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القرآنية  المعالجة  عن  وكشف  وحديثًا،  قديمًا  ق  الرِّ ظاهرة  البحث  هذا  تناول 
مشروعيته،  ومدى  وأسبابه،  الرق  مفهوم  فبَّين  الخطيرة،  اإلنسانية  الظاهرة  لهذه 
وأهلية الرقيق، وتوسع في الحديث عن معالم اإلسالم في التعامل مع الرقيق، التي 
إليه الضرورة في أحوال؛  الرق حالة عارضة، قد تدعو  تؤكد كرامته اإلنسانية، وأن 
حصرها اإلسالم في أسرى الحرب في حالة مخصوصة؛ عندما يحقق مصلحة آنية، 
ويكون طريقًا لالنتقال من الضياع والتشرد إلى الحفظ والصون بما يحقق له الرحمة 

والرعاية والحماية والتعليم واإلعداد، ويفتح أمامه أبواب التحرر.)))

وكشفت الدراسة قاعدة قرآنية تضبط العالقة بين األقوياء والضعفاء في حدود 
العبودية الكاملة هلل تعالى؛ فال يخرج القوي عن كونه عبدًا هلل مهما أوتي من النفوذ، 
الذي  اهلل  تمكين  يستغل  فال  عبوديته هلل،  بإعالن  العملي  اإلقرار  مسؤولية  ويتحمل 
آدميته  عن  الضعيف  ينزل  وال  اهلل،  دون  من  لي  عبادًا  كونوا  للناس  ليقول  به  ابتاله 

وكرامته اإلنسانية التي تأبى أن تجعل منه عبدًا لغير اهلل. 

الدولي  والقانون  اإلسالمي  التشريع  بين  إجمالية  مقارنة  البحث  أجرى  كما 
اإلنساني المعاصر، وكشف عن خصائص التشريع اإلسالمي في هذا المجال.

وأصول  الدعوة  كلية  العالمية،  اإلسالمية  العلوم  جامعة  القرآن،  وعلوم  التفسير  في  مشارك  أستاذ   )*(
الدين، قسم أصول الدين، عمان/األردن.
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مقدمة

كرامة  به  فأبان  له عوجا،  يجعل  ولم  الكتاب  عبده  أنزل على  الذي  الحمد هلل 
 ﴿ فقال:  اإلنسان 
النبيِّ  على  والسالم  والصالة   ]70 ]اإلسراء:   ﴾
األميِّ الذي هدى اهلل تعالى به الَخْلَق إلى طريق الحق، فأخرجهم من الظلمات إلى 
النور، وأقامهم على المحجة البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك، وعلى آله وصحبه ومن 

اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

ق واحدة من القضايا القرآنية التي كثر فيها القول بين مهاجم ومدافع،  فإن الرِّ
المهاجم فإما خبيث ماكر، وإما مقلد متعصب، كالهما ال يعرف للحق سبياًل،  أما 
قد سلطوا األضواء على ظاهر االسم، وألحقوه بما تعارف عليه الناس في غير نظام 
حقيقته،  حيث  من  اإلسالم  ظل  في  الحال  عليه  عما  تغافلوا  أو  وغَفلوا  اإلسالم، 
العثرة،  يطلبون  ولكنهم  الهتدوا،  ذلك  أرادوا  ولو  إليه،  يؤول  وما  منه،  والحكمة 
ونبي  اإلسالم  صورة  ليشوهوا  حقدهم،  سموم  ينفثون  منها  التي  الثغرة  ويفتعلون 
اإلسالم، وهو ملسو هيلع هللا ىلص أرحم َمْن عرفته األرض بأهل األرض، وأحكم من أرسى للناس 
معالم الهدى وقواعد العدل، وَرَفَع الظلم وسعى في تحقيق كرامة اإلنسان، بمنهج 

عدل ال إفراط فيه وال تفريط.

الكثير منهم عن محاسن اإلسالم وجميل مقاصده في  أبان  المدافع فقد  وأما 
معالجة قضية الرق، بين ُمِقلٍّ ومكثر، ومسهب وموجز، وال أقول إنني اطلعت على 
كل ما كتبوا، ولكن الكثير منهم قد أزال الغاشية عن القضية، أو بعض جوانبها، يهتدي 
به من كان غرضه معرفة الحق، وأكثرهم حصر حديثه عن ذات الرق، دون التعرض 
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لما في معناه، أو ما هو أشد منه، وبعضهم نحا بالحديث منحى آخر، جارى به القانون 
الدوليَّ المعاصَر وجعله مقياسًا للحكم على شريعة السماء، وحمل القرآن رأيًا من 
َي معرفة أحكام اإلسالم  عنده ليس له دليل من كتاب وال سنة، ولم يكلف نفسه َتَقصِّ
المسلمين  بعض  ممارسة  في  السلبي  الجانب  إلى  وأشار  وتطبيقاته،  نصوصه  من 
الشريعة لخروجهم عن منهج اإلسالم)))، كما نجد غرض  يمثلون صورة  الذين ال 
كثير ممن طرق الموضوع الدفاع عن اإلسالم دون التعرض لكشف عيوب الخصوم 

التي لو نظروا إليها لنكسوا رؤوسهم، وانقطعت حجتهم.

المستضعفين في غياب  إليه حال  تؤول  الذي  السلبي  الجانب  كما غَفلوا عن 
بينها  ومن  المعضالت،  أكبر  به  تواجه  ما  الحكمة  من  تملك  التي  السماء،  شريعة 
معالجة الكوارث اإلنسانية بما ينقذ اإلنسان من الضياع لترتقي به إلى أعلى درجات 

اإلنسانية.

غات اختيار ظاهرة الرق للدراسة: مسوِّ
كانت الدوافع الختيار هذه الظاهرة عدة مسوغات منها:

وكان  قديمًا،  الشعوب  بين  الرق  وجد  فقد  حديثة؛  قديمة  الظاهرة  هذه  أن   )(
سائدًا عند المصريين والبابليين والفرس والروم والهنود واليونانيين والعرب 
الغرب  اليهودية والنصرانية، وظلَّ ساريًا عند  ته  الشعوب، وأقرَّ وغيرهم من 
إذ  كذلك،  حديثة  ظاهرة  وهي  الميالدي)2)،  عشر  الثامن  القرن  أواخر  حتى 
تعاني  التي  الشعوب  بين  ما  العالم،  بلدان  في  منتشرة  الرقيق  تجارة  تزال  ال 

إبراهيم  مصطفى  د.  بعدها،  وما  )ص49(  القرآن  في  وتجفيفه  والجواري  العبيد  مستنقع  انظر:   (((
الزلمي.

في  وتجفيفه  والجواري  العبيد  لمحمد رشيد رضا، ومستنقع  المحمدي )ص327(:  الوحي  انظر:   (2(
القرآن )ص5)-8)(، د. مصطفى إبراهيم الزلمي.
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والعراق  أوروبا  الالتينية وشرق  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  في  الشديد  الفقر  من 
والمغرب، إلى دول غنية كدول غرب أوروبا والخليج العربي، تعززها شبكة 
دولية منظمة تنظيمًا دقيقًا، على اتصال بالعالم األوروبي لتسهيل تجارة الرقيق 
وترحيل المستَرقين إلى مستِرقِّيهم. باإلضافة إلى وجود حاالت من الرق في 
واإلقليمية،  الدولية  اإلنسان  حقوق  منظمات  إليها  نوهت  بإفريقيا،  أماكن 
لحقوق  الدولية  والمنظمة  988)م،  سنة  الدولية  العفو  منظمة  وبخاصة 

اإلنسان بالقاهرة))).

كما نجد العديد من دول العالم تزخر اليوم بما يسمى الرقيق األبيض، حتى   )2

أصبحت ظاهرة تهدد األمن واالستقرار، وتستغل الفقراء والمنكوبين بأبشع 

الشرائع  به  تنادي  ما  كل  متخطية  اإلنسانية،  مع  تتنافى  التي  الوحشية  صور 

السماوية والقوانين الدولية المعاصرة من حقوق اإلنسان. 

استناد بعض المسلمين في استرقاق األحرار -وبخاصة النساء- إلى ما جاءت   )3

ة على إباحة ملك اليمين، وتجاهل نصوص تحرم  به النصوص الشرعية الدالَّ

ذلك، مع سوء فهم لمقاصد الشريعة اإلسالمية وضوابطها.

وهي حديثة كذلك من حيث جعلها واحدة من أهداف الهجوم على اإلسالم؛   )4

بغية الطعن فيه، واختالق مثالب له، مدعين أنهم أرقى حاالً وأنزه نفسًا، وأبعد 

عن الظلم وتوخي العدل، وأكثر حرصًا على حرية اإلنسان، وتأمين حقوقه، 

مما يدعو إلى ضرورة بيان صورة الرق في اإلسالم على حقيقتها وما فيها من 

تعامل ال ترقى إليه قوانين البشر.

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي: تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، حقوق اإلنسان في اإلسالم،   (((
إعداد األستاذ طاهر أحمد موالنا جمل الليل عضو جزر القمر، العدد )3)( )ص4)3(، على موقع 

.http://www.ahlalhdeeth.com
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عنه  فالحديث  اإلنسان؛  مع  التعامل  في  واقعهم  عن  الكشف  يلزم  وكذلك   )5
التمييز  الرق، وهو  فيما هو شر من  قد وقعوا  الذين  للرد على هؤالء  وسيلة 
العنصري والتسلُّط الهمجي، الذي أفسد الحياة اإلنسانية رغم ما وصلت إليه 
م مادي، حتى إن أكثر شعوب العالم اليوم تعاني الويالت والنكبات؛  من تقدُّ
ماديًا  المتقدمة  والدول  والصهيونية  الصليبية  تمارسها  التي  العنصرية  نتيجة 
ونه العالم الثالث، وُتجاه شعوبها في الداخل، وهم يرتكبون من  ُتجاه ما ُيَسمُّ
الممارسات ما فيه عدوان صارخ على كرامة اإلنسان وضروراته األساسية، 
وإن كانوا يتظاهرون بأقنعة تلبس ثوبًا من التباكي على حقوق اإلنسان وغيرًة 
لحقوقه،  ومصادرة  لحرماته  االنتهاك  أبشع صور  ترتكب  وهي  حريته،  على 

وتتركه فريسة ونهبًا ألصحاب المطامع دون حسيب أو رقيب.
ده  ولما فيه من الكشف عن جانب من اإلعجاز التشريعي القرآني لَسْبِقه، وتفرُّ  )6
من  كان  ما  مخالفًا  الحرية،  وفطرته  اإلنسان  حق  في  األصل  أن  تقرير  في 
ومقننيه  ومفكريه  وعباقرته  كله  العالم  فالسفة  بين  عليها  المتفق  الُمَسلَّمات 
ق من األمور التي تستدعيها الفطرة))). ولتفرده في  وأحباره ورهبانه على أن الرِّ
حل مشكلة إنسانية خطيرة بطريقة متميزة تجمع بين أمور ظاهرها التعارض 
يدقُّ َفْهُم التوفيق بينها، ولكنها حين تتجلى حقيقتها تكشف عن تشريع يعجز 

البشر عن مجاراته، وتظهر ضآلة المحاوالت البشرية إزاءه.
وألهمية هذا الموضوع وذلك بإظهاره على صورته الحقيقية التي تتجلى بها   )7
اإلنسان،  قواعد حقوق  وإرساء  الضعفاء  رعاية  في  اإلسالم ورحمته  حكمة 
للتسلط  ال  والرحمة  والضبط  للحماية  وسيلة  اإلسالم  في  القوة  أن  وبيان 

والقهر واالستبداد. 

انظر: عباس: د. فضل حسن، وسناء فضل، إعجاز القرآن الكريم )ص4)3).  (((
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النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  ضوء  في  الحقيقية  صورته  بيان  على  الحرص   )8
المطهرة، بوصفها شارحة وموضحة ألحكام القرآن العظيم ومقاصده، والردُّ 
على من يحتكم إلى القوانين الوضعية ليقرر من خاللها حكم القرآن فيحمله 
ما ال يحتمل، ظنًا منه أنه يخدم القرآن وينزهه عما ال تسيغه العقلية المعاصرة، 

غافاًل تقديم القرآن على غيره، وجعله حكمًا ال محكومًا عليه. 

وتوخيًا لتحقيق هذا البحث ألغراضه اشتمل على المباحث التالية:

ق في اللغة واالصطالح واالستعمال القرآني. مفهوم الرِّ  )(

ق ومدى مشروعيته. أسباب الرِّ  )2

ق بين اإلسالم وخصومه. أهلية الرِّ  )3

معالم اإلسالم في التعامل مع الرقيق.  )4

مقارنات مع القانون الدولي المعاصر.  )5

ظاهرة الرقيق األبيض.  )6

الخاتمة.  )7



(((

المبحث األول
مفهوم الرق في اللغة واالصطالح واالستعمال القرآني

الرق في اللغة واالصطالح:
َقُة  والرِّ والثَِّخيِن،  الغليِظ  نقيُض  وهو  رقيق،  فهو  ًة،  ِرقَّ َيِرقُّ  َرقَّ  مادة  من  ق  الرِّ
الجوانب،  باعتبار  قة  والدِّ العمق،  باعتبار  الرقة  ولكن  الدقة  وُتقابل  الِغَلِظ)))،  ِضدُّ 
ها الَجْفوة والقسوة)2)، والرق  فاقة، وفي النفس ُتضادُّ ها الصَّ والرقة في األجسام ُتضادُّ
بالكسر: الِمْلُك والعبودية... واسترقَّ المملوَك: أدخله في الرق... وَرقَّ فالن أي: 

َي العبيُد رقيقًا ألنهم َيِرقُّون لمالكهم، وَيِذلُّون ويخضعون)3). صار عبدًا... وُسمِّ

وأما في االصطالح عند علماء المسلمين فهو ال يخرج عن معناه اللغوي فهو 
فه بعض الفقهاء بأنه: »َعْجٌز ُحْكمي يقوم  كون اإلنسان مملوكًا إلنسان آخَر)4)، وَعرَّ
فه آخرون بأنه: »عجز شرعي مانع للواليات من القضاء  باإلنسان سببه الكفر«)5)، وَعرَّ
والشهادات وغيرها«)6). ومن صور هذا العجِز الحكمي: التملك، وإبراُم العقود إال 

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور األنصاري اإلفريقى )المتوفى: ))7ـه(،   (((
لسان العرب، مادة: رقق )0)/)2)-24)). 

في  المفردات  502ـه(،  )المتوفى:  األصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو   (2(
غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دمشق - بيروت، دار القلم، الدار الشامية، 2)4)ـه 

)الطبعة األولى( )ص)36).
ابن منظور: لسان العرب، مادة: رقق )0)/)2)-24)).  (3(

الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة الخامسة 427)ـه   (4(
2006م )2/23)).

الفرضي: الشيخ إبراهيم بن عبد اهلل: العذب الفائض في شرح عمدة الفارض )ج)( )ص23).  (5(
النووي: روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي: )ج6( )ص62)).  (6(
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باعتباره وكياًل عن سيد. والمراد بالعجز الحكمي أو الشرعي أنه ُحكم عليه بالعجز 
منعًا له من التصرف الكامل، وإن كان قادرًا عليه))). ويمكن أن يضاف إلى التعريف 
قْيَد َوْصفي ُيبرز الحال التي ُتَميز بها عن غيره ممن يحجر عليه أو يمنع من التصرف 

لمرض ونحوه، وهو قابليُة البيع والشراء، فنقول: عجز حكمي يقوم باإلنسان سبُبه 
الكفُر يمنعه من الوالياِت، ويجعُله قاباًل للبيع والشراء.

قُّ في االستعمال القرآني: الرِّ
جاء التعبير عن هذا المصطلح في القرآن الكريم بعدة ألفاظ منها:

 ﴾ العبد المملوك في قوله تعالى: ﴿  )(
]النحل: 75[ وذلك أنه ثبت عليه حقُّ التملك لغيره، »ووصف العبد بالمملوكية 

للتمييز عن الحر الشتراكهما في كونهما عبيدًا هلل تعالى، ... كما وصفه بعدم 
ف في الجملة«)2). القدرة لتمييزه عن المكاتب والمأذون اللذين لهما تصرُّ

الطاعة  باعتبار  وذلك  لألنثى،  واألمة  للذَكر،  فالعبد  واألمة،  العبد  ومنها   )2
واالنقياد للسيد، قال تعالى: ﴿

معنى  وُيحمل   .]32 ]النور:   ﴾
كان  إذا  التسمية  هذه  عن  والنهي  للسيد،  الطاعة  فيه  تشرع  ما  على  العبودية 

ُيقصد بها االنتقاُص، وقد حملها ابن حجر على كراهة التنزيه)3).

