منهيًا نتائجه بتوثيقها. ومرفقًا في نهايتها توصيات تأمل أن ترفع من مستوى 

التطبيقات الحقوقية للسجين المريض خاصة. وللسجين بصفة عامة.
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المقدمة

إنَّ احلمد هلل، نحمده ونس�تعينه ونس�تغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفس�نا، ومن 
س�يئات أعاملنا. من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأش�هد أن ال 

إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. وبعد:
ف�إن حفظ أمن واس�تقرار حي�اة الناس أفراًدا ومجاع�ات مقصد رشعي 

عظيم، وم�ن النصوص الدالة عليه: قوله تع�اىل: چ ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب   يب               جت     حت  خت  مت  ىت      

يت  جثمث  ىث            يث      حج   چ)1(. 
م يف دعائه طلب نعمة األمن عىل  فإبراهيم –عليه الصالة والس�الم- قدَّ
ال�رزق، للدالل�ة عىل أن األمن م�ن أعظم النعم، وهو الس�بيل للحصول 
ع�ىل الرزق، قال الرازي )ت 606ه�( -رمحه اهلل: »واالبتداء بطلب نعمة 
األمن يف هذا الدعاء يدلُّ عىل أنه أعظم أنواع الّنعم واخلريات، وأنه ال يتم 

يشء من مصالح الدين والدنيا إال به« )2(. 
بِِه، ُمَعاًف يِف َجَس�ِدِه، ِعْنَدُه  ويف احلدي�ث: »َم�نْ َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًن�ا يِف ِسْ

ْنَيا«)3(.   ُقوُت َيْوِمِه؛ َفَكَأنَّاَم ِحيَزْت َلُه الدُّ
)1) �سورة �لبقرة: �آية 126. 

)2) �لتف�سري �لكبري، حممد بن عمر �لر�زي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1425،  19/ 103- 104 .
)3) رو�ه �لبخ���اري يف »�لأدب �ملف���رد« حمم���د بن �إ�سماعيل �لبخاري، ت 256ه�، حتقي���ق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، 
د�ر �لب�سائ���ر �لإ�سالمي���ة – ب���روت، ط3، 1409 - 1989)رق���م/300) ، ج1، ����ص112؛ �س���ن �ب���ن ماجه ، حممد 
ب���ن يزي���د �لقزوين���ي، حتقي���ق: حممد ف���وؤ�د عبد �لباق���ي، د�ر �إحي���اء �لكتب �لعربي���ة - في�سل عي�س���ى �لبابي 
�حللب���ي،ح1414، 1387/2، �س���ن �لرتمذي، حممد بن عي�سى �لرتمذي �ل�سلمي، حتقيق: �أحمد حممد �ساكر 
و�آخري���ن، د�ر �إحي���اء �ل���رت�ث �لعرب���ي – ب���ريوت، )2346) ،574/4، قال: ح�سن غريب. وق���ال �ل�سيخ �لألباين 
- رحم���ه �هلل -: » ح�س���ن مبجم���وع حديثي �لأن�ساري و�بن عمر«. �ل�سل�سل���ة �ل�سحيحة ،حممد نا�سر �لدين 

�لألباين، م كتبة �ملعارف – �لريا�ص، )رقم/2318) ،ج5، �ص408.
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وارت�كاب املخالفات أو اجلنايات التي خت�ل بأمن الناس هي جريمة 
بح�ق املجتم�ع وإن كانت واقعة عىل ف�رد؛ ألن أمن املجتمع إنام حيصل 
م�ن خالل األفراد الذين هم نواة املجتم�ع، وإذا مل يكن هناك عقوبات 
ل�ردع م�ن يرتك�ب املخالف�ات أو اجلنايات ف�إن حياة الناس س�تعمها 
الف�وىض. ومن العقوب�ات التعزيرية املقررة يف الرشع: عقوبة الس�جن 
الت�ي رشعت ل�ردع اجلاين ع�ن جريمته، أو إلصالح�ه، أو لرد حقوق 
الن�اس)4(؛ إالَّ أن حبس الس�جني ال يعني جتريده من حقوقه اإلنس�انية 
عن�د دخوله الس�جن ليقيض فيه العقوب�ة املقررة عليه رشع�ًا؛ بل تبقى 
حقوقه قائمة حتى مع قضائه فرتة العقوبة يف السجن؛ ألن الرشع راعى 
ووفق بني كون السجن مكاًنا لقضاء عقوبة اجلناية حلامية أمن املجتمع، 
ومحاي�ة رضوريات وحاجي�ات الس�جناء، وحتقيق األمن هل�م، فَحِفظ 

كرامة السجني ومل هيدر حقوقه.
مشكلة البحث:

مشكلة الدراسة ترتكز يف التساؤل اآليت: 
مل�ا كان الس�جن من العقوب�ات التعزيرية بحق م�ن يرتكب جناية ال 
حدَّ فيها وال كفارة من الش�ارع ذكًرا كان أو أنثى، أردت دراسة حقوق 

السجني الصحية من خالل املنظور الرشعي ويف ضوء مقاصده.

)4) ولك���ن �ل�سج���ن ل ينوب عن �إقام���ة �حلدود �ل�سرعية؛ وهي: �لزنا، و�لق���ذف، و�سرب �مل�سكر، و�ل�سرقة، 
و�حلر�ب���ة، و�لبغ���ي، و�ل���ردة، و�لقتل �لعم���د �ملوجب للق�سا����ص. �خلال�سة يف �أح���كام �ل�سجن يف �لفقه 

�لإ�سالمي ، علي بن نايف �ل�سحود، �لطبعة �لثانية معدلة ومزيدة 1433 ه�- 2012 م ، �ص1 .
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فالدراس�ة هتدف إىل: بيان املقصود بحقوق السجني الصحية، والتعرف 
عىل أهم هذه احلقوق وبيان أثر املقاصد عليها.

أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 

1-استجابة لتوصيات الندوة العلمية األوىل لبحث قضية السجون من 
وجهة النظر اإلسالمية واإلصالحية التي أقامها املركز العريب للدراسات 
األمنية والتدريب بالرياض، بتكليف من يستنبط املبادئ الواردة يف مصادر 
الترشيع اإلس�المي التي تنظم معاملة السجني حتى تكون هذه املبادئ يف 
متناول الباحثني، وحتى يدرك هؤالء الباحثون أن الرشيعة اإلس�المية قد 

سبقت كل القوانني الوضعية وحفظت حقوق اإلنسان. 
2-ملا كانت االتفاقات الدولية تعترب حقوق اإلنس�ان من أهم املواضيع 
الت�ي جي�ب االهت�امم هب�ا أردت إفراد وإبراز دراس�ة رشعي�ة تعنى بحقوق 

السجني الصحية من خالل املنظور الرشعي ويف ضوء مقاصده.
3-االهتامم باجلانب الصحي البدين والنفيس للس�جني يدعم مؤسس�ات 
الس�جون يف نجاح براجمهم التأهيلية؛ ألن صحة الس�جني البدنية والنفس�ية 

تسهل إمتامها الربامج التدريبة التي ترشف عليها إدارة السجون)5(.
الدراسات السابقة:

1-أح�كام الس�جن ومعاملة الس�جناء، حس�ن أبو غدة)6(. تن�اول فيها 
تعريف الس�جن واأللفاظ ذات الصلة. وتناول مدة الس�جن، وموجباهتا 

)5) ينظر تعميم �لإد�رة �لعامة لل�سجون رقم 425/ث يف 1406/7/12ه�.
)6) مكتبة املنار، الكويت، ط1، 1407ه. 
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وضوابطه�ا، وحت�دث عن عناية املس�لمني بصح�ة الس�جناء، وحاجة 
الس�جني للعلم والوعظ، ومسائل العبادات املتعلقة بالسجني، وغريها 
م�ن املس�ائل. وختم باحلدي�ث عن إدارة الس�جون. وتن�اول يف العناية 
بصحة السجني مسألة حبس املدين املريض، وإخراج املريض املحبوس 
من س�جنه إذا خيف عليه، وكذا تع�رض حلكم ما إذا جن املحبوس يف 
س�جنه، ويف حدود س�ت صفحات ناق�ش عناية املس�لمني باملرىض يف 

السجون، ونظافة السجناء، والعناية الصحية بمكان احلبس.
2-حق�وق الس�جني يف الرشيع�ة اإلس�المية والنظ�ام الس�عودي، 
عبدالرمح�ن ب�ن ش�لوه الش�اماين)7(. تن�اول يف بحث�ه مفهوم الس�جن، 
وأنواع�ه، وتطوره التارخيي، وحقوق الس�جني ومحايتها والعناية هبا يف 
الرشيعة اإلس�المية، وحقوق الس�جني ومحايتها والعناي�ة هبا يف النظام 
الس�عودي. وتناول احلقوق الصحية للسجني يف الرشيعة اإلسالمية يف 
3 صفح�ات مل يتطرق فيه ألي مس�ألة فقهية س�وى نق�ل واحد، ونصه 
بتاممه: »وقد ذكر العلامء أن من حاالت خروج الس�جني من الس�جن: 
إذا م�رض مرًضا أضناه، ف�إذا كان له من خيدمه مل خي�رج؛ وإال خرج«. 

نقال عن جملة البحوث اإلسالمية.
3-حك�م احلبس، حممد بن عب�داهلل األمحد)8(. تناول يف بحثه تعريف 
)7) بح���ث تكميل���ي لنيل درجة �ملاج�ست���ري بق�سم �لأنظمة – كلية �ل�سريعة – �جلامعة �لإ�سالمية باملدينة 

�ملنورة ، �إ�سر�ف: د. حممد يعقوب �لدهلوي، 1430-1431ه� .
)8)  ر�سال���ة ماج�ست���ري بق�سم �ل�سريع���ة – كلية �ل�سريعة – جامعة �أم �لقرى ، �إ�سر�ف: د. �أحمد فهمي �أبو 

�سنة، 1399ه� .
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احلب�س والس�جن، ومرشوعيت�ه، وموجبات�ه، والغ�رض م�ن العقوب�ة، 
وأح�كام الس�جن تعزي�ًرا، ومعاملة املحب�وس وعامل احلب�س، وتصنيف 
املحبوس�ني، والعناية بصح�ة املحبوس وتعليمه وهروب�ه. وتناول العناية 
بصحة املحبوس يف 4 صفحات ناقش فيها مس�ألتي: هل املرض مانع من 

موانع احلبس؟ هل يدفع السجني ثمن العالج وأجرة املمرض؟
وختتلف الدراس�ة احلالية عن الدراس�ات الس�ابقة يف أهنا تعنى بدراسة 
حقوق الس�جني الصحية يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلس�المية، وهو ما مل 

تقم به أي دراسة سابقة عىل حد علم الباحثة.
منهج البحث:

1-تقوم الدراسة عىل اعتامد:
املنهج االستقرائي القائم عىل استقراء كتب املذاهب الفقهية يف املوضوع، 
ومجع املعلومات م�ن املصادر املختلفة مما كتب حول املواضيع املدرجة يف 

الدراسة احلالية، وذلك فيام يتعلق بالرشيعة اإلسالمية ووصفها.
 املنهج التحلييل للنصوص الرشعية واالقتباسات التي استفدهتا من الكتب.

 املنهج املوازن عند عرض أقوال الفقهاء.
2-عند عرض األدلة أبني وجه الداللة منها غالًبا.

3-عزو اآليات القرآنية إىل سورها وأرقامها.
4-ختريج األحاديث واآلثار.

5-بيان معاين األلفاظ الغريبة.
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خطة البحث: 

نظمت البحث يف فصلني، ومقدمة، وخامتة، كام ييل:
املقدم�ة. وتتضم�ن أمهي�ة البح�ث، وس�بب اختي�اره، ومش�كالت 

البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث. 
الفص�ل األول: يف التعري�ف بمف�ردات عن�وان البحث، وحكم�ة مرشوعية 

السجن يف ضوء مقاصد الرشيعة.
وفيه مبحثان:

املبح�ث األول: تعري�ف احلقوق، والس�جن، والصحة، ومقاص�د الرشيعة. 
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف احلقوق يف اللغة واالصطالح.
املطلب الثاين: تعريف السجن يف اللغة واالصطالح. 

املطلب الثالث:  تعريف الصحة.
املطلب الرابع: تعريف مقاصد الرشيعة يف االصطالح، وبيان مراتبها. 

املبحث الثاين: احلكمة من مرشوعية السجن يف ضوء مقاصد الرشيعة. 
الفص�ل الث�اين: حق�وق الس�جني الصحي�ة يف ض�وء مقاصد الرشيع�ة. وفيه 

مبحثان:
املبحث األول: مقصد الرشيعة يف احلفاظ عىل النفس والصحة. 

املبح�ث الثاين: أث�ر مقصد حفظ النف�س والصحة يف رعاية حق الس�جني يف 
اخلدمة الصحية الوقائية. وفيه مطلبان:

املطل�ب األول:  أثر مقصد حفظ النفس يف رعاية حق الس�جني يف هتيئة البيئة  
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الصحية املناسبة وفق معايري اجلودة.
املطل�ب الث�اين: أث�ر مقص�د حفظ النف�س يف رعاية ح�ق الس�جني يف األمن من 

االعتداء البدين واحلامية من التعسف والتعذيب.
املبح�ث الثال�ث: أث�ر مقصد حف�ظ النفس والصح�ة يف رعاية حق الس�جني يف 

اخلدمة الصحية العالجية )البدنية والنفسية(. وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول: حق السجني يف احلصول عىل العالج. وفيه أربع مسائل:

املسألة األوىل: حكم عالج السجني.
املسألة الثانية: خروج السجني للتداوي خارج السجن.

املسألة الثالثة: حكم سجن املريض.
املسألة الرابعة: رعاية السجينة احلامل. 

املطلب الثاين: حق السجني يف توفري املعلومات اخلاصة بحالته الصحية 
والعالج.

املطلب الثالث: حق الس�جني يف خصوصية وسي�ة املعلومات املتعلقة 
بحالته الصحية.

املطلب الرابع: حق السجني يف املعاملة احلسنة.
املطلب اخلامس: حق السجني يف عدم إجراء جتارب أو بحوث طبية عليه.

اخلامتة.
وأس�أل اهلل إخالص العمل، وال ح�ول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم، 

وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلت، وإليه أنيب.
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الفصل األول 
 في التعريف بمفردات عنوان البحث، 

وحكمة مشروعية السجن في ضوء مقاصد الشريعة

المبحث األول: 

تعريف الحقوق، والسجن، والصحة، ومقاصد الشريعة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول:  تعريف الحقوق في اللغة واالصطالح

الحقوق في اللغة:

احلق�وق: مجع حق، وه�و مصدر قوهلم : »حق ال�يء«: أي وجب، 
مأخ�وذ من م�ادة )ح ق ق(، وهو خالف الباطل، ق�ال اجلوهري ) ت 
: واحد احُلقوِق.  : خ�الف الباطل. واحَل�قُّ 393( -رمح�ه اهلل-: »احَلقُّ

تي: أي َحّقي« )9(.  ُة أخّص منه. يقال: هذه َحقَّ واحَلقَّ
ويطل�ق يف اللغ�ة عىل عدة مع�اٍن؛ منه�ا: األمر الواج�ب، واملوجود 
الثاب�ت، وضد الباط�ل، واملوت، والع�دل، واملطابق�ة، وغريه. »وحق 

اليء حيق بالكرس: أي وجب، وأحققت اليء: أي أوجبته« )10(. 
: من أس�امء اهللِ  وق�ال الفريوز آب�ادي )ت 817( -رمحه اهلل-: »احَلقُّ
)9) �ل�سح���اح ت���اج �للغ���ة و�سح���اح �لعربي���ة ، �إ�سماعيل بن حماد �جلوه���ري �لفار�بي ، حتقي���ق: �أحمد عبد 

�لغفور عطار، د�ر �لعلم للماليني – بروت ، ط4،  1407 ه�  - 1987 م، مادة حقق ،1460/4. 
)10)  �ل�سحاح، مادة حقق ، 1461/4. 
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، والَعْدُل،  تع�اىل، أو من ِصفاتِِه، والُق�ْرآُن، وِضدُّ الباِطِل، واألم�ر املْقيِضُّ
ْدُق، واملوُت، واحَلْزُم،  واإِلْسالُم، واملاُل، واملْلُك، واملَوجود الثابُِت، والصِّ

وواحُد احُلقوِق« )11(.
وق�ال اجلرج�اين )ت 816( -رمح�ه اهلل-: »احلق يف اللغة: ه�و الثابت 

الذي ال يسوغ إنكاره« )12(.
الحقوق في االصطالح:

1- »مصلحة ثابتة للشخص عىل سبيل االختصاص واالستئثار يقررها 
الشارع احلكيم« )13(.

2-»اختصاص يقر به الرشع س�لطة ع�ىل يشء، أو اقتضاء أداٍء من آخر 
حتقيًقا ملصلحة معينة« )14(.

المطلب الثاني:  تعريف السجن في اللغة واالصطالح

السجن في اللغة: 

بفتح الس�ني مصدر س�جن، وه�و نفس احلب�س الواقع عىل الش�خص 
املحكوم عليه، وبكرس الس�ني: اسم للمكان الذي يسجن فيه، قال تعاىل: 

)11) �لقامو�ص �ملحيط، حممد بن يعقوب �لفريوز �آبادي، حتقيق: مكتب حتقيق �لرت�ث يف موؤ�س�سة �لر�سالة، 
اإ�ش���راف: حمم���د نعي���م العرق�ُشو�ش���ي، موؤ�ش�شة الر�شالة للطباع���ة والن�شر والتوزيع، ب���روت - لبنان، ط8، 

1426 ه� - 2005 م ،857/1.  
)12) �لتعريفات، علي بن حممد بن علي �لزين �ل�سريف �جلرجاين، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت – لبنان، ط1، 

1403ه� -1983م،  �ص 89. 
)13) �ملدخ���ل للفق���ه �لإ�سالمي، عي�سوي �أحم���د عي�سوي ، �ص338 نقاًل عن حقوق �لخرت�ع و�لتاأليف يف �لفقه 

الإ�شالمي، ح�شني ال�شهراين، دار طيبة، الريا�ض، ط1، 1425، �ص22 .
)14) احلق ومدى �شلطان الدولة يف تقييده، فتحي الدريني، موؤ�ش�شة الر�شالة، بروت، ط3، 1404ه� ، �ص 193.
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چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک          ڱ  چ )15(  بالك�رس ع�ىل املوض�ع، 

وبالفتح عىل املصدر، ومادة احلبس تدل عىل املنع)16(.
السجن في اصطالح الفقهاء:

 عرفه ابن حزم )ت456ه�( -رمحه اهلل- بقوله: »منع املس�جون من 
األذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر عىل أدائه« )17(. 

وعرفه الكاس�اين )ت587ه�( -رمحه اهلل- بأنه: »منع الشخص عن 
أشغاله ومهامته الدينية والدنيوية« )18(. 

وعرف�ه الرسوج�ي )ت710ه�( -رمح�ه اهلل- فق�ال: »واحلبس مقر 
مانع من السعي يف البالد »)19(. 

وعرفه ابن تيمي�ة )ت728ه�( -رمحه اهلل- بقوله : »احلبس الرشعي 
ليس هو الس�جن يف مكان ضيق؛ وإنام هو تعويق الش�خص ومنعه من 
الترصف بنفس�ه؛ س�واء كان يف بي�ت أو مس�جد، أو كان بتوكيل نفس 

اخلصم أو وكيل اخلصم عليه« )20(.

)15) ) يو�سف:33). 
الم حممد َهاُرون ، احتاد  )16) ينظر: معجم مقايي�ض اللغة، اأحمد بن فاِر�ض بن زَكِرّيا، حتقيق: عبد ال�شَّ

الكتاب العرب، ط 1423ه� - 2002م، 105/3. 
)17) �لإحكام يف �أ�سول �لأحكام ، علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم، د�ر �حلديث – القاهرة، ط1 ، 1404، 437/7. 
)18) ينظر: بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع، اأبو بكر بن م�شعود بن اأحمد الكا�شاين، دار الكتب العلمية، 

ط2، 1406ه� - 1986م،  174/7. 
)19) �أدب �لق�س���اء، �أحم���د ب���ن �إبر�هي���م بن عب���د �لغني �ل�سروج���ي، حتقيق �سيخ �سم����ص �لعارفني �سديقي 
بن حممد يا�شني )ماج�شتر( ، دار الب�شائر الإ�شالمية ، بروت ، ط 1 ، 1418 ه� / 1997 م ، �ص159. 
)20) جمم���وع الفت���اوى لب���ن تيمي���ة ،398/ 35، جمم���ع املل���ك فه���د، 1416، وينظ���ر: �لط���رق �حلكمي���ة يف 
�ل�سيا�س���ة �ل�سرعي���ة، حمم���د ب���ن �أب���ي بكر �ب���ن قيم �جلوزي���ة ، حتقيق: ناي���ف �أحمد �حلم���د، د�ر عامل 

الفوائد - مكة املكرمة، ط1، 1428ه�، �ص 269.
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عند تأمل التعريفات الس�ابقة نج�د أن تعريف الرسوجي نص عىل مقر 
الس�جن وموضعه. أما تعريفات ابن حزم والكاساين وابن تيمية -رمحهم 
اهلل- فكان�ت عام�ة وقريبة من املعنى اللغوي ال�ذي يدل عىل مطلق املنع. 
ويلزم من تعريفاهتم أنه ال يلزم حبس املسجون يف مبنى خمصوص لذلك، 
وكان هذا هو احلبس املعروف عىل عهد النبي –صىل اهلل عليه وسلم- وأيب 
بك�ر –ريض اهلل عن�ه-؛ إذ مل يكن هناك حمبس معد حلبس اخلصوم؛ ولكن 
ذلك ال يدل عىل عدم مرشوعية اختاذ سجن معني معد لذلك؛ فاحلاجة قد 
تدعو لتخصيص مقر للحبس؛ ولذا حني انترشت الرعية، واتسعت رقعة 
البالد اإلس�المية يف أيام عمر -ريض اهلل عنه-؛ اش�رتى دارًا من صفوان 
بن أمية بأربعة آالف درهم وجعلها حبسًا )21(. وقد اختذ احلكام املسلمون 

وا ذلك من املصالح املرسلة)22(. ًة للحبس وعدُّ أبنيًة خاصَّ
ق�ال اب�ن الع�ريب )ت543ه�� ( -رمح�ه اهلل- : »اإلمس�اك واحلبس يف 
البيوت كان يف صدر اإلسالم قبل أن يكثر اجلناة، فلام كثروا وُخي قوهتم 

اختذ هلم سجن«  )23( .
واحلبس والس�جن لفظ�ان مرتادفان عند الفقه�اء، ويقصدون به املكان 

)21) �لطرق �حلكمية، �بن �لقيم، 271/1، تب�سرة �حلكام يف �أ�سول �لأق�سية ومناهج �لأحكام، �إبر�هيم بن علي 
بن حممد، ابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، ط 1، 1406،  309/2.

)22) تب�س���رة �حل���كام ، 2/ 199-200 ، مع���ني �حل���كام فيم���ا ي���رتدد بني �خل�سم���ني من �لأحكام، عل���ي بن خليل 
الطرابل�شي احلنفي ، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ ، 177/1.