المطبعة  306)هـ  األولى،  الطبعة  التعريفات،  محمد،  بن  علي  الشريف  السيد  الجرجاني:  انظر:   (((
الخيرية المنشأة بجمالية مصر، الناشر دار الكتب العلمية، طهران )ص49).

األلوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،   (2(
إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان: )4)/95)( بتصرف يسير.

الدولية  األفكار  بيت  طبعة  البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح  حجر،  بن  أحمد  العسقالني:   (3(
)ص286)).



((3

ومنها الرقاب، والرقبة والرقاب للجمع، والرقبة للمفرد أو للجنس، كما في قوله   )3
»وخصت   ،](3 ]البلد:   ﴾ ﴿ وقوله:   ]60 ]التوبة:   ﴾ ﴿ تعالى: 
الرقبة بالذكر ألن ملك السيد للرقيق كالُغلِّ في رقبته، فهو محتبس به كما تحبس 
ُة بالحبل في عنقها، فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الُغلِّ الذي كان في رقبته«))). الدابَّ

﴾ ]المؤمنون: 6[،  ومنها ِمْلك اليمين، قال تعالى: ﴿  )4
﴾ ]النحل: )7[، وقال:   وقال: ﴿

﴾ ]النساء: 36[، وقال: ﴿ ﴿
﴾ ﴾ ]النساء: 25[، قال القرطبي في تفسير اآلية: »﴿
وللمملوكة  فتى،  للمملوك:  تقول  والعرب  فتاة.  جمع  وهي  المملوكات،  أي 
ليقل:  ولكن  وأمتي،  عبدي  أحدكم  يقولن  )ال  الصحيح:  الحديث  وفي  فتاة. 
قال  كلمتين،  من  مركب  قرآني  مصطلح  اليمين  وِمْلُك   ،(3( وفتاتي()2)«  فتاي 
الراغب: »وُخصَّ ِمْلُك العبيد في القرآن باليمين«)4) وقال: »َمَلك من الَمِلِك: 
فيه  ف  المتصرَّ الشيء  »ضبط  عن  به  وُيَعبَُّر  والنهي«)5)،  باألمر  ف  المتصرِّ هو 
بالحكم«)6) وُنسب إلى اليمين، وهي في األصل الجارحة، ألنها أشرف وأمكن 

في التصرف)7). 

الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )4/)49).  (((
صحيح البخاري، كتاب العتق باب كراهة التطاول على الرقيق حديث رقم )2552(، صحيح مسلم،   (2(
كتاب األلفاظ من األدب وغيرها، باب حكم إطالق لفظ العبد واألمة والمولى والسيد، حديث رقم 

.(2249(
القرطبي: الجامع ألحكام القرآن )39/5)-40)).  (3(

المفردات: )775).  (4(

المفردات: )774).  (5(

المفردات: )775).  (6(
انظر: المفردات: )893).  (7(



((4

ومنها الفتى للذكر والفتاة لألنثى كما مرَّ آنفًا.  )5

وهذه المعاني تجتمع في أن الرقيق أصبح محكومًا عليه بِمْلِك الغير له، ليس 
الترقق  إلى  مضطرًا  سيده،  لمصلحة  ُمْرَتَهنًا  أصبح  بل  االنفرادي،  التصرف  حق  له 

والتذلل والطاعة له.



((5

المبحث الثاني
األدلة على مشروعية الرق وأسبابه

تمهيد: 
األصل في اإلنسان الحرية، وكان وقوع الرق في التاريخ البشري خروجًا عن 
هذه القاعدة، وكان ألحوال عارضة وقعت؛ نتيجًة لكثير من التقلبات التي تعرض لها 
اإلنسان من حروب، سواء كانت عادلة أو ظالمة، أو كوارث طبيعية، أو عدوان من 
اإلنسان على اإلنسان، أو استغالل لحالة ضعف يمر بها. وإذا نظرنا في أسباب الرق 
في البيئات التي ظهرت فيها فهي صور من الظلم المباشر، كبيع الحر أو قهر إنسان 
للتغلب عليه أو استغالل حالة ضعف يمر بها كَدْيٍن يرهقه، ويعجز عن الوفاء به، أو 
جريمة يرتكبها كسرقة أو قتل إذا لم يقتل، أو يلتقط التقاطًا فيقع تحت حكم غيره: 

ا أن يكرمه، أو يسترقه لنفسه، أو يبيعه لغيره. إمَّ

وقد كشف القرآن الكريم عن بعض هذه األساليب من خالل ما جرى ليوسف 
عليه السالم كما في قوله تعالى: ﴿ * 

الذي  جعله  فقد   ،]20-(9 ]يوسف:   ﴾
قال سبحانه: ﴿ بين خيارين،  اشتراه 

﴾ ]يوسف: )2[)))، وما أجراه على أخيه في الظاهر حسب القوانين 
 ﴾ ﴿ سائدة:  كانت  التي 

]يوسف: 75[.

امرأة  طلبت  كما  خيارين  بين  جعلوه  فقد  فرعون  آل  التقطه  لما  السالم  عليه  لموسى  وقع  وكذلك   (((
﴾ ]القصص: 9[. فرعون، إذ قالت: ﴿



((6

وألغى  منابعه،  فيها  جفف  سبياًل  فسلك  سائدًا  الرق  كان  اإلسالم  جاء  ولما 

لغايات  الحرب،  أسرى  هي  واحدة  حالة  في  وحصره  البدائل،  لها  وجعل  أسبابه 

مها اإلسالم لما فيها  تتضح في ثنايا البحث. أما ما سوى ذلك من األسباب فقد حرَّ

ها استرقاق الحر بغير حق فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »قال اهلل تعالى: ثالثة  من الظلم، ومن أشدِّ

أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل 

م كل أسباب االسترقاق التي  استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه َأْجَره«)))، وحرَّ

كانت سائدة عند الشعوب)2).

األدلة على مشروعية الرق:
أما األدلة على مشروعية الرقيق وثبوته في اإلسالم فالكتاب، والسنة، واإلجماع، 

وما جرى عليه العمل بين أئمة المسلمين.

للرقيق أحكامًا؛ سواء في ِحلِّ  التي تشرع  القرآن فعموم اآليات  األدلة من  أما 

االستمتاع بملك اليمين، أو إباحة الزواج بالفتيات المؤمنات، أو تحديد العقوبات 

بنصف ما على الحر من العذاب، وتشريع عتقه بين الوجوب والندب وغيرها، فإن 

صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًا، حديث رقم )2227(، كتاب اإلجارة، باب إثم   (((
منع أجر األجير، حديث رقم )2270).

إنسان  حرية  مصادرة  من  االسترقاق  وسائل  كل  م  فَحرَّ الحرية،  اإلنسان  في  األصل  اإلسالم  جعل   (2(
ه زنى تجب  بالخطف أو السرقة أو اإلكراه، كما حرم وطء من استملكت بهذه الطرق المحرمة، وعدَّ
إقامة الحد فيه. الموسوعة الفقهية: )ج23(، )ص4)(. وأبطل ما كان معروفًا من أسباب االسترقاق 
أو تسلط  الجرائم والخطايا،  يرتكبه من  لما  أو عقوبة؛  مالية  تبعات  أو  َدين  النفس مقابل  كاسترقاق 
لها عقوبات  فالجرائم  األقوياء على الضعفاء، وجعل لهذه األحوال حلوالً شرعية غير االسترقاق؛ 
رة، واإلفالس ما هو أرحم بحاله من النظرة إلى ميسرة، وفي أسرى الحرب لم يجعل الرق هو  مقدَّ
سميح  انظر:  نكايته.  وكثرت  جانبه  يؤمن  ال  لمن  والقتل  والفداء،  الَمنَّ  شرع  حيث  الوحيد  الخيار 

عاطف الزين، اإلسالم وثقافة اإلنسان، )ص409).
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باقية  نصوص  وهي  بوجوده،  اإلقرار  على  بمجموعها  تدل  القرآنية  األحكام  هذه 

النصوص  تكاثرت  ولكن  نسخها،  أو  بإيقافها  يأمر  شرعي  نص  َيِرْد  ولم  مستمرة، 

اآلمرة بعتقه على تفاوت داللتها بين الوجوب والندب.

وأما األدلة من السنة: »فحديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه في قصة بني 

المقاتلة،  تقتل  أن  عنه، فحكم  اهلل  معاذ رضي  بن  نزلوا على حكم سعد  لما  قريظة 

عائشة  عند  كانت  أنها  عنه:  اهلل  رضي  هريرة  أبي  وحديث   (2 الذرية«))) وُتسبى 

 

ولد  من  فإنها  »أعتقيها؛  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  تميم،  بني  من  سبية  عنها  اهلل  رضي 

إسماعيل«)3). وما كان منه ملسو هيلع هللا ىلص مع وفد هوازَن حين جاءوا مسلمين، فسألوه أن يرد 

أصدقه،  إليَّ  الحديث  »أحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  لهم  فقال  وَسْبَيهم،  أموالهم  عليهم 

ا السبي، وإما المال... »)4)، وغيرها. فاختاروا إحدى الطائفتين؛ إمَّ

د  وهذه األدلة ينحصر العمل فيها في مجال واحد هو أسرى الحرب، وقد حدَّ

اإلسالُم منهج التعامل معهم بين أربعة خيارات؛ القتل أو االسترقاق، أو الَمنِّ أو 

الفداء، وهو ما عليه جمهور الفقهاء)5)، وخالف الحنفية في الَمنِّ والفداء فقالوا: إنَّ 

صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، حديث رقم )3043).  (((
فهد  الملك  مجمع  الناشر:  المؤلفين،  من  مجموعة  والسنة،  الكتاب  ضوء  في  الميسر  الفقه  انظر:   (2(

لطباعة المصحف الشريف، 424)ـه: )204).
صحيح البخاري: كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقًا، حديث رقم )2543(، صحيح مسلم،   (3(

َباُب ِمْن َفَضاِئِل ِغَفاَر، َوَأْسَلَم، َوُجَهْينََة، َوَأْشَجَع، َوُمَزْينََة، َوَتِميٍم، رقم: )2525).
أو شفيع قوم جاز: )2307، 2607، )3)3(، مسند  إذا وهب شيئًا لوكيل  باب  البخاري:  صحيح   (4(

أحمد: )4)89)(، البيهقي، السنن الكبرى، حديث رقم: )3044)).
من  الصحيحة؛  الكثيرة  األدلة  عليه  دلت  ما  على  الوقوف  الواجب  أن  »والحاصل:  القنوجي:  قال   (5(
التخيير في كل مشرك بين القتل، والمن، والفداء، واالسترقاق، فمن ادعى تخصيص نوع منهم، أو 

فرد من أفرادهم؛ فهو مطالب بالدليل«، الِقنَّوجي، الروضة الندية )ج3( )ص475).
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﴾ ]القتال: 4[ منسوخة بآية السيف؛ ألن سورة براءة كانت من آخر  آية ﴿

ما نزل بالمدينة، قال الجصاص: »وَقْوُله تعالى: ﴿

 

 ﴾ ﴾ إلى َقْولِه تعالى: ﴿ 

وا اْلِجْزَيَة،  اِر َحتَّى ُيْسِلُموا َأْو ُيَؤدُّ نَْت اآْلَيَتاِن ُوُجوَب اْلِقَتاِل لِْلُكفَّ ]التوبة: 29[ َفَتَضمَّ

َأنَّ  اآْلَثاِر  َوَنَقَلُة  التَّْفِسيِر  َأْهُل  َيْخَتِلْف  َوَلْم  َذلَِك.  ُينَافِي  بَِغْيِرِه  َأْو  بِاْلَماِل  َواْلِفَداُء 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َفَوَجَب َأْن َيُكوَن اْلُحْكُم اْلَمْذُكوُر فِيَها َناِسًخا  ُسوَرَة َبَراَءة َبْعَد ُسوَرِة ُمَحمَّ

القتل  خيار  في  الجمهور  يخالفوا  لم  ولكنهم  َغْيِرَها«))).  فِي  اْلَمْذُكوِر  لِْلِفَداِء 

واالسترقاق وبموافقتهم هذه انعقد اإلجماع على جواز االسترقاق. قال اإلمام 

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َقَتَل  َكَما  َقَتَلُهْم،  َشاَء  إْن  اأْلََساَرى  فِي  بِاْلِخَياِر  َمَام  »اإْلِ الزيلعي: 

ِة اْلَفَساِد َوإِْن َشاَء  ُهْم، َوفِيِه َحْسُم َمادَّ ُه َقَتَل ُمَقاتَِلُهْم، َواْسَتَرقَّ َذَراِريَّ َبنِي ُقَرْيَظَة، َفإِنَّ

ْجَماُع  اإْلِ اْنَعَقَد  َوَقْد  ِهْم،  َشرِّ َدْفِع  َمَع  لِْلُمْسِلِميَن  اْلَمنَْفَعِة  َتْوفِيَر  فِيِه  أِلَنَّ  ُهْم  اْسَتَرقَّ

َعَلى َجَواِزِه«)2).

ُيْسَتَرقُّون  فإنهم  والصبيان  النساء  أما  الرجال.  حق  في  األربعة  الخيارات  هذه 

بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، وقد جرى العمل على 

تقسيم الغنائم بين المحاربين بعد أخذ الُخْمِس، وفي الغنائم السبي)3).

أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: 370ـه(، تحقيق: محمد   (((
العربي -  التراث  الشريف، دار إحياء  باألزهر  المصاحف  القمحاوي - عضو لجنة مراجعة  صادق 

بيروت، تاريخ الطبع: )405)ـه): )5/)27).
الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.  (2(

انظر: ابن حزم األندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي الظاهري )المتوفى: 456ـه):   (3(
المحلى باآلثار، بيروت، دار الفكر )409/5).
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السمرقندي:  قال  والصبيان،  النساء  استرقاق  على  الفقهاء  من  العديد  نص  وقد 

فِيِه من  لما  نَِساَءُهْم وصبيانهم ويسترقوهم  ْساَلم  اإْلِ َدار  إَِلى  ُيْخِرُجوا  َأن  َلُهم  »َوَينَْبِغي 

َمنَْفَعة اْلُمسلمين َواَل َينَْبِغي َأن يتركوهم فِي َدار اْلَحْرب لما فِيِه من َضَرر بِاْلُمْسِلمين«))).

وال ُيَخيَُّر فيهم اإلمام بعد الِقْسمة، وال يجوز بعد ذلك َقْتُلهم، وال إيذاؤهم وال 

ترويعهم وال المساس بكرامتهم؛ لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك)2).

السبي، بل ظل  استرقاق  ينتهي عندها  يرد دليل شرعي على تحديد غاية  ولم 

حالة  يجعلها  ولم  وخصومه،  اإلسالم  بين  قائمة  الحرب  دامت  ما  مطردًا  الحكم 

وجرى  النسخ،  يقع  ولم  النبوة  عهد  انقضى  إذ  غيره،  أو  األول  بالقرن  تنتهي  مؤقتة 

من  نكير  غير  من  األمة  في  ذلك  مضى  ثم  بعده،  من  الراشدين  الخلفاء  عمل  عليه 

العلماء والمجتهدين على مرِّ التاريخ، فما الدليل الذي يستند إليه صاحب القول بأن 

جواز الرق كان مرحلة انتقالية أقصاها نهاية القرن األول الهجري)3)، ويورد جملة من 

األحكام المتعلقة بالتعامل مع الرقيق في زمن الرسالة الدالة على إقرار وجود الرق، 

تحفة  540ـه(،  نحو  )المتوفى:  الدين  عالء  بكر  أبو  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  السمرقندي   (((
من  العلمية )295/3(.  الكتب  دار  994)م(.   - الثانية، )4)4)ـه  الطبعة  لبنان   - بيروت  الفقهاء، 
عيني: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن  األحناف، ومن المالكية الحطاب الرُّ
الطرابلسي المغربي )المتوفى: 954ـه(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة 
الثالثة )2)4)ـه - 992)م( )359/3(. ومن الشافعية: اإلمام الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس 
990)م( )92/4)(. ومن  العباس )المتوفى: 204ـه(: األم، دار المعرفة، بيروت )0)4)ـه -  بن 
الحنابلة: ابن قدامة المقدسي: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 620ـه(، المغني البن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون 

طبعة، تاريخ النشر: )388)ـه - 968)م( )ج9( )ص)22).
صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم )744)).  (2(

صاحب هذا القول هو األستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي في كتابه مستنقع العبيد والجواري   (3(
وتجفيفه في اإلسالم )ص44-)6).
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ثم يقول: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه لم يسترقوا أحدًا بعد نزول قوله تعالى: ﴿ 
﴾ ]محمد: 4[، فإذا كانت ناسخة لما قبلها فلماذا الفترة االنتقالية التي ال دليل 
على تحديدها، ثم يناقض نفسه بأن الرق لم ينسخ نسخًاً لعدم توافر شروط النسخ، 
ولكنه ُأوقف العمل به بعد انقضاء الفترة االنتقالية النتهاء الغرض الذي شرعت تلك 

األحكام ألجله.