)23) اجلام���ع لأح���كام القراآن، حممد بن اأحمد الأن�ش���اري القرطبي، املحقق: ه�شام �شمر البخاري، دار عامل 
�لكتب، �لريا�ص، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 1423، 84/5.
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الذي تنفذ فيه عقوبة احلبس أو السجن)24(.
وق�د تك�ررت كلمتا )احلبس( و)الس�جن( يف كت�اب اهلل يف أكثر من 
موض�ع؛ منها قول�ه تع�اىل: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  ڱ  چ )25(؛ 

ومنها: قوله تعاىل: چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ )26(.
السجن عند املعارصين يعرف بأنه: تلك املؤسسات املعدة الستقبال 
املحك�وم عليه�م بعقوب�ات مقي�دة للحري�ة، وس�البة هلا، حي�ث حيرم 
املحك�وم عليهم م�ن اخلروج أو متابعة احلياة بش�كل عادي، وتس�مى 
تلك األماكن بعدة تس�ميات؛ مثل: اإلصالحيات، أو مراكز التأديب، 
أو دور اإلص�الح والتهذيب، أو التقويم، أو مؤسس�ات إعادة الرتبية، 

أو غري ذلك من التسميات )27(.
ويلحظ أن داللة مصطلح )السجن( عند غالب الفقهاء كام يف  تعريف 
ابن حزم والكاساين وابن تيمية -رمحهم اهلل- أعم من داللته يف العرف 
املع�ارص؛ فالس�جن يف العرف الفقهي يش�مل أن يكون يف م�كان ُمعّد 
لذل�ك أو يف أي م�كان، أما معنى الس�جن يف العرف املعارص فيش�ارك 
املعن�ى الذي ذك�ره الفقهاء املتقدمون إال أنه أخ�ص منه؛ فهو حبس يف 
)24) ينظ���ر: تبي���ني �حلقائ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق ، عثم���ان ب���ن عل���ي �لزيلعي �حلنف���ي ، �ملطبع���ة �لكربى 
الأمري���ة - ب���ولق، القاه���رة، ط1، 1313 ه،179/4، فت���ح �لقدير، كمال �لدين حمم���د بن عبد �لو�حد 
ال�شيوا�ش���ي املع���روف باب���ن الهم���ام ، دار الفك���ر، ب���دون طبعة وب���دون تاري���خ ، 277/7 ، تب�س���رة �حلكام، 

309/2، �لفتاوى لبن تيمية، 398/25.
)25) ) يو�سف: 33). 
)26) ) يو�سف: 42). 

)27) ينظ���ر: �ملوج���ز يف عل���م �لإج���ر�م و�لعق���اب، ��سح���اق �إبر�هي���م من�س���ور، دي���و�ن �ملطبوع���ات �جلامعية، 
اجلزائر، ط2، 1991، �ص 175 )بت�سرف). 
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مكان خمصوص عن طريق السلطة القائمة )28(. 
واملراد بالسجن يف هذا البحث اإلطالق املعارص؛ وهو احلبس يف املكان املعروف.
ويقصد بالسجني يف هذا البحث: السجني الذي منع من الترصف بنفسه 
م�ن خالل وضعه يف بن�اء مقفل يوضع فيه األش�خاص املتهم�ون والذين 
تنف�ذ فيهم األحكام الصادرة ضدهم كام هو س�ائد ومعم�ول به يف الوقت 

احلارض )29(.  
 

المطلب الثالث:  تعريف الصحة

اتس�ع مفه�وم )الصحة( ومل يع�د قارصًا عىل خلو الب�دن من األمراض، 
فق�د عرف�ت منظمة الصح�ة العاملي�ة الصحة بأهن�ا: »حالة من االنس�جام 
ن الش�خص من ممارس�ة  واالس�تقرار الب�دين والنف�يس واالجتامع�ي، متكِّ

نشاطاته اليومية عىل الوجه الطبيعي« )30(.
 ومل يرت�ض ه�ذا التعريف العديد م�ن املنظامت، فعرف�ت الصحة بأهنا: 

احلال�ة املتوازن�ة للكائ�ن احل�ي والتي تتي�ح ل�ه األداء املتناغ�م واملتكامل 
لوظائفه احليوية؛ هبدف احلفاظ عىل حياته ونموه الطبيعي)31(.

)28) انظ���ر: ال�شج���ن وموجبات���ه يف ال�شريع���ة الإ�شالمي���ة، حمم���د عب���داهلل اجلري���وي ، د.ن، الريا����ض، ط1 ، 
1997م، 40/2 - 42.

)29) ينظ���ر: �لنظ���م �حلديثة يف �إد�رة �ملوؤ�س�س���ات �لعقابية و�لإ�سالحية، عبد �هلل عبد �لعزيز �ليو�سف، جامعة 
نايف �لعربية للعلوم �لأمنية، �لريا�ص،1999م، �ص 176بت�سرف.

)30) �ملو�سوعة �لطبية �لفقهية )مو�سوعة جامعة لالأحكام �لفقهية يف �ل�سحة و�ملر�ص و�ملمار�سات �لطبية )، 
د .�أحمد حممد كنعان، د�ر �لنفائ�ص، بريوت،2010 ، �ص6 .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9 :31) ويكيبيديا �ملو�سوعة �حلرة(
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المطلب الرابع: 

تعريف مقاصد الشريعة في االصطالح، وبيان مراتبها 

عرفت مقاصد الرشيعة بعدة تعريفات؛ منها:
-»الغايات التي وضعت الرشيعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد« )32(.  

�»الغاي�ات املصلحية املقص�ودة من األحكام واملع�اين املقصودة من 
اخلطاب« )33(. 

�»الغايات واألهداف والنتائج واملعاين التي أتت هبا الرشيعة وأثبتتها 
يف األحكام وس�عت إىل حتقيقها وإجيادها، والوصول إليها يف كل زمان 

ومكان« )34(. 
�»القي�م العلي�ا الت�ي تكم�ن وراء الصي�غ والنص�وص ويس�تهدفها 

الترشيع، جزئيات  وكليات« )35(.  
� املصلح�ة هي مقصود الرشع، واملصلحة ه�ي غاية احلكم فإذا كان 
احلكم يف ذاته يمثل العدل يف الترشيع نرى العدل هو املصلحة الواقعية 

احلقيقية املعتربة فردية كانت أم عامة )36(.
ولعل أحس�ن التعريفات ملقاصد الرشيعة -واهلل أعلم-: »الغايات 

)32) نظرية املقا�شد عند الإمام ال�شاطبي، اأحمد الري�شوين، املعهد العاملي للفكر الإ�شالمي، 1416، �ص19. 
)33) نظرية املقا�شد عند الإمام حممد الطاهر بن عا�شور ، املعهد العاملي للفكر الإ�شالمي، ط1، 1416�، �ص119.
)34) مقا�س���د �ل�سريع���ة �أ�سا�ص حلق���وق �لإن�سان، كتاب �لأمة، قطر، وز�رة �لأوق���اف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية ، 

�لعدد 87 ، 1423 ه� ، �ص 70 .
)35) خ�شائ�ض الت�شريع الإ�شالمي يف ال�شيا�شة واحلكم ، بروت- لبنان ، موؤ�ش�شة الر�شالة ، ط 2 ، 1987 م ، �ص 194 .
)36) ينظ���ر: املناه���ج الأ�شولي���ة يف الجته���اد بال���راأي يف الت�شري���ع الإ�شالم���ي ، ب���روت- لبن���ان ، موؤ�ش�شة 

الر�شالة ، ط 3 ، 1434، �ص26 )بت�سرف).
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املصلحي�ة املقصودة من األحكام واملع�اين املقصودة من اخلطاب«؛ ألن 
�س له الش�اطبي  تعريف�ه للمقاص�د قريب من املعنى الش�امل الذي أسَّ
)ت790ه� ( –رمحه اهلل-  للمقاصد العامة للرشيعة، واحِلَكم )املصالح( 
املرعية يف ترشيع األحكام، واملع�اين )املفاهيم( املقصودة من النصوص 

الرشعية، ومقاصد املكلَّف يف قيامه بالتكاليف الرشعية. 
وذكر بعض الباحثني أن  املقصد القيمي من الترشيع: هو جلب املصالح 
ودرء املفاسد)37(، وهذا فّصله أئمة األصول عند تطرقهم للمعاين واحلكم 
التي من أجلها نّزل الرشع، ويس�تفاد هذا من غالب التعريفات الس�ابقة؛ 
كام أشار إليه الشاطبي -رمحه اهلل- يف النوع األول من القسم األول )وضع 
الرشيعة ابتداء(؛ وذلك لتحقيق املصالح ودرء املفاسد، وكثريًا ما يعرب عنها 
باملع�اين؛ كام يف قول�ه: »األعامل الرشعية ليس�ت مقصودة ألنفس�ها؛ وإنام 
قص�د هبا أمور أخرى ه�ي معانيها، وهي املصالح الت�ي رشعت ألجلها« 
)38(. وه�ذا م�ا أكده الِعزُّ بن عبد الس�الم )ت660ه�� ( -رمحه اهلل- قبله 

بقوله: »والرشيعة كلها مصالح؛ إما تدرأ مفاس�د، أو جتلب مصالح«)39(. 
وه�ذا اب�ن تيمية -رمحه اهلل- يزيد األمر بيانًا فيق�ول: »إن الرشيعة جاءت 

بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها« )40(. 
)37) يف �لجته���اد �لتنزيل���ي، ب�س���ري مول���ود جحي�ص ، كتاب �لأمة ، قطر ، وز�رة �لأوق���اف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية، 

�لعدد 93، 1424ه�، �ص75.
)38) املوافق���ات، ، اإبراهي���م ب���ن مو�ش���ى اللخمي ال�شه���ر بال�شاطبي ، املحق���ق: اأبو عبيدة م�شه���ور بن ح�شن اآل 

�شلمان، دار ابن عفان ، ط1، 1417ه�/ 1997م، 121-120/3 .
)39) قواعد الأحكام يف م�شالح الأنام ، بروت: موؤ�ش�شة الريان ، ط-1990، 11/1.

)40) جمموع الفتاوى، 48/20.
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»واملصالح رضبان: أحدمها حقيقي، وهو األفراح واللذات، والثاين 
جم�ازي، وهو أس�باهبا. وربام كانت أس�باب املصالح مفاس�د فيؤمر هبا 
أو تباح ال لكوهنا مفاس�د؛ بل لكوهن�ا مؤدية إىل مصالح؛ وذلك كقطع 

األيدي املتآكلة حفظًا لألرواح« )41(.
وتنقسم مراتب املقاصد الرشعية باعتبار احلاجة إليها عىل ثالث مراتب:
املرتب�ة األوىل: املقاص�د الرضورية: وهي الالزم�ة التي ال بد منها يف 
قي�ام مص�ال�ح الدين والدني�ا؛ بحي�ث إذا فقدت مل جتر مصال�ح الدنيا 
عىل اس�تقامة؛ بل عىل فس�اد وهتارج وفوت حي�اة، ويف األخرى فوت 
النجاة والنعي�م، والرجوع باخلرسان املبني)42(. ومجاهري علامء األصول 
يف هذا القسم يمثلون بالكليات اخلمس؛ وهي: حفظ الدين، والنفس، 
والعقل، والنسل، واملال. ونقل القرايف ) ت684ه� ( –رمحه اهلل- عن 
بعض العلامء زيادة حفظ العرض)43(، ونرص الش�وكاين )ت1250ه�( 
–رمح�ه اهلل- ه�ذه الزي�ادة فق�ال: »وقد زاد بع�ض املتأخرين سادس�ًا؛ 
وه�و حفظ األع�راض؛ فإن عادة العقالء بذل نفوس�هم وأمواهلم دون 
أعراضه�م، وما ف�دي بالرضوري فه�و بال�رضورة أوىل، وقد رشع يف 
اجلناية عليه بالقذف احلد، وهو أحق باحلفظ من غريه؛ فإن اإلنسان قد 
)41) قو�ع���د �لأح���كام يف م�سال���ح �لأن���ام ، عب���د �لعزي���ز بن عبد �ل�س���الم بن �أب���ي �لقا�سم بن �حل�س���ن �ل�سلمي 
�لدم�سق���ي، �مللق���ب ب�سلط���ان �لعلم���اء ، �ملحقق: حممود بن �لتالمي���ذ �ل�سنقيط���ي ، د�ر �ملعارف بريوت – 

لبنان، 14/1.
)42) �نظر �ملو�فقات، 18/2.   

)43) �ش���رح تنقي���ح الف�شول، �شهاب الدين القرايف، حتقيق: طه عب���د الروؤوف �شعد ،م�شر: مكتبة الكليات 
�لأزهرية، د.ت، �ص391.
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يتجاوز عمن جنى عىل نفسه أو ماله، وال يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى 
عىل عرضه«)44(. 

املرتب�ة الثاني�ة: املقاص�د احلاجية: وهو ما حتت�اج إليها األم�ة القتناء 
مصاحله�ا، وانتظ�ام أمورها عىل وجه حس�ن؛ بحيث إنه ل�وال مراعاته 
لفس�د النظام؛ ولكنه يكون عىل حالة غري منتظمة؛ فلذلك كان ال يبلغ 
مبل�غ الرضوري )45(. ومن أمثلة ما حيتاج إليها  لرفع احلرج والتوس�عة 
ع�ىل الن�اس يف العب�ادات: الرخ�ص املخفف�ة للحوق املش�قة باملرض 
والس�فر؛ كإباحة الفطر للمريض واملس�افر، وقرص الصالة للمس�افر، 
والتيم�م لفاقد امل�اء. ويف املعامالت: كالقراض، واملس�اقاة، والس�لم، 

وسائر املعامالت التي ال يتوقف عليها حفظ الرضورات اخلمس.
املرتبة الثالثة: املقاصد التحس�ينية: وهي من قبيل رعاية أحس�ن املناهج 
يف حماس�ن الع�ادات)46(. فيندرج حتته�ا كل ما يتصل بمحاس�ن العادات، 
وم�كارم األخ�الق، واآلداب العام��ة، وما يزين احلي�اة وجيملها يف إطار 

قواع�د الرشع وحدوده، قال تع�اىل: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤڦ   ڇ  چ)47(؛ لتك�ون األم�ة هبي�ة املنظ�ر، مرغوبًا يف االنتس�اب إليها، 

)44) �إر�س���اد �لفح���ول  �إل���ى حتقيق �حلق من عل���م �لأ�سول، حممد بن علي �ل�س���وكاين �ليمني ،�ملحقق: �ل�سيخ 
�أحم���د ع���زو عناية، دم�سق - كفر بطنا، قدم له: �ل�سيخ خليل �ملي�ص و�لدكتور ويل �لدين �سالح فرفور، د�ر 

الكتاب العربي، ط1، 1419ه� - 1999م، 130/2.
)45) مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، حممد �لطاهر بن عا�سور �لتون�سي، �ملحقق: حممد �حلبيب �بن �خلوجة، 

وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية، قطر، 1425 ه� - 2004 م ،3/ 241-232.
)46) تي�سري �لتحرير على كتاب �لتحرير لبن �لهمام ، حممد �أمني �أمري باد �ساه، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، د.ت، 306/3.

)47) )�لأعر�ف:32)
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والتق�رب منها من األمم األخرى. وهي جارية يف العبادات والعادات 
بي�ع  واملعام�الت؛ كالطه�ارة، وآداب األكل وال�رشب، واملن�ع م�ن 
النجاس�ات. وهذه األم�ور وأمثاهلا ترجع  إىل حماس�ن زائدة عىل أصل 
املصالح الرضورية واحلاجية؛ إذ ليس فقداهنا بمخل بأمر رضوري وال 

حاجي؛ وإنام جرت جمرى التحسني والتزيني)48(.
وتنقس�م مرات�ب املقاص�د الرشعي�ة باعتب�ار تعلقه�ا بعم�وم األم�ة 

وخصوصها عىل ثالثة أقسام)49(:
1-مقاص�د الرشيعة العامة: وه�ي التي تراعيها الرشيعة وتعمل عىل 
حتقيقها يف كل أبواهبا الفقهية أو يف أكثرها وهذا القس�م هو الذي يعنيه 
غالًب�ا املتحدث�ون ع�ن »مقاص�د الرشيعة«، وه�ي أعىل أن�واع املقاصد 

الرشعية من حيث التجريد واإلجياز)50(.
2-مقاص�د الرشيعة اخلاصة: وهي املقاص�د التي ختتص بباب معني 
من أبواب الترشيع؛ مثل: مقاصد الرشيعة يف الترصفات املالية وأحكام 

األسة، والتربعات، والعقوبات، وغريها )51(.

)48) ينظر: �ملو�فقات، 21/2-23، مقا�سد �ل�سريعة، �بن عا�سور، 243/3،نظرية �ملقا�سد، �لري�سوين،20-19.
http://majles. 49)  ينظ���ر: مقا�س���د �ل�سريع���ة تعريفه���ا و�لألفاظ �ملتقاربة، زه���ر �لدين عبد �لرحم���ن(

alukah.net/t3185/ ، �لجتهاد �لتنزيلي، ب�سري بن مولود، 73. 
)50) ينظ���ر: نح���و تفعي���ل مقا�س���د �ل�سريع���ة ، جمال �لدي���ن عطية ، عم���ان-�لأردن ، �ملعه���د �لعاملي للفكر 

�لإ�سالمي، �لأردن ،د�ر �لفكر، دم�سق ، 1424، �ص130-124.
)51) م���ن �أول موؤلف���ات �لعلماء يف هذ� �لنوع م���ن �ملقا�سد كتابان عن �ل�سالة و�حلج و�أ�سر�ره عند �حلكيم 
الرتمذي ، وكذلك كتاب اإحياء علوم الدين للغزايل؛ فاإن كتابه مفعم ببيان حكمة الت�شريع؛ �شواء يف 
�أب���و�ب �لعب���اد�ت �أو �لع���اد�ت �أو �ملعام���الت. )ينظر: نظرية �ملقا�سد ، ����ص 32-34 ؛ نحو تفعيل مقا�سد 

�ل�سريعة ، �ص 131 وما بعدها).
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3-مقاص�د الرشيع�ة اجلزئي�ة: وهي ما يقصده الش�ارع م�ن كل حكم 
رشعي. فهي األسار التي وضعها الش�ارع عن�د كل حكم من أحكامها؛ 
مث�ال ذل�ك: الص�داق يف الن�كاح مقص�وده إح�داث امل�ودة ب�ني ال�زوج 
والزوج�ة، والط�الق مقص�وده وض�ع حد للرضر املس�تمر، وك�ون عقد 
الرهن مقصودها التوثق. وأكثر من يعتني هبذا القسم من املقاصد الفقهاء؛ 
ألهن�م أهل التخص�ص يف جزئيات الرشيعة ودقائقه�ا، فكثرًيا ما نجدهم 
يش�ريون إىل هذه املقاص�د اجلزئية يف اس�تنباطاهتم واجتهاداهتم )52(. وهو 
م�ا يعرب عنه الفقهاء باحلكمة والتي اس�تبدلوا هب�ا مصطلح العلة يف إجراء 

القياس؛ ألهنا أكثر انضباًطا )53(.

المبحث الثاني: 

الحكمة من مشروعية السجن في ضوء مقاصد الشريعة 

الس�جن يف الرشيع�ة اإلس�المية يصن�ف ع�ىل أنه عقوب�ة تعزيري�ة)54(. 
والش�ارع ال يعترب السجن وس�يلة إيذاء وانتقام؛ بل هو عقوبة إصالحية. 
كام أن السجن ليس مقصوًدا لذاته؛ بل يتوصل به إىل غريه؛ لذا فإن الرشيعة 

)52) ينظر: نظرية املقا�شد عند الإمام ال�شاطبي، 8-7.
)53) ينظر: نحو تفعيل مقا�سد �ل�سريعة ، �ص 137.

)54) ينظر: تب�سرة �حلكام 289/2-290، �ل�سيا�سة �ل�سرعية يف �إ�سالح �لر�عي و�لرعية، �أحمد بن عبد �حلليم 
���اَلٍح َوَزْجٍر َعلَى ُذُنوٍب مَلْ ُي�ْش���َرْع ِفيَها ُحُدوٌد َوَل  �ب���ن تيمي���ة، د�ر �ملعرف���ة، ����ص151. َوالتَّْعِزيُر: َتاأِْديُب ا�ْشِت�شْ

اَراٌت .  تب�شرة احلكام ، 2/ 288. َكفَّ
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اإلسالمية مل تتوسع يف موجبات السجن كام هو يف القانون، بل رشعت 
إقام�ة احلدود والقصاص والتعزيرات، مما خيفف من الس�لبيات الناجتة 

عن السجن عىل الدولة والفرد واألسة التي متثل نواة املجتمع. 
والس�جن رشع حلك�م عظيمة تع�ود مصاحلها عىل الف�رد واملجتمع؛ 
منه�ا: الردع، والزجر، والتقويم، وحفظ األمن، وحفظ مصالح اخللق 
الت�ي ال تق�وم حياهت�م إال بإجياده�ا وتأمينها، ودفع الفس�اد واإلفس�اد 
عنه�ا، وليس اهلدف من�ه التعذيب، أو التنكيل، أو االنتقام والتش�في، 
أو اإلي�ذاء واإلرضار؛ ك�ام كان احل�ال ل�دى الرشائع األخ�رى؛ ولكن 
املقص�ود هو إعاقة الش�خص ومنعه من الترصف بنفس�ه، وإبعاده عن 

املجتمع حتى ال تتكرر جرائمه)55(.
ومن أهم مقاصد السجن:

1-زجر وردع اجل�اين)56(: فعندما تقيد حرية اجلاين بالس�جن فذلك 
رادع ع�ن الوق�وع يف املحرم�ات، والتع�دي ع�ىل حق�وق اهلل وحقوق 

الناس، وهذا املعنى أكده فقهاؤنا يف كتبهم؛ ومن ذلك ما ذكره: 
-الكاس�اين )ت 587 ه��( –رمحه اهلل- ذكر بأن احلب�س من التعزير 

)55) وه���ذا ال���ذي ق���رره ال�ش���رع هو م���ا و�شلت له اأح���دث نظريات العق���اب احلديثة التي تدع���و اإلى عالج 
املج���رم واإ�شالح���ه اأثناء حب�شه؛ لنتزاع الأف���كار الإجرامية من نف�شه، فيعود اإلى املجتمع بعد الإفراج 
عن���ه وق���د �ن�سلح حاله. حما�سر�ت يف �إد�رة دور �لإ�س���الح و�لتهذيب- �ملوؤ�س�سات �لعقابية، توفيق علي 

وهبة، مكتبة �لكوجنر�ص 1980 قاعدة ASKZAD �ص25.
)56) ينظ���ر: �أك���ر م���ا قيل يف �لتعزير باجللد و�ل�سجن وبد�ئل �ل�سجن،  عبد�هلل بن حممد �ملطلق وخالد 

بن علي العرفج، جملة البحوث الإ�شالمية العدد 69، 1424ه� ، �ص 199.
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ويراد منه التأديب)57(، وهي كلها معان تؤكد عىل زجر السجني.
-العز بن عبد السالم )ت660ه�( –رمحه اهلل- يف معرض سياقه لألمثلة 
املش�تملة ع�ىل املصالح واملفاس�د م�ع رجح�ان مصاحلها عىل مفاس�دها: 
»املثال الثاين والس�تون: احلبس، وهو مفس�دة يف حق املحبوس؛ لكنه جاز 
ملصال�ح ترجح عىل مفس�دته. وهي أنواع: منها: حب�س التعزير ردًعا عن 

املعايص...« )58( .
-اآليب )ت1340ه��( –رمح�ه اهلل- ال�ذي ذه�ب إىل أن الس�جن م�ن 

التعزير ويقصد به التأديب والعقوبة )59(. 
2-إصالح اجلاين، وتأديبه وهتذيبه وتقويمه، وحتقيق توبته: ويظهر هذا 

يف عدة جوانب؛ منها:
-أن عقوبة الس�جن تقيد حرية الش�خص؛ مما يدفعه إىل مراجعة نفسه، 

وهذا يفيد يف استصالحه وتقويمه.
-أن الس�جن يعزله عن مرسح الفس�اد؛ مما يدعو أيضًا إىل صالح حاله؛ 

حيث ال خيفى ما للمجاورة من تأثري يف الطاعة أو املعصية.
-أنه يمكن استصالحه يف السجن عن طريق الوعظ واإلرشاد والتوجيه؛ 
حي�ث هو ملزم بالبقاء يف املكان، ونفس�ه غالبًا منكرسة بالس�جن، فيكون 
ذلك أدعى للقبول. ذكر الكاساين )ت 587 ه�( –رمحه اهلل-  بأن احلبس 

)57) ينظر: بدائع ال�شنائع ، 7/.64
)58)  قواعد الأحكام يف م�شالح الأنام، ط املعارف، 1/ 100.