وأكتفي بالرد على هذه الدعوى بنقاط محددة هي:

النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة اسَترقُّوا بعد نزول هذه اآلية، حيث كان نزول سورة القتال   )(
قبل غزوة بني النضير))) التي كانت في السنة الثالثة للهجرة ووقع االسترقاق 

بعد غزوة حنين.
هم  الفداء  يدفع  الذي  أن  ذلك  الفداء،  فرُع  واالسترقاُق  الفداء،  أثبتت  اآلية   )2
أو يمن عليه  بفدائه،  فإذا قصروا في ذلك ظل األسير مرهونًا  أولياء األسير، 

المسلمون إن شاؤوا، فهم مخيرون ال ملزمون بنص اآلية.
قائمة  الحروب  ينته ما دامت  الذي ُشرع االسترقاق من أجله لم  الغرض  أن   )3
تترك ما تترك من النساء والصبيان والضعفاء الذين تدعهم الحرب بال عائل، 
ولم تقم دولهم بفدائهم، كما أن مفهوم االسترقاق في اإلسالم ال يعني القهر 
األحكام  مجموع  من  أخذًا  والصون،  والحفظ  الرعاية  يعني  بل  واإلذالل، 
التي شرعها اإلسالم في معاملة الرقيق. وعند النظر فيما يتعرض له الضعفاء 
الرقيق  فيما يسمى  النساء واألطفال، من استغالل  العصر، وبخاصة  في هذا 

األبيض يدرك عظمة اإلسالم ورحمته فيما يقرر من أحكام. 

انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: ))9ـه( اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق:   (((
محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة )394)ـه - 974)م( )ج)( )ص98). 

فقد عدَّ نزول سورة محمد قبل سورة الحشر التي نزلت إثر غزوة بني النضير وبينهما عدة سور.



(2(

بأنهم  الكاتب على فقهاء اإلسالم جميعهم -ولم يستثن منهم أحدًا-  يعيب   )4
ق إلى األبد بنصوص قطعية في ثبوتها  لم يلتزموا بما أقره القرآن من إلغاء الرِّ
وداللتها ولم يأت بنصٍّ واحد بهذه الصفة يدلُّ على ما ذهب إليه، والغريب 
من  األحكام  استنباط  على  الحريصين  الدين،  على  الُغُيَر  اإلسالم  فقهاء  أن 
النصوص الشرعية، المقدرين بضبط دقيق ما هو قطعي الورود وما هو قطعي 
الداللة، لم ينتبهوا جميعًا إلى هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، فأباحوا االسترقاق 
َق إجماعهم على ذلك. فهل الخطأ في اإلجماع، أو في من َخْرق  َتَحقَّ حتى 

اإلجماع؟
عي أن العلماء قرروا قواعد مخالفة للقرآن))) منها قتل األسير، ولم نجد  ويدَّ  )5
أحدًا أقرَّ قتل النساء والصبيان على اإلطالق، وإنما أجازوا قتل من كانت له 
عي  َيدَّ كما  والمسلمين.  كيد لإلسالم  متأصلة، وكان صاحب  عداوة  سوابق 
وا إكراه األسير على اعتناق اإلسالم، ويا ليته جاء بنص واحد ألحد  أنهم أقرُّ

فقهاء اإلسالم يقول بذلك.

ونظر األستاذ محمد قطب إلى هذا الجانب من قبيل المعاملة بالمثل، وجعل 
هذا السبب مستمرًا حتى يتهيأ للعالم كله االتفاق على إلغاء هذا المنبع وتجفيفه فقال: 
»وإنما كانت هناك ضرورة ال يملك اإلسالم الخالص منها؛ ألنها ال تتعلق به وحده، 
المسلمين  األسرى  يسترقُّون  وأقوام ال سلطان لإلسالم عليهم،  بدول  تتعلق  وإنما 
بالمثل )في ميدان االسترقاق على  بدَّ من معاملتهم  العذاب، فال  ويسومونهم سوء 

األقل وإن لم يكن في طريقة معاملة الرقيق(«. ثم يقول: »وظلَّ اإلسالم مضطرًا إلى 
عدم إلغاء الرق حتى يتفق العالم كله على تجفيف هذا المنبع الوحيد الذي يعترف 

انظر: الزلمي، مستنقع العبيد والجواري وتجفيفه في اإلسالم )ص75).  (((
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يرجع اإلسالم  االتفاق  فيها هذا  التي يحدث  اللحظة  للرق، وفي  مبررًا  به اإلسالم 

إلى قاعدته العظمى التي قررها بصراحة، كحالة ال مواربة فيها وهي الحرية للجميع 

والمساواة للجميع«))).

وهو بهذا يشير إلى أن االسترقاق ليس أمرًا حتميًا، وإنما هي الطريقة التي كانت 

وتبقى  واحد،  طرف  من  بإلغائها  اإلسالم  ينفرد  فهل  القرآن،  نزول  عصر  في  متبعة 

شعوُب األرض تتعامل بها حتى مع َأسرى المسلمين؟

فإذا ما التقت األمم على إلغائها فهذا ما يتوافق مع منهج اإلسالم وغاياته، وإذا 

ما أبقاها جعلها اإلسالم من الخيارات الموكولة إلى اإلمام من قبيل السياسة الشرعية 

التي يتخذ فيها اإلماُم ما يرى فيه المصلحة.

على أن اإلسالم لم يجعل هذا الحلَّ هو الخيار الوحيد، بل جعل طريق اإلحسان 

وهو اإلطالق والمن إذا كان أرفق بهم. والذي يدل على ذلك فِْعُل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع بني 

المصَطِلق، حيث أصاب منهم المسلمون َسْبيًا كثيرًا، وكان في السبي جويرية بنت 

الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، فأعتقها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتزوجها، فقال الناس: أصهار 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأرسلوا ما بأيديهم، أي: أعتقوهم إكرامًا لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في مصاهرته، 

فأعتق مائة أهل بيت من بني المصطلق. وكان ذلك سبب إسالم قومها)2).

قطب: محمد، شبهات حول اإلسالم )54-53).  (((
بترتيب أحمد عبد  المسند  الشيباني،  أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  انظر:   (2(
الشهاب،  دار  الشيباني،  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مسند  لترتيب  الرباني  الفتح  المسمى  البنا،  الرحمن 
القاهرة )ج)2( )ص)7-72(، ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو 
محمد، جمال الدين )المتوفى: 3)2ـه( السيرة النبوية البن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة 

الثانية )375)ـه - 955)م(  )ج32( )ص295).
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من  أرفق  هو  بما  السبي  مع  التعامل  رأى  حين  هوازن  مع  فعل  وكما 

استرقاقهم فآثره وقدمه، وَطيََّب به نفوس قوم كانوا محاربين، فأصبحوا أنصارًا 

ومحبين. قال ابن هشام: »أتى وفد هوازن إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقد أسلموا، فقالوا: 

يا رسول اهلل، إّنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البالء ما ال يخفى عليك، فامنن 

علينا منَّ اهلل عليك. قال: وقام رجل من هوازن، ثم أحد بني سعد بن بكر -يقال 

له: زهير، يكنى أبا صرد- فقال: يا رسول اهلل، إنما في الحظائر عماتك وخاالتك 

وحواضنك الالتي كنَّ يكُفلنك، ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر، أو للنعمان 

بن المنذر، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت 

خير المكفولين«.

قال ابن إسحاق: »فحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اهلل بن 

أموالكم؟«  أم  إليكم  أحب  ونساؤكم  »أبناؤكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  قال:  عمرو، 

فقالوا: يا رسول اهلل، َخيَّْرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل َتُردَّ إلينا نساءنا وأبناءنا، فهو 

أحبُّ إلينا؛ فقال لهم: »أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا ما أنا صليت 

الظهر بالناس، فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول اهلل إلى المسلمين، وبالمسلمين 

إلى رسول اهلل في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك، وأسأل لكم«؛ فلما صلَّى 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالناس الظهر، قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم«. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو 

لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وقالت األنصار: وما كان لنا فهو لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فقال األقرع بن 

َفزارة فال. وقال  أنا وبنو  أما  ُعَيْينة بن ِحْصن:  أنا وبنو تميم فال. وقال  أما  حابس: 

فهو  لنا  كان  ما  بلى،  سليم:  بنو  فقالت  فال.  سليم  وبنو  أنا  أما  مرداس:  بن  عباس 

لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
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قال: يقول عباس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
ك منكم بحقه من هذا السبي، فله بكل إنسان ست فرائض، من أول سبي أصيبه،  تمسَّ

فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم«))). 

، وإطالق سراح السبي وإعادتهم: أهو حق  وقد أثار الفقهاء مسألة حول حق الَمنِّ
شخصي لمن وقع السبي في سهمه؟ أم هو حق لإلمام وأركان جيشه؟)2) أخذًا من رد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص األمر إلى المسلمين، وكان تنازله في البداية عما كان له ولبني عبد المطلب 
ك، حتى  ك بحقه من تمسَّ فقط، وتنازل المهاجرون واألنصار، وتبعهم من تبعهم، وتمسَّ
أخذه منهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص دينًا يؤديه لهم من أول سبي يصيبه. وبيان الحق في ذلك أن األمر 
له، ومما  فيما وقع  لكل  الخاص  الحق  الغنائم أصبح  فإذا قسمت  يقسم،  لم  ما  لإلمام 
يدل على ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لوفد هوازن: »وقد كنت استأنيت بهم وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
البخاري)3)، ولو حضر  الطائف« كما جاء عند  ليلة حين قفل من  انتظرهم بضع عشرة 
القوم مسلمين قبل قسمتهم لردَّهم إليهم دون الرجوع إلى المسلمين. ومما يؤكد ذلك 

أنه وعد من تمسك بحقه أن يعطيه وفاءه ِمْن أول سبي يصيبه، وال يعد إال فيما يملك.

الحكمة من االسترقاق:
لما كان أسرى الحرب هي الحالة الوحيدة التي أباح فيها اإلسالم االسترقاق 
تقويته  بين مصلحة اإلسالم والمسلمين في  التوازن  فيها  جعل ذلك لحكمٍة يحقق 

وإضعاف عدوه، وبين مصلحة الرقيق واحترام آدميته والرحمة به.

السيرة النبوية البن هشام، )ج2( )ص489-490(، وأخرجه البخاري مختصرًا، كتاب العتق، باب   (((
من ملك من العرب رقيقًا حديث رقم )2539(، المسند، الفتح الرباني )ج)2( )ص80)-)8)). 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص كالصدق  التي تظهر من أخالق  اللطيفة  المعاني  القصة على جمل من  وقد اشتملت هذه 

والصراحة والوضوح في كالمه ووعده، والعدل والرحمة وحسن اإلرشاد.
انظر: محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي )ص)33).  (2(

كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقًا، حديث رقم )2539).  (3(
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اُر َعَلى  َد اْلُكفَّ أما األولى فيكشف عنها الشيخ الشنقيطي رحمه اهلل بقوله: »َفَتَمرَّ
تِي َأْنَعَم  ِهْم َوَطَغْوا َوَعَتْوا، َوَأْعَلنُوا اْلَحْرَب َعَلى دينه َواْسَتْعَمُلوا َجِميَع اْلَمَواِهِب الَّ َربِّ
َجِريَمٍة  َأْكَبُر  َوَهَذه  بَِأْمِرِه،  اْلَقاِئِميَن  َأْولَِياِئِه  َوُمَعاَداِة  َوُمَعاَداتِِه  ُمَحاَرَبتِِه،  بَِها فِي  َعَلْيِهْم 
َفَسَلَبُهُم  ُتنَاِسُب َجِريَمَتُهْم.  اْلَعْدُل ُعُقوَبًة َشِديَدًة  اْلَحَكُم  َفَعاَقَبُهُم  ْنَساُن.  اإْلِ ُرَها  َيَتَصوَّ
َفاِت  التََّصرُّ ِمَن  َذلَِك  َوَغْيَر  َوِشَراَءُهْم،  َبْيَعُهْم  فيه  َأَجاَز  َمَقاِم  َوَوَضَعُهْم في  َف،  التََّصرُّ

يًّا«))). ْنَسانِيَِّة َسْلًبا ُكلِّ ُه َلْم َيْسُلْبُهْم ُحُقوَق اإْلِ اْلَمالِيَِّة، َمَع َأنَّ

وضرب لذلك مثاًل بقوله: »َوَلْو َفَرْضنَا - َوهللِ اْلَمَثُل اأْلَْعَلى - َأنَّ ُحُكوَمًة َقاَم 
بَِها  ُيِريُد  َشِديَدًة  َثْوَرًة  َعَلْيَها  َر  فَدبَّ النَِّعَم،  َعَلْيِه  ُتْغِدُق  َكاَنْت  َرَعاَياَها  ِمْن  َرُجٌل  َعَلْيَها 
إِْسَقاَط ُحْكَمَها، َوُنُفوِذها، َواْلَحْيُلوَلَة َبْينََها َوَبْيَن َما ُتِريُدُه ِمْن َتنِْفيِذ َأْنظَِمتَِها، ُثمَّ َقَدَرْت 
َفاتِِه  َها َتْقُتُلُه َشرَّ ِقْتَلٍة، َواَل َشكَّ َأنَّ َذلَِك َيْسُلُبُه َجِميَع َتَصرُّ َعَلْيِه َبْعَد ُمَقاَوَمٍة َشِديَدٍة َفإِنَّ
قِّ بَِمَراِحَل، َواْلَكافُِر َقاَم بَِبْذِل ُكلِّ َما فِي ُوْسِعِه لَِيُحوَل  َوَجِميَع َمنَافِِعِه، َفُهَو َأَشدُّ ِمَن الرِّ
اأْلَْمُن  اأْلَْرِض  فِي  بَِسَببِِه  َفُينَْشُر  َخْلُقُه،  َعَلْيِه  لَِيِسيَر  َشَرَعُه  ِذي  الَّ اهللِ  نَِظاِم  إَِقاَمِة  ُدوَن 
اْلَحَياُة  بِِه  َوَتنَْتظُِم  ْرِعيَِّة،  الشَّ اْلُحُقوِق  فِي  َواْلُمَساَواُة  َواْلَعَداَلُة،  َخاُء  َوالرَّ َمْأنِينَُة،  َوالطُّ
َف، َوملكه  َعَلى َأْكَمِل اْلُوُجوِه َوَأْعَدلَِها َوَأْسَماَها َفَعاَقَبُه اهللُ َهِذِه اْلُمَعاَقَبَة بَِمنِْعِه التََّصرُّ

ألحد أوليائه«)2).

»َفإِْن  بقوله:  إسالمه  بعد  عليه  مضروبًا  الرق  استمرار  عن  ويجيب  يسأل  ثم 
ِذي ُهَو اْلُكْفُر  قِّ الَّ ؟ َمَع َأنَّ َسَبَب الرِّ قِّ ِقيُق ُمْسِلًما َفَما َوْجُه ِمْلِكِه بِالرِّ ِقيَل: إَِذا َكاَن الرَّ

َوُمَحاَرَبُة اهللِ َوُرُسِلِه َقْد َزاَل؟

الشنقيطي: محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )المتوفى: 393)ـه(، أضواء البيان   (((
في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان )5)4)ـه - 995)م( 

)30/3( بتصرف واختصار.
نفس المصدر. بتصرف واختصار.  (2(
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ابَِق اَل  ِة اْلُعَقاَلِء: َأنَّ اْلَحقَّ السَّ َفاْلَجَواُب: َأنَّ اْلَقاِعَدَة اْلَمْعُروَفَة ِعنَْد اْلُعَلَماِء َوَكافَّ
يَُّة بِاأْلَْسَبِقيَِّة َظاِهَرٌة اَل َخَفاَء بَِها، َفاْلُمْسِلُموَن ِعنَْدَما َغنُِموا  ِحُق، َواأْلََحقِّ َيْرَفُعُه اْلَحقُّ الالَّ
ْبِي َثَبَت َلُهْم َحقُّ اْلِمْلِكيَِّة بَِتْشِريِع َخالِِق اْلَجِميِع، َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر، َفإَِذا  اَر بِالسَّ اْلُكفَّ
قِّ  الرِّ ِمَن  اْلُخُروِج  فِي  ُه  َحقُّ َكاَن  َذلَِك  َبْعَد  ِقيُق  الرَّ َأْسَلَم  ُثمَّ  َوَثَبَت،  اْلَحقُّ  َهَذا  اْسَتَقرَّ 
ِمَن  َوَلْيَس  ْساَلِم،  اإْلِ َقْبَل  اْلِمْلِكيَُّة  َلُه  َسَبَقْت  ِذي  الَّ اْلُمَجاِهِد  بَِحقِّ  َمْسُبوًقا  ْساَلِم  بِاإْلِ
ِر َعنُْه، َكَما ُهَو َمْعُلوٌم ِعنَْد اْلُعَقاَلِء،  ابِِق بِاْلَحقِّ اْلُمَتَأخِّ ْنَصاِف َرْفُع اْلَحقِّ السَّ اْلَعْدِل َواإْلِ
َب فِيِه،  اِرُع بَِذلَِك َوَرغَّ َنَعْم، َيْحُسُن بِاْلَمالِِك َوَيْجُمُل بِِه َأْن ُيْعتَِقُه إَِذا َأْسَلَم، َوَقْد َأَمَر الشَّ

َوَفَتَح َلُه اأْلَْبَواَب اْلَكثِيَرَة«))).