)59) جو�هر �لإكليل �سرح خمت�سر خليل، 2/.296
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من التعزير ويراد منه التأديب)60(.
فالسجن قد جعل الستصالح السجناء، وتعديل سلوكهم، وتأهيلهم 
للخروج إىل املجتمع بنظرة جديدة، وتعريف السجني خطأه لكيال يقع 
فيه مرة أخرى، ليس الغرض منه إهانة السجني وإذالله وتعذيبه، وكل 

ما خيالف هذه الغاية يعرض مرتكبه للمساءلة  )61(. 
فإذا نتج عن تطبيق الس�جن ما يزيد اإلجرام، ويفس�د اجلناة؛ فال بد 
م�ن إعادة النظر يف تطبيق ذلك؛ رعاية للمصالح التي قصدها الش�ارع 
يف ه�ذه العقوب�ة؛ ألن العقوب�ات الرشعية كام ذكر ش�يخ اإلس�الم ابن 
تيمي�ة –رمحه اهلل- »رُشع�ت رمحة من اهلّل لعباده، فهي صادرة عن رمحة 
اهلّل وإرادة اإلحس�ان إليهم؛ وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس عىل الذنوب 
أن يقصد بذلك اإلحس�ان إليهم، والرمحة هبم؛ كام يقصد الوالد تأديب 

ولده، وكام يقصد الطبيب معاجلة املريض« )62(.
وه�ذا املعنى الذي أش�ار إليه الفقهاء من أن الس�جن مكان للتأديب 
والتوبة والتقويم  هو ما تؤكده الدراسات املعارصة؛ حيث ارتبط مفهوم 
الرتبي�ة عنده�م بمفهوم الس�جن، فحل�ت فكرة التهذي�ب واإلصالح 
حم�ل فك�رة الزجر وال�ردع، وجتاوزت رس�الة الس�جن عن ح�د وقاية 
املجتم�ع م�ن اخلارجني عىل نظمه إىل املس�امهة إجيابًي�ا يف ختريج نزالئه 

)60) ينظر: بدائع ال�شنائع ، 7/.64
)61) ينظر: �لتعوي�ص عن �ل�سجن در��سة مقارنة، نا�سر حممد �جلوفان، �ص 7.

)62)  منه���اج �ل�س���نة �لنبوي���ة يف نق�ص كالم �ل�س���يعة �لقدرية، �أحم���د بن عبد �حلليم �ب���ن تيمية، �ملحقق: 
حممد ر�شاد �شامل، جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية، ط1، 1406 ه� - 1986 م، 237/5.
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ا  إىل احلي�اة االجتامعية مهيأي�ن مهنًيا وثقافًيا واجتامعًيا، وصاحلني جس�ميًّ
�ا الس�تعادة أماكنهم يف عملية اإلنتاج يف املجتم�ع)63(، فتحول دور  وعقليًّ
الس�جن من العقاب إىل اإلصالح، فلم يعد »الغرض من إرسال السجني 
إىل الس�جن القض�اء عليه، أو االنتق�ام منه؛ وإنام إبعاده ع�ن املجتمع فرتة 
يش�عر فيه�ا بالندم، ويع�اد عالج�ه وتأهيله للتع�اون مع املجتم�ع تعاوًنا 
مثمًرا بناًء«)64(، ويصبح السجن مكاًنا  لتأهيل السجني اجتامعًيا، ونفسًيا، 

وصحًيا، ومهنًيا، وفكرًيا، ودينًيا)65(.
3- حف�ظ األمن، وحف�ظ مصالح اخللق، ودفع الرضر عن املس�لمني، 
وذل�ك بمنع الذين يتعدون ع�ىل حدود اهلل وحقوق العامة. كام أنه يتحقق 
بذلك ردع غريه من الناس؛ فإهنم إذا رأوا ما حل به من الس�جن كفوا عن 
الوقوع يف املحرمات. كام أنه وس�يلة الس�تيفاء احلقوق ممن وجبت عليهم 
ومل يؤدوها إىل أهلها. وحتقيق كل ما سبق من مقاصد الرشيعة فإهنا جاءت 
باملحافظ�ة ع�ىل املصالح الدينية والدنيوية، ويظهر ذل�ك جليًا يف املحافظة 

عىل الرضوريات اخلمس.
قال الش�وكاين –رمح�ه اهلل-: »إن احلبس وقع يف زم�ن النبوة ويف أيام 
الصحاب�ة والتابعني فمن بعدهم إىل اآلن، يف مجيع األعصار واألمصار، 

)63) �نحر�ف �ل�س���غار وجر�ئم �لكبار: �حلدود و�ملعاجلة، �س���لوى عثمان �ل�س���ديقي و�آخرون، �ملكتب �جلامعي 
�حلديث- �لإ�سكندرية،2002، �ص263.

)64) �مل�سدر �ل�سابق.
)65) نظ���ام �ل�س���جون يف �جلز�ئ���ر: نظ���رة على قانون �ل�س���جون �جلديد �أ . م�س���طفى �س���ريك - جامعة حممد 

. http://www.startimes.com/?t=24417173 بو�سياف بامل�سيلة – �جلز�ئر



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية 36

حقوق السجناء الصحية من منظور شرعي في ضوء مقاصد الشريعة 

من دون إنكار، وفيه من املصالح ما ال خيفى، لو مل يكن منها إال حفظ 
أهل اجلرائم املنتهكني للمحارم الذين يس�عون يف اإلرضار باملسلمني 
ويعت�ادون ذل�ك، ويعرف م�ن أخالقهم ومل يرتكبوا م�ا يوجب حدًا 
وال قصاص�ًا حتى يق�ام عليهم فرياح منهم العباد والبالد، فهؤالء إن 
تركوا وخيل بينهم وبني املسلمني بلغوا من اإلرضار هبم إىل كل غاية، 
وإن كان س�فك دمائهم بدون حقها فلم يبق إال حفظهم يف الس�جن 
واحليلولة بينهم وبني الناس بذلك؛ حتى تصح منهم التوبة، أو يقيض 
اهلل يف ش�أهنم ما خيتاره، وقد أمرن�ا اهلل تعاىل باألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، والقيام هبام يف حق من كان كذلك ال يمكن بدون احليلولة 
بين�ه وبني الن�اس باحلبس كام يعرف ذلك من ع�رف أحوال كثري من 

هذا اجلنس« )66(.

)66) ني���ل الأوط���ار ، حممد بن علي ال�ش���وكاين اليمني ، حتقيق: ع�ش���ام الدين ال�ش���بابطي، دار احلديث، 
م�شر، ط1، 1413ه� - 1993م،  343/8.
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الفصل الثاني 
حقوق السجين الصحية في ضوء مقاصد الشريعة

المبحث األول: مقصد الشريعة في الحفاظ على النفس والصحة

ڑ     ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  تع�اىل:  اهلل  ق�ال 
ڑ  ک  ککچ)67(، ولتحقي�ق هذه الرمحة جاء اإلس�الم بحفظ 

الرضوري�ات اخلم�س التي ال بد منه�ا يف قيام مصال�ح الدين والدنيا؛ 
بحي�ث إذا فق�دت مل جت�ر مصال�ح الدنيا عىل اس�تقامة؛ بل عىل فس�اد 
وهت�ارج واضطراب وف�وت حياة، ويف األخرى ف�وت النجاة والنعيم 
والرج�وع باخلرسان املبني )68(. وهذه الرضوريات اخلمس هي: الدين 
والنف�س والعقل والعرض واملال، وأعظمها بع�د مقصد حفظ الدين 
مقصُد حفظ النفس، فقد ُعنيت الرشيعة اإلسالمية بالنفس عناية فائقة، 
فرشعت من األحكام ما حيّقق هلا املصالح، ويدرأ عنها املفاسد، وذلك 
مبالغ�ة يف حفظها وصيانتها ودرء االعتداء عليه�ا. فإذا تقرر أن حفظ 
النفس يعترب من مقاصد الرشيعة فيلزم أن يكون ُمتسًعا ملراتب املقاصد 
الثالثة، وشاماًل هلا؛ ألن قصد الشارع يف حفظ األنفس غري حمصور يف 
توفري مرتبة الرضوريات التي ال يس�تطيع اإلنسان مع االقتصار عليها 
أداء مهم�ة التكلي�ف التي من أجلها ُخلق؛ ألن�ه يعيش حينئذ يف حرج 

)67) �سورة يون�ص:57.
)68) املوافقات ،ال�شاطبي،18/2.
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وضيق؛ بل إن أح�كام الرشيعة املتعلقة بمقصد حفظ النفس تتوزع 
عىل املراتب الثالث: الرضوريات واحلاجيات والتحس�ينيات. وقد 
رشع�ت الرشيع�ة م�ن الوس�ائل واألحكام م�ا حيق�ق مقصد حفظ 
ها بأس�باب البقاء  النف�س وكل ما من ش�أنه رعايتها ثم تنميتها ومدِّ
والُق�وة الت�ي تؤهله�ا ألداء امله�ام املنوطة هب�ا. ومن الوس�ائل التي 
حتق�ق مقصد الرشع يف حفظ النف�س: حفظ الصحة، وحتقيق األمن 
الوقائي للنفس من خالل الترشيعات الوقائية التي هتدف إىل حتريم 
االعتداء عىل النفس مطلقًا، وحتريم اعتداء اإلنس�ان عىل غريه؛ فقد 
اعت�ربت الرشيعة اإلس�المية إزه�اق الروح بغري وج�ه حّق جريمة 
ضد اإلنسانية كلها، كام اعتربت إنقاذها من اهلالك نعمة عىل البرشية 

كله�ا چ ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ     
چ  چ )69(، فحياة اإلنس�ان ليست ملكًا خاصًا له، وهذا أصل عظيم 

ُمس�تمد من الدالئ�ل الرصحية من الكت�اب والس�نة؛ وهلذا حرمت 
الرشيعة اإلسالمية اعتداء اإلنسان عىل نفسه باالنتحار ونحوه.
وتتجىل مظاهر مقاصد الرشيعة يف احلفاظ عىل النفس والصحة فيام ييل: 

1-حف�ظ الب�دن واألعض�اء باعتبارمها م�ن الرضوري�ات: تكمن 
مقاصد الرشيعة اإلس�المية يف جمال الصحة والطب يف اعتبار احلفاظ 
عىل البدن -أعضائه وصحته، وإبعاده عن املهلكات واملرضات- من 

)69) �سورة �ملائدة: 32.



1239

 ابتسام بالقاسم عايض القرني

مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439ه�  مجلة فصلية علمية محكَّ

الرضوري�ات التي بجب احلفاظ عليها، فال جيوز الترصف يف البدن، وال 
االعتداء عليه)70(.

2-دفع كل ما هو رضر أو خبيث: من أهم مقاصد الرشيعة دفع الرضر، 
ومنع كل ما يؤدي إىل املرض؛ ولذلك أحلت الرشيعة الطيبات، وحّرمت 
اخلبائ�ث )71(، قال تعاىل: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ )72(. وقد 
ورد ع�ن الرس�ول -صىل اهلل عليه وس�لم- حتريم كل م�ا هو رضر، فقال 
ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم: )ال رضر وال رضار( )73(؛ بل علل الش�ارع حتريم 

بع�ض األعيان ملا يرتتب عليها من رضر ومفاس�د، ق�ال تعاىل:  چ ۉ  
البق�رة:  چ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ 

219 )74(، ق�ال الس�يوطي –رمحه اهلل- )75( يف رشح قاع�دة )الرضر يزال(: 

»اعل�م أن ه�ذه القاع�دة ينبني عليه�ا كثري من أب�واب الفق�ه، وتتعلق هبا 
قواع�د؛ منها: أن الرضر ال يزال بال�رضر، واحلاجة تنزل منزلة الرضورة، 

عامة كانت، أو خاصة«. 
3-األمر بالتداوي: يعترب التداوي من املقاصد الرشعية املهمة للحفاظ 

http:// ،70) نظرية املقا�ش���د عند الإمام ال�ش���اطبي �ض39، 153 ،  مقا�س���د �ل�س���ريعة يف �لطب ، د. علي د�غي(
www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=100

 http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=100، 71) مقا�سد �ل�سريعة يف �لطب، د.علي د�غي(
)72) �سورة �لأعر�ف: 157.

)73) رو�ه �ل�سافعي يف م�سنده،324/1، �أحمد ،313/1 ، 326/5، �حلاكم يف �مل�ستدرك، 2345، 66/2 وقال: �سحيح 
على �شرط م�شلم. و وافقه الذهبي.

)74) �سورة �لبقرة: 219.
)75) الأ�شباه والنظائر ، ال�شيوطي، دار الكتاب العربي – بريوت، 1407ه،� �ص 173-181 بت�سرف .
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ع�ىل اس�تمرارية الصحة وعامرة األرض)76(، روى أس�امة بن رشيك 
ق�ال: كنت عن�د النبي -ص�ىل اهلل عليه وس�لم- وج�اءت األعراب 
فقالوا: يا رسول اهلل،: أنتداوى؟ فقال: )نعم، يا عباد اهلل تداووا؛ فإن 
اهلل عّز وجل مل يضع داًء إال وضع له ش�فاء غري داء واحد(. قالوا: ما 
هو؟ قال: )اهلرم( )77( والتداوي مباح عند احلنفية واملالكية والشافعية 

واحلنابلة )78(، وُنقل اإلمجاع عىل ذلك)79(.

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=100  ،76) مقا�سد �ل�سريعة يف �لطب ، د.علي د�غي(
)77) م�سند �أحمد ،278/4،ح 18366 ، �لرتمذي و�سححه ،  2039 ، �مل�ستدرك ،208/1 ، 422/4 ، 442 ، 456، 
و�س���ححه ، و�بن حبان وجوده يف �س���حيحه �لإح�س���ان يف تقريب �س���حيح �بن حبان، حممد بن حبان ، 
عل���ي ب���ن بلبان، حققه:  �ش���عيب الأرنوؤوط، موؤ�ش�ش���ة الر�ش���الة، ب���روت، ط1، 1408 ه���� - 1988 م، كتاب 
�لطب ،426/13، ال�ش���ن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي، اأحمد بن احل�ش���ني بن علي البيهقي، موؤلف 
اجلوه���ر النق���ي: علي ب���ن عثمان املارديني ال�ش���هر بابن الرتكماين، جمل�ض دائ���رة املعارف النظامية 
الكائن���ة يف الهن���د ببل���دة حي���در اآب���اد، ط1، 1344 ه���� ،2/4 ، 368، 343/9، �س���ن �أب���ي د�ود ، �س���ليمان ب���ن 
ِج�ْشتاين، املحقق: �شَعيب الأرنوؤوط، دار الر�شالة العاملية، ط1، 1430 ه� - 2009 م، �حلديث  الأ�شعث ال�شِّ

رقم 3855 ، �بن ماجه، ح 3436.
)78) ينظر: املب�شوط حممد بن اأحمد ال�شرخ�شي ، حتقيق: خليل حمي الدين املي�ض ،دار الفكر للطباعة 
والن�ش���ر والتوزي���ع، بروت، لبنان، ط1، 1421ه���� 2000م 4/ 124، �ملحيط �لربهاين يف �لفقه �لنعماين، 
حممود بن اأحمد بن َماَزَة البخاري، املحقق: عبد الكرمي �ش���امي اجلندي، دار الكتب العلمية، بروت 
، ط1، 1424ه،5/ 372،  �لبيان و�لتح�س���يل و�ل�س���رح و�لتوجيه و�لتعليل مل�س���ائل �مل�ستخرجة، حممد بن 
�أحم���د بن ر�س���د، حقق���ه: د حممد حجي و�آخرون، د�ر �لغرب �لإ�س���المي، ب���ريوت – لبنان، ط2، 1408 
ه� - 1988 م 2/ 109، �ملقدمات �ملمهد�ت،  حممد بن �أحمد بن ر�سد، حتقيق: �لدكتور حممد حجي، د�ر 
�لغرب �لإ�س���المي، بريوت – لبنان،ط1، 1408ه، 3/ 466، �لذخرية �أحمد بن �إدري�ص �ل�س���هري بالقر�يف 
،املحق���ق: حمم���د حج���ي واآخ���رون، دار الغ���رب الإ�ش���المي- ب���روت ، ط1، 1994 م 13/ 307 ، �حل���اوي 
�لكب���ري، عل���ي ب���ن حمم���د �ل�س���هري بامل���اوردي، د�ر �لفك���ر - ب���ريوت، 15/ 395 ، نهاي���ة �ملطل���ب يف در�ية 
املذه���ب، عب���د املل���ك بن عب���د اهلل اجلويني،حققه اأ. د/ عب���د العظيم حممود الّدي���ب، دار املنهاج ، ط1، 
1428ه، 2/ 305 ، �ملغني، عبد �هلل بن �أحمد، �ل�س���هري بابن قد�مة �ملقد�س���ي، حتقيق د.عبد�هلل �لرتكي، 
عامل الكتب، الريا�ض،ط3 ، 1417ه، 13/ 592 ، املبدع يف �شرح املقنع، اإبراهيم بن حممد ابن مفلح،  دار 

عامل �لكتب، �لريا�ص، 1423ه، 2/ 217.
)79) �لبناية �سرح �لهد�ية )12/ 267).
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المبحث الثاني: 

 أثر مقصد حفظ النفس والصحة في رعاية حق السجين 

في الخدمة الصحية الوقائية

حفظ�ت الرشيعة اإلس�المية حق الس�جني يف وج�وب تقديم الرعاي�ة الصحية 
الوقائي�ة له، والتي تعد ضمن أقل حقوقه الرشعية؛ وهو حقه يف حفظ النفس -كام 
س�بق بيانه عند احلديث ع�ن مقاصد الرشع يف احلفاظ عىل صحة اإلنس�ان-؛ نظرًا 
ألن�ه قد يرتت�ب عىل إمهال الصحة الوقائية مرض الس�جني وهالك�ه، ويظهر ذلك 
من خالل تقديم الرعاية الصحية الوقائية للس�جني، وهتيئة البيئة الصحية املناس�بة، 
وتقدي�م التغذية الصحية املناس�بة له؛ خاص�ة االحتياجات الغذائي�ة لفئات معينة؛ 
كمن هم مصابون بداء البول الس�كري أو األمراض الباطنية أو النساء املرضعات، 
وتقدي�م اللب�اس املناس�ب هل�م، واملحافظة عىل الس�جني م�ن األم�راض واألوبئة 
بإعطائ�ه التطعي�امت واللقاح�ات الالزم�ة، باإلضاف�ة إىل ع�زل امل�رىض املصابني 

بأمراض معدية.
فالرشيع�ة اإلس�المية تقر اتباع كافة الوس�ائل الالزم�ة لتحقيق الصحة 
الوقائي�ة؛ وم�ن أهم أس�اليب الوقاي�ة التي أرش�د إليها ال�رشع: االهتامم 
بالنظاف�ة التي أوالها عظيم رعايته؛ لذلك عني خلفاء املس�لمني ووالهتم 
بتوف�ري الرعاية الصحية للمحبوس�ني، وذك�ر أن معاوية –ريض اهلل عنه- 
اهت�م بتفق�د الس�جون، واعتنى بالس�جناء، ويف عهده تم حتس�ني أوضاع 
السجناء)80(. ويف نظام السجون يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز –رمحه 

)80) موقف �لدولة �لإ�سالمية من حقوق �ل�سجني من 1-132ه�، غ�سان، �ص 81 .
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اهلل- وعهد اخلليفة هارون الرش�يد –رمحه اهلل- بش�أن الرعاية الصحية 
الوقائي�ة ورد األمر بتوفري أماكن لنظافة املحبوس�ني مزودة باملاء الالزم 

لالغتسال والوضوء )81(.
وقد أكد الفقهاء عىل وجوب متكني الس�جني من الوضوء والطهارة، 

وال شك أن هذه من العوامل الوقائية املهمة من املرض )82(. 
كام أكد نظام الس�جون الس�عودي عىل حقوق السجناء والسجينات يف 
محايته�م من األمراض املعدية: »حق�ك يف محايتك من األمراض املعدية، 
حي�ث يتم إجراء الكش�ف الطبي الكامل عىل الس�جني منذ حلظة دخوله 
الس�جن؛ للتأكد من س�المته وخلوه من األمراض املعدية، وغريها.  ويف 
حال التأكد من إصابته بأي مرض معد يتم عزله عن بقية السجناء حمافظة 
عليهم، ويفتح له ملف طبي، وتتم متابعة حالته الصحية باستمرار«)83(.

تق�ول الطبيبة د. أمين�ة العراقي: إن احلفاظ عىل الصحة يعني احلفاظ 
ع�ىل مقاص�د الرشيعة اإلس�المية اخلمس�ة: العرض، النف�س، العقل، 
الدين، املال، وتضييع الصحة يعن�ي تضييع مقاصد الرشيعة املذكورة. 
م�ربزة أن املتخصص�ني يف الصح�ة يركزون ع�ىل الوقاي�ة خصوًصا يف 
السنوات األخرية؛ ألن الوقاية تتطلب مصاريف أقل بكثري من العالج، 

)81) �ل�س���جن ن�س���اأته و�أغر��س���ه ومعاملة �مل�سجونني بني �لفكر �لو�سعي و�لإ�س���المي، �أ�سامة �سيد �للبان، 
جملة البحوث القانونية والقت�شادية، مج 21،ع36، 2012، �ص 483.