وهذه العقوبة تقع في حق األقوياء من األعداء بعد الظفر بهم.

وأما الثانية فما يقع في حق الضعفاء فهو السبيل األقوم لمصلحتهم؛ ألن البديل 
القيام  الذين ال معيل لهم وال مأوى، وال يحسنون  الضعفاء  نترك هؤالء  أن  إما  هو 
بتدبير معيشتهم، وشأنهم في ضياع وبؤس وتشريد  بشؤون أنفسهم وال االستقالل 
نهبة ألهل األطماع، وإما أن نردَّهم إلى الكفار فنفوت عليهم مصلحة أخروية أعظم، 
ونفوت على المسلمين من أعدائهم غنيمة هي مصلحة عاجلة، وإما أن نضمهم إلى 

المسلمين، في مقابل المسؤوليات والنفقات.

أما المسؤوليات من تعليم ورعاية وحفظ فيتحملها المسلمون، فيوزع العبء 
العوض  هي  للرقيق  المقدرة  المالية  القيمة  فتعتبر  النفقات  وأما  اإلمام،  من  بتقسيم 
المالي الذي يتلقاه السيد الذي تحمل المسؤولية المعنوية والمادية، وهي قيمة الفداء 
تواردت  وقد   ]4 ]محمد:   ﴾ ﴿ تعالى:  بقوله  القرآن  عليه  نص  الذي 

النصوص بدعوته للتنازل عنها، ولم تلزمه بذلك إال في كفارات خاصة.

المصدر نفسه.  (((
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وما من شك أن هذا السبيل هو الحل الوسط وهو العدل الذي أمر به القرآن 
﴾ ]النحل: 90[، ويساويه في هذا الجانب  بقوله تعالى: ﴿
﴾ الفداء الذي جعله واحدًا من الخيارات كما جاء في قوله تعالى: ﴿

 

أولى من جلب  المفاسد  لقاعدة درء  تفعياًل  مبادلة األسرى  ]محمد: 4[. ومن صوره 

متوقعة  مصلحة  تجاوز  مقابل  األسر  فتنة  من  المسلمين  بإنقاذ  وذلك  المصالح)))، 
من  أولياؤهم  يدفع  أن  أو  لإلسالم،  هدايتهم  احتمال  في  الكافرين  وسبايا  ألسرى 

المشركين فداءهم للمسلمين. وأما اإلحسان فهو المن.

وما  الحرب،  أسرى  هو  للرق  الوحيد  السبيل  جعل  اإلسالم  أن  والخالصُة: 
يتفرع عنه من أسباب كاستمرار الرق في الولد لرق والديه، أو انتقال الرقيق من ملك 

شخص إلى آخر)2) فهو استمرار لحالة الرق، ال تأصيل وتأسيس لها.

وخالف ما كانت عليه الشعوب في أمور جوهرية نحددها بالنقاط التالية:

أنه جعل األصل في اإلنسان الحرية، وأن االستعباد مخالف للفطرة.  )(
أنه جفَّف منابع الرق، وَحَصَرها في حالة واحدة هي أسرى الحرب لضرورة   )2
تقتضيها الحال، ولم يجعل الرق فيها هو الخيار الوحيد، ويتحقق حال تقصير 
رعايتهم  المسلمون  فيتولى  فدائهم،  دفع  في  ودولهم  وذويهم  السبي  أهل 
وحفظهم وتعليمهم ضمن األحكام التي تأمر باإلحسان إليهم، وتحرم اإلساءة 

إليهم، كما سترى في المبحث الرابع.
أنه خالف النظم األخرى في طريقة معاملة الرقيق بما ال يخرج عن قواعده في   )3
احترام اإلنسان وتحريم الظلم، فضبطه بضوابط ووجهه إلى غايات، نزع منها 

انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا )285)ـه - 357)ـه( صححه وعلق عليه:   (((
مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم: دمشق، سوريا، الطبعة الثانية )409)ـه - 989)م( )ص205).

انظر: الموسوعة الفقهية )2/32)-3)).  (2(
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عناصر الشر التي تتمثل بتسلط القوى وهوان الضعيف، واعتباره عبدًا خالصًا 

له، وأبقى على اإليجابيات التي تجعل من السيد أبًا حانيًا ومربيًا رحيمًا يرعى 

فيه إنسانًا مثله ليبلغ به إلى أعلى ما لديه من استعدادات، ويعامله على وفق 

شريعة يتعبد بها هلل رب العالمين، تجعل الرقيق وسيده عبادًا هلل، أي: إنه أعطى 

الصورة المثالية لمعاملة القوي للضعيف في ظل القرآن العظيم، كما سنرى 

ذلك فيما يأتي.

أنه لم يجعلها حالة دائمة، بل نجده يوسع األبواب ويهيئ األسباب للخروج   )4

منها. وال أدل على ذلك من أننا ال نجد نصًا في القرآن الكريم والسنة النبوية 

الشريفة تحض على االسترقاق وتحرص عليه لذاته، بل تترك أمر إبرامه مباحًا 

في أرفق صورة يرى فيها اإلمام التوازن بين مصلحة المسلمين وبين مصلحة 

الضعفاء المسترقين، كما ظهر ذلك من فعله ملسو هيلع هللا ىلص، ولكننا نجد النصوص التي 

ال حد لها تأمر باإلحسان إليه وتدعو إلى تحريره، سواء على سبيل الفرض 

واإليجاب، أو على سبيل الندب واالستحباب، وهي دالة على جوازه ضمنا.

في  حماية  للرقيق  يحقق  الذي  العهد  صور  من  صورة  الرق  ضرب  يعد  كما   )5

ظل اإلسالم يمنع االعتداء عليه إال ما يستدعيه التأديب إذا اقتضى األمر ذلك 

قُّ َعْهٌد إَذا ُضِرَب َعَلْيِه َلْم َيُكْن َبْعَدُه َسبِيٌل إَلْيِه إالَّ بَِطِريِق  يقول ابن العربي: »الرِّ

التَّْأِديِب َواْلَمْصَلَحِة«))).

أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافري اإلشبيلي المالكي )المتوفى:   (((
543ـه(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، الطبعة الثالثة )424)ـه - 2003م( ))/8)5).
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المبحث الثالث

أهلية الرق بين اإلسالم وخصومه

بينه  فتحول  الرقيق  ُحْكمية تضرب على  الرق حالة  أن  يتبين  المعاني  من هذه 

مملوكًا  بذاته  يصبح  حيث  نقص  بها  يلحق  أي  أصلها؛  إزالة  ال  أهليته  كمال  وبين 

لسيده، فال يملك وال يمارس لنفسه أيًا مما يتعلق به حق التملك، ويعامل في جانب 

مصلحة سيده معاملة المال المملوك، وفي كثير من الجهات يبقى على أصل الحرية، 

فتصح الكثير من أفعاله كاإلقرار والشهادة والتزويج، ويخاطب بحقوق اهلل فيدعى 

إلى اإلسالم، ويطالب بالصالة والصيام والكف عن المحرمات، وتجب له النفقة، 

ولكن تسقط عنه بعض الواجبات كالجمعة والحج والجهاد ال زواالً لألهلية، ولكن 

محافظة على حق السيد، فإن أذن له السيد ارتفع المانع فعادت األهلية وال يعد ذلك 

العربي  ابن  اإلمام  ذكره  ما  المعنى  هذا  في  العبارات  لطائف  ومن  ألصلها))).  إثباتًا 

، َفَجاَز َأْن َيْمِلَك  ُة اْلِمْلِك، َفُهَو آَدِميٌّ َحيٌّ فقال: »َوَقاَل ُعَلَماُؤَنا: إنَّ اْلَحَياَة َواآْلَدِميََّة ِعلَّ

ُتُه َخالَِيٌة َعْن  يِِّد َعَلْيِه َحقُّ اْلَحْجِر، َوِذمَّ قُّ ُعُقوَبًة، َفَصاَر لِلسَّ َما َطَرَأ َعَلْيِه الرِّ ، َوإِنَّ َكاْلُحرِّ

اْلَحَياِة  ِة  بِِعلَّ اْلَمالِِكيَِّة  فِي  َأْصِلِه  إَلى  َرَجَع  َعنُْه  اْلَحْجَر  َوَفكَّ  َسيُِّدُه  َلُه  َأِذَن  َفإَِذا  َذلَِك، 

تِِه َخالَِيًة َعْن َذلَِك ُكلِِّه«)2). َواآْلَدِميَِّة َوَبَقاِء ِذمَّ

ويدلُّ على هذا قوله تعالى: ﴿

﴾ ]النحل: 76[ قال َأُبو َبْكٍر الجصاص 

انظر: الموسوعة الفقهية )39/23).  (((
أحكام القرآن: ابن العربي المالكي )46/3)).  (2(
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اَلَلِة َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد اَل َيْمِلُك َأَحَدَها َقْوُلُه  في تفسيرها »َقْد َحَوْت َهِذِه اآْلَيُة ُضُروًبا ِمْن الدَّ
ْم َعْبًدا َوَأْعِط َهَذا َعْبًدا َأنَّ  َعْبدًا َمْمُلوكًا َنِكَرًة َفُهَو َشاِئٌع فِي ِجنِْس اْلَعبِيِد َكَقْوِل اْلَقاِئِل: اَل ُتَكلِّ
﴾ ى بَِهَذا االسم وكذلك قوله: ﴿ *  َذلَِك َينَْتظُِم ُكلَّ َمْن ُيَسمَّ

 

]البلد: 5)-6)[ َفُكلُّ َمْن َلِحَقُه َهَذا ااِلْسُم َقْد اْنَتَظَمُه اْلُحْكُم إْذ َكاَن َلْفًظا َمنُْكوًرا َكَذلَِك 

﴾ ﴾ ]النحل: 75[ َقْد اْنَتَظَم َساِئَر اْلَعبِيِد ُثمَّ َقاَل: ﴿ َقْوُلُه: ﴿

 

]النحل: 76[ اَل َيْخُلو ِمْن َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد َنْفَي اْلُقْدَرِة َأْو َنْفَي اْلِمْلِك َأْو َنْفَيُهَما َوَمْعُلوٌم 

ُه َلْم ُيِرْد بِِه َنْفَي اْلُقْدَرِة إْذ َكاَن اْلَعْبُد َواْلُحرُّ اَل َيْخَتِلَفاِن فِي اْلُقْدَرِة ِمْن َحْيُث اْخَتَلَفا  َأنَّ
ُه َلْم ُيِرْد بِِه َنْفَي اْلُقْدَرِة  ِة أِلَنَّ اْلَعْبَد َقْد َيُكوُن َأْقَدَر ِمْن اْلُحرِّ َفَعِلْمنَا َأنَّ يَّ قِّ َواْلُحرِّ فِي الرِّ

ُه َأَراَد َنْفَي اْلِمْلِك َفَدلَّ َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد اَل َيْمِلُك«))). َفَثَبَت َأنَّ

وبهذا نرى أن الرق ال ُيَعدُّ رافعًا لألهلية مزياًل لها، ولكنه عارض ينقصها في 
أمور محدودة تتعلق بالحق المالي للسيد وتبعاته، فهي ال تؤثر في قيمته اإلنسانية، 
وحمل  العلم،  وطلب  والعبادة  الصالح  والعمل  اإليمان  حق  له  محترم  إنسان  فهو 
األمانة، وله أن يتحلَّى بمكارم األخالق، وأن يسعى إلى الحصول على حريته، بل 
سهل له اإلسالم سبيل ذلك كما سنرى. كما أن له حق المنافسة إلى أعلى الدرجات 
في األعمال الصالحة، وسلوك السبيل إلى رضوان اهلل والجنة، وقد يفوق الكثير من 

األحرار في مراتبها، ويسبقهم إلى دخولها.

والكرامة  اآلدمية  في  متساويين  طرفين  بين  قهرية  حالة  الرق  أن  والخالصة 
اإلنسانية أحدهما في موقف ضعف مسلوب اإلرادة مغلوب على أمره، واآلخر في 
موقف قوة يملك السلطة والنفوذ على ذلك الضعيف، ولكن كيف يعامل القوي هذا 
الضعيف بما يحفظ كرامته اآلدمية، ويعلمه ويرعاه، ويجعل منه عبدًا هلل ال عبدًا لسيده 

بالدعوة والترغيب دون إكراه؟ هذا جوهر الفرق بين اإلسالم وغيره من النظم.

أحاكم القرآن: الجصاص: )6/5).  (((
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ذلك أن اإلسالم يقر لهذا الرقيق باآلدمية والكرامة اإلنسانية، ولكنها عند غير 
المسلمين تعني ذوبان شخصية الرقيق وذهاب أهليته حتى حق اإلنسانية وحرمتها 
الذاتية وكرامتها تضمحل، فال يعامل إال كمعاملة الدواب المسخرة للعمل والخدمة 
ولكنها بصورة آدمي، فيعامل بأشد أنواع الظلم والقسوة، مع أقسى صور الحرمان 
السيد  غرور  إشباع  لمجرد  بل  منفعة  وال  مصلحة  أي  عليه  يترتب  وال  واالزدراء، 
لعبده  ربًا  نفسه  فساد عقيدة من يجعل من  منبثق عن  أن ذلك  وأهوائه)))، وال شكَّ 

تجب له الطاعة المطلقة، ال أنه وعبده محكومون لشريعة اهلل.

وفي النظم الوضعية ما هو أشدُّ من ذلك، إذ يتسلط اإلنسان على اإلنسان ألي 
الصراع على  إال  تمثل  غير مشروعة، ألنها ال  تكون  ما  وغالبًا  األسباب،  من  سبب 
المصالح، فيستبد القوي بالضعيف ويقع تحت رحمته إن كان فيه بقية من رحمة، مما 
يمكن أن نسميه استرقاق األحرار. وقد يقع هذا الظلم والقهر لجماعة كثيرة تحرم 
من كثير من حقوقها وتسخر طاقاتها لآلخر، مما يمكن أن يعد نوعًا من االسترقاق 
الجماعي. وذلك ما يحرمه اإلسالم حين يقرر مبادئ المساواة، ويحرم الظلم بكل 

صوره.

انظر: قطب محمد، شبهات حول اإلسالم )ص34-33).  (((
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المبحث الرابع
معالم اإلسالم في التعامل مع الرقيق

ويمكن أن نستخلص أهم المبادئ السامية والمعالم البارزة التي أرساها اإلسالم 
للتعامل مع الرقيق تظهر مدى احترام اإلنسان وحرصه على هدايته والنهوض به بما 
ال نجد له مثياًل في النظم الوضعية، ولن تستطيع بتفكيرها البشري الوصول إلى شيء 

منه، وهذه المبادئ هي:
جعل اإلسالم الرق وسيلة لحفظ الضعفاء وصيانتهم من الضياع تحت رعاية   )(
للقيام  فيها  يتأهلون  حالة  إلى  لنقلهم  تمهيدًا  مؤقتة  حالة  وجعلها  األقوياء، 
بشؤون أنفسهم مقابل مكافأة مادية للسيد إزاء هذه الرعاية التي تكلفه نفقات 
وتحمله مسؤوليات، وحفزًا على االهتمام بها هي قيمة الرقيق المادية التي 
يقوم بها ثمنه حين بيعه، ورغبه في التنازل عنها بالعتق، وبهذا يجعل اإلسالم 
والية السيد على مملوكه والية حفظ ورعاية وتعليم وإعداد، ال والية تسلط 
وحفظه  برعايته  الضعيف  كرامة  تحقيق  أمرين  بين  ويوازن  واستعباد،  وقهر 
السيد  تعويض  وبين  المجتمع،  في  صالحًا  عضوًا  ليكون  وإعداده  وتعليمه 
من  باألرقاء  أرحم  الطريقة  وهذه  والمعنوي.  المادي  بذله  لقاء  مالية  قيمة 
الهداية  أبواب  فتح  مع  وظلمته،  بالكفر  يشقوا  ال  حتى  الكفار  إلى  عودتهم 
وأبواب  إكراه،  دون  والتحبيب  بالترغيب  وأخالقه  اإلسالم  عقائد  لتعلم 
العلماء  منهم  ليكون  بالنفس  والرقي  المسلمين،  كسائر  ليكونوا  التحرر 
والحكماء واألمراء واألغنياء))). ومما يدل على ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )أيما 

انظر: محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي )ص332).  (((
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ثم  تعليمها،  فأحسن  وعلَّمها  تأديبها،  فأحسن  بها  أدَّ جارية  له  كانت  رجل 

أعتقها فتزوجها فله أجران()))، إذ جعل الغاية ترمي إلى هدفين األول حسن 

تعليمها وتأديبها لمستوى يرضاها لنفسه زوجة، والثانية تحريرها وعتقها بعد 

أن هيأها لذلك. 