)82) ينظر: �لبحر �لر�ئق �سرح كنز �لدقائق ومنحة �خلالق وتكملة �لطوري )6/ 313)،  �لفروع 455/6.
)83) حقوق ال�شجناء وال�شجينات وواجباتهم، اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان، ط3، 1433، �ص 17.
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ويف أغلب األحيان تكون عبارة عن نصائح جمانية س�هلة التطبيق. كام أهنا 
متن�ع ح�دوث امل�رض -ب�إذن اهلل-، وخلص�ت العراقي إىل أمهي�ة الطب 

الوقائي يف حفظ مقاصد الرشيعة اإلسالمية)84( .   
واحلقوق الصحية الوقائية للس�جني التي جاءت هبا الرشيعة اإلسالمية 
لتوف�ري كل م�ا م�ن ش�أنه أن يقيم حياة الس�جني وحيافظ ع�ىل صحته عىل 

أحسن وجه كثرية وُمتعددة، نستعرضها من خالل  املطالب التالية: 

المطلب األول: أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حق السجين في 

تهيئة البيئة )85( الصحية المناسبة وفق معايير الجودة

البيئة تشكل يف لفظها جمموع الظروف والعوامل التي تساعد الكائن احلي 
عىل بقائه يف أفضل حال بمشيئة اهلل، فهي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان 
وحيصل منه عىل مقومات حياته؛ من غذاء وكساء ودواء ومأوى)85(.  
ونظام الدين ال حيص�ل إال بنظام الدنيا، فالعبادة ال يتوصل إليها إال 
بصحة البدن، وس�المة قدر احلاجات من الكسوة واملسكن واألقوات 
واألم�ن، ف�ال ينتظ�م الدي�ن إال بتحقي�ق األم�ن ع�ىل ه�ذه امله�امت 

الرضورية)86(.
ولتهيئة البيئة الصحية املناس�بة للس�جني ينبغي حتقيق معايري اجلودة يف املبنى 

 www.maghress.com/attajdid/111147  84)  �أمينة  �لعر�قي: �حلفاظ على �ل�سحة حفاظ على مقا�سد �ل�سريعة(
)85)  �مل�س���وؤولية ع���ن �لأ�س���ر�ر �لناجت���ة ع���ن تل���وث �لبيئ���ة، عب���د �لوه���اب حمم���د، ر�س���الة دكت���ور�ه، جامع���ة 

�لقاهرة،1994، �ص20. 
)86) ينظر: �لإ�س���الم و�لد�س���تور، در��س���ة قانونية وفقهية مقارنة لعالقة �لدين بالدولة يف خمتلف �لأنظمة 

الد�شتورية، النا�شر املكني، جممع الأطر�ض للكتاب املخت�ض، تون�ض:2014، �ص103.
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الصحي للس�جن، والرعاية الصحية الوقائية للسجني، ورعاية حق السجني يف 
أن ينال ما يكفيه مما حيفظ له حياته من الغذاء واللباس. 

: المبنى الصحي  للسجن:  أوالاً

أشارت بعض الدراسات إىل أن موقع السجن ال بد أن حيقق جمموعة 
م�ن الرشوط البيئية والصحي�ة  التي جتعله يتمتع بإضاءة طبيعية وهتوية 
وتشميس وغريها مما تستلزمها طبيعة احلياة ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 
ومعاين الكرامة اإلنس�انية)87(؛ لذا ينبغي أن ُتش�يد السجون عىل أصول 
فنية وهندس�ية تتوافر فيها املتطلبات الصحي�ة الكفيلة بتحقيق مقاصد 
الرشيع�ة يف حفظ صحة الس�جني؛ من حيث املس�احة املخصصة لكل 
سجني، واإلضاءة، والتدفئة، والتهوية، ومتطلبات النظافة الشخصية، 

واستخدام املياه النقية )88( .
توصلت بعض الدراسات عن عامرة السجون يف العصور اإلسالمية إىل 
أن مواقع  السجون تركزت يف وسط املدن كام يف البيوت والقصور والقالع 
وأبراج القالع، فقد كان بعض احلكام يتخذون الس�جون السياسية أحياًنا 
)87) ينظر: عمارة �ل�س���جون يف �لإ�س���الم، عبد �لوهاب م�س���طفى �س���اهر ، بحث متهيدي، كلية �لإمام 
�لأوز�عي للدر��س���ات �لإ�س���المية، بريوت – لبنان ،�إ�س���ر�ف: د. حممد ح�س���ن �لبغا ،1435ه�، موقع 
�لألوكة ، �ص 2. حقوق �لإن�س���ان �لتعليمية و�ل�س���حية يف مرحلة تنفيذ �لعقوبة �ل�س���البة للحرية 
در��س���ة تطبيقي���ة عل���ى �ل�س���جن �ملركزي مبحافظة �س���نعاء باجلمهوري���ة �ليمنية، عب���د �لقوي بن 
لطف �هلل جميل، �إ�سر�ف د. عبد �للطيف �لغامدي، ر�سالة ماج�ستري، جامعة نايف �لعربية للعلوم 

�لأمنية، �لريا�ص ، 1429ه�، �ص 132 )بت�سرف).
)88) �ل�سجن ، �للبان،462 ،وينظر: حقوق �لإن�سان �لتعليمية و�ل�سحية يف مرحلة تنفيذ �لعقوبة �ل�سالبة 
للحرية در��سة تطبيقية على �ل�سجن �ملركزي مبحافظة �سنعاء باجلمهورية �ليمنية، عبد �لقوي بن 
لط���ف �هلل جميل، �إ�س���ر�ف د. عبد �للطيف �لغامدي، ر�س���الة ماج�س���تري، جامعة ناي���ف �لعربية للعلوم 

�لأمنية، �لريا�ص ، 1429ه�، �ص 132.
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يف أماكن ملحقة بقصورهم أو يف أطراف املدن، أو قريًبا من أسوارها، ثم تبدأ 
األحياء والشوارع بالزحف إليها، وااللتفاف حوهلا، نتيجة الزدياد السكان، 
وتوس�ع العمران. ويف اإلمجال فقد كانت مواضع السجون قريبة من األحياء 
الس�كنية )89(. وال شك أن بناءها يف أطراف املدن أفضل؛ حتى يكون ملوقعها 

أثر مناسب يف حصول التهوية واإلضاءة الكافية.
معايير جودة المبنى الصحي للسجن:

* املساحة املناسبة: ينبغي أن يكون املكان املتخذ للسجن مكاًنا واسًعا بام 
يمنع ازدحام الن�زالء والنزيالت، وختصيص أماكن للنوم، وأخرى للعمل 
والتعليم. وال جيوز مجع عدد كبري من املسجونني يف مكان واحد؛ بحيث ال 
يتمكنوا من الوضوء والصالة )90(، قال ابن هبرية –رمحه اهلل-: »فأما احلبس 
الذي هو اآلن عىل الدين ال أعرف أنه جيوز عند أحد من املس�لمني؛ وذلك 
أن�ه جيم�ع اجلم�ع الكثري بموض�ع يضيق عنهم غ�ري متمكنني م�ن الوضوء 
والصالة، وربام رأى بعضهم عورة بعض، وإن كانوا يف الصيف آذاهم احلر، 

ويف الشتاء آذاهم القر، وربام حيبس أحدهم السنة والسنتني والثالث«)91(.
توفري مجيع املتطلبات الصحية يف السجن ومرافقه: 

فيج�ب مراعاة ما يتعلق بالتهوية واإلض�اءة والتدفئة، فهي تعترب من 

)89)  عمارة �ل�سجون يف �لإ�سالم، عبد �لوهاب م�سطفى �ساهر ، بحث متهيدي، كلية �لإمام �لأوز�عي للدر��سات 
�لإ�سالمية، بريوت – لبنان ،�إ�سر�ف: د. حممد ح�سن �لبغا ،1435ه�، موقع الألوكة ، �ض 26.

)90) ينظر: �لفروع ومعه ت�س���حيح �لفروع لعالء �لدين علي بن �س���ليمان �ملرد�وي، حممد بن مفلح ، �ملحقق: 
عبد اهلل بن عبد املح�شن الرتكي، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1، 1424 ه� - 2003 م� ، 455/6.

)91)  املرجع ال�شابق.
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املتطلبات املهمة لصحة الس�جناء، فينبغي أن يكون املكان املخصص 
للس�جن ذا هتوية جيدة تصله أش�عة الش�مس؛ حيث تعمل عىل منع 
انتش�ار األوبئ�ة وتوف�ري مناخ صحي جي�د . وتتم التهوي�ة عن طريق 
التهوية الطبيعية من خالل فتحات النوافذ التي جيب أن تكون متسعة؛ 
بحي�ث تتيح دخول اهلواء النقي؛ س�واء وج�دت هتوية صناعية أو مل 
توجد. كام يلزم اس�تخدام التهوية الصناعي�ة يف حالتي وجود مناطق 
ملوثة حول مبنى الس�جن، أو ارتفاع نس�بة الرطوبة واحلرارة .ومنح 
الس�جناء الوق�ت ال�كايف بش�كل يومي للم�ي يف اهل�واء الطلق يف 
مس�احات كبرية نسبًيا. وأن تكون إضاءة السجن مناسبة؛ سواء عن 
طريق اإلض�اءة الطبيعية واملنظمة من خ�الل التوجيه اجليد لفتحات 
الش�بابيك؛ وذلك لضامن احلصول عىل توزيع منتظم لضوء الش�مس 
م�ع تف�ادي دخ�ول الوه�ج، أو اإلض�اءة الصناعية الكافي�ة لتمكني 
السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم. ويف حال كان اجلو 
ب�ارًدا يل�زم تدفئة الس�جن؛ حتى ال يكون الس�جني عرضة لإلصابة 

بالتهاب رئوي)92(.
ومن خالل رصد نظام السجون يف الدولة اإلسالمية نلمس عناية 
الدول�ة األموي�ة بتوفري املتطلبات الصحية للس�جناء ِم�ن منطلق أن 
)92) ينظ���ر: منهجي���ة حق���وق �لإن�س���ان يف �إد�رة �ل�س���جون ، �أنروكوي���ل ، ترجم���ة وليد �ملربوك ،من�س���ور�ت 
املركز الدويل لدرا�ش���ات ال�ش���جون ط2 2009 �ص39، 40 ،44  ؛ �ملعايري و�ملعدلت �لت�س���ميمية لفر�غات 
http://www.cpas-egypt.com/pdf/  لف�س���ول �لدر��س���ية مبباين �لتعليم �لأ�سا�س���ي يف قط���اع غ���زة�

NaderNamara/Researches/03.pdf )بت�سرف) .
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نة يف كلِّ األحوال والظروف،  كرامة اإلنسان مكفولٌة بنصِّ القرآن والسُّ
فقد عملت عىل أن تكون أبنيُة الس�جون مناس�بًة من الناحية الصحية، 
فكان�وا حيِرص�ون ع�ىل أن تكوَن واس�عًة، جي�دة التهوية، تصل أش�عُة 
الش�مس إىل ُحجرات السجن، وإفادهتا أجسام السجناء، ومتكينهم ِمن 
املي يف س�احة السجن، فخصصوا س�احة وحديقة للسجن. وقد ذكر 
فقهاء الشافعية أن السجني ال يمنع من شم الرياحني ملرض ونحوه)93(، 
ويقتيض هذا أن يس�مح له بالتجول يف س�احات الس�جن للوصول إىل 

مكان الزرع وقطفه. 
كام تم توفري املراِفق الصحية هلم، واملطاِهر للوضوء واالغتس�ال، وكان 
املحتس�ب يراق�ب الكنَّاس�ني الذي�ن يقومون بنظافة الس�جون وكنس�ها، 

جال أو للنِّساء )94(.   وتنظيف بيوت اخَلالء؛ سواء للرِّ
اتباع القواعد الصحية يف نظافة السجن والسجني: 

دعا الفقهاء إىل االهتامم بنظافة السجناء؛ تطبيًقا لتعاليم رشيعتنا، ومحاية 
للمس�جونني من األوبئة واألمراض، فمحمد بن احلسن –رمحه اهلل- أكد 
ع�ىل وجوب متكني الس�جني من إزالة ش�عره)95(. وقال اب�ن هبرية –رمحه 

)93) ينظر: رو�سة �لطالبني وعمدة �ملفتني، حميي �لدين يحيى بن �سرف �لنووي ، حتقيق: زهري �ل�ساوي�ص، 
املكتب الإ�شالمي، بروت- دم�شق- عمان، ط3، 1412ه� -1991م، 4/ 140.

)94) ينظ���ر: الرعاي���ة ال�ش���حية والطبي���ة يف القرن الأول الهجري، اأ�ش���ماء اآل ذياب، ر�ش���الة ماج�ش���تر، ق�ش���م 
التاريخ الإ�شالمي، اإ�شراف اأ. د. �شالمة البلوي، عر�ض حممود ثروت ، 9، عمارة �ل�سجون يف �لإ�سالم، عبد 
�لوهاب م�س���طفى �س���اهر ، بحث متهيدي، كلية �لإمام �لأوز�عي للدر��س���ات �لإ�س���المية، بريوت – لبنان ، 

�إ�سر�ف: د. حممد ح�سن �لبغا ،1435ه�، موقع �لألوكة ، �ص 39.
)95) الفتاوى الهندية، جلنة علماء برئا�شة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط2، 1310 ه� ،418/3.
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اهلل-: »فأم�ا احلب�س الذي ه�و اآلن عىل الدين ال أع�رف أنه جيوز عند 
أحد من املس�لمني؛ وذلك أنه جيمع اجلمع الكثري بموضع يضيق عنهم 

غري متمكنني من الوضوء والصالة«)96(.
 فيل�زم معاهدة نظافة الس�جن من خ�الل املراقبة واملتابع�ة  الدائمة؛ 

سواء من حيث نظافة املكان، أو نظافة الفرش ونحوها )97(.
 كام ينبغي توجيه عناية خاصة للمرافق اخلاصة بدورات املياه؛ بحيث 
تكون كافية ومالئمة لتمكني كل س�جني من تلبي�ة احتياجاته الطبيعية 

مع تعاهده بالنظافة والصيانة )98(.  
 وقد حث الرشع عىل العناية بالنظافة الشخصية؛ واعترب الطهارة والنظافة 

قوام الصحة، وهناك نصوص رشعية عديدة حتث عىل ذلك؛ منها:
پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تع�اىل:  1-قول�ه 

ڀ  ڀ  ڀ  چ)99(.

2-أحاديث ترغب يف طهارة الفم بالسواك، َعن أيب ُهَرْيَرة َأن َرُسول اهلل 
َواِك«)100(. صىل اهلل َعَلْيِه َوسلم َقاَل: »َلْواَل َأن أشق عىل أمتِي ألمرهتم بِالسِّ

)96)  �لفروع 455/6.
)97) ينظر: منهجية حقوق �لإن�سان يف �إد�رة �ل�سجون �ص 41.

)98) وم���ن خ���الل در��س���ة �أح���د �لباحث���ني �ملعا�س���رين عن عمارة �ل�س���جون يف �لع�س���ور �لإ�س���المية تو�س���ل 
اإل���ى حر����ض احلكام عل���ى امتثال اأح���كام ال�ش���ريعة، وقيامهم باإجراءات لتحقيق ذلك �ش���ملت ال�ش���جون 
وحجر�تها ومر�فقها، فخ�س�س���و� يف �ل�س���جن  �أماكن لق�س���اء �حلاجة و�لو�س���وء و�ل�س���تحمام . ينظر: 
عم���ارة �ل�س���جون يف �لإ�س���الم، عب���د �لوهاب م�س���طفى �س���اهر ، بح���ث متهيدي، كلي���ة �لإم���ام �لأوز�عي 
للدر��سات �لإ�سالمية، بريوت – لبنان ،�إ�سر�ف: د. حممد ح�سن �لبغا ،1435ه�، موقع الألوكة ، �ض 39.

)99) �ملائدة:6.
)100) اجلمع بني ال�شحيحني البخاري وم�شلم، ملحمد بن فتوح الأزدي احَلِميدي، املحقق: د. علي ح�شني 

البواب، ط 2، 1423، د�ر �بن حزم - لبنان/ بريوت )3/ 214).
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3-أحادي�ث ترغب يف إس�باغ الوضوء، َع�ن أيب ُهَرْيَرة َقاَل: َقاَل َرُس�ول 
َطاَيا َويْرَفع بِِه  اهلل ص�ىل اهلل َعَلْي�ِه َوس�لم: »َأال أدلكم عىل َما يمحو اهلل بِ�ِه اخْلَ
َرَج�ات؟« َقاُل�وا: بىَل َيا َرُس�ول اهلل: َقاَل: »إس�باغ اْلوُض�وء عىل املكاره،  الدَّ
َباط،  اَلة، فذلك�م الرِّ اَلة بع�د الصَّ َوَكْث�َرة اخلط�ا إىَِل امْلََس�اِجد، وانتظ�ار الصَّ

َباط« )101(.    فذلكم الرِّ
  لذلك ينبغي أن تتكفل إدارة الس�جون بتأمني أس�اليب النظافة اخلاصة 
لكل سجني؛ سواء ما يتعلق بنظافة بدنه أو أدواته، فتوفر مرافق االستحامم؛ 
بحيث يكون يف مقدور كل س�جني االس�تحامم بدرجة حرارة مناس�بة مع 
الطق�س يف فرتات دورية بالقدر الذي تتطلبه الصح�ة العامة تبًعا للفصل 
واملوقع اجلغرايف للمنطقة، عىل أال يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف طقس 
معتدل. وتوفري األدوات الصحية الالزمة هلا؛ كفرش األس�نان واملعجون 
والس�واك والصابون ونحوه، وتوفري مجيع املس�تلزمات اخلاصة بالسجناء 
عموم�ا وبالنس�اء الس�جينات ع�ىل وجٍه خاص م�ن منطل�ق احلفاظ عىل 
كرامتهن، فال جيوز أبًدا أن تضطر النس�اء الس�جينات لطلب مستلزماهتن 

اخلاصة من العاملني الذكور)102(. 
وأشارت بعض الدراسات إىل أنه جيب عىل إدارة السجن إلزام السجني 
بالنظافة الشخصية، وهذا اإللزام إنام هو حق من حقوق السجناء للحصول 

)101) اجلمع بني ال�شحيحني البخاري وم�شلم، )3/ 307).
)102) منهجية حقوق �لإن�سان يف �إد�رة �ل�سجون �ص40 ، 43. �ل�سجن ن�ساأته و�أغر��سه، �للبان �ص 463 ، �لدليل 

�لإر�سادي �ل�سامل لأعمال موظفي �ملوؤ�س�سات �لعقابية يف �لدول �لعربية وفقاً للمعايري �لدولي�ة �ص72.
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عىل النظافة العامة، فال يؤذي من معه بسوء نظافته أو إمهاله )103(.
وإذا كان يع�اين الس�جني من وج�ود رائحة كرهية يصع�ب إزالتها أو 
ختفيفه�ا فيعزل يف س�جن انف�رادي؛ منًعا من إيذاء من معه، أو يس�مح 

للمترضرين باالنتقال ملكان آخر.
ثانًيا: الرعاية الصحية الوقائية للسجين

تظهر وس�ائل حتقيق اجلودة يف اخلدمة الوقائية للسجناء يف عزل السجناء 
املصابني بأم�راض معدية بتخصيص أماكن خاصة هل�م، وتعقيم األدوات 
املس�تخدمة يف معاجلته�م، وتطعيم الس�جناء التطعيامت الالزم�ة ملكافحة 
انتش�ار األمراض، والكشف عىل السجناء بش�كل دوري)104(؛ للوقاية من 
األمراض التي تصيب اإلنسان فُتضعف قوته، وتعطله عن أداء مهمته. وال 
ش�ك أن كل ما س�بق مرشوع وال يتعارض مع أحكام الرشع، فقد ثبت أن 
عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- توقى من طاعون عمواس بالش�ام. وقد 
ع�ّد بعض الباحثني أن م�ن اآلثار الدالة عىل اهتامم عم�ر -ريض اهلل عنه- 
بصح�ة رعيت�ه وعافيتهم، ومحايتهم من انتش�ار األوبئ�ة واألمراض فيهم، 
وتعريضه�م للهلكة: موقف�ه -ريض اهلل عنه- من اإلقدام بجند املس�لمني 
عىل طاعون عمواس الذي وقع بالشام؛ فإنه -ريض اهلل عنه- ملا بلغ )سغ( 

)103) ينظ���ر: حق���وق �لإن�س���ان �لتعليمية و�ل�س���حية يف مرحلة تنفيذ �لعقوبة �ل�س���البة للحرية در��س���ة 
تطبيقي���ة عل���ى �ل�س���جن �ملركزي مبحافظة �س���نعاء باجلمهورية �ليمنية، عب���د �لقوي بن لطف �هلل 
جميل، �إ�س���ر�ف د. عبد �للطيف �لغامدي، ر�س���الة ماج�س���تري، جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية، 

�لريا�ص ، 1429ه�، �ص134 بت�سرف.
)104)  منهجية حقوق �لإن�سان يف �إد�رة �ل�سجون ، �ص 45-47-53 )بت�سرف ).
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لقيه أمراء أجناد املس�لمني بالش�ام أب�و عبيدة بن اجل�راح وأصحابه، فأخربوه 
بوقوع وباء الطاعون، فاستش�ار عمر -ريض اهلل عنه- أصحابه فاختلفوا، ثم 
أش�ار علي�ه مهاج�رة الفتح بالرجوع، ف�امل عمر -ريض اهلل عن�ه- إىل قوهلم، 
وجتهز للرجوع، ثم جاء عبد الرمحن بن عوف وشهد أن النبي -صىل اهلل عليه 
وس�لم- قال: »إذا س�معتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم 

هبا فال خترجوا فرارًا منه«، فحمد اهلل عمر ثم انرصف)105(.
 واجلمعية الوطنية السعودية حلقوق اإلنسان نصت عىل:

- حق السجني يف محايته من األمراض املعدية؛ حيث يتم إجراء الكشف 
الطبي الكامل عىل الس�جني منذ حلظة دخوله السجن؛ للتأكد من سالمته 
وخل�وه من األم�راض املعدية وغريه�ا. ويف حال التأكد م�ن إصابته بأي 
مرض معٍد -ال قدر اهلل- يتم اختاذ إجراءات عرضه عىل الطبيب املختص 

وعزله عن بقية السجناء؛ للمحافظة عليهم)106(. 
- جيب عىل السجني االهتامم بالنظافة الشخصية ونظافة املكان )107(. 