التحرر  على  اء  األِرقَّ من  القدرة  نفسه  من  يرى  من  كل  أمام  الباب  فتح   )2

واالستقاللية، وعلم منه سيده ذلك أن يكاتبه)2)، ومعناها: »إعتاق المملوك يدًا 

حاالً ورقبة مآالً. وركنه اإليجاب بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه والقبول نحو 

أن يقول المولى: كاتبُتك على كذا درهمًا تؤديه إلّي وتعتق، ويقول المملوك: 

َقبِْلُته، وبذلك يخرج من يد المولى دون ملكه، فإذا أدى كل البدل عتق وخرج 

 ﴿ تعالى:  قال  العظيم،  القرآن  في  بذلك  األمر  ورد  وقد  ملكه«)3).  من 

﴾ ]النور: 33[، وِذْكُر ذلك في القرآن يدل على أهميته، وأنه من أهم المقاصد 

التي يسعى اإلسالم إلى الوصول إليها، بل وأمر بإعانتهم على ذلك)4).

صحيح البخاري، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله، الحديث برقم )97(، وكتاب العتق،   (((
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، الحديث برقم )2547(، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، 

باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم )54)).
الفقهية  الموسوعة   ،)244/(2( القرطبي  بعدها،  وما  )ص0)4(  )ج9(  المغني  قدامة:  ابن  انظر:   (2(

.(360/38(
األلوسي: روح المعاني، الطبعة األولى )5)4)ـه(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج9( )ص346).  (3(

انظر تفاصيل أحكام المكاتبة في: المغني البن قدامة )ج9( )ص0)4( وما بعدها، تفسير القرطبي،   (4(
السيل  250)ـه(،  )المتوفى:  الشوكاني  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  )ص244(،  )ج2)( 
الموسوعة  )ص677(،  )ج)(  األولى  الطبعة  حزم،  ابن  دار  األزهار،  حدائق  على  المتدفق  الجرار 

الفقهية )360/38( وما بعدها.
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واألمر بالمكاتبة في هذه اآلية سواء كان لالستحباب أو الوجوب أو الندب   
على خالف بين الفقهاء)))، فإنه يدل على توجه الشرع ومقصده، وجعل ذلك 
روا الخير باألمانة أو القدرة  مشروطًا بأن يعلم السيد في مملوكه خيرًا، وفسَّ
على إعالة نفسه حتى ال يكون عالة على الناس، ورجح الشافعي)2) أنه القوة 
وهذا  الدين،  في  الصالح  أنه  إلى  فريق  وذهب  األمانة.  مع  االكتساب  على 
يقتضي أن المكاتبة خاصة بالمسلم، ورده الجصاص ألنه يقتضي أن ال تكون 
ُه َجاِئٌز ُمَكاَتَبُة اْلَيُهوِديِّ َوالنَّْصَرانِيِّ بِاآْلَيِة َوإِْن  المكاتبة لغير المسلم فقال: »أِلَنَّ
َلْم َتُكْن َلُهْم َصاَلٌة«)3). وذهب فريق من المفسرين إلى أن المراد بالخير المال. 
وتعقبه البيضاوي بالرفض لما فيه من الضعف الظاهر لفظًا ومعنى)4)، ووضح 
األلوسي هذا الضعف فقال: »أما لفظًا فألنه ال يقال فيه مال، بل يقال عنده 
مال أو له مال، وأما معنى فألن العبد ال مال له«)5)، ويمكن َحْمُل المعنى على 
بالمسلمين)6).  اإلضرار  بعدم  قيدوه  المفسرين  ولكن  الكسب.  على  القدرة 
بقوله:  الخير  لمعنى  المفسرون  أوردها  التي  المعاني  السعود  أبو  جمع  وقد 

انظر: أحكام القرآن: الجصاص: )80/5)(، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي   (((
)ج3)  وشركاه  الحلبي  البابي  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  العظيم،  القرآن  تفسير  الدمشقي، 

)ص287(، ابن حجر: فتح الباري )289/2)).
انظر أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي، كتل هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، قدم له: محمد زاهد   (2(

الكوثري، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة الثانية )4)4)ـه - 994)م( )68/2)).
أحكام القرآن، الجصاص: )5/)8)).  (3(

البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،   (4(
مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت، وبهامشه حاشية الكازروني، )ج4( )ص79) .

األلوسي: روح المعاني )8)/55)).  (5(
البيضاوي  على  حاشيته  في  زادة  شيخ  الدين  محيي   ،)(55/(8( المعاني  روح  األلوسي:  انظر:   (6(

.(424/3(
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بتحصيله من وجه حالل وصالحًا  البدل  أداء  أمانة ورشدًا وقدرة على  »أي 
العنان«))) وهذا المعنى أعم وأشمل. ثم  العتق وإطالق  الناس بعد  ال يؤذي 
أو  السادة،  اهلل  آتى  الذي  اهلل  مال  من  بإيتائهم  أمر  حين  إليهم  باإلحسان  أمر 
الزكاة أو صدقة مندوبة. والحديث عن  بما فرض من سهم  المسلمين عامة 
لتحرير  اإلسالم  شرعها  التي  الوسائل  عموم  في  يدخل  كان  وإن  المكاتبة 
داخله،  من  الرقيق  تحرير  إلى  تدعو  التي  الوسيلة  بأنه  يتميز  ولكنه  الرقيق، 
وإعداده ذاتيًا للخروج من ربقة الرق دون االعتماد على غيره، كما تبين رعاية 
اإلسالم للرقيق فلم يوصد أمامه األبواب حين يرى فيه االستعداد لذلك، كما 
تدل على اهتمام اإلسالم بالرقيق وإعداده ليكون عضوًا فاعاًل في المجتمع. 

بحدود،  قيدها  وإنما  مطلقة،  مملوكه  السيد على  اإلسالم سلطة  يجعل  لم   )3
فإذا تجاوزها عتق عليه مملوكه، أي: إنه يعاقب بنزع مملوكه منه وتحريره 
مع  حتى  األرقاء  مع  والشدة  بالعنف  التعامل  عن  زجرًا  وذلك  مقابل،  بال 
ارتكاب أحدهم لخطأ يرى فيه السيد ضرورة العقوبة، نعم له حق التأديب 
والزجر عن المنكر والمعاقبة، ولكن يراعي في ذلك ما يجوز له من تعليم 
ولده وزوجه ومن تحت يده من يتيٍم ونحوه، وليس له َحقُّ َقْتِله وال جرحه 
وال التمثيل به بقطع شيء من أعضائه، وليس له أن يضرب ضربًا شديدًا إال 
لذنب عظيم، كَأْن يستحقَّ حّدًا، أو قصاصًا، وليس له أن يضرب الوجه)2)، 
له حق  منكر، وليس  أو  فاحشة  فعل  يكرهه على  أن  له حق على  ليس  كما 
فإذا  ويعلمه،  ويرغبه  يدعوه  ولكن  كافرًا،  كان  إن  اإلسالم  على  ُيْكِرَهه  أن 

أبو السعود: محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث   (((
العربي، بيروت )72/6)).

انظر: الموسوعة الفقهية )ج23( )ص23 -25).  (2(
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تعدى يعتق منه مملوكه، عن أبي مسعود البدري رضي اهلل عنه قال: )كنت 

أبا مسعود!(  )اعلم  بالسوط، فسمعت صوتًا من خلفي:  لي  أضرب غالمًا 

ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  هو  إذا  مني  دنا  فلما  قال:  الغضب،  من  الصوت  أفهم  فلم 

فإذا هو يقول: )اعلم أبا مسعود اعلم!( قال: فألقيت السوط من يدي فقال: 

)اعلم أبا مسعود أن اهلل أقدر عليك منك على هذا الغالم( قال: فقلت: ال 

أضرب مملوكًا بعده أبدًا(، وفي رواية: )فقلت: يا رسول اهلل هو حر لوجه 

اهلل، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار())).

كما ورد )أن زنباعًا)2) وجد غالمًا له مع جارية فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص   

فقال: َمْن فعل هذا بك؟ فقال: زنباع. فدعاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ما حملك على 

هذا؟ فقال: كان من َأْمِره كذا وكذا. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص للعبد: اذهب فأنت حر()3)، 

وهذا يدل على أن الرقيق له حق التقاضي إذا تعرض لإليذاء أو االعتداء، وأن 

سلطة الشرع فوق سلطة السيد. وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: سمعت 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )من َلَطَم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه()4).

صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، حديث رقم )659)(. مع   (((
األخذ باالعتبار اختالف الفقهاء بين وجوب العتق أو الندب إليه في مثل هذه الحالة. انظر: ابن رشد: 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الطبعة الثالثة، 

)379)ـه - 960)م(، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر )ج2( )ص370-369).
زنباع بن سالمة بن جداد بن جديده بن أمية الجذامي صحابي. انظر: ابن حجر، اإلصابة في تمييز   (2(

الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت )569-568/2).
أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: )24ـه(، مسند اإلمام   (3(
بن  اهلل  عبد  د.  إشراف:  وآخرون،  مرشد،  عادل   - األرنؤوط  شعيب  تحقيق  حنبل،  بن  أحمد 
قال   .)67(0( )200م(:   - ))42)هـ  األولى  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  المحسن  عبد 

المحققون: حسن لغيره.
صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، حديث رقم )657)).  (4(
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وهنا نجد اهتمام اإلسالم بمراعاة التوازن بين أمرين:  
بالرفق كما تعاقب  المملوك  المسيء وجعل معاقبة  تأديب  األول: مشروعية   
من تشفق عليهم من ولدك وأهلك، وإذا كانت العقوبة على حد شرعي فعليه 
نصف عقوبة الحر))). قال تعالى: ﴿ 

﴾ ]النساء: 25[. 
ال  واإلصالح  للزجر  العقوبة  تقع  بحيث  وكرامته  المملوك  آدمية  مراعاة  الثاني:   
لإلهانة والتحقير واالنتقام، دون أن تتجاوز الحدود المشروعة، فإن فعل ذلك نزع 
منه المملوك ألنه فعله يصطدم مع مقصد اإلسالم في جعل االسترقاق والية رفق 

ورعاية، فإن لم يحسن ذلك لم يكن مؤهالً ألن يجعل اإلسالم تحت يده مملوكًا.
من  ومطالبهم،  حاجاتهم  ويلبي  كرامتهم  يحفظ  ما  الحقوق  من  لهم  أوجب   )4
النفقة الشاملة للمسكن والملبس والمأكل، والعالج إذا مرض، وال تكلفهم 
بنفسك،  تساويهم  أن  اإلحسان  كمال  من  وجعل  طاقتهم،  فوق  العمل  من 
وتصحبهم بالود كصحبة األخ ألخيه، عن المعرور بن سويد قال: »رأيت أبا 
ذر وعليه حلة وعلى غالمه مثلها، فسألته عن ذلك؟ فذكر أنه ساّب رجاًل على 
له،  فذكر ذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الرجل  فأتى  قال:  بأمه.  فعيره  عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم َخَوُلكم جعلهم اهلل تحت 
يلبس،  مما  وليلبسه  يأكل،  مما  فليطعمه  يده  تحت  أخوه  كان  فمن  أيديكم، 
من  عليه(«)2). وحذر ملسو هيلع هللا ىلص  فأعينوهم  كلفتموهم  فإن  يغلبهم  ما  تكلفوهم  وال 

انظر: القرطبي )43/5)).  (((
صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، الحديث ذو الرقم )30(، وكتاب   (2(
العتق، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون(، الحديث ذو الرقم )2545(، 
صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، الحديث ذو الرقم 

))66)(، ومعنى خولكم أي: الذين يخدمونكم ويرعون مصالحكم.
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التقصير في ذلك فقال: )كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوتهم())).
الجهد  بذل  بين  التوازن  مجال  في  اإلسالم  في  الرقيق  حق  قارنت  ولو   
والحصول على حقوق المعيشة بحقوق العمال في عديد من البيئات في ظل 
النظم الرأسمالية لوجدت حال الرقيق في اإلسالم أحسن حاالً بكثير من حال 
العمال األحرار تحت تسلط أصحاب رؤوس األموال في النظم التي تدعي 
لنفسها الرقي والحضارة وحفظ حقوق اإلنسان، حيث يستغل العامل بأقصى 
يقيم أوده، ال يطمع أن  ينال من األجر إال ما ال يكاد  ما عنده من طاقة، وال 
يأكل أو يلبس مثل صاحب العمل، مع األرباح الباهظة التي يجنيها أصحاب 
رؤوس األموال والثراء الفاحش الذي يصيبونه على ظهور العمال، وأشد من 
باالستقالل  يومًا  يفكر  أن  يؤهله  ال  بلغ  مهما  العامل  دخل  مستوى  أن  ذلك 
معه  ويعيش  سيده  يسامي  الرقيق  تجد  حين  في  المعيشة،  مستوى  وتحسين 

كأخيه، مع فتح أبواب واسعة أمامه للتحرر، كما سنبين ذلك قريبًا.
وأمر  إخوة،  فسماهم  والتسمية  النداء  في  حتى  النفسي  شعورهم  راعى   )5
بدعوتهم بنداء لطيف وأن ال يخاطب أحدهم سيده بالربوبية فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )ال 
يقل أحدكم: ربي،  ْئ ربك، وال  يقل أحدكم: اسق ربك، أطعم ربك، َوضِّ
فتاتي  وليقل:  وأمتي،  عبدي  أحدكم:  يقل  وال  وموالي،  سيدي  وليقل: 
وغالمي()2)، وفي هذا النداء تربية إيمانية للرقيق والسيد؛ فالرقيق ال ينادي 
والتعامل  التواضع  على  يتربىَّ  والسيد  تعالى،  هلل  إال  يصلح  ال  بما  مخلوقًا 
رًا تحت أمره. وجعل التفاخر  مع غالمه على أنه إنسان مثله جعله اهلل ُمَسخَّ

صحيح مسلم، كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم   (((
عنهم، برقم )996).

أحمد المسند، الفتح الرباني )ج4)( )ص47)).  (2(
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والتعاظم عليهم خصلة جاهلية يؤنب فاعلها أو ينبه على خطئه، كما مرَّ في 
الحديث السابق. كما نهى عن التفريق بين األطفال وأمهاتهم إذا وقعوا في 
قدامة:  ابن  قال  عنهم،  للضرر  ورفعًا  لشعورهم  ومراعاة  بهم  رفقًا  السبي؛ 
ْق َبْيَن اْلَوالِِد َوَوَلِدِه، َواَل َبْيَن اْلَوالَِدِة َوَوَلِدَها َأْجَمَع َأْهُل  »َوإَِذا ُسُبوا، َلْم ُيَفرَّ
اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ التَّْفِريَق َبْيَن اأْلُمِّ َوَوَلِدَها الطِّْفِل َغْيُر َجاِئٍز. َهَذا َقْوُل َمالٍِك فِي 
 ، افِِعيِّ ْيِث فِي َأْهِل ِمْصَر، َوالشَّ اِم، َواللَّ َأْهِل اْلَمِدينَِة، َواأْلَْوَزاِعيِّ فِي َأْهِل الشَّ
ْأِي فِيِه«))). لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )من فرق بين والدة وولدها  َوَأبِي َثْوٍر، َوَأْصَحاِب الرَّ

فرق اهلل بينه وبين أحبته يوم القيامة()2).
اإلنسانية  مقومات  كل  يحمل  إنسان  أنه  على  الرقيق  إلى  اإلسالم  ينظر   )6
وخصائصها، وقد يفوق في استعداداته وملكاته الكثير من األحرار، والحالة 
نظام  من  جزء  على  سلطانًا  السيد  ل  ُتَخوِّ حكمية  حالة  هي  لها  يخضع  التي 
حياته الخارجي دون المساس بمقوماته الشخصية الخاصة، فلو نظرت إلى 
بداية الدعوة اإلسالمية فقد وجهت إلى األحرار والعبيد على حد سواء، بل 
على  اإلسالم  حرص  األرقاء،  من  نسبة  اإلسالم  إلى  السباقين  من  كان  لقد 
تحرير نفوسهم من الداخل، وهو أهم من تحريرهم من السلطان الخارجي، 
فتجد فريقًا منهم يحمل في نفسه من العزيمة واإلباء والشموخ وحرية النفس 
والتقليد،  للتبعية  المستعبدين  المقهورين  سادتهم  من  كثير  عند  تجده  ال  ما 

ابن قدامة: المغني )ج8( )ص422).  (((
الترمذي، بيت األفكار الدولية، المؤتمن  الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، جامع   (2(
الوالدة وولدها في  بين  أو  بين األخوين  البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يفرق  للتوزيع، كتاب 
 ،)(566( برقم  السبي،  بين  التفريق  كراهية  باب  السير،  وكتاب   ،)(283( برقم  الحديث  البيع، 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص وغيرهم.
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َنَظْرَت  ولو  الحرية.  الظاهر  في  حكمه  ممن  العارضة  للمصالح  المأسورين 
في واقع بالل بن رباح رضي اهلل عنه، وما فعل اإلسالم في نفسه من العظمة 
من  نفسه  ر  حرَّ اإلسالم  أن  ذلك  والسادة،  األشراف  من  كثير  يبلغها  لم  التي 
الذل والخنوع، ورفض أن يكون للسيد سلطان على ما يعتقد ويوالي ويحب 
ويكره، وإن كان له سلطان على معيشته ونتاج عمله، ورضيه اإلسالم أن يكون 

واحدًا من اللبنات األساسية التي قامت عليها دعوة اإلسالم.
جعل اإلسالم للرقيق وسائل إلعفاف النفوس وحفظها من الفواحش بتشريع   )7
ما يلبي الرغبة الجنسية ويحفظ األنساب والمجتمع من الفساد، فأباح للرجل 

الحر أن يستمتع بجاريته بالوطء، بشروط هي:
). أن تكون مملوكة له ملكًا كاماًل ليس له بها شريك.  

2. أالَّ يوجد مانع يقتضي تحريمها عليه؛ ألي سبب من األسباب المحرمة،   
كأن تكون أخته من الرضاعة أو بنت زوجته أو موطوءة فرعه أو أصله أو تكون 

مزوجة أو مشتركة.
اإلسالم  م  َحرَّ الذي  االستبراء،  المسمى  وهو  الرحم)))،  براءة  من  التأكد   .3  
ُه  َأنَّ َوَرَفَعُه،  اْلُخْدِريِّ رضي اهلل عنه،  َسِعيٍد  َأبِي  وطء المملوكة قبله، لحديث 
َقاَل فِي َسَباَيا َأْوَطاَس: )اَل ُتوَطُأ َحاِمٌل َحتَّى َتَضَع، َواَل َغْيُر َذاِت َحْمٍل َحتَّى 
اْمَرَأًة  َرَأى  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ  ْرَداِء رضي اهلل عنه،  الدَّ َأبِي  َتِحيَض َحْيَضًة()2)، وَعْن 

الموسوعة الفقهية )ج23( )ص47).  (((
عبد  الدين  تحقيق: محمد محيي  داود،  أبي  )المتوفى: 275ـه( سنن  األشعث  بن  داود سليمان  أبو   (2(
حديث  الترمذي  وانظر سنن  برقم: )57)2(،  بيروت،   - صيدا  العصرية،  المكتبة  الناشر:  الحميد، 
بن  محمد  الحاكم  اهلل  عبد  أبو  الصحيحين،  على  المستدرك  األلباني.  وصححهما   ،)(564( رقم: 
عبد اهلل )المتوفى: 405ـه(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، 
990)م( برقم: )2790( وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم،  الطبعة األولى )))4)ـه - 

َجاُه، وسكت عنه الذهبي. )ج2( )ص2)2). َوَلْم ُيَخرِّ
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ُه َقْد َأَلمَّ بَِها( َقاَل: َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: )َلَقْد  اَء َعَلى َباِب ُفْسَطاٍط َفَقاَل: )َلَعلَّ ُمِجحَّ

َوَكْيَف  َلُه؟  َيِحلُّ  اَل  َوُهَو  ُثُه  ُيَورِّ َكْيَف  َقْبَرُه،  َمَعُه  َتْدُخُل  َلْعنًَة  َأْلَعنَُه  َأْن  َهَمْمُت 

َيْسَتْخِدُمُه َوُهَو اَل َيِحلُّ َلُه؟())).

4. أالَّ يزوجها لغيره فإن زوجها حرمت عليه، ووجب االستبراء.  

ودليل إباحة وطء المملوكة قوله تعالى: ﴿  

﴾ ]النساء: 24[ فقد استثنى من المحرمات ما ملكت أيمانكم وقوله: 

 * ﴿

ا  ى بأمته مارية القبطية، ولمَّ ﴾ ]المؤمنون: 5-6[، وفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث تسرَّ

مها على نفسه استرضاًء لبعض أزواجه)2) عاتبه اهلل تعالى على ذلك، وأنزل  َحرَّ

﴾  قوله سبحانه: ﴿

َأَمٌة َيَطُؤَها  َلُه   ]التحريم: )[ أخرج النسائي َعْن َأَنٍس، )َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَنْت 

َمَها َعَلى َنْفِسِه()3). َفَلْم َتَزْل بِِه َعاِئَشُة َوَحْفَصُة َحتَّى َحرَّ

أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458ـه(، معرفة السنن واآلثار، المحقق: عبد المعطي   (((
 - )دمشق  قتيبة  دار   ، باكستان(   - )كراتشي  اإلسالمية  الدراسات  جامعة  الناشرون:  قلعجي،  أمين 
األولى )2)4)ـه  الطبعة  القاهرة(   - )المنصورة  الوفاء  دار  الوعي )حلب - دمشق(،  دار  بيروت(، 
ِحيِح ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة، َوفِيِه َداَلَلٌة َعَلى  ٌج فِي الصَّ - )99)م( حديث رقم: )8297)(، وقال: ُمَخرَّ

: اْلَحاِمُل اْلُمْقِرُب. وُجوِب ااِلْستِْبَراِء َبْعَد اْلَقَسِم َواْلُمِجحُّ
وذلك أنه أصاب جاريته في يوم عائشة وفي بيت حفصة رضي اهلل عنهن، فغارتا فاسترضاهن بتحريمها   (2(

على نفسه. انظر: تفسير الطبري: )ج23( )ص478-477).
الغيرة: )3959(، قال األلباني:  باب  السنن الصغرى،  الرحمن أحمد بن شعيب،  أبو عبد  النسائي:   (3(
صحيح اإلسناد. أبو عبد اهلل الحاكم، المستدرك على الصحيحين، برقم: )3824( وقال: َهَذا َحِديٌث 
الزوائد )ج7( )ص26)( عن  َجاُه، ووافقه الذهبي. وفي مجمع  ُيَخرِّ َوَلْم  ُمْسِلٍم  َصِحيٌح َعَلى َشْرِط 

 

ته.      = يَّ ﴾ قال: نزلت هذه في ُسرِّ ابن عباس ﴿



(42

ولما نزلت السورة وفيها تحلة اليمين عاد إليها))).  
يقول سيد قطب رحمه اهلل: »ويجّوز اإلسالم وطء اإلماء عندئذ من صاحبهن   
اإلسالم  شرعها  التي  الكثيرة  الوسائل  إلى  موكوالً  عتقهن  ويجعل  وحده، 
هؤالء  يدع  ال  نظيفًا  صريحًا  بمبادئه  اإلسالم  ويقف  المورد.  هذا  لتجفيف 
األسيرات لفوضى االختالط الجنسي القذر كما يقع ألسيرات الحروب قديمًا 
الحقيقة!«)2).  في  إماء  وهن  اٍت  ُحرَّ فيسميهن  ويلتوي  يتدسس  وال  وحديثًا! 
اليمين  وملك  الزواج  بطريقين؛  الغريزة  هذه  ضبط  اإلسالم  أن  نرى  وبهذا 
ِحْفظًا  المجتمع  للمرأة عالقة إال مع رجل واحد معلوم في  بحيث ال يكون 

لألنساب، وصيانة لكرامة اإلنسان. 

رواه البزار بإسنادين والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة. قال الحافظ   =
َزَعَم  َكَما  اَل  َأْحِسُب  َأْصاًل  ِة  لِْلِقصَّ َأنَّ  َيَتَبيَُّن  الطُُّرِق  َهِذِه  َوبَِمْجُموِع  طرق:  عدة  إيراد  بعد  حجر  ابن 
تِي  الَّ النََّساِئّي  َعْن َطِريِق  َرِحَمُه اهللُ  َوَغَفَل  ِمْن َطِريٍق َصِحيٍح  َتْأِت  َلْم  َة  اْلِقصَّ َهِذِه  َأنَّ  ِعَياٌض  اْلَقاِضي 
دار  الكبير،  الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  التلخيص  ُق.  اْلُمَوفِّ َواهللُ  ًة  ِصحَّ بَِها  َفَكَفى  َسَلَفْت 
الكتب العلمية، الطبعة األولى )9)4)ـه - 989)م( )ج3( )ص447(. وجاء في سبب نزول هذه 
 ،﴾ اآلية حديث تحريم العسل في الصحيحين؛ البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿
على  الكفارة  وجوب  باب  الطالق،  كتاب  مسلم،  صحيح   ،)5267( برقم  الحديث   ،]( ]التحريم: 

ُمْقبِِل الوادِعيُّ  ُمْقبُل بُن َهاِدي بِن  من حرم امرأته ولم ينو الطالق، حديث رقم: )474)(، وانظر: 
الطبعة:  القاهرة،   – تيمية  ابن  مكتبة  النزول،  أسباب  من  المسند  الصحيح  422)ـه(  )المتوفى: 
يحتمل  )ص283(  )ج0)(  الفتح  في  الحافظ  قال  )ص7)8-2)2(.  987)م(،  )408)ـه- 
فهذان سببان  تفسيره )ج5( )ص252(  في  الشوكاني  وقال  معًا.  السببين  في  نزلت  اآلية  تكون  أن 
صحيحان لنزول اآلية، والجمع ممكن بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية، وأن القرآن نزل 

فيهما جميعًا وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه.
انظر: تفسير الطبري )ج23( )ص479).  (((

العربي  التراث  إحياء  دار  )97)م(،   - ))39)ـه  السابعة  الطبعة  القرآن،  ظالل  في  قطب،  سيد   (2(
)285/8(. وانظر: المصدر نفسه )2/))3).
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حيث  السبي  قبل  زوج  لها  كان  بمن  تتعلق  مسألة  القضية  هذه  عن  ويتفرع   
تقع  لمن  بعده  وتحل  ْبي،  بالسَّ المحارب  الزوج  مع  الزوجية  العالقة  تنقطع 
تفسير  في  الهراسي  بالكيا  المعروف  الطبري،  قال  المسلمين،  من  ملكه  في 
تأويل علي وابن عباس، في  ﴾، في  قوله تعالى: »﴿
بملك  َوْطُؤهن  أبيح  النساء،  األزواج من  وابن عمر، واآلية في ذوات  رواية 
لهن  وكان  أوطاس،  سبايا  في  ذلك  وورد  ْبي،  بالسَّ الفرقة  وحصلت  اليمين، 
تعالى:  اهلل  وأنزل  غشيانهن،  من  المسلمون  فتحرج  المشركين،  في   أزواج 
وزاد  لكم«)))،  هن  أي   ،﴾ ﴿

ُتهن«)2).  الجصاص: »هن لكم حالل إذا انقضت ِعدَّ
كما شرع تزويجهم ذكورًا وإناثًا ورغب في ذلك ووعد عليه اإلغناء إن كان   
تعالى: ﴿  فقال  الفقر حائاًل دون ذلك، 

﴾ ]النور: 32[. 
كما أجاز لألحرار أن يتزوجوا اإلماء إن لم يكن عندهم طول لنكاح الحرائر   

﴿ فقال: 

وفي  ،]25 ]النساء:   ﴾
هذه اآلية نجد لمسات التكريم لهؤالء الفتيات، حين يبيح الزواج بهن، ويعبر 
عن أوليائهن بلفظ أهلهن كأنها واحدة من األسرة، بنتًا أو أختًا. ويجعل لها 

أحكام القرآن: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا   (((
الهراسي الشافعي )المتوفى: 504ـه(، تحقيق: موسى محمد علي وعزة عطية، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة الثانية، )405)ـه): )405/2).
أحكام القرآن: الجصاص: )3/)8).  (2(
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العلماء  أفاض  وقد  الرقيق.  في  العامة  القاعدة  عن  خروجًا  تتملكه  صداقها 
للسيِّد،  وجعلوه  والشافعية  األحناف  فمنعه  لمهرها  األمة  ملك  مناقشة  في 
وسقط  المهر  وجب  لعبده  َأَمَته  السيُد  َج  َزوَّ وإذا  بإذنه،  تمليكها  ويجوزون 
قال:  ثم  المسألة،  واستقصى  العربي  ابن  ذلك  وردَّ  وإليه)))،  السيد  من  ألنه 
النََّفَقُة  َعَلْيِه  َتِجُب  َكَما  َجَها،  َتَزوَّ ِذي  الَّ اْلَعْبِد  َعَلى  ْوُج  الزَّ َوِهَي  لأِْلََمِة  »َيِجَب 
َلَها. َفإِْن َقاَل: َلْيَسْت اأْلََمُة َأْهاًل لِْلِمْلِك َواَل لِلتَّْمِليِك. ُقْلنَا: اَل ُنَسلُِّم؛ َبْل اْلَعْبُد 
َوَتْلِخيًصا  َبيَّنَّا َذلَِك فِي َمَساِئِل اْلِخاَلِف َتْخِليًصا  َأْهٌل لِْلِمْلِك َوالتَّْمِليِك. َوَقْد 
َما  َوإِنَّ َواآْلَدِميَُّة،  اْلَحَياُة  اْلِمْلِك  َة  ِعلَّ َأنَّ  الثَّاَلَثِة  اْلُكُتِب  فِي  ْقنَا  َوَحقَّ َوإِْنَصاًفا، 
ُب َعَلْيَها  َة َباِقَيٌة، َواْلُحْكُم َقْد َيَتَركَّ يِِّد، َوَلِكنَّ اْلِعلَّ قِّ لِلسَّ اْنَغَمَر َوْصُف اْلَعْبِد بِالرِّ
َماِء:  اإْلِ فِي  َيُقوُل  َتَعاَلى  َوَاهللُ  اأْلََمُة  َتْمِلُك  اَل  َوَكْيَف  َلَها.  اْلَغاِمِر  ُوُجوِد  َمَع 

 

﴾ ]النساء: 24[. َفَأَضاَف اأْلُُجوَر إَلْيِهنَّ إَضاَفَة َتْمِليٍك؟«)2). ﴿
الزنى،  في  الوقوع  اء  األرقَّ على  م  حرَّ اإلسالم  أن  له  التنبيه  يجدر  ومما   )8
تعالى:  قال  ذلك  على  الرقيق  مؤاخذة  على  يدلُّ  ما  العقوبة  من  فشرع 

 

]النساء:   ﴾ ﴿
االستهانة  وحرم  الفواحش،  ارتكاب  على  الرقيق  إكراه  حرم  كما   .]25

وهو  الجاهلية  في  سائدًا  ذلك  وكان  للتكسب،  وسيلة  وجعلها  بأعراضهم 
لَجْعِله وسيلة  المترفة  الدول  ه بعض  ُتِعدُّ بل  الراهن،  العصر  انتشارًا في  أكثر 
بيان  لزم  لذا  لالسترقاق.  الدوافع  أهم  من  عندهم  وهو  الثراء،  وسائل   من 
موقف القرآن من هذا الفجور، قال تعالى: ﴿ 
﴾

انظر: أحكام القرآن الهراسي: )2/)43(. أحكام القرآن: الجصاص: )3/)2)-22)).  (((
أحكام القرآن: ابن العربي: ))/0)5-))5).  (2(
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]النور: 33[. فهذه اآلية تدل على تحريم إكراه الرقيق على البغاء وجعلها وسيلة 

للحصول على المطامع المادية. قال الزمخشري: »فإن قلت: لَِم أقحم قوله: 
وآِمُر  التحصن،  إرادة  مع  إال  يتأتى  ال  اإلكراه  ألن  قلت:  ﴾؟  ﴿
الطيعة  إن  أي:  إكراهًا«)))،  أمره  وال  مكرهًا  يسمى  ال  للبغاء  المواتية  الطيعة 
المواتية للبغاء تتحمل مسؤولية إثمها وتستحق العقوبة، أما إن أكرهها السيد 

فهو الجرم الذي حرمه الشرع.
كما أوصى بحسن معاملتهم والرفق بهم واإلحسان إليهم، وذلك قوله تعالى:   )9 
 ﴿
 