)105) در��س���ة نقدية يف �ملرويات �لو�ردة يف �سخ�س���ية عمر بن �خلطاب و�سيا�س���ته �لإد�رية -ر�س���ي �هلل عنه -  )2/ 1033). 
وينظ���ر: �ل�سل�س���لة �ل�س���حيحة - خمت�س���رة ،2/ 416- ) �ش���حيح (  ) ل ع���دوى، ول ط���رة، ول هام���ة. اإن تكن الطرة 
يف �ش���يء ؛ فف���ي الفر����ض وامل���راأة وال���دار. واإذا �ش���معتم بالطاع���ون باأر�ض ف���ال تهبط���وا،  واإذا كان باأر�ض واأنت���م بها فال 
تف���روا من���ه ( . ) �ش���حيح ( . وانظ���ر: �ش���حيح اجلام���ع، 629 – 630. �ل�سل�س���لة �ل�س���حيحة 2/ 288، ق���ال �لألب���اين يف 
»�ل�سل�سلة �ل�سحيحة« 2 / 431 :�أخرجه هكذ� �أحمد  1 / 180  من طريق ه�شام الد�شتوائي عن يحيى ابن اأبي كثر عن 
احل�شرمي بن لحق عن �شعيد بن امل�شيب قال: �شاألت �شعد بن اأبي وقا�ض عن الطرة فانتهرين و قال: من حدثك؟! 
فكرهت اأن اأحدثه من حدثني ، قال: قال ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -. فذكره . واأخرجه اأبو داود  2 / 159 من 
طرق اأخرى عن يحيى به دون قوله: » و اإذا �ش���معتم ... » اإلخ . و هو رواية لأحمد  1 / 174  . و�إ�س���ناده �س���حيح رجاله 
ثقات رجال ال�شيخني غر احل�شرمي بن لحق و قد قال ابن معني: لي�ض به باأ�ض. واعتمده احلافظ يف »التقريب«.

)106) اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 1429-2008 �ل�سعودية �ص32.
)107) املرجع ال�شابق �ض39.
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ا: رعاية حق السجين في أن ينال ما يكفيه مما يحفظ له حياته من  ثالثاً

الغذاء واللباس

تظه�ر وس�ائل حتقيق اجلودة يف اخلدمة الوقائية للس�جناء م�ن خالل توفري ما 
يكفيه من التغذية واللباس الصحي.

حق السجين في التغذية الصحية المناسبة:

وه�و م�ن احلقوق الرشعية األولي�ة التي كفلها له ال�رشع، ومما حيقق 
مقاص�د الرشيع�ة يف احلفاظ ع�ىل النفس والصحة؛ فمن حق الس�جني 
أن يتن�اول كل األطعمة واألرشبة التي تتوقف عليها حياته، ويقوى هبا 

جسمه دون أن يكون ما يتغذى به مما يرضه أو يتسبب يف قتله.  
وق�د أك�د أح�د الباحث�ني أن تن�وع وجب�ات الغ�ذاء، واالهت�امم 
بالطريق�ة الت�ي جيهز هب�ا الطعام، ونظاف�ة املطبخ، ونظاف�ة القائمني 
عليه، وتقديم الطعام بطريقة الئقة، إنام هي من أهم مقومات حفظ 
كرامة اإلنس�ان. وأش�ار إىل مجلة من مواصف�ات وجبات الطعام أو 
الغ�ذاء اجليد التي تقدم للس�جني، ويش�رتط فيه�ا أن تكون متنوعة 
وكافي�ة من حيث الكمية والقيمة الغذائية، وأن يتم إعدادها بطريقة 
نظيفة والئقة وتتناس�ب مع الظرف الصحي للس�جني خصوصا يف 

حال أن كانت السجينة حاماًل أو مرضًعا)108(.
ومع تقرير الرشع حلق السجني يف التغذية الصحية املناسبة يتقرر عىل 
)108) ينظ���ر: حق���وق �لإن�س���ان �لتعليمي���ة و�ل�س���حية يف مرحل���ة تنفي���ذ �لعقوبة �ل�س���البة للحرية در��س���ة 

تطبيقية على �ل�سجن �ملركزي مبحافظة �سنعاء باجلمهورية �ليمنية �ص 132،133 )بت�سرف).
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الراجح من أقوال الفقهاء أن نفقته تكون يف بيت املال كام هو املذهب عند 
احلنفية واحلنابلة -كام ستوضحه املسألة التالية-.   

اختلف الفقهاء يف مسألة  نفقة السجني عىل ثالثة أقوال:
الق�ول األول: إن نفق�ه الس�جني تك�ون يف بيت امل�ال، وهذا ه�و ظاهر 

مذهب احلنفية واحلنابلة )109( . 
الق�ول الث�اين:  إن نفقه الس�جني تكون يف ماله إن كان ل�ه مال؛ وإال ففي 

بيت مال املسلمني، وهذا مذهب املالكية والشافعية )110(.
القول الثالث:  إن السجن إذا كان ألمر يتعلق بحقوق العباد -كالديون- 
فإن نفقة الس�جني تكون عىل غرمائه، فإن مل يكن لغرمائه مال انتقلت إليه؛ 

وإال ففي بيت املال، وهو رواية عند الشافعية )111(.
مما س�بق نخلص إىل أن الفقه�اء يرون وجوب تأم�ني نفقة املحبوس 
وما حيتاج إليه من طعام؛ بحيث يكون ذلك من بيت مال املس�لمني إن 

كان معرًسا.
واستحس�ن أبو يوس�ف )ت182ه��( –رمح�ه اهلل- إج�راء النفقة عىل 

)109) �نظ���ر: �لبح���ر �لر�ئ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق، زي���ن �لدين ب���ن �إبر�هي���م �ملعروف باب���ن جني���م، د�ر �لكتاب 
الإ�ش���المي، ط6 ،6 /300، �لإن�س���اف يف معرفة �لر�جح من �خلالف، علي بن �س���ليمان �ملرد�وي، د�ر �إحياء 
الرتاث العربي، ط2 – د.ت،10 /249، ك�ساف �لقناع، عن منت �لإقناع، من�سور بن يون�ص �لبهوتي ، حتقيق 

هالل م�سيلحي م�سطفى هالل، د�ر �لفكر- بريوت ، 1402، 126/6.
)110)  �نظر: حا�س���ية �لد�س���وقي على �ل�س���رح �لكبري، حممد بن �أحمد �لد�س���وقي، د�ر �لفكر ، 4/ 333، رو�س���ة 

�لطالبني4 /140.
���َحاِبَنا، وهذا مذهب مطروح، َوَقْوٌل َم���ْرُدوٌد. وقال النووي:  �شْ )111) ق���ال امل���اوردي:  َوُحِك���َي َنْح���ُوُه َعْن َبْع�ِض اأَ
���اِحُب »اْلَبَياِن« ِفيَها َوْجَهنْيِ َثاِنيِهَما:  اأَنََّها َعلَى اْلَغِرمِي.  �حلاوي �لكبري 6  ا�ِش���يُّ َو�شَ ���ْيَمِريُّ َوال�شَّ َحَكى ال�شَّ

/ 735، رو�سة �لطالبني4 /140 . 
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املحبوس من بيت املال مطلًقا، موًسا كان أو معرًسا)112(. 
قال أبو يوس�ف خماطًب�ا اخلليفة العبايس هارون الرش�يد –رمحهام اهلل-:   
»واألس�ري م�ن أساء املرشكني ال بد من أن ُيطَعم وحيس�ن إليه حتى حيكم 
في�ه، فكي�ف برجل ق�د أخط�أ أو أذنب أيرتك يم�وت جوًع�ا؟! وإنام محله 
ع�ىل ما صار إلي�ه الغفلة أو اجلهل، ومل تزل يا أم�ري املؤمنني جتري عىل أهل 
السجون ما يقوهتم يف طعامهم وأدمهم وكسوهتم للشتاء والصيف« )113(.
وقال املرداوي –رمحه اهلل-: »ونفقته من بيت املال لدفع رضره« )114(.
وقال الدسوقي –رمحه اهلل-: »وإن سق وحبس، أي ونفقته وأجرة احلبس 
عليه إن كان له مال؛ وإال فمن بيت املال إن وجد؛ وإال فعىل املسلمني«  )115(.

قال الش�ربامليس –رمحه اهلل-: »ومؤونة حبس�ه علي�ه إن كان موًسا؛ 
وإال ففي بيت املال« )116( .

األدلة: 
استدل أصحاب القول األول عىل أن نفقه السجني تكون يف بيت املال 

بسنة اخللفاء الراشدين عمر وعيل –ريض اهلل عنهام-:
1-ع�ن عم�ر بن اخلط�اب - ريض اهلل عن�ه - أنه كان جي�ري عىل أهل 
الس�جون ما يقوهت�م؛ ومن ذلك قول�ه -ريض اهلل عن�ه- يف رجل ارتد: 
)112) اخلراج، يعقوب بن اإبراهيم ، حتقيق: طه عبد الروؤوف �شعد ، �شعد ح�شن حممد، املكتبة الأزهرية 

للرت�ث،163.
)113) املرجع ال�شابق.

)114)  �لإن�ساف10 /249.
)115) حا�سية �لد�سوقي 4 /333.

)116) حا�سية �ل�سرب�مل�سي على نهاية �ملحتاج7 /299.
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)أفال حبستموه ثالًثا، وأطعمتموه كل يوم رغيًفا، واستتبتموه؛ لعله يتوب  
ويراجع أمر اهلل( )117(.   

2-ق�ول ع�يل -ريض اهلل عن�ه - ملا رضب�ه عبد الرمحن ب�ن ملجم من 
اخلوارج: )أطعموه، واسقوه، وأحسنوا أساره، فإن عشت فأنا ويل دمي، 

أعفو إن شئت،  وإن شئت استقدت،  وإن مت فقتلتموه فال متثلوا( )118(.
وجه االستدالل: 

فع�ل عمر وع�يل -ريض اهلل عنهام- معترب؛ لقوله صىل اهلل عليه وس�لم: 
»فعليكم بس�نتي و س�نة اخللفاء املهديني الراش�دين، متس�كوا هبا وعضوا 

عليها بالنواجذ«)119(.
3-كتاب عمر بن عبد العزيز –رمحه اهلل-  إىل عامله ووالته يف املساجني: 

»وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم يف طعامهم وأدمهم« )120( .
أدل�ة القول الثاين: عن ع�يل بن أيب طالب  –ريض اهلل عنه – أنه إذا كان يف 
القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبس�ه، ف�إن كان له مال أنفق عليه من ماله، 

)117) �أخرج���ه �لبيهق���ي يف �س���ننه، كتاب �ملرتد، باب من قال : يحب�ض ثالث���ة �أيام 206/8، مالك يف املوطاأ، كتاب 
�لأق�سية، باب �لق�ساء فيمن �رتد عن �لإ�سالم  2/ 737.

ِويِل ،  اأْ ُجِل َيْقُتُل َواِحًدا ِمَن امْلُ�ْش���ِلِمنَي َعلَى التَّ )118) �أخرج���ه �لبيهق���ي يف �س���ننه ،كتاب قتال اأه���ل البغي، َباُب الرَّ
317/8، و�حلاكم يف �مل�ستدرك، ذكر ف�سل �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب ج3 /155، قال ابن امللقن: َوَهَذا 
���ِحيح(. الب���در املن���ر يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�ش���رح الكب���ر، ابن امللقن عمر بن  اْلأَث���ر )�شَ
علي ال�ش���افعي امل�ش���ري، املحقق: م�ش���طفى اأبو الغيط واآخرون، ط1، 1425ه�، دار الهجرة للن�شر والتوزيع 

- �لريا�ص-�ل�سعودية، )8/ 560) .
)119) �أخرج���ه �ب���ن ماج���ه، �س���حيح �ب���ن ماج���ه، باب �تباع �س���نة �خللف���اء �لر��س���دين �ملهدي���ني ح42 )1/ 13). و�بن 
حبان يف �س���حيحه )1/ 178). و�حلاكم  يف �مل�س���تدرك على �ل�سحيحني ح329 )1/ 174) �لتعليق - من تلخي�ص 
�لذهبي 329 - �شحيح لي�ض له علة ، قال ال�شيخ الألباين: ) �شحيح ( . اجلامع ال�شغر وزيادته )�ض: 432) .

 )120)�خلر�ج �ص163 .
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وإن مل يكن له مال أنفق عليه من بيت مال املس�لمني، وقال: حيبس عنهم 
رشه، وينفق عليه من  بيت ماهلم)121(.

ل�وا إىِل حقوقه�م  أدل�ة  الق�ول الثال�ث: ألن�ه ُحب�َس لغرمائ�ه ليتوصَّ
بِحبسه)122(.

ْبُس هبم دون�ه، والرتفق  به  ونوق�ش بأن�ه لو لزمتهم نفقت�ه أَلَرضَّ احْلَ
ل إىِل احلقِّ )123(. دوهنم، فتبطل فائدة احلبس والتوصُّ

الرتجيح:
     يرتجح -واهلل أعلم- القول األول إن نفقه الس�جني تكون يف بيت 

ا يف السجون.   املال، وهذا هو املعمول به حاليًّ
ومن األدل�ة الرشعية التي تؤيد وجوب حفظ حق الس�جني بتوفري 

الغذاء ما ييل:
أواًل: من السنة: 

أ-قال عمران بن حصني –ريض اهلل عنه-: »أس أصحاب رسول اهلل 
-صىل اهلل عليه وسلم- رجاًل من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء... 
فناداه فقال: يا حممد، يا حممد. وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رقيًقا، 
فرجع إليه فقال: »ما شأنك؟«. قال إين مسلم، قال: »لو قلتها وأنت متلك 
أم�رك أفلح�ت كل الفالح«، ثم انرصف، فناداه فقال: يا حممد يا حممد. 
ْبَراِهيَم ْبِن امْلَُهاِجِر َعْن َعْبِد امْلَِلِك ْبِن ُعَمْرٍ َقاَل:  َثِني اإِ�ْش���َماِعيُل ْبُن اإِ )121) َقاَل اأبو يو�ش���ف القا�ش���ي: َحدَّ

َكاَن َعلّي اْبن اأَِبي َطاِلٍب، ثم ذكر الأثر ،اخلراج �ص163  . مل اأعرث على تخريجه يف كتب الآثار.
)122) ينظر: �حلاوي �لكبري 334/6.

)123) املرجع ال�شابق. 
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 فأتاه فقال: »ما شأنك؟«، قال: إين جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: 
»هذه حاجتك« )124(.

ب-قال عزيز بن عمري –ريض اهلل عنه-: )كنت يف األس�ارى يوم معركة 
بدر، فقال رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم-: »استوصوا باألسارى خرًيا«. 
وكنت يف نفر من األنصار، وكانوا إذا قدموا غداءهم وعش�اءهم أكلوا التمر 

وأطعموين اخلبز بوصية رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- إياهم(  )125( . 
وجه الداللة: يف احلديثني الس�ابقني يتض�ح اهتامم النبي -صىل اهلل عليه 

وسلم– باألسري، وتلبية حاجته من الطعام والرشاب. 
من األثر:

كان يس�مح بإدخال الطعام والغطاء واللباس للس�جناء يف عهد عيل بن 
أيب طالب-ريض اهلل عنه– بأمر القايض رشيح)126(.

ثانًيا: من باب السياسة الرشعية: 
أ(كان عمر بن عبد العزيز يرى أن نفقة الس�جناء عىل الدولة، وتش�تمل 
ه�ذه النفق�ة عىل الطع�ام وال�رشاب، فقد كتب -رمح�ه اهلل تع�اىل-: »... 
وأْج�روا عىل املس�جونني من الصدقة م�ا ُيصلحه�م يف طعامهم وأدمهم، 

)124) �أخرجه م�سلم، كتاب �لنذر، باب ل وفاء لنذر يف مع�سية �هلل، ح 1641.
)125) �ملعجم �لكبري 393/977،22، قال الهيثمي: رواه الطرباين يف ال�شغر والكبر، واإ�شناده ح�شن. جممع 
الزوائ���د ومنب���ع الفوائ���د، عل���ي ب���ن اأب���ي بك���ر الهيثمي، املحق���ق: ح�ش���ام الدين القد�ش���ي، مكتبة القد�ش���ي، 

�لقاهرة، 1414 ه� ،86/6.  
���ب ِب� »َوِكيع«، �ش���ححه وعل���ق عليه وخ���ّرج اأحاديثه: عب���د العزيز  )126) اأخب���ار الق�ش���اة، حمم���د ب���ن خل���ف املُلَقَّ
م�شطفى املراغي، املكتبة التجارية الكربى، ، ط1، 1366ه�، 308/2 ، موقف �لدولة �لإ�سالمية من حقوق 

�ل�سجني من 1-132ه�،غ�سان، 79 .
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ا للسجون، يرشف عليهم  والس�الم« . وقد أوجد -رمحه اهلل- ديواًنا خاصًّ
وينظر يف معيشة السجناء )127(. 

ب( ق�ال أب�و يوس�ف –رمح�ه اهلل-: مل ت�زل اخللفاء جت�ري عىل أهل 
الس�جون ما يقوهتم يف طعامهم وإدامهم وكس�وهتم الش�تاء والصيف، 
وأول من فعل ذلك عيل بن أيب طالب بالعراق، ثم فعله معاوية بالشام، 
ثم فعله اخللفاء بعده)128(. وقال أيًضا هلارون الرشيد –رمحه اهلل-: َفُمْر 
ْ ذلك دراهم، جتري  بالتقدي�ر هلم ما يقوهتم يف طعامهم َوَأَدِمِهْم، َوَصريِّ

عليهم يف ُكلِّ شهٍر ُيْدَفُع ذلك إليهم؛ ...... شهًرا بشهر)129(.
ج( واألسري من أسى املرشكني ال بد أن يطعم وحيسن إليه حتى حيكم 
فيه، فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب يرتك يموت جوًعا؟!)130(.

د( جع�ل اخلليف�ة العب�ايس املعتض�د )ت289 ه�( –رمح�ه اهلل- من 
ا لنفقة املسجونني وحاجاهتم وعالجهم  امليزانية )1500( دينار ش�هريًّ

ونحوه)131(.
ه�( ملا سجن اخلليفة العبايس املقتدر )ت 320 ه�( –رمحه اهلل- أحد 
وزرائه -وهو ابن مقلة-، وس�اءت أحوال الوزير، فأرس�ل له الطبيب 

)127) �لطبقات �لكربى، د�ر �سادر، 348/5.
)128)  �خل���ر�ج ، 163 ،  الرتاتي���ب الإداري���ة والعم���الت وال�ش���ناعات واملتاج���ر واحلالة العلمي���ة التي كانت 
على عهد تاأ�شي�ض املدنية الإ�شالمية يف املدينة املنورة العلمية، حممد َعْبد احَلّي ، املعروف بعبد احلي 

�لكتاين، �ملحقق: عبد �هلل �خلالدي، د�ر �لأرقم – بروت، ط2، 249/1.
)129)  �خلر�ج  ، 163.

)130)  املرجع ال�شابق. 
)131) اأحكام ال�شجن ومعاملة ال�شجناء، ح�شن اأبو غدة ، مكتبة املنار، الكويت، ط1، 1407ه� ، �ص370.



1259

 ابتسام بالقاسم عايض القرني

مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439ه�  مجلة فصلية علمية محكَّ

املش�هور ثابت بن س�نان اب�ن ثابت بن ق�رة ليعاجله يف س�جنه وأوصاه به 
خرًيا. وكان الطبيب يطعم السجني بيده، ويرفق به وبحاله)132( .

ثالًثا: من املعقول: 
أ( ق�ال يف كش�اف القن�اع: »ونفقته مدة حبس�ه من بيت امل�ال؛ لعجزه، 

وليدفع رضره«)133(.
ب(حتقيًقا ملقاصد الرشيعة التي تؤكد عىل رضورة تعهد النفس بالرعاية 
والِعناية، وكان الغذاء من أولويات املصالح اإلنسانية التي رعاها الرشع، 
وكان لزاًما توفري كفاية الس�جني وما تقوم ب�ه حياته من الطعام والرشاب 

واللباس، وعىل الوجه الذي يقوى به عىل أداء مهامه يف احلياة.
ولتحقيق مقصد الرشع يف كل ما س�بق ينبغي عىل إدارة الس�جن حتقيق 

معايري اجلودة يف التغذية الصحية املناسبة للسجني كام ييل:
-القواع�د الصحية يف تقديم الطعام للس�جناء من حي�ث كمية الغذاء، 

ونوعيته، وطريقة إعداده)134(.
- تقديم احلاجات الغذائية لفئات مرضية معينة من الس�جناء تتناس�ب 
م�ع طبيعة مرضهم؛ كمرىض داء البول الس�كري أو األمراض الباطنية أو 

النساء املرضعات. 
-العناية بتغذية السجني بام يتناسب مع طبيعة الطقس.

)132)  البداي���ة والنهاي���ة، اإ�ش���ماعيل ب���ن عمر بن كثر ، املحقق: علي �ش���ري، دار اإحي���اء الرتاث العربي، ط1، 
1408، ه� - 1988 م، 218/11.

.126/6  (133(
)134) منهجية حقوق �لإن�سان يف �إد�رة �ل�سجون �ص 44 بت�سرف. 
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-ختصي�ص جه�ة إرشافية م�ن مهامها مراقب�ة األغذي�ة، والتأكد من 
ضامن نوعيتها وسالمتها. 