﴾ ]النساء: 36[، 
قال القرطبي: »ندبهم إلى مكارم األخالق وأرشدهم إلى اإلحسان وإلى طريق 
التواضع حتى ال يروا ألنفسهم مزية على عبيدهم إذ الكل عبيد هلل والمال مال 
اهلل، ولكن سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضًا إتمامًا للنعمة وتنفيذًا 
للحكمة«)2). وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )اتقوا اهلل فيما ملكت أيمانكم()3). ومن وصاياه ملسو هيلع هللا ىلص 

حقائق  عن  الكشاف  538ـه(،  )المتوفى:  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  اهلل  جار  الزمخشري،   (((
غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة )407)ـه( )ج3( )ص239( . وقال ابن المنير 
في تعليقاته على الكشاف: »ولم يجب بما يشفى العليل. وعند العبد الفقير إلى اهلل تعالى أن فائدة ذلك 
-واهلل أعلم: أن يبشع عند المخاطب الوقوع فيه، لكي يتيقظ أنه كان ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن 
آثرت  منه، ألنها  أمته خير  بأن  النداء عليه  اآلية  أن مضمون  التبشيع عليها:  زاجر شرعي. ووجه  يكن  لم 
التحصن عن الفاحشة، وهو يأبى إال إكراهها عليها. ولو أبرز مكنون هذا المعنى لم يقع الزاجر من النفس 

موقعه، وعسى هذه اآلية أن تأخذ بالنفوس الدنية، فكيف بالنفوس العربية؟ واهلل الموفق.
تفسير القرطبي )ج5( )ص90)).  (2(

أحمد، المسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط- عادل مرشد، وآخرين، برقم: )585(، قال المحققون:   (3(
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى سرية علي، فقد       =
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في حجة الوداع: )أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم 
وال  اهلل  عباد  فبيعوا  تغفروه  أن  تريدون  ال  بذنب  جاؤوا  فإن  تلبسون،  مما 
تعذبوهم())). وال شيء كحسن المعاملة يحقق للنفس قيمتها اإلنسانية ويرد 
إليها اعتبارها فتشعر بكيانها اإلنساني، وكرامتها الذاتية، ويردها إلى التوازن 

إن كان فيها شيء من الشعور بالنقص أو عندها شيء من االنحراف)2).
الذي  الهدف  إلى  المنافسة والمسارعة  المملوك من  الرق  تمنع حالة  ال   )(0
يوجه إليه اإلسالم، وهو طلب رضوان اهلل والجنة، فله حق العبادة كأداء 
الصالة والصيام وعمل الصالحات كالحر، وإن اختلفت درجة المطالبة 
في بعض األمور كسقوط وجوب الجمعة والجهاد والحج إال بإذن سيده، 
مقياس  كان  ولما  سيده،  تجاه  الحياتية  المصالح  تقتضيها  لحكم  وذلك 
﴾ ﴿ تعالى:  لقوله  التقوى؛  اإلسالم  في   الكرامة 
هذه  على  األحرار  وينافس  يرتقي  أن  يمكنه  العبد  فإن   ،](3 ]الحجرات:   
األعمال  أرجى  من  سيده  حق  تجاه  بواجبه  قيامه  وجعل  الكرامة، 
وأحسن  لسيده  نصح  إذ  العبد  )إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  اهلل  عند  ثوابها  يرجو  التي 
قال  قال:  عنه  اهلل  رضي  هريرة  أبي  وعن  مرتين()3)،  أجره  فله  اهلل   عبادة 

وثقها العجلي، وقال الدارقطني: حديُثها مستقيم، ُيَخرُج حديثها اعتبارًا. المغيرة: هو ابن ِمقَسم الضبي.   =
وأخرجه البخاري في »األدب المفرد« )58)(، وأبو داود )56)5(، وابن ماجه: )2698(، وأبو يعلى 
)596( من طريق محمد بن فضيل، بهذا اإلسناد. وله شاهد من حديث أم سلمة عند ابن ماجه )625)) 
وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظه: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: »الصالَة 

وما ملكت أيمانكم« فما زال يقولها حتى ما ُيِفيُص بها لسانه )أي: ما يقدر على اإلفصاح بها(.
أحمد، المسند، الفتح الرباني )ج4)( )ص46)).  (((

قطب، محمد، شبهات حول اإلسالم، )45( بتصرف.  (2(
صحيح البخاري، كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، الحديث برقم )2546(،   (3(

صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح سيده، برقم )664)).
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )للعبد المملوك المصلح أجران(، لذلك يقول أبو هريرة 
اهلل  سبيل  في  الجهاد  لوال  بيده  هريرة  أبي  نفس  والذي  الحديث:  راوي 
شرعه  لما  وذلك  مملوك()))،  وأنا  أموت  أن  ألحببت  أمي،  وبر  والحج 
انتقاص  دون  وإنسانيته،  كرامته  يحفظ  بما  للملوك  احترام  من  اإلسالم 
من قدره، وال حرمان له من البلوغ إلى الهدف الذي يوجه اإلسالم إليه 

اء على السواء من الفوز برضوان اهلل والجنة. األحرار واألرقَّ
وفي هذا التوجيه نظرة تستحق الوقوف وهي: كيف يوجه اإلسالم الرقيق إلى   
المثمر؟ وكيف  البناء  العمل  الرق من  إيجابيًا ال تمنعه حالة  إنسانًا  أن يكون 

يؤدي دوره ورسالته في المجتمع؟
التحرر  فرصة  أمامه  ليفتح  الرقيق؛  مكاتبة  من  اإلسالم  شرعه  ما  إلى  إضافة   )((

الذاتي، فقد فتح أبوابًا عديدة لتحريرهم من خالل المجتمع، فمنها:
أن يعتقه لوجه اهلل ابتغاء رحمته في الدار اآلخرة، إذ جعل اإلسالم هذا العتق   
من فضائل األعمال التي يتقرب بها العبد إلى اهلل، ويرجو بها عتق نفسه من 
﴾ ]البلد: ))- النار، قال تعالى: ﴿ *  * 
3)[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )أيما رجل أعتق امرأ مسلمًا استنقذ اهلل بكل عضو منه عضوًا 

منه من النار()2)، وفي رواية أخرى قال: )أيما رجل مسلم أعتق رجاًل مسلمًا 
فإن اهلل عز وجل جاعل وفاء كل عظم عظمًا من عظام محرره من النار، وأيما 
امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اهلل عز وجل جاعل وفاء كل عظم من 

صحيح البخاري، كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، برقم )2548(، صحيح   (((
مسلم، كتاب اإليمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح سيده، برقم )665)).

صحيح البخاري، كتاب العتق، باب العتق وفضله، برقم )7)25(، صحيح مسلم، كتاب العتق، باب   (2(
فضل العتق، حديث رقم )509)(، واللفظ للبخاري، وزاد مسلم: »حتى فرجه بفرجه«.
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عظامها عظمًا من عظام محررها من النار())).
ولتغليب جانب العتق لو كان رقيق مشترك بين جماعة فأعتق أحدهم حصته   
ينظر؛ إن كان له مال يوفي باقي حصصهم قوم عليه وأعتق كله وإال فقد عتق 
منه ما عتق)2)، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد 
العبد، وإال  العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه  قوم 

فقد عتق منه ما عتق()3).
المسلم  يرتكبها  التي  األخطاء  من  لعديد  ارًة  كفَّ العتَق  اإلسالُم  جعل  كما   
ككفارة القتل الخطأ والظهار والوطء في نهار رمضان، والحنث في اليمين، 
وبيان ذلك مفصل في كتب الفقه، مستقى من القرآن العظيم في آيات عديدة 
 ﴿ تعالى:  قوله  منها 
 
 

 ﴾
]النساء: 92[، فهذا في القتل الخطأ وفيه تقييد الرقبة بأنها مؤمنة، ولعل الحكمة 

من ذلك تعويض المجتمع فردًا جديدًا مكان المقتول، فكأن العتق أشبه بإحياء 
النفس، بل هو إحياء معنوي لها.

أحمد، المسند، الفتح الرباني )ج4)( )ص39)(، وأورده بعدة روايات منها رجاله رجال الصحيح   (((
ومنها بسند جيد.

انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )367/2(، ابن قدامة، المغني )336/9(، الزحيلي،   (2(
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  985)م(   - )405)ه  الثانية  الطبعة  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه 

دمشق: )ج8( )ص259).
صحيح البخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، برقم )2522، 2523(، صحيح مسلم   (3(

كتاب العتق، برقم ))50)).
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وقد اشترط الفقهاء في الرقبة المعتقة شروطًا جماعها في أمرين)))؛ األول: أن   
ال تكون له فرصة للعتق بسبب آخر كالمكاتبة والمدابرة، وأن تكون سليمة من 

العيوب، أي: تستطيع االستقالل بنفسها وال تكون عالة على اآلخرين.
وقوله تعالى: ﴿  

وهذا   ،]89 ]المائدة:   ﴾
في كفارة اليمين. 

وقوله تعالى: ﴿   
كفارة  في  وهذا   ،]3 ]المجادلة:   ﴾

الظهار. 
ْن واقع أهله في نهار رمضان،  جعل تحرير الرقيق أول الخيارات في التكفير َعمَّ  
فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: )بينما نحن جلوس عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول اهلل، هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا 
صائم. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هل تجد رقبة تعتقها؟ قال ال. قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ال. فقال: هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: 
بَعَرٍق فيها  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُأتي  إذ  فبينا نحن على ذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  ال. قال: فمكث 
أنا قال: خذ هذا فتصدق  – قال: أين السائل؟ فقال:  – والَعَرق المكتل  تمر 

به..( الحديث)2).

انظر: الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، )497/3).  (((
صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، برقم )9336)(، صحيح   (2(

مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، برقم )))))).
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وجعل سهمًا من الزكاة المفروضة في عتق الرقاب قال تعالى: ﴿  
﴾ ]التوبة: 60[.

كما جعل التسريِّ الذي قد يفضي إلى أن تكون الجارية أم ولد))) سبياًل إلى   
كما  سيدها.  بموت  حرة  وتعتبر  هبتها،  أو  بيعها  عن  الشرع  نهى  فقد  العتق، 

جعل المكاتبة والمدابرة)2) من الطرق المؤدية إلى العتق.
اهتمام  مدى  عن  يكشف  الرقيق  تحرير  إلى  المفضية  لألبواب  التكثير  وهذا   
اإلسالم به، وتوسيع أبوابه، وسعيه الحثيث إلنهائه، وكان لهذا التشريع دوره 

في إنهاء هذه الحالة بالفعل.
وحين تنظر إلى المسألة في الواقع العملي تجد أن الرقيق يؤول إلى الحرية في   
زمن قصير ليستقبل المجتمع اإلسالمي فوجًا بعد فوج ممن تفضي بهم الحروب 
ما دامت األمة تواجه عدوانًا وصراعًا، تأخذ أبناء أعدائها فتعاملهم معاملة أبنائها، 
ل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم  لتجعل منهم أناسًا صالحين قادرين على تحمُّ

تجاه اإلنسانية، باإلسهام اإليجابي البناء في بناء الحضارة اإلنسانية.
وهؤالء المحررون بالعتق تبقى لهم صلة مع محرريهم تسمى الوالء، لقوله   
ملسو هيلع هللا ىلص: )فإنما الوالء لمن أعتق()3)، يعدون بموجبها في عداد األسرة التي كانت 
سبب عتقهم، يحظون برعايتها ونصرتها، يعقلون عنه إذا تحمل جناية، ويرثونه 

إن لم يكن له وارث، ويعدون أفرادًا من جماعتها ينسبون إليها والء.

هي الجارية التي أنجبت من سيدها حيث يباح له وطؤها بملك اليمين كما سبق بيانه، فال يجوز بيعها   (((
وال هبتها، فإذا مات سيدها عتقت بموته. انظر: ابن قدامة، المغني: )9/)54).

المدابرة: أن يقول السيد لمملوكه: أنت حر بعد موتي، وسميت مدابرة ألن الموت يأتي دبر الحياة.   (2(
انظر: المغني: )386/9( وما بعدها.

البخاري، الصحيح، كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب رقم: )2562(، مسلم، كتاب   (3(
العتق، باب الوالء لمن أعتق، برقم: )504)).
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وفي بيان مدى متانة هذه الرابطة يقول ملسو هيلع هللا ىلص: )الوالء لحمة كلحمة النسب ال   
يباع وال يوهب())) وعند أحمد: )نهى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الوالء وهبته()2)، 
ومعناه قرابة وامتشاج كقرابة النسب، ال يباع وال يوهب يعني أن نفس الوالء ال 
ينتقل من شخص إلى شخص بعوض وغير عوض كما أن القرابة ال تنتقل)3).
بناء  قاعدة  اإلسالم  إلى  المؤمنين  من  األولين  السابقين  من  اإلسالم  جعل   )(2
المجتمع المسلم، وكانوا اللبنات األولى في تكوين األمة اإلسالمية، ومنهم 
جوهر  تقدير  على  يقوم  اإلسالمي  البناء  ألن  والمساكين،  واألرقاء  الضعفاء 
اإلنسان وحقيقته وخصائصه الذاتية ال على األعراض والمظاهر، بل وجعلهم 
ميزان االختبار لإليمان الحق الذي يكشف عن إذعان صاحبه لنزعة المساواة 
اإلنسانية التي جاء بها اإلسالم، فمهما كنت عليه من الشرف والمال والجاه 
فال يصح إيمانك وال يكتمل حتى ال ترى لنفسك الميزة على هؤالء، ألن نظرة 
وا عن الهدى حين  التعالي خصلة من خصال الجاهلية. ولقد ُفتن أقوام وُصدُّ
الجنة،  نعمة اإلسالم وسلوك طريق  من  أنفسهم  الضعفاء وحرموا  إليه  سبق 
 ﴿ تعالى:  قال  الضعفاء  إليه  سبق  الذي  الدين  رفضوا  ألنهم 
 ﴾

]األنعام: 53[. 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى:   (((
354ـه(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المحقق: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة-
993)م، برقم: )4950(، قال األلباني: حسن لغيره. )ج))(،  الثانية، 4)4)ـه -  بيروت، الطبعة: 
)ص325(. البيهقي السنن الكبرى، برقم: )437)2(، وقال: هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه 
في اإلسناد والمتن جميعًا، فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد اهلل بن عمر، عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن 

عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيع الوالء وعن هبته، )ج0)(، )ص494).
الفتح الرباني: )5)/32(، وقال: النهي للتحريم عند األربعة.  (2(

انظر السيوطي، الحاوي للفتاوى، 402)ه - 982)م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: )ج)(، )ص78)).  (3(
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وَطَلَب أقوام من النبي ملسو هيلع هللا ىلص َطْرَدهم من مجلسه حتى يليق بمقامهم الجلوس   

 ﴿ تعالى:  اهلل  قول  فنزل  معه، 

﴾ ]األنعام: 2[.

بل عاتب اهلل تعالى نبيه ملسو هيلع هللا ىلص على اإلعراض عنهم، حتى ولو كان ذلك لمصلحة   

البشري، فقال: ﴿ *  *  المنظور  الدعوة في 

﴾ ]عبس: )-4[.   * 

 ﴿ تعالى:  قال  عليهم،  والحدب  بمالزمتهم  وأمره  بل   

﴾ ]الكهف: 28[. 

وذهب اإلسالم إلى ما هو أبعد من ذلك، حين كشف عما عندهم من المواهب   )(3

واالستعدادات التي قد تفوق الكثير ممن لم يضرب عليهم الرق يومًا ما، وما 

يبلغ  فقد  أمر عارض،  له  أذعنوا  الذي  الرق  وأن  إنسانيتهم،  لكمال  إال  ذلك 

أفراد منهم درجة الكفاءة على تسنُّم المواقع القيادية بين صفوف المسلمين، 

كما كان زيد بن حارثة رضي اهلل عنه، فقد واله النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلمارة مرات عديدة، 

مه في اإلمارة في مؤتة على  ره على جيش فيه األشراف من قريش، بل وقدَّ وأمَّ

ه وهو  ر ابنه أسامة رضي اهلل عنهما، فقد والَّ ابن عمه جعفر بن أبي طالب. وأمَّ

شاب َحَدٌث، وجعل منه قدوة للشباب في اإلقدام والقيادة، وأعلن أنه خليق 

باإلمارة، راّدًا َمْن طعن بإمارته وإمارة أبيه.