-ولعل من املناس�ب اإلش�ارة هن�ا إىل أمهية تطبيق توصيات ورش�ة 
العم�ل التي عق�دت يف الرياض لدراس�ة أوضاع التغذية يف الس�جون 
)135(، وضمت عدًدا من املتخصصني من خمتلف القطاعات واهليئات يف 

جمال الغذاء والتغذية؛ هبدف الوصول إىل الش�كل املثايل لوجبة النزيل؛ 
وال س�يام املديري�ة العام�ة للس�جون تويل تغذي�ة النزالء اهتامم�ًا كبريًا، 
انطالق�ًا من مقاص�د الرشيعة الغراء، ومتاش�ًيا مع القواع�د النموذجية 
ملعاملة السجناء املعتمدة يف مؤمتر جنيف عام 1955م. وهتدف الورشة 
إىل االط�الع عىل أفض�ل التجارب يف تقديم الوجب�ات حمتفظة بقيمتها 
الغذائية والصحية، واالرتقاء وحتس�ني أوضاع وآليات التغذية يف مجيع 
اإلصالحي�ات والس�جون يف مناطق اململكة املختلف�ة، وتقديم الطعام 
للنزي�ل بج�ودة عالية يف وقت قي�ايس وبضوابط صحية تش�مل املطبخ 

والعاملني واألدوات التي تقدم فيها الوجبات.
وق�د نص�ت اجلمعي�ة الوطنية حلقوق اإلنس�ان عىل حق الس�جني يف 
اإلعاشة املطهية الصحية التي تقدم عىل أعىل املواصفات بمعدل ثالث 
وجب�ات يومًي�ا إضافة إىل الوجب�ات اخلاصة بمرىض الس�كر وغريهم 
حس�بام حتتاجه حالتهم الصحية بناء عىل توصية من الطبيب املس�ؤول، 
)135) عق���دت يف ي���وم الثالث���اء 14 �س���فر Tue Dec 17 00:00:00 UTC+0300 2013 1435 ملدة يومني يف 

نادي �شباط قوى الأمن الداخلي بالريا�ض، موقع املديرية العامة لل�شجون ، وزارة الداخلية.
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ورصف اإلعاش�ة النقدي�ة املقدرة هل�ا. ويتم تقديم وجب�ات الطعام املقرر 
للس�جناء، وهي ثالث وجب�ات يف اليوم، ويلتزم متعه�د الطعام بتحضري 
الطع�ام املناس�ب للمرىض من الس�جناء حس�بام يعينه الطبيب م�ن أنواع 
وكميات. كذلك يتم توف�ري االحتياجات واملتطلبات والكامليات اخلاصة 

التي يسمح هبا النظام بتوفريها للسجناء )136( .
وتعريض الس�جني للتجويع والعطش أو إطعامه ما يرّضه ويؤذيه ال جيوز 
رشًعا، فإن مات املحبوس بسبب ذلك فقد ورد نظري هلذه املسألة عند املالكية 
والش�افعية واحلنابلة يف رجل ُحبس فامت جوعًا أو عطشًا وحكموا فيها بأن 

حابسه معّرض للقتل قصاًصا، أو دفع الدية عىل التفصيل الذي سيأيت. 
عن�د املالكي�ة: من منع ش�خصا فضل طع�ام أو رشاب حت�ى مات فإنه 

يلزمه الدية)137( .
وعند الشافعية: إن منعه الطعام والرشاب، ومنعه الطلب حتى مات؛ نظر: 
إن مض�ت مدة يموت مثله فيها غالبًا باجلوع أو العطش وجب القصاص، 
وختتلف امل�دة باختالف حال املحبوس قوة وضعف�ًا، والزمان حرًا وبردًا، 
وإن مل مت�ض ه�ذه امل�دة وم�ات؛ فإن مل يكن ب�ه جوع أو عطش س�ابق فهو 
ش�به عمد، وإن كان به بعض جوع أو عطش ففي وجوب القصاص ثالثة 
أق�وال: أظهرها: أن�ه إن علم احلابس جوعه الس�ابق لزمه القصاص؛ وإال 

)136) اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 1429-2008 �ل�سعودية  �ص35-34.
)137) حا�سية �لد�سوقي )4/ 242).
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فال. والثاين: جيب القصاص يف احلالني. والثالث: عكسه)138(. 
وعند احلنابلة: حبس�ه ومنعه الطعام والرشاب أو أحدمها أي الطعام 
وح�ده أو ال�رشاب...... حت�ى مات جوعا أو عطش�ا أو ب�ردا يف مدة 

يموت يف مثلها غالبا برشط أن يتعذر عليه الطلب فعمد)139(.
وقال ابن عثيمني –رمحه اهلل- ش�ارًحا قوله: »أو حيبس�ه ويمنع عنه 
الطع�ام أو ال�رشاب فيموت من ذلك يف مدة يموت فيها غالبا«: »فإذا 
حبس�ه ومل يعط�ه ماًء وال طعام�ًا حتى مات يف مدة يم�وت فيهاغالبًا، 

فهذا عمد«)140(. 
األدلة: 

1-قال النبي -صىّل اهلل عليه وسّلم-: »عذبت امرأة يف هرة حبستها 
حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار« قال: فقال: واهلل أعلم: »ال أنت 
أطعمته�ا وال س�قيتها ح�ني حبس�تيها، وال أنت أرس�لتها، فأكلت من 

خشاش األرض«)141(.
2-ألن�ه م�ات بجنايت�ه)142(؛ ألن اإلنس�ان إذا حب�س ع�ن الطع�ام 

والرشاب فإنه يموت)143(.

)138) رو�سة �لطالبني 127/9. وينظر: �لأم لل�سافعي )6/ 8) ، مغني �ملحتاج )5/ 215) .
)139) ك�ساف �لقناع )5/ 508).

)140) ال�ش���رح املمتع على زاد امل�ش���تقنع، حممد بن �ش���الح العثيمني ، دار ابن اجلوزي، ط1، 1422 - 1428 ه�، 
.15/14

)141) �سحيح �لبخاري، كتاب �مل�ساقاة، باب ف�سل �سقي �ملاء، ح 2365، )112/3) .
)142) �لو��سح يف �سرح �خلرقي  )3/ 10) .

)143) ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع 15/14.
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حق السجين في اللباس الصحي المناسب:

حق اللباس من ُمس�تلزمات احلياة اإلنسانية، ومن حماسن الرشيعة: أهنا 
ج�اءت داعي�ة إىل من�ع التعري مع إمكان الس�رت بام يوافق قصد الش�ارع، 
وحيقق كرامة اإلنس�ان. واللباس من آيات اهلل التي يتميز هبا اإلنس�ان عن 
احليوان، وإن من أتم اللباس ما سرت عامة البدن؛ بل أمر اهلل عباده التزين به 

عند أداء العبادات فقال جل وعال: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ    چ)144(.
 وق�د ن�ص بعض الفقهاء أن عىل اإلمام تأمني نفقة املحبوس وما حيتاج 
إليه من كس�اء بام يتناس�ب مع درجة احلرارة واجلو صيًفا وش�تاء؛ بحيث 
يكون ذلك من بيت مال املسلمني إن كان معرًسا، واستحسن أبو يوسف 
–رمحه اهلل- إجراء النفقة عىل املحبوس من بيت املال مطلقا موًسا كان أو 
م يف الشتاِء قميص وَكساء، يف الصيف  معرًسا، قال أبو يوسف: »وكسوهُتُ
َرى عىل النساء مثل ذلك، وكسوهتن يف الّشتاِء قميص  قميٌص َوإَِزاٌر، َوجُيْ

َوِمْقَنَعٌة وكساء، ويِف الصيف قميص وإِزاٌر وِمْقَنَعٌة« )145(. 
ويمك�ن للس�جني أن يلب�س مالبس�ه م�ن خارج الس�جن ب�رشط عدم 
اإلساف واملباهاة، وهو ما أفتى به فقهاء احلنفية يف قوهلم: »ليس للقايض 
أن يضي�ق ع�ىل الس�جني يف ملبوس�ه إذا بذل�ه م�ن مال�ه؛ لك�ن يمنعه من 

اإلساف بالثياب؛ ألن السجن ليس مكاًنا للرتفه« )146(.  

)144) �سورة �لأعر�ف: 31.
)145) �خلر�ج 163.

)146) �لفتاوى �لهندية 5/.63
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األدلة: 
1-عن�ون البخاري يف صحيحه بعنوان: »باب الكس�وة لألس�ارى«  
وأورد في�ه أن العب�اس -ريض اهلل عن�ه- ُأس ي�وم ب�در ومل يك�ن عليه 

ثوب، فكساه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم- قميًصا )147(.
2-كانت السجون يف عهد عيل بن أيب طالب –ريض اهلل عنه- مزودة 
بالفرش واألكس�ية، وكان ُيسمح بإدخال املالبس والطعام والغطاء إىل 

السجناء، وكان اإلذن بأمر القايض رشيح)148(.
3-خصص عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه- كس�وتني للس�جناء: 

واحدة للشتاء، وأخرى للصيف)149( .
�جون  4-َكَت�َب عم�ر بن عبد العزيز –رمحه اهلل- بأن ُينُظَر يِف أمر السُّ
�َتاِء. َقاَل  ْيِف َوالشِّ ْم بِِرْزِق الصَّ َعاَراِت َوَكَتَب هَلُ َوُيْس�َتْوَثُق من َأْه�ِل الذِّ
َتاِء  ُموَس�ى: َفَرَأْيُتُهْم ُيْرَزُقوَن ِعْنَدَنا َشْهًرا بَِش�ْهر َوُيْكَسْوَن ِكْسَوًة يِف الشِّ

ْيِف )150(. َوِكْسَوًة يِف الصَّ
5-طلب أبو يوس�ف الق�ايض من هارون الرش�يد –رمحهام اهلل- أن 

)147) �س���حيح �لبخاري، حممد بن �إ�س���ماعيل �لبخاري �جلعفي، �ملحقق: حممد زهري بن نا�سر �لنا�سر، 
دار ط���وق النج���اة ،ط1، 1422ه���� ،كتاب �جلهاد و�ل�س���ري، باب �لك�س���وى لالأ�س���ارى،  ح3008، )4/ 60( »ملَّا 
���لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َش���لََّم- َلُه  ِتَي ِبالَعبَّا�ِض َومَلْ َيُكْن َعلَْيِه َثْوٌب، َفَنَظَر النَِّبيُّ -�شَ �َش���اَرى، َواأُ َكاَن يوم َبْدٍر اأُِتَي ِباأُ
اُه؛  ���لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َش���لََّم- اإِيَّ ِ ْبِن اأَُبيٍّ َيْق���ُدُر َعلَْيِه، َفَك�َش���اُه النَِّبيُّ -�شَ ���ا، َفَوَج���ُدوا َقِمي����َض َعْب���ِد اهللَّ َقِمي�شً

لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َشلََّم- َقِمي�َشُه الَِّذي اأَْلَب�َشُه«. َفِلَذِلَك َنَزَع النَِّبيُّ -�شَ
)148) اأخبار الق�شاة ،وكيع، 308/2.

)149) �خلر�ج  �ص.163
)150)  �لطبقات �لكربى ، مكتبة �خلاجني )7/ 349).
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خيصص كسوتني للسجناء: الثقيلة للشتاء، واخلفيفة للصيف )151(.
معايير جودة لباس السجين:

يمكن القول بأن من معايري جودة لباس السجني:
-العناية بتوفري الكسوة واللباس الالزم له.

-مراعاة أن تكون غري مهينة.
-مالئمة لتغري الطقس صيًفا وشتاًء.

-للس�جني أن يلبس مالبس�ه من خارج السجن، برشط عدم اإلساف 
واملباهاة، ويزاد يف حق السجينة أن تكون مالبسها ساترة وحمتشمة.

-اخت�اذ الوس�ائل الكفيل�ة باإلبق�اء ع�ىل مالب�س الس�جناء نظيف�ة، أو توفري 
املستلزمات -كأجهزة الغسيل والصابون ونحوها- للسجناء ليقوموا بذلك.

-يزود كل سجني برسير فردي ولوازمه، أو بساط وفراش نظيف، ويتم 
استبدال املفارش يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي يضمن نظافتها  )152(.

ورد يف اجلمعي�ة الوطني�ة حلق�وق اإلنس�ان)153(: وحيق للس�جني توفري 
املالبس املناس�بة الرتدائها أثناء إقامته يف الس�جن وأثن�اء عمله. كام جيب 
توفري الفراش املناس�ب لكل س�جني. كام أشارت إىل حقه يف تقديم خدمة 

غسيل املالبس جمانًا من قبل متعهد خاص.

)151) �خلر�ج  �ص 152.
)152) ينظر: نظرية نقدية �سالمة  منهجية حقوق �لإن�سان يف �إد�رة �ل�سجون  �ص 40،42، 43 بت�سرف. حقوق 
�لإن�س���ان �لتعليمي���ة و�ل�س���حية يف مرحل���ة تنفيذ �لعقوبة �ل�س���البة للحرية در��س���ة تطبيقية على �ل�س���جن 

�ملركزي مبحافظة �سنعاء باجلمهورية �ليمنية �ص 133 )بت�سرف).
)153) اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 1429-2008 �ل�سعودية �ص18-17، 28.
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 المطلب الثاني: أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حق السجين 
في األمن من االعتداء البدني والحماية من التعسف والتعذيب

إذا تق�رر أن التغذي�ة املتكامل�ة واأللبس�ة الواقي�ة واملس�اكن الكافية 
واألدوي�ة الصحية قوام احلياة اإلنس�انية؛ فإن هذه احلياة بحاجة ماس�ة 
أيضًا إىل كل ما من ش�أنه أن يضمن للس�جني الكرامة واحلامية واألمن 

العام من االعتداء عليها بأي شكل من األشكال)154(.   
وقد حرمت الرشيعة تعريض السجني ألي شكل من أشكال اإليذاء 

اللفظي والبدين والنفيس، ومن األمور التي حيرم استخدامها:
-التمثيل باجلس�م: فال جيوز معاقبة الس�جني بقطع يشء من جسمه، 

أو كرس يشء من عظمه.
ومن األدلة عىل حرمة ذلك: هني النبي –صىل اهلل عليه وس�لم- عن 

التمثيل باألسى، قال –صىل اهلل عليه وسلم-:)ال متثلوا( )155( )156( .
�وق  حق�� رعاي���ة  واأثره���ا يف  الإ�ش���المية  ال�ش���ريعة  »مقا�ش���د  لر�ش���الة  تلخي�ش���ية  ق���راءة  ينظ���ر:    (154(
http://arabic .alshahid. 2013 ،لإن�س���ان«)4-5) بقلم: د. يون�ص عبدلى مو�س���ى يحيى 11 �س���بتمرب�

net/columnists/98297
)155) �أخرجه م�س���لم، كتاب �جلهاد و�ل�س���ري،  باب تاأمري �لإمام �لأمر�ء على �لبعوث وو�سيته �إياهم باآد�ب 
َر اأمًرا على جي�ٍض اأو �ش���ريٍة  اأو�ش���اه يف  �لغ���زو وغريه���ا ، 1357/3 رق���م 1731 . ومت���ام احلديث : اإذا اأمَّ
خا�شِته بتقوى اهلِل ومن معه من امل�شلمني خًرا. ثم قال: ) اغزوا با�شِم اهلِل يف �شبيِل اهلِل . قاِتلوا من 

ثِّلوا، ول تقتلوا وليًدا ....(. كفر باهلِل . اغزوا ول َتُغلُّوا، ول تغِدروا، ول مُتَ
)156) ذكر ابن ه�ش���ام اأن �ش���هيل بن عمرو وقع اأ�ش���ًرا باأيدي امل�ش���لمني يف غزوة بدر، وكان كثري �لهجاء للنبي – 
�س���لى �هلل عليه و�س���لم-، فقال عمر بن �خلطاب لر�س���ول �هلل– �س���لى �هلل عليه و�س���لم-:  يا ر�سول �هلل، دعني 
�أن���زع ثنيت���ي �س���هيل ب���ن عمرو حتى ل يق���وم عليك خطيًبا بع���د �ليوم ، فاأجاب���ه ر�س���ول �هلل: » ل �أمثل باأحد؛ 
فيمثل �هلل بي و�إن كنت نبيا ». ثم �أدنى عمر منه وقال:« يا عمر، لعل �سهياًل يقف غًد� موقفاً ي�سرك »، وجاء 
ذلك �ليوم عندما عزم �أقو�م من مكة �لردة بعد وفاة ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم- فوقف فيهم �سهيل 
خطيباً فثبتهم �ل�س���رية لبن ه�س���ام. وقال �لزيلعي يف ن�س���ب �لر�ية لأحاديث �لهد�ية ، عبد �هلل بن يو�س���ف 
�لزيلع���ي ، �ملحق���ق: حممد عو�مة، د�ر �لقبلة للثقافة �لإ�س���المية- جدة – �ل�س���عودية، ط1، 1418ه�/1997م، 

120/3، عن هذ� الأثر: »مر�سل«. وقال �بن كثري يف �لبد�ية و�لنهاية: »مر�سل؛ بل مع�سل« 378/3.
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وجه االستدالل من احلديث السابق: إذا كان هذا النهي بتحريم التمثيل 
يف حق األسى الكفار فالسجني املسلم من باب أوىل. 

- رضب الس�جني: وخصوص�ا الوج�ه، والص�در، والنح�ر، والبطن، 
ومكان العورة؛ ألهنا مواضع خموفة خُيشى عليه فيها من اهلالك أو الرضر. 
َم- وملا فيه من اإلهانة عىل املس�جون. قال َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ْنَيا()157(. و)هَنَى َرُس�وُل اهللِ  ُبوَن النَّاَس يِف الدُّ ِذي�نَ ُيَعذِّ ُب الَّ : )إنَّ اهلَل ُيَع�ذِّ
ِب يِف اْلَوْجِه()158( . ْ َم- َعِن الرضَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

هَزِة هبذه اخلنافس  وس�ئل مالك –رمحه اهلل- عن عذاب اللص�وص بالرِّ
التي حتمل عىل بطوهنم فقال: ال حيل هذا، إنام هو السوط والسجن... قيل 
ل�ه: أرأي�ت إن مل جيد يف ظهره مرضًبا أترى أن يس�طح في�رضب يف َألَيَتيِه؟ 
فق�ال: ال واهلل م�ا أرى ذل�ك، إن�ام عليك م�ا عليك، وإنام ه�و الرضب يف 
الظهر بالس�وط أوالس�جن. قيل له: أرأيت إن مات بالس�وط؟ قال: فإنام 

عليك ما عليك )159( .
وق�ال ابن رش�د –رمح�ه اهلل-: »ال يصلح أن ُيعاَقب أح�دٌ فيام يلزمه فيه 
العقوب�ة إال باجللد والس�جن الذي جاء ب�ه القرآن، وأم�ا تعذيب أحد بام 

سوى ذلك من العذاب فال حيل وال جيوز« )160(.
والرضب بالس�وط الذي أش�ار إليه اإلمام مالك –رمحه اهلل-  إنام هو يف حق 

)157) �سحيح م�سلم ،  كتاب �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب ، باب �لوعيد �ل�سديد ملن عذب �لنا�ص بغري حق ، ح2613.

)158) �سحيح م�سلم ، كتاب �للبا�ص و�لزينة ، باب �لنهي عن �سرب �حليو�ن يف وجهه وو�سمه فيه ، ح 2116.
)159) ينظر: �لبيان و�لتح�سيل  383/16، تب�سرة �حلكام 1/ 197 .

)160) �لبيان و�لتح�سيل  383/16.
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من ارتكب ما يستوجب عقوبته بالسوط؛ وليس لكل من عوقب بالسجن. 
ويظه�ر من ترتي�ب العقوبات التي س�اقها امل�اوردي )ت 450 ه�( –رمحه 
اهلل- وأبو يعىل )ت 458 ه�( –رمحه اهلل- )161( أن عقوبة الرضب تيل عقوبة 
الس�جن يف الش�دة والغلظة، ويبدو من ذلك أن السجن عقوبة مستقلة عن 
�ا منه�ام ال تتضم�ن األخرى فال جي�وز هلذا رضب  عقوب�ة ال�رضب، وأن أيًّ
السجني تبًعا للحكم بسجنه إال إذا صدر حكم قضائي بعقوبته عىل جريمة 
ارتكبه�ا برضب�ه. وهذا املعنى أيًضا يوضحه أبو يوس�ف هلارون الرش�يد –
ُف�وا يِف اأَلَدِب، َوال َيَتَجاَوُزوا بَِذلَِك  رمحه�ام اهلل- ليوجه عامله إليه: »اَل ُيرْسِ
ْهَمِة َويِف  ُج�لَ -يِف التُّ ُبوَن الرَّ �مْ َيرْضِ ُ ُه َبَلَغنِي َأهنَّ ؛ َفإِنَّ إىَِل َم�ا اَل حَيِ�لُّ َوال َيَس�عُ
، َظْهُر  ، َوَهَذا مِمَّا اَل حَيِلُّ َوال َيَس�عُ ِ َوَأْكَثَر َوَأَق�لَّ َناَي�ِة- الثَّالَثاِمَئ�ٍة َوامْلِاَئَت�نيْ اجْلِ
ٍر َأْو َتْعِزي�ٍر أَلْمٍر َأَتاُه  �ى إاِل ِمْن َحقٍّ جَيُِب بُِفُجوٍر َأْو َقْذٍف َأْو ُس�كْ امْلُْؤِم�نِ مِحً
، وليس ُي�رضب يِف يشٍء م�ن ذلك، كام بلغن�ي َأنَّ ُوالتك  اَل جَيِ�بُ ِفي�ِه َح�دٌّ
م- ق�د هن�ى عن رضب  ُ علي�ه وس�لَّ ِ - َص�ىلَّ اهللَّ يرضب�ون، َوَأنَّ َرُس�وَل اهللَّ

املصلِّني«)162(.
-ال يصفد املسجون وال يغل بقيد إال إذا خيف فراره؛ ملا فيه من اإلهانة 
والرضر الصحي واجلس�دي عىل املسجون، عن ابن مسعود -ريض اهلل 

)161) �لأح���كام �ل�سلطاني���ة، علي ب���ن حممد �ملاوردي، د�ر �حلديث-�لقاه���رة، 344/1، �لأحكام �ل�سلطانية، 
�لقا�سي �أبو يعلى، حممد بن �حل�سني �سححه وعلق عليه: حممد حامد �لفقي، د�ر �لكتب �لعلمية - 

بروت ، لبنان، ط2، 1421 ه� - 2000 م ، 259.
)162)  �خلر�ج �ص 165.
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عنه-: ليس يف هذه األمة صفد، وال قيد، وال غل، وال جتريد )163(.
 ذك�ر الرسخيس –رمحه اهلل- أن املحبوس ال يرضب وال يقيد)164(. ويف 
الفتاوى اهلندية: ال يرضب املحبوس، وال يغل، وال يقيد، وال خيوف، وال 

جيرد)165(.
ونق�ل أبو يوس�ف –رمحه اهلل- يف اخلراج أن عم�ر بن عبد العزيز–رمحه 
اهلل-  كتب إىل عامله: »ال تدُعنَّ يِف س�جونكْم أحًدا من املس�لمني يِف َوَثاٍق 
ال يس�تطيع أن ُيَصيلِّ َقائاًِم، َوال ُتبِيُتنَّ يف قيٍد إاِل رجال مطلوًبا بَِدٍم، َوَأْجُروا 

َدَقِة َما يصلحهم يِف طعامهم )166( . عليهم ِمَن الصَّ
-منع�ه من قضاء حاجته ومن الوضوء والص�الة، وال خيفى ما يف ذلك 

من رضر صحي عىل السجني.
-ال خيضع الس�جني ألي جتارب طبي�ة أو علمية قد ترض بصحته؛ حتى 

ولو كان ذلك بموافقته.
-ال جيوز وضع السجني يف سجن مظلم، وال ختويفه بأي يشء من شأنه 

إثارة الذعر يف نفسه. 
-ال ينبغي منع أقاربه من زيارته؛ ملا يف ذلك من أثر صحي ونفيس يسء 
علي�ه. وملا فتح رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وس�لم- خي�رب ُأيت بصفية بنت 
)163) م�سن���ف عب���د �ل���رز�ق، لعب���د �لرز�ق ب���ن همام �ل�سنع���اين، �ملحقق: حبي���ب �لرحمن �لأعظم���ي، �ملجل�ص 
�لعلم���ي- �لهن���د، �ملكت���ب �لإ�سالم���ي – ب���روت،ط2 ، 1403، ب���اب و�شع ال���رداء 373/7. �لبيهق���ي يف �ل�سن 

الكربى، كتاب الأ�شربة، باب ما جاء يف �شفة ال�شوط وال�شرب، 566/8.وينظر: معني �حلكام 197.
)164) املب�شوط 162/20.

)165) �لفتاوى �لهندية 5/  63.
)166) �خلر�ج �ص.163
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حي�ي ومعه�ا ابنة عم هلا وكانتا من األسى، جاء هبام بالل فمر هبام عىل 
قتىل هيود... فقال صىل اهلل عليه وسلم لبالل: »ُأنِزَعت الرمحة من قلبك 

حني متر باملرأتني عىل قتالمها!«)167(.  
-ال جي�وز تعري�ض الس�جني للربد، أو منع�ه من اللب�اس، فإن مات 
املحبوس بس�بب ذلك فحابس�ه مع�ّرض للقتل قصاًص�ا أو دفع الدية. 
قال النووي –رمحه اهلل-: »ولو حبس�ه وعراه حتى مات بالربد فهو كام 

لو حبسه ومنعه الطعام والرشاب، ذكره القايض حسني« )168(.
-وقد نصت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان عىل وجوب معاملة املوقوف 
ا )169(. ا أو معنويًّ معاملة إنسانية بعدم تعذيبه، وال جيوز إيذاء السجني جسديًّ

-وهذه القواعد الرشعية يف التعامل مع املسجونني تنبهت هلا مؤخًرا 
املواثيق الدولية فنصت عليها )170(. 

)167)  �لإ�ساب���ة يف متيي���ز �ل�سحاب���ة، �أحمد بن علي بن حجر �لع�سق���الين، حتقيق: مركز هجر للبحوث، 
د�ر هجر، 13/ 534.

)168) رو�سة �لطالبني 127/9.
)169)اجلمعي���ة الوطني���ة حلق���وق الإن�ش���ان 1429-2008 �ل�سعودي���ة ����ص 9 �مل���ادة 35 م���ن نظ���ام �لإجر�ء�ت 
�جلز�ئي���ة، �مل���ادة 28من نظام �ل�سج���ن و�لتوقيف، و�تفاقية مناه�سة �لتعذيب لع���ام 1984م �لتي تلتزم 

بها �ململكة و�ملر�سوم �مللكي رقم 43تاريخ 1377/11/29ه�.
)170) منهجية حقوق �لإن�سان يف �إد�رة �ل�سجون �ص61.
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المبحث الثالث: أثر مقصد حفظ النفس والصحة في رعاية حق 

السجين في الخدمة الصحية العالجية )البدنية والنفسية(

للس�جني حق�وق متنوع�ة يف اخلدم�ة الصحي�ة العالجي�ة )البدني�ة 
والنفس�ية(؛ منه�ا: حق�ه يف احلص�ول ع�ىل الع�الج، وحق�ه يف توف�ري 
املعلوم�ات اخلاصة بحالته الصحية والعالج، وحقه يف سية املعلومات 
املتعلق�ة بحالته الصحية، وحقه يف معاملة أساس�ها االحرتام، وحقه يف 
تقديم الشكوى، وحقه يف عدم إجراء جتارب أو أبحاث طبية عليه )171(.

المطلب األول: حق السجين في الحصول على العالج

المسألة األولى: حكم عالج السجين:

الع�الج م�ن احلاجي�ات األساس�ية للحي�اة اإلنس�انية للس�جني، ومنع 
الس�جني من اس�تعامل األدوية مع احلاج�ة إليها يرتتب علي�ه رضر يلحق 
بالسجني، قال اجلويني )ت 478ه�( –رمحه اهلل-: »وأما األدوية والعقاقري 
التي تس�تعمل؛ فمنع اس�تعامهلا مع مس�يس احلاجة إليها جير رضرًا« )172(. 

والقاعدة تقول: ) الرضر يزال( )173(.
وحق العالج مكفول ومقرر للمس�جونني منذ الصدر األول لإلسالم، 
)171)  ينظ���ر: وثيق���ة حق���وق وم�شوؤولي���ات املر�ش���ى، البواب���ة الإلكرتونية ل���وزارة ال�شح���ة باململكة العربي���ة ال�شعودية، 
http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/HealthInstructions/Pages/001.

aspx، حق���وق وو�جب���ات �ملري����ص و�لو�سي �لقانوين، مركز �لأمري �سلطان ملعاجل���ة �أمر��ص وجر�حة �لقلب للقو�ت 
.https://www.pscc.med.sa/ar/MediaCenter/Awareness/Pages/LegalRights.aspx ،مل�سلحة�

)172) غياث �لأمم يف �لتياث �لظلم، عبد�مللك عبد�هلل �جلويني،  مكتبة �إمام �حلرمني، 1401ه�، �ص482.
)173) الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي )�ض: 83 �لأ�سباه و�لنظائر، لبن جنيم 72/1.
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ون�ص الفقه�اء عىل أن عىل اإلم�ام تأمني نفقة الدواء. قال أبو يوس�ف 
ون  �جُ ِري عىل أهل السُّ –رمح�ه اهلل-: ومل تزل اخللفاء يا أمري املؤمنني جُتْ
ل من  ْيَف، َوَأوَّ �َتاَء َوالصَّ م يف طعامهم َوَأَدِمِهم وكس�وهتم الشِّ م�ا َيُقوهُتُ
فعل ذلك َعيِلُّ بن َأيِب طالٍب -َريِضَ اهلل َعنه- بالعراق، ُثمَّ فعله ُمَعاِوَيُة 

اِم، ُثمَّ فعل ذلك اخللفاء من بعده )174( . بِالشَّ
األدلة عىل وجوب العناية باملرىض املحبوسني عديدة؛ منها:

1-تفق�د ع�يل ب�ن أيب طال�ب -ريض اهلل عن�ه- للس�جناء بالكوفة، 
والعناية بأحواهلم من أكل ورشب وعالج.

2-اهتم خلفاء املس�لمني برعاية املرىض يف السجون، فكان الفحص 
الطب�ي اليومي للمس�جونني يف كافة الس�جون أمًرا مق�رًرا، وعالجهم 

الفوري واجًبا متحتاًم:
أ(ج�اء يف نظ�ام عمر بن عب�د العزيز: انظ�روا من يف الس�جون ويعاهد 

مريضهم ممن ال أحد له وال مال)175(. 
�ص بع�ض األطب�اء للدخ�ول عىل  ب(ويف زم�ن اخلليف�ة املقت�در ُخصِّ
�ل األدوي�ة واألرشبة هل�م، ورعايتهم  امل�رىض يف الس�جون كل ي�وم، ومَحْ

وإزاحة عللهم)176(.

)174) �خلر�ج �ص.163
)175) �لطبقات �لكربى ، د�ر �سادر ،5/ 356.   

)176) حا�سي���ة �ب���ن عابدي���ن 5/ 378، �لفت���اوى �لهندي���ة  4/ 418، 5/ 63، فتح �لقدي���ر 5/ 471، ، �أ�سنى �ملطالب يف 
�س���رح رو����ص �لطالب، �سيخ �لإ�سالم  زكريا �لأن�ساري، حتقي���ق: د . حممد تامر، د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت 
- 1422 ه ،  4/ 133، حا�سي���ة �لقليوب���ي  2/ 292، حا�سي���ة �لد�سوق���ي 3/ 281 - 282، عي���ون الأنب���اء يف طبق���ات 
الأطباء، اأحمد بن القا�شم ابن اأبي اأ�شيبعة ، املحقق: الدكتور نزار ر�شا، دار مكتبة احلياة – بريوت، 301 .
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ج(كتب الوزير عيل بن عيسى بن اجلراح –رمحه اهلل- يف زمن املقتدر إىل 
رئيس مستش�فيات العراق آنذاك يقول له: )فكرت يف أمر من يف احلبوس 
وأهن�م ال خيل�ون م�ن كثرة عدده�م وجفاء أماكنه�م أن تناهل�م األمراض 
وهم معوقون عن الترصف يف منافعهم ولقاء من يش�اورونه من األطباء، 
فينبغ�ي -أكرم�ك اهلل- أن تفرد هل�م أطباء يدخل�ون يف كل يوم وحيملون 
معه�م األدوية واألرشب�ة، وما حيتاجون إلي�ه، وتتقدم إليه�م بأن يدخلوا 
س�ائر احلبوس ويعاجلوا من فيها من املرىض، ويزحيوا عللهم فيام يصفونه 

هلم ()177(. واستمر هذا احلال خالفة املقتدر ومن بعده من اخللفاء )178(.
معايري اجلودة يف عالج السجني:

ا أو  1-جيب تقديم العالج للس�جني املريض؛ س�واء كان املرض عضويًّ
ا؛ فمقاصد الرشيعة ال تفّرق يف وجوب العناية بصحة الس�جني بني  نفس�يًّ

األمراض العضوية أو النفسية.
2-ينبغ�ي عزل املرىض النفس�يني الذي�ن ُحكم عليهم بعقوبة الس�جن 
لف�رتات قد تطول أو تقرص يف مصحات خاصة هبم؛ ألن اختالط املرىض 
النفس�يني بالس�جناء العاديني قد يك�ون مآله غري مرغ�وب؛ حيث يمكن 
استخدام املرىض النفسيني يف عمليات اإلرهاب، أو هتريب املخدرات، أو 
يف أي عمليات غري نظامية، أو قضايا إجرامية خُيطط هلا أشخاص جمرمون 

  )177)عيون �لأنباء  .301
)178)  ُينظر: اأحكام ال�شجن ومعاملة ال�شجناء يف الإ�شالم �ض367-379 ، �ملو�سوعة �لفقهية ج16 �ص327-320   

.   http://islamqa.info/ar/5157
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جُيّندون يف السجون مثل هؤالء األهداف السهلة التي ال تتمتع بعقليات 
ناضجة، ومن ثم يمكن استغالهلم من قبل املجرمني الذين يبحثون عن 
مث�ل هؤالء الضعفاء الذين ال يمك�ن أن ُيدركوا نتائج األفعال التي قد 

يّكلفهم هبا بعض املجرمني )179(.
3-إذا مرض املسجون يف سجنه وأمكن عالجه فيه وجب عالجه فيه. 
4-يلزم إدارة الس�جون ختصيص قسم طبي يف السجن هيتم بشؤون 
املس�جونني الصحي�ة وأحواهل�م، وإقام�ة مراك�ز رعاي�ة أولي�ة داخ�ل 

السجون لتقديم رعاية اإلسعافات الالزمة.
5-وجود مرتجم ومرتمجة مع الس�جني والسجينة املرىض بحسب لغته 

مطلب ملح؛ لتسهيل تواصله مع الطبيب املعالج. 
6-تأم�ني األدوية ورصفه�ا من خالل الطبيب املكل�ف، وهذا يغني 

عن إخراجهم إىل املستشفيات العامة وتعريضهم لإلهانة. 
المسألة الثانية: خروج السجين للتداوي خارج السجن:

اختل�ف الفقه�اء يف حك�م خروج الس�جني املريض للع�الج خارج 
الس�جن مع توافر عالجه ورعايته داخل املراكز الصحية بالسجن، عىل 

ثالثة أقوال:
القول األول:  خيرج من حبس�ه للعالج واملداواة إن مل يكن له خادم، 
ويمن�ع إن كان يمل�ك خادم. وإلي�ه ذهب احلنفية يف املفت�ى به عندهم، 

. http://www.alriyadh.com/726944  179) �ملر�سى �لنف�سيون يف �ل�سجون، �إبر�هيم ح�سن �خل�سري(
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والشافعية)180(. وعند احلنفية ال خُيَرج إاِل بكفيل، وهو املفتى به عندهم.  
قال يف الدر املختار: »ولو مرض مرًضا َأْضَناُه، ومل جيد من خيدمه؛ خيرج 

َرَج ملعاجلة« )181(  .  بكفيٍل؛ وإاِلَّ ال بِِه ُيفَتى، َواَل خُيْ
َع لَِيْضَجَر قلبه  ُرُج؛ ألن�ه رُشِ ويف العناي�ة: »وإِن م�رض وله خ�ادم ال خَيْ
ج�ر، وإِن مل يكن له خادم  فيتس�ارع إىل قض�اِء الدين، وباملرض يزداد الضَّ
ُض�ُه ُربَّام يموت بس�ببه وهو ليس   َأْخَرُج�وُه؛ ألنَّ�ه إذا مل يك�ن له م�ن ُيَمرِّ

بُِمْسَتَحقٍّ عليه« )182( .
فال خيرج من السجن، وجيب عالجه دون إخراجه؛ حلصول املقصود)183(. 
ويرى بعض الفقهاء، أن املريض بالسجن إذا اشتد به املرض واحتاج إىل 
مم�رض من اخلارج ملالزمته فيجب أن يمّك�ن من ذلك، وال يمنع الطبيب 
واخل�ادم من الدخول عليه ملعاجلت�ه وخدمته؛ ألن منعه مما تدعو الرضورة 
إلي�ه ُيْف�يِض إىل هالكه، وذلك غ�ري جائز. قال الباج�ي )ت 474( –رمحه 
اهلل-: »وإذا اش�تد مرض�ه واحت�اج إىل أمة ختدمه وتبارش من�ه ما ال يبارش 

غريها؛ فال بأس من أن جتعل معه حيث جيوز ذلك .....يف حقه« )184(.
م  َواِدِر: ُيمنع امْلَْحُبوُس مِمَّْن ُيس�لِّ  وقال يف الذخرية –رمحه اهلل-: »َويِف النَّ
)180) �نظ���ر: �س���رح �أدب �لقا�سي للخ�ساف ، عم���ر بن عبد �لعزيز بن مازة �لبخاري �ملعروف بال�سدر �ل�سهيد، 
حتقيق: حميي هالل �ل�سرحان، مطبعة �لر�ساد - بغد�د �لطبعة 1، 1397ه� / 1977م، 374/2. �سرح �لعناية 
عل���ى �لهد�ي���ة7 / 278، مع���ني �حل���كام197- 198، رو�س���ة �لطالب���ني4 /140  نهاية �ملحتاج �إلى �س���رح �ملنهاج، 

حممد بن اأحمد الرملي ، دار الفكر، بروت  - ط اأخرة - 1404ه�/1984م،4/.335 
. 378/5  (181(

)182) �لعناية 7/ 279.
)183) حا�سية �بن عابدين 5/ 378، �لهد�ية 3 / 231، �سرح �أدب �لقا�سي  2/ 374 - 375.

)184) �ملنتقى 5/ 88.
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َعَلْيِه وحُيدثِّه َوإِِن اْشَتدَّ َمَرُضُه َواْحَتاَج إىَِل أمٍة ُمبارشة ُجِعَلْت َمَعُه َحْيُث 
وُز َذلَِك«)185( .  جَيُ

الق�ول الثاين: ذه�ب املالكية إىل التفرقة بني خفيف املرض وش�ديده، 
فمنعوا خفيف املرض من اخلروج، وأجازوه لشديده، بيد أهنم اشرتطوا 
لذلك أن يكون حمتاًجا لالستطباب، أو أن يكون حمتاًجا إىل من يبارش منه 

ما ال يمكن لآلخرين مبارشته)186(. 
القول الثالث: ذهب أبو يوسف من احلنفية إىل أنه ال خيرج السجني املريض 

للعالج خارج السجن )187(. 
األدلة:  

استدل أصحاب القول األول، بام ييل: 
ضه ُربَّام يموت بسببه وهو ليس  1-ألن السجني إذا مل يكن له من  ُيَمرِّ

بمستحقٍّ عليه )188( . 
2-ملح�ظ الفريق األول يف التفرقة بني ذي اخلادم وغريه مبني عىل أن 
اخل�ادم مالزم ملخدومه يف الس�جن، فال حيتاج الس�جني إىل اخلروج، يف 
ح�ني يفتقر الثاين إىل من خيدمه، فيحتاج واحلالة هذه إىل اخلروج؛ إذ ربام 
أفىض عدم خروجه إىل هالكه وزهوق نفس�ه، واملس�تحق عليه بالسجن 

وفاء دينه؛ وليس زهوق نفسه)189(.
)185) �لذخرية 208/8.

)186) �لتاج و�لإكليل5  /49، حا�سية �لد�سوقي  281/3 .
)187) معني �حلكام �ص 198 .

)188) �لعناية 7/ 279.
)189) �لعناية 7/ 279 ،  معني �حلكام �ص 197، �لفتاوى �خلانية2/ 277 ،  �لفتاوى �لبز�زية 5/ 224 .
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ويمك�ن أن يس�تدل ألصحاب القول الث�اين:  بقاعدة: األم�ر إذا ضاق 
اتسع)190(. مراعاة حلاجة السجني عند شدة املرض.

استدل أصحاب القول الثالث بدليل من املعقول: ألن هالكه يف السجن أو يف 
غريه سواء)191(. 

الرتجيح: 
يرتج�ح –واهلل أعل�م– القول األول القائل بجواز خروج الس�جني من 

حبسه للعالج واملداواة إن مل يكن له خادم؛ حفاظا عىل سالمته.
ا توفري طبيب يف كل  والوضع املعمول به غالًبا يف إدارات الس�جون حاليًّ
سجن؛ بحيث يعالج  السجناء املرىض، فإذا عجز الطبيب يف املراكز الصحية 
التي تتبع الس�جون عن تشخيص حالة الس�جني املريض، وتقديم العالج 
املناس�ب له، أو كانت حالة السجني تس�تدعي إجراء فحوصات طبية، أو 
أش�عة بأجه�زة غ�ري متوافرة يف مركز الس�جن، أو حتتاج إىل إج�راء عملية 
جراحية؛ فإنه جيب حتويله إىل املستش�فى وعرضه ع�ىل أطباء متخصصني، 
ويف هذه احلالة تتوىل إدارة الس�جن نقله إىل املستش�فى ويوكل به من يراقبه 
وحيرسه، وبعد احلصول عىل تقرير طبي عن حالته وانتهاء فرتة عالجه يعاد 
إىل الس�جن؛ ألن من�ع الس�جناء من إج�راء الفحوصات الطبي�ة الالزمة، 
واس�تعامل ال�دواء، وإجراء العمليات اجلراحية عن�د احلاجة؛ يرتتب عليه 

رضر، والقاعدة: أن الرضر يزال.
)190)�لأ�سباه و�لنظائر لل�سبكي )1/ 49).

)191) معني �حلكام �ص 198.
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والنظام يف اململكة العربية السعودية -والذي حيكم بالرشيعة- حفظ 
للسجني ضامنات صحية مهمة )192( كام ييل:

1-أنه إذا اكتشفت أي حالة مرضية عادية  فيتم متابعة حالته الصحية 
باستمرار، ويفتح له ملف طبي عن طريق املركز الصحي يف السجن.

2-حق السجني يف الرعاية الصحية الالزمة داخل السجن أو يف املستشفيات 
العامة واخلاصة مع ختصيص أقس�ام خاصة يف بعض املستش�فيات للسجناء 
الذين ال يمكن عالجهم داخل السجون، والسامح للسجناء باخلروج وتلقي 

العالج يف املستشفيات اخلاصة وفق حاالهتم املرضية.
3-ح�ق  الس�جني إن كان مريض�ًا أن يفرج عنه مؤقًت�ا إذا ثبت أنه ال 
يمكن ش�فاء السجني إال بخروجه من الس�جن، أو اإلفراج الدائم عن 
النزي�ل املصاب بمرض ميئوس من ش�فائه، أو هي�دد حياته باخلطر، أو 

يعجزه عجًزا كلًيا، أو هيدد حياته وصحة املخالطني له.
وق�د نصت قواع�د معايري األمم املتح�دة:  إذا ما احتاج الس�جني إىل 
رعاي�ة طبية ال تتوافر يف الس�جن -كاحلاجة إىل إجراء عملية جراحية- 
فيت�م نقله إىل مستش�فى م�دين وحتت احلراس�ة الكافية؛ لتلق�ي الرعاية 

الطبية الالزمة وعىل نفقة الدولة)193(. 
ع�ىل أن�ه جيب توف�ري خدمات طبي�ب مؤه�ل واحد عىل األق�ل، وأن 
تتوافر يف الس�جون مس�تلزمات الع�الج ؛ من أدوي�ة وأدوات وغريها، 

)192) اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 1429-2008 �ل�سعودية ، �ص 30،20.
)193) �لدلي���ل �لإر�س���ادي �ل�سام���ل لأعم���ال موظفي �ملوؤ�س�س���ات �لعقابية يف �لدول �لعربي���ة وفقاً للمعايري 

�لدولي�ة �ص73.
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وإذا احتاج الس�جناء إىل عناية متخصصة ينقلون إىل س�جون متخصصة أو 
إىل مستشفيات مدنية )194(.

المسألة الثالثة: حكم سجن المريض:

 تعّد عقوبة السجن يف الرشيعة اإلسالمية عقوبة تعزيرية، فيحق للقايض 
أن يعاقب هبا أو يرتكها إىل غريها حسبام يغلب عىل ظنه من حتقق فائدهتا، 
وحسب ظروف اجلريمة واملجرم وما يراه القايض مناسًبا يف ذلك )195(.   

وعليه فمسألة حبس املريض مسألة اجتهادية يرجع فيها إىل القايض من خالل 
تقدي�ره ملوجب الس�جن، وخطورة املرض، وإمكان رعاية الس�جني يف س�جنه، 
فمتى ما توفرت الرعاية الصحية الكافية للمريض يف س�جنه، ومل تكن ذا مرض 
خط�ري ق�د يفيض هبا إىل اهلالك لو س�جن؛ جاز س�جنه، وإذا مل يتوفر ذلك يوكل 
هبا القايض من يعاجله وحيفظه دون تركه ُكلّية حتى يعود باإلمكان سجنه )196(. 

أما إذا كان احلبس بس�بب الدين فالفقهاء قد اختلفوا يف جواز حبس املدين 
املريض عىل قولني: 

الق�ول األول: جيوز حبس املدين حتى ل�و كان مريضًا، وبه قال احلنفية 
واملالكية)197(.  

)194) املرجع ال�شابق.
)195) عر����ض كت���اب تطبي���ق العقوبات عل���ى املجرمني واأثرها يف حماي���ة حقوق الإن�شان العقي���د الدكتور علي 
العجريف، العقيد الدكتور نا�شر البقمي، جملة البحوث الأمنية، العدد )39( ربيع الآخر1429ه�،  �ص301.
)196) ينظ���ر: حا�سي���ة �بن عابدي���ن 5/ 378، �ل�سرح �لكبري، للدردير 3/ 281، �لأ�سب���اه و�لنظائر عبد �لرحمن 

ال�شيوطي ، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه� - 1990م، �ص 491، �أحكام �ل�سجن، �أبو غدة 367  .
)197) بدائ���ع ال�شنائ���ع 157/7، �لف���روق 81/4، حا�سي���ة �ب���ن عابدي���ن 5/ 378 ، �لفروق )�أنو�ر �ل���ربوق يف �أنو�ء 

الفروق(، اأحمد بن اإدري�ض ال�شهر بالقرايف ، عامل الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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وذكره النووي خترجيا )198(.
الق�ول الثاين: عدم جواز حبس املري�ض، ويكتفى بتوكيل من يراقبه 

ويالزمه قال به بعض الشافعية )199(.
األدلة:

علل أصحاب القول األول بأن جواز احلبس منعا له من الظلم )200(.
ويمك�ن أن يس�تدل ألصح�اب الق�ول الث�اين:  مل�ا قد يق�ع عليه من 

الرضر؛ إلمكانية موته أو زيادة مرضه إذا فقد من يمرضه ويعتني به.
والراجح: جواز حبسه؛ ملا  فيه حفظ حلقوق الناس.

المسألة الرابعة: رعاية السجينة الحامل: 

حف�ظ النس�ل من مقاص�د الرشيعة املهم�ة؛ ولتحقي�ق ذلك جيب أن 
توف�ر رعاية خاص�ة للس�جينة احلامل تتناس�ب مع وضعه�ا الصحي. 
وتب�دأ الرعاي�ة بامل�رأة احلام�ل من�ذ ظهور عالم�ات احلم�ل عليها من 
خالل إجراء الفحوصات الدورية الالزمة للمرأة احلامل حتى اقرتاب 
الوضع، وتقديم الوجبات التي تتناسب مع حالة احلمل، وتأمني أماكن 
خاص�ة جمهزة بكل ما هو رضوري لرعايتهن قبل الوضع وبعده. وعند 
اق�رتاب الوضع يتم نقلها إىل املستش�فى، وتبقى هب�ا حتى يأذن الطبيب 

)198) ينظر: رو�سة �لطالبني 11/.155
)199) �أ�سن���ى �ملطال���ب يف �س���رح رو�ص �لطالب 2/  188ون�شبه اإلى اأبي عا�شم العبادي  النووي وال�شيوطي. 
رو�س���ة �لطالب���ني 11/ 155، الأ�شب���اه والنظائ���ر، ال�شيوط���ي 491. وق���ال �ل�سربين���ي: ) مثل���ه �ملري����ص 
و�ملخ���درة و�ب���ن �ل�سبي���ل، ف���ال يحب�س���ون كم���ا �عتم���ده �لو�لد - رحم���ه �هلل - و�أفت���ى به، بل ي���وكل بهم 

ليرتددو� ) �لغرر �لبهية يف �سرح �لبهجة �لوردية 3/ .111
)200) ينظر: رو�سة �لطالبني 11/.155
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بخروجها. وحتتفظ األم السجني بمولودها حتى بلوغ سن السنتني، وبعد 
ذلك يسلم ملن له حضانته رشعًا بعد األم. 

وأش�ارت بعض الدراس�ات إىل أنه يف حال وضع األم يف السجن ينبغي 
عدم ذكر ذلك يف شهادة  امليالد )201(.

والنظ�ام يف اململكة العربية الس�عودية -والذي حيك�م بالرشيعة- حفظ 
للم�رأة احلام�ل ضامنات صحي�ة مهمة يف ح�ال التحقيق معه�ا بارتكاهبا 

جريمة أو جناية أو يف حال توقيفها أو سجنها؛ وهي)202( :
* إذا كانت املوقوفة أو املس�جونة حام�اًل فإن املادة رقم )13( من نظام 
الس�جن والتوقيف تنص عىل اآليت: »تعامل املس�جونة أو املوقوفة احلامل 
ابتداًء من ظهور أعراض احلمل عليها معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء 
والتش�غيل حتى متيض مدة أربعني يوًم�ا عىل الوضع، وذلك وفقًا ملا تقرره 

الالئحة التنفيذية«.
* وكذل�ك نصت املادة )14( من النظام نفس�ه عىل أن�ه: »تنقل احلامل 
املس�جونة أو املوقوفة إىل املستش�فى عند اقرتاب الوضع، وتبقى فيه حتى 

تضع محلها ويرصح هلا الطبيب باخلروج منه«.
* كذل�ك نص�ت امل�ادة )15( م�ن النظ�ام نفس�ه ع�ىل اآليت: »يبقى مع 
املس�جونة أو املوقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر س�نتني، فإذا مل ترغب يف 

)201) ينظر: حقوق �لإن�سان �لتعليمية و�ل�سحية يف مرحلة تنفيذ �لعقوبة �ل�سالبة للحرية در��سة تطبيقية 
على �ل�سجن �ملركزي مبحافظة �سنعاء باجلمهورية �ليمنية �ص 135.

؛   http://www.alrafey.com/main/articles.php?action=show&id=2 �ل�سع���ودي،  و�لتوقي���ف  �ل�سج���ن  نظ���ام   (202(
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 1429-2008 �ل�سعودية ،�ص 38.
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بقائه معها، أو بلغ هذا الس�ن؛ س�لم ألبيه أو ملن له حق حضانته رشًعا 
بع�د األم، ف�إن مل يك�ن للطف�ل أب أو أق�ارب يكفلون�ه؛ أودع إحدى 
مؤسس�ات رعاي�ة األطفال، عىل أن ختط�ر األم بم�كان إيداعه، وحتدد 
الالئحة التنفيذية قواعد تيسري رؤية األم للطفل يف أوقات دورية«. وال 
ش�ك أن هذا حيقق الصحة النفسية للسجينة؛ حيث تسكن نفسها بضم 

ولدها هلا حال رغبتها يف ذلك.

المطلب الثاني: 

حق السجين في توفير المعلومات الخاصة بحالته الصحية والعالج

م�ن ح�ق الس�جني: توف�ري املعلوم�ات اخلاص�ة بحالت�ه الصحية 
بتش�خيص امل�رض واملخاط�ر املحتملة، وذل�ك باملف�ردات واللغة 
الت�ي يس�تطيع أن يفهمها. وكذلك توف�ري املعلومات اخلاصة بخطة 

عالجه، وطرق العالج، والفرتة الزمنية املتوقعة للعالج)203(.
ا: اطالع ومعرفة املريض  وذكر بعض األطباء أن من القضايا املهمة جدًّ
بمرضه؛ حيث يعترب املريض الطرف الثاين يف هذه القضية وجيب أال يغفل 
دوره )204(.  وأوضح بعض الرشعيني أن النظرة الرشعية ورأي الرشع يف 
هذا احلق تعترب من أهم حقوق املريض؛ وال سيام البالغني منهم؛ خاصة إذا 

)203) حقوق �ملري�ص بني �لنظرية و�ملمار�سة ، �أ�سامة م�سلم،  موؤمتر �لجتاهات �حلديثة يف �إد�رة �مل�ست�سفيات 
اخلا�شة واحلكومية يف الوطن العربي املنظمة العربية للتنمية الإدارية- م�شر ، 2002،�ص7.

)204) �لدكت���ور ع���ز �لدي���ن �إبر�هي���م رئي����ص ق�س���م �لأور�م، ن���دوة بعن���و�ن »ح���ق �ملري�ص يف معرف���ة مر�سه 
 م���ن �ملنظ���ور �ل�سرعي و�لطب���ي« نظمها م�ست�سف���ى �مللك في�س���ل �لتخ�س�سي ومرك���ز �لأبحاث بجدة .

 http://www.alyaum.com/article/1005104
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كان مرضه مستعصًيا ويزداد سوًءا يوًما بعد يوم، واحتامل وفاته يف أي وقت، 
فيل�زم إخبار املري�ض بخطورة مرضه بأس�لوب حكيم؛ حت�ى تكون هناك 
فرصة للمريض ملراجعة حس�اباته مع اهلل ومع خلقه؛ ال س�يام إذا كانت هذه 
احلسابات حقوًقا مالية وديوًنا ووصايا للغري، عندها ال بد أن خيرب املريض إذا 

توافرت لديه بعض الرشوط الرشعية التي جتعله مؤهاًل لذلك)205(.

المطلب الثالث: 

حق السجين في خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بحالته الصحية

 من حق السجني: احلفاظ عىل خصوصية املعلومات املتعلقة بحالته 
الصحي�ة، وع�دم اط�الع أي ط�رف ثال�ث خ�ارج الفري�ق الطبي إال 

بموافقته، أو يف إطار ما يلزم به القانون)206(.
والرشيع�ة تعترب املحافظة عىل األسار واجًب�ا دينًيا وأخالقًيا خاصة 
إذا تعل�ق األمر بأع�امل الغري، فالرسي�ة املهنية  أمر له اعتب�اره وقيمته، 
فالرشيعة اإلسالمية تعترب املهن أمانة، عن أيب ذر قال: قلت: يا رسول 
اهلل، أال تس�تعملني؟ قال: فرضب بيده عىل منكبي ثم قال: »يا أبا ذر، 
إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها 

بحقها، وأدى الذي عليه فيها« )207( .  
)205) �ل�سيخ هاين �لرفاعي ندوة بعنو�ن »حق �ملري�ص يف معرفة مر�سه من �ملنظور �ل�سرعي و�لطبي« نظمها 
 http://www.alyaum.com/article/1005104. م�ست�سفى �مللك في�سل �لتخ�س�سي ومركز �لأبحاث بجدة

)206) حقوق �ملري�ص بني �لنظرية و�ملمار�سة �ص8.
)207) �سحيح م�سلم ، كتاب �لإمارة ، باب كر�هة �لإمارة بغري �سرورة ، ح 1825.
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ومل يرد يف الرشيعة اإلسالمية حتديد لنطاق س املريض املنهي عن 
إذاعت�ه؛ لك�ن ابن أيب صبيع�ة حدده بأنه كل ما ال ينط�ق به خارًجا، 
تِي أعاينها يفِ أوقات عالج املرىض َأو أسمعها يفِ غري  أما األش�ياء الَّ
َأْوَق�ات عالجه�م يفِ ت�رصف النَّاس من األش�ياء الَّتِ�ي الَ ينطق هبا 

خاِرجا َفأمسك عنها وأرى َأن أمثاهلا الَ ينطق به )208(. 
وهو يعني أن ما وصل إىل علم الطبيب وفهمه، وتقيض األعراف 

بسرته يف الزمان واملكان، س ال جيوز إفشاؤه )209( .
  وأوض�ح عمي�د كلية الرشيع�ة باألزهر أن الت�زام الطبيب بحفظ 
أسار مريضه،  أمر تؤكده كل الرشائع والقوانني واألعراف املهنية؛ 
لذلك   جيب معاقبة كل من   يس�تهني بذلك ؛ لكن هناك حاالت   جيب 
فيها كش�ف س املري�ض عندما   يكون املري�ض مصاًبا بمرض خطر 
ومع�د؛ مثل: مرض نقص املناعة املكتس�بة  » اإليدز «،  وأراد املريض 
أن   خيفي   هذا املرض عن املحيطني به وعن املؤسسات الطبية يف   بالده 
م�ا   يعرض حياة اآلخري�ن للخطر ،  هنا   يكون من واجب الطبيب أو 
املركز الذي   اكتش�ف املرض كش�ف حالة املري�ض لألجهزة الطبية 
املس�ؤولة؛ لتحقي�ق هدف�ني :  األول: محاي�ة املريض نفس�ه، وتوفري 
الرعاية الصحية التي   حيتاجها .  والثاين:   محاية املحيطني به واملخالطني 

)208) عيون الأنباء يف طبقات الأطباء �ض45.
)209) دور �لأخالقيات �لطبية  يف حماية حقوق �ملري�ص من خالل �للتز�م بال�سو�بط �ل�سرعية ، �ملجلة 
�لعاملي���ة للت�سوي���ق �لإ�سالم���ي ، �لهيئ���ة �لعاملي���ة للت�سوي���ق �لإ�سالمي بلن���دن بريطاني���ا ، �سامية حلول 

و�آخرون، مج4، ع 3، 2015، 47.
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ل�ه من العدوى.   فاإلب�الغ   عن مريض اإليدز يف   ه�ذه احلالة   يؤدي   إىل 
جلب مصلحة للمريض،   ودرء مفس�دة ع�ن املجتمع،   وهذا ما هتدف 

إليه أحكام الرشيعة اإلسالمية  )210(.                                                                                  

المطلب الرابع: حق السجين في المعاملة الحسنة

من حق الس�جني: معاملته باالحرتام إلنس�انيته كمريض، واحرتام 
قيم�ه ومبادئ�ه، فتحف�ظ ل�ه كرامت�ه. ومن احرتام ش�خصية الس�جني 
املريض: اس�تعامل اسمه الشخيص املوجود يف األوراق الرسمية وعدم 
إعطائه أي تعريف آخر )211( . ومما يتعلق باحرتام السجني املريض أخذ 
إذن�ه يف أمور عالجه ونحوه، وه�و املبدأ الرشعي )النية( أو )القصد(، 
وع�ىل مجي�ع العاملني يف احلق�ل الطبي توجي�ه كل اهتاممهم وقصدهم 
ملصلحة املريض. واملريض وحده هو الذي يملك قرار نفس�ه، يف حني 
ال يمل�ك اآلخ�رون ح�ق تقرير مصريه خوًف�ا من التأث�ر باالعتبارات 
الشخصية يف اختاذ القرار؛ ولذلك جيب أن تتم مجيع اإلجراءات الطبية 
بموافق�ة املري�ض الس�جني، وال يس�مح ب�أي تدخل طب�ي عليه دون 
موافقته إال يف حال عدم أهليته القانونية أو الرشعية ألخذ املوافقة منه. 
واعتامًدا عىل القاعدة الرشعية يعترب اإلذن من حقوق املريض األساسية 

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/supplements/ ،210)حق���وق �ملري����ص يف �لإ�س���الم ، �خللي���ج(
page/19e7c0dd-83d1-40c6-8a86-263a7aa2bc0b#sthash.eXd1nlbt.dpuf

)211) حق���وق �ملري����ص بني �لنظرية و�ملمار�سة �ص9 ، وثيقة حق���وق وم�شوؤوليات املر�شى، البوابة الإلكرتونية 
http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/ �ل�سعودي���ة،  �لعربي���ة  باململك���ة  �ل�سح���ة  ل���وز�رة 

،EducationalContent/HealthInstructions/Pages/001.aspx
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يف أي ع�الج طب�ي أو جراحي، وال جيوز ألحد أن يترصف يف ملك 
غريه إال بإذن�ه)212(. ويف هذا يقول القرايف يف الفرق الثاين والثالثني 
ب�ني قاعدة اإلذن العام من قب�ل صاحب الرشع يف الترصفات وإذن 
املالك اآلدمي يف الترصفات يف أن األول ال يس�قط الضامن، والثاين 
يسقطه. وس الفرق هو: أن اهلل تعاىل تفضل عىل عباده فجعل ما هو 
حق هلم بتس�ويغه ومتلك�ه وتفضله ال ينقل امللك في�ه إال برضاهم، 
وال يص�ح اإلبراء منه إال بإس�قاطهم؛ ولذلك ال يس�قط الضامن يف 
إتالفه إال بإذهنم يف إتالفه، أو باإلذن يف مبارشته عىل س�بيل األمانة 
)213(. كام أن من حق الس�جني املريض: التعبري ش�فاهة أو كتابةً عن 

تقييمه للخدمة الصحية املقدمة له )214(.

المطلب الخامس: 

حق السجين في عدم إجراء تجارب أو بحوث طبية عليه  

البح�وث العلمي�ة الطبي�ة التجريبي�ة ع�ىل اإلنس�ان، والعمليات 
اجلراحي�ة التجريبي�ة املغاي�رة للمامرس�ة والعرف الطب�ي، ال بد من 
إحاطتها بس�ياج متني من احلامي�ة الرشعية والقانوني�ة واألخالقية، 
فإن محاية اجلس�م البرشي هي محاية رشعية، يقرها الفقه اإلس�المي 

)212) دور �لأخالقيات �لطبية  يف حماية حقوق �ملري�ص من خالل �للتز�م بال�سو�بط �ل�سرعية  �ص57-56.
)213) �أنو�ر �لربوق يف �أنو�ع �لفروق، �أحمد بن �إدري�ص �لقر�يف، عامل �لكتب: د.ط: د.ت ،195/1. 

)214) حقوق �ملري�ص بني �لنظرية و�ملمار�سة �ص9 ، وثيقة حقوق وم�شوؤوليات املر�شى، البوابة الإلكرتونية 
http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/ �ل�سعودي���ة،  �لعربي���ة  باململك���ة  �ل�سح���ة  ل���وز�رة 

،EducationalContent/HealthInstructions/Pages/001.aspx
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من�ذ مخس�ة ع�رش قرًن�ا، وم�ن دون من�ازع، يف نط�اق م�ن احلق�وق 
والضامن�ات واملب�ادئ الرشعي�ة واألخالقية جي�ب أال تتعداه�ا الثورة 
الطبي�ة والبيولوجي�ة  احلديث�ة. والرشيعة اإلس�المية الغ�راء تعد أول 
ترشي�ع يف العامل، حييط اجلس�م الب�رشي ‘بأعضائه وأنس�جته وخالياه 
ومش�تقاته ومنتجات�ه البرشي�ة’ باحلامية الرشعية، مما يضم�ن له احلرمة 
واحلف�ظ والكرام�ة اآلدمي�ة، وع�دم االعت�داء أو اإلهان�ة، وحتري�م 
العب�ث، أو التالعب بجس�ده أو جثته)215(. فإذا كان�ت هذه التجارب 
ترض بالس�جني فبالنظ�ر إىل مقاصد الرشع نخل�ص إىل حتريم مثل هذه 
التجارب؛ ألن الرشيعة جاءت لدرء املفاسد، ويف إجراء هذه التجارب 
مفاس�د تق�ع عىل الس�جناء؛ فل�ذا حترم لدفع املفاس�د الت�ي ترتتب عىل 
إجرائه�ا. كام أن املصلح�ة املرتتبة عىل نتائج التج�ارب مصالح مظنونة 
وقد تكون معدومة، ويف املقابل  مصلحة  املحافظة عىل جسم وأعضاء 
الس�جني مصلحة متيقن�ة وحقيقي�ة؛ وباملوازن�ة بني املصلحت�ني  نقدم 
املصلح�ة املتيقنة عىل املصلحة املظنونة، فيح�رم إجراء التجارب الطبية 

عىل السجني. 
وإذا كان�ت هذه األبحاث والتجارب ال ترض بالس�جني، وال يرتتب 
عليه�ا أي رضر بدين، أو نف�يس، وال يلحق هبا إهانة لكرامة الس�جني 
اإلنسانية، فتجوز برشط موافقة السجني احلرة، وبدون أي اشرتاطات، 

)215) �حل���دود �ل�سرعي���ة و�لأخالقي���ة للتجارب �لطبية عل���ى �لإن�سان يف �لفقه �لإ�سالم���ي، ع458،�سو�ل1424، 
.http://islammemo.cc/print.aspx?id=3876



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية 88

حقوق السجناء الصحية من منظور شرعي في ضوء مقاصد الشريعة 

وأن يكون السجني يف حالة عقلية ونفسية صحية.  
وق�د تم عقد عدة اتفاقيات من ش�أهنا ضبط األخالقيات املتعلقة 
بمهن�ة الطب؛ وال س�يام بحوث الطب اإلحيائ�ي املتضمنة حلاالت 
الدراس�ة البرشي�ة التي يصدره�ا جملس املنظ�امت الدولي�ة للعلوم 
الطبية. وتم اإلعالن عن االتفاقية الدولية األوىل بش�أن آداب املهنة 
يف جم�ال البحوث الطبية، أو ما يع�رف بمجموعة قواعد نورمربج، 
يف س�نة 1947م عقب حماكمة األطباء الذين قاموا بتجارب مروعة 
عىل السجناء واملعتقلني بدون موافقتهم خالل احلرب العاملية الثانية 
)216( . وأق�رت اجلمعي�ة العام�ة يف س�نة 1966م االتفاقي�ة الدولية 

للحقوق املدنية والسياس�ية. وتنص املادة السابعة من االتفاقية عىل 
ع�دم تعرض أي ش�خص للتعذيب، أو املعامل�ة أو العقاب القايس 
أو غري اإلنس�اين أو املهني، وبصفة خاصة عدم خضوع أي شخص 

للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته احلرة )217(. 

)216) دور �لأخالقيات �لطبية  يف حماية حقوق �ملري�ص من خالل �للتز�م بال�سو�بط �ل�سرعية  �ص48.
)217) املرجع ال�شابق، �ض49.



1289

 ابتسام بالقاسم عايض القرني

مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439ه�  مجلة فصلية علمية محكَّ

الخاتمــــــة

احلمد هلل رب العاملني، الذي وفقني وأعانني عىل إمتام هذا البحث املتواضع، 
وبعد الفراغ من البحث أخلص أهم نتائجه وتوصياته عىل النحو اآليت:

: النتائج: أوالاً

1-الشارع يعترب الس�جن عقوبة إصالحية؛ لذا فإن الرشيعة اإلسالمية 
مل تتوسع يف موجبات السجن كام هو يف القانون. 

2-أق�رت الرشيع�ة اإلس�المية واألنظمة واللوائ�ح يف اململكة التي حتكم 
بالرشيعة أن للسجني حقوقًا صحية.

3-لتهيئة البيئة الصحية املناس�بة للسجني ينبغي حتقيق معايري اجلودة يف 
املبنى الصحي للس�جن، والرعاية الصحية الوقائية للس�جني، ورعاية حق 

السجني يف أن ينال ما يكفيه مما حيفظ له حياته من الغذاء واللباس.
4-حرم�ت الرشيعة تعريض الس�جني ألي ش�كل من أش�كال اإليذاء 

اللفظي والبدين والنفيس.
5-ينبغ�ي حتقيق معاي�ري اجلودة يف اخلدم�ة الصحية العالجي�ة )البدنية 

والنفسية( املقدمة للسجني.
6-إذا عج�زت املراك�ز الصحي�ة الت�ي تتب�ع الس�جون عن تش�خيص حالة 
الس�جني املريض، أو كانت حالة السجني تس�تدعي إجراء فحوصات طبية أو 
أشعة بأجهزة غري متوافرة يف مركز السجن، أو حتتاج إىل إجراء عملية جراحية؛ 
فإنه جيب حتويله إىل املستشفى وعرضه عىل طبيب متخصص؛ ألن منع السجناء 

من ذلك عند احلاجة يرتتب عليه رضر والقاعدة: أن الرضر يزال.
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حقوق السجناء الصحية من منظور شرعي في ضوء مقاصد الشريعة 

7-جيب توفر رعاية خاصة للسجينة احلامل تتناسب مع وضعها الصحي.
8-م�ن حق الس�جني: توف�ري املعلوم�ات اخلاص�ة بحالت�ه الصحية 
وعالجه، واحلفاظ عىل خصوصية املعلومات املتعلقة بحالته الصحية، 

وعدم إجراء جتارب أو بحوث طبية عليه.
ا: التوصيات:  ثانياً

1-جتهي�ز مستش�فى خ�اص باملرىض النفس�يني الذين ُحك�م عليهم 
بعقوبة السجن لفرتات قد تطول أو تقرص، ويكون حتت إرشاف وزارة 

الداخلية ووزارة الصحة؛ كام هو معمول به يف الدول املتقدّمة.
2-عقد دورات صحية للس�جناء والسجينات يقدمها أطباء وطبيبات 
وأخصائي�ون وأخصائي�ات تغذي�ة وأخصائيون وأخصائي�ات يف املجال 
النفيس ومتخصصون ومتخصصات يف املجال الرشعي؛ لتوعية السجناء 
والس�جينات، ورفع مستوى الوعي لدهيم  يف هذه اجلوانب؛ مثل: الغذاء 

الصحي- الصحة النفسية –  اإليامن بالقضاء والقدر، وغريها. 
3-طباع�ة كتاب أو دليل يوضح حقوق الس�جني من مجي�ع اجلوانب، 

ويوزع عىل السجناء والسجينات؛ لنرش الثقافة احلقوقية.
4-اس�تكامل اجلوانب األخرى للحقوق يف ض�وء مقاصد الرشيعة، 

مثل: احلقوق التعليمية وغريها.
هذا ما يرس اهلل يل مجعه وتدوينه حول هذا البحث، فام كان فيه من توفيق 
وصواب فمن اهلل وحده، وهو أهل الثناء واملجد، وما كان فيه من خلل أو 

تقصري فمن نفيس والشيطان وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه. 