بل وأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص األمة أن تسمع وتطيع وال تأنف من إمارة عبد -لو قدر-   

أن وصل إلى موقع الخالفة العامة ليكون في أعلى المناصب السياسية لألمة 
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اإلسالمية، إذ يقول ملسو هيلع هللا ىلص: )اسمعوا وأطيعوا ولو اسُتْعمل عليكم عبد حبشي())). 
ونرى عمر رضي اهلل عنه يوجه األنظار إلى الكفاءة القيادية والعدالة الشرعية 
فيمن يوصي لهم بالخالفة، حتى ولو كان مولى من الموالي فيقول: )لو كان 

يته()2). سالم مولى أبي حذيفة حيًا لولَّ
أحسنوا  الذين  الموالي  من  كبيرًا  عددًا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  ترك  وقد   
تعليمهم وتربيتهم، وأعتقوهم حتى كان منهم الكثير من العلماء وأهل الفضل 
عن  قتادة،  رواه  ما  ذلك  على  يدل  ومما  اإلسالمية،  األمة  في  المعدودين 
صافة  عثمان، عن عطاء، عن أبيه قال: دخلت على هشام بن عبد الملك بالرُّ
المؤمنين،  أمير  يا  بلى  قلت:  األمصار؟  بعلماء  يا عطاء! هل لك علم  فقال: 
فقيه أهل  فقال: من  ابن عمر،  نافع مولى  المدينة؟ قلت:  فقيه أهل  فقال من 
مكة؟ قلت: عطاء بن أبي رباح، قال: مولى أم عربي؟ قلت: ال بل مولى، قال: 
فمن فقيه أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان، قال: مولى أم عربي؟ قلت: 
ال بل مولى، قال: فمن فقيه أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن ِمْهران، قال: مولى 
أم عربي؟ قلت: ال بل مولى، قال: فمن فقيه أهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن 
ُمزاحم، قال: مولى أم عربي؟ قلت: ال بل مولى، قال: فمن فقيه أهل البصرة؟ 
قلت: الحسن وابن سيرين، قال: َمْوليان أم عربيان؟ قلت: ال بل َمْوليان، قال: 
فمن فقيه أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النََّخعي، قال: مولى أم عربي؟ قلت: ال 

بل عربي، قال: كادت نفسي تخرج وال تقول واحد عربي)3).

صحيح البخاري، كتاب األذان، باب إمامة العبد والمولى برقم )693(، كتاب األحكام، باب السمع   (((
والطاعة لإلمام، حديث رقم )42)7).

ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل )المتوفى: )57ـه(، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن   (2(
غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 5)4)ـه - 995)م، )ج58(، )ص404).

ابن العديم: عمر بن أحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين )المتوفى: 660ـه(، بغية   (3(
الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر: )0)/4528).
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وقد وردت مثل هذه الرواية عن الزهري وقد سأله عبد الملك بن مروان عن   
علماء األمصار وَمْن يسود الناس، فأجابه بمثل ذلك. وفيه: قال عبد الملك: 
على  لها  يخطب  حتى  العرب  على  الموالي  لتسودن  واهلل  زهري،  يا  ويلك 
المنابر والعرب تحتها. قال الزهري: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر اهلل ودينه، 

َمْن َحِفظه ساد، وَمْن َضيَّعه سقط ))).
»وكان لوجود الرقيق في اإلسالم بالكيفية التي شرعها اإلسالم أكبر األثر في   
عملية المزج بين العرب وغير العرب، فتزوج كثير من األرقاء -بعد عتقهم- 
كثير  وتزوج  ى  تسرَّ كما  عليه،  غبار  عيبًا، وال  ذلك  في  يروا  ولم  بالعربيات، 
من العرب باإلماء من غير العرب، وحصل مزج كان له أكبر األثر في الحياة 
البيت العربي عناصر فارسية، ورومانية، وسورية، ومصرية،  العقلية، ودخل 
أعظم  فأنتج  الدماء،  بغيره من  العربي  الدم  اختلط  التناسل  وبربرية، وبطريق 

العقول المفكرة«)2).

الدكتور عمر عبد العزيز الجغبير، الحسن البصري وحديثه المرسل، )48-47).  (((
الرق في الجاهلية واإلسالم، إبراهيم محمد حسن الجمل، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،   (2(

العدد: )52(، )ص92(. بتصرف.
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المبحث الخامس
مقارنات مع القانون الدولي اإلنساني المعاصر

تمهيد:
تأتي عالقة هذا المبحث بموضوعنا من حيث إن القانون الدولي اإلنساني يمثل 

أرقى ما توصل إليه العقل البشري في التعامل مع مخلَّفات الحرب، ومن بينها تحريم 

الرق عالميًا ووضع نظام للتعامل مع المنكوبين بما ُيَعدُّ بدياًل عما أقره اإلسالم من 

دوره  أداء  على  والقدرة  النضج  من  بلغ  فهل  الحرب،  نتائج  احتواء  في  الرق  نظام 

بالمستوى الذي بلغه اإلسالم؟

َسْبُق اإلسالم ومرونته في التشريع:
اإلسالم بربانيته وعالميته هو الذي يبدأ بالتشريع ووضع القواعد الحاسمة في 

العامة،  واألطر  القواعد  في  الثبات  بين  تجمع  بصورة  لإلنسان،  المصيرية  القضايا 

ومرونة في استيعاب المستجدات بما يتوافق مع الفطرة البشرية، وما يحقق المصلحة 

المتوافقة مع المقاصد األساسية للشريعة. ومنها أحكام القرآن المتعلقة بالرق وملك 

 اليمين الناجم عن آثار الجهاد في سبيل اهلل إلى أن يكون الدين كله هلل، قال تعالى: 

﴿

﴾ ]األنفال: 39[.

ذلك ألن اإلسالم ال يتخلى عن واجبه تجاه الضعفاء الذين أصبحوا أمانة تحت 

سلطانه في رعايتهم وتعليمهم وإعدادهم ليتأهلوا لالنصهار في المجتمع، ويقوموا 
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على  يجمعوا  حتى  والملل  األهواء  أصحاب  ينتظر  وال  نحوه.  اإليجابي  بواجبهم 
حكمه  يصدر  حتى  غيرها  أو  الحروب  عن  ناجمًا  كان  سواء  إلغائه  أو  الرق  إمضاء 
النهائي تبعًا لهيئة عالمية كهيئة األمم المتحدة أو مجلس األمن الذي يفترض أن يمثل 

في  الشعوب  ثقة  أو يكسب  المحايد، ولما يحقق ذلك  المنصف  العالمي  الموقف 
قراراته ومواقفه.

ولكنه ال يمانع إذا ما تحقق ذلك وتوصلت األمم إلى قانون عادل، ينفذ بطريقة 
لتوفير  وضمانات  تمييز،  دون  بذلك  لإللزام  الدولية  الضمانات  لها  تتوافر  عادلة 
والضعفاء  والمشردين  للمنكوبين  الكريمة  الحياة  يحقق  الذي  واإلنفاق  التمويل 
الذين أضرت بهم الحروب؛ ألن ذلك يتوافق مع مقاصده وأغراضه، وعندها يكون 
أسبق األمم إلى إقراره لما فيه من شبه بحلف الفضول الذي يقول فيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
)ولو ُدعيت إلى مثله في اإلسالم ألجبت()))، وهذا ما أشار إليه األستاذ محمد قطب 

في كالمه السابق.

ظهور القانون الدولي اإلنساني المعاصر:
لقد ظهر هذا القانون على صورة اتفاقيات بعد الذي عانته الشعوب المنكوبة 
إلى  للسعي  اإلنساني  الضمير  أيقظ  مما  المدمرة،  وآثارها  الحروب  ويالت  من 
نكبات بوسائلها  الحروب وما أحدثته من  تنقذ اإلنسان من فتك هذه  إيجاد حلول 
المعاصرة، وما آلت إليه من مآس تدعو بإلحاح إلى وجود نظام يحد من وطأة هذه 
ما  األيام  مع  نت  ُكوِّ التي  االتفاقيات  تطورت هذه  ثم  اإلنسان،  في  وآثارها  الجرائم 

حلف الفضول ِحْلٌف تعاهدت عليه قبائل من قريش، بعد حرب الِفَجار على أال يجدوا بمكة مظلومًا   (((
من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إال قاموا معه، وكانوا معه على من ظلمه حتى تردَّ عليه 

مظلمته. ابن هشام، السيرة النبوية، ))/0))).
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الفطري  والحس  السماوية  للتشريعات  كان  اإلنساني)))،  الدولي  بالقانون  يسمى 
اإلنساني األثر األكبر في تكوينها)2). 

الحروب  بنار  اصطلت  التي  الغرب  دول  بين  االتفاقيات  هذه  ظهور  وكان 
شمس  غابت  حين  وذلك  والويالت،  الكوارث  من  تركت  ما  تركت  التي  العالمية 
اإلسالم عن العالم، في حين أن اإلسالم في تاريخه الطويل مع كثرة الحروب التي 
خاضها مع خصومه لم تحتج البشرية إلى مثل هذه القوانين؛ ألن اإلسالم بتشريعاته 
الحكيمة يسرع إلى احتواء آثار الحرب وترميمها برفق ورحمة، أشبه بحال الطبيب 
الماهر الذي يجري عملية جراحية فيزيل األلم ويستخرج الداء ويسارع إلى تضميد 
الجرح في الحال قبل أن يشعر المريض بالمعاناة، وسرعان ما يسير بخطوات حثيثة 

نحو البرء والشفاء.

ابتدأت  الدولية  االتفاقيات  من  مجموعة  من  فيتكون  القانون  هذا  منظومة  أما 
بجنيف سنة )846)م( وكان آخرها النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي 
رعاية  حول  وبروتوكوالته  القانون  هذا  مواد  وتدور  )998)م(.  عام  روما  في  أبرم 
المصابين والجرحى والمرضى العسكريين والمدنيين، وطريق إسعافهم وإغاثتهم، 
ومعاملة األسرى وتحريم أنواع من األسلحة والمتفجرات ووسائل التدمير الشامل، 
وتأمين الحماية للمستشفيات وحمالت اإلغاثة بما يحقق اإلنقاذ للمصابين وتخفيف 

ويالت الحروب والتقليل من شررها)3).

انظر: الطراونة: الدكتور محمد، شريف عتلم، معين قسيس: القانون الدولي اإلنساني تطبيقاته على   (((
الصعيد الوطني في األردن، إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر، )25-23).

عرقسوسي، محمد: مقاالت في القانون الدولي اإلنساني واإلسالم، جمع وترتيب ومراجعة د. عامر   (2(
الزمالي، طبع في مصر بواسطة برنت رايت للدعاية واإلعالم: )ص)( وما بعدها.

انظر: الطراونة: القانون الدولي اإلنساني تطبيقاته على الصعيد الوطني األردني: )7)-22).  (3(
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ولكن الواقع في تنفيذ هذا القانون غير ما هو مسطور، يظهر ذلك جليًا حينما 
الهيئات  هذه  قرارات  على  تستولي  التي  المتمكنة  للقوى  والظفر  الغلبة  تكون 
والمنظمات العالمية، وتخرج عن كل القوانين الدولية واإلنسانية فتخرق االتفاقيات، 
وتنتهك حرمات اإلنسان وكرامته، ضاربة باالتفاقيات والمعاهدات والقوانين عرض 
في  ويحدث  حدث  وما  المسلمون،  هم  المتضررون  يكون  حينما  خاصة  الحائط، 
سمع  تحت  وغيرها  وكشمير  وأفغانستان  والبوسنة  والصومال  والعراق  فلسطين 

مجلس األمن وبصره خير شاهد. وقد أعلمنا اهلل تعالى بحالهم حين قال: ﴿

﴾ ]التوبة: 8[.

ويؤكد هذا ما نراه في عالمنا المعاصر، إذ يعاني المسلمون أزمة ثقة مع غيرهم 
في العالقات الدولية »لما تميزت به من االضطراب والقلق واهتزاز معايير االحتكام 
فيها... وما تعرضت له من النكسات والعودة إلى الوراء واالغترار بالقوة الجبارة، 
واالتصاف باالستكبار العالمي، وسيطرة األهواء والنزعات الخاصة، والعصف بكل 
ما توارثته اإلنسانية وقرره الحكماء وأكدته التجارب العلمية، واستفاده البشر قاطبة 

من هدي الوحي اإللهي ورساالت األنبياء الخالدة«))).

محاسن  من  تعد  فإنها  تمييز  دون  بعدل  استخدامها  ُأْحِسَن  لو  القوانين  وهذه 
بعض  مع  توافقت  وإن  وهي  سوآتها،  بعض  لتغطية  المعاصرة  الحضارة  ابتكرته  ما 
تبلغ  ال  أنها  إال  أهدافه  نحو  خطوة  وتخطو  نصوصها،  ظاهر  في  اإلسالم  مقاصد 
النصوص  تلغي  أنها ال  إليه اإلسالم في روحه ورحمته، كما  الذي يدعو  المستوى 

الزحيلي: األستاذ الدكتور وهبي، »العالقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في اإلسالم« مجلة   (((
األردنية  المملكة  اإلسالمية،  والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  عن  الصادرة  اإلسالم  هدي 

الهاشمية، العدد األول – المجلد )50(، )ص26).
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الشرعية في التعامل مع الرقيق حيث تبقى النصوص الشرعية أصاًل يعتمد وتستمد 
وفقه،  على  تنضبط  وميزانًا  القوانين،  تسدها  ال  التي  واألحكام  المعاني  روحه  من 

ومرجعًا تستمد منه على الدوام.

الفروق بين التشريع اإلسالمي والقانون الدولي اإلنساني: 
ويمكن أن نلخص أهم الفروق الجوهرية بين التشريع اإلسالمي في مجال البحث 

والقانون الدولي اإلنساني في أحسن أحواله إذا نفذ بحيادية وإنصاف بالنقاط التالية: 

التشريع اإلسالمي يحقق الحماية للضعفاء ذاتيًا دون الحاجة إلى رقابة دولية،   )(
إذ َيُعدُّ المحارب المسلم بما يحمله من مبادئ رجل قانون دولي بنفسه، حيث 

تنبعث الرقابة من ذاته عقيدة وتعبدًا.
وعليه فإن اإلسالم يتولى بنفسه الرعاية للضعفاء دون حاجة إلى طرف ثالث   )2
كما هو في القانون الدولي، الذي قد يتمكن أو يعجز عن إيقاف القوي عن 

التمادي في العدوان على الضعيف.
إال  أعمالهم  مزاولة  من  يتمكنون  ال  الدولي  القانون  تنفيذ  على  القائمون   )3
اإلنقاذ  قوى  فتعمل  نارها،  تحت  وقع  ما  التهمت  وقد  الحرب،  انتهاء  بعد 
بدء  قبل  الضعفاء  العدوان على  يحرم  فإنه  اإلسالم  أما  بقي،  فيما  واإلغاثة 
ُيَربَّى عليه المحاربون ويتواصون  الحرب وأثناءها وبعدها، فهو مبدأ ثابت 
به، فمن مبادئ اإلسالم التواصي بالمرحمة، وما سطره اإلسالم من وصايا 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء الراشدين للمحاربين خير شاهد.

التشريع اإلسالمي يحقق الرعاية برفق ورحمة ومعاملة إنسانية كريمة وخلق رفيع   )4
القوانين، وال تنص عليه. وما مر من معالم  ينبعث من عقيدة ومبدأ ال تستطيعه 

اإلسالم في معاملة الرقيق هي مرجع للقوانين لتسترشد بها وتهتدي بهديها.
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التشريع اإلسالمي يحقق للضعفاء االنصهار الكامل في المجتمع وينزع من   )5
أو  العدائية  بالروح  الشعور  أو  الغالب  من  المغلوب  نفور  أسباب  نفوسهم 
اإلحساس بالضعف والنقص بل يحولها إلى عالقة مودة وتراحم، ويرتقي بهم 

إلى مستوى األقوياء ليأخذوا مواقعهم اإليجابية في المجتمع دون تمييز.
كما أن التشريع اإلسالمي مرن في التعامل مع المتغيرات، فال يجعل الخيار   )6
الوحيد هو االسترقاق، ويجعله من األمور التي جعلها من صالحية ولي األمر 
استرقاق  عدم  صادقة  دولية  بمعاهدات  ضمن  فإذا  المصلحة،  فيه  يرى  فيما 
كالمن  األخرى  الخيارات  من  مناسبًا  يراه  ما  فيستخدم  المسلمين  أسرى 

والفداء، أو وضعهم تحت الرعاية الدولية من غير مرور بمسمى الرق. 
نفذها  أو  قراراته!  تنفيذ  عن  الدولي  القانون  َعَجز  إذا  الحال  كيف  ولكن   

بازدواجية المعايير؟!

هذا ما نجد بعض مظاهره في ظاهرة الرقيق األبيض.



(6(

المبحث السادس
ظاهرة الرقيق األبيض

الرقيق األبيض مصطلح أوروبي معاصر أطلق في مقابل الرقيق األسود الذي 
كان يؤتى به من إفريقيا بأفحش أنواع الظلم للتسخير والخدمة)))، وأما الرقيق األبيض 
جانبين:  ويتناول  والمتعة،  للشهوة  ولكن  األبيض  الجنس  من  عليه  يستولى  فألنه 
األول: يدخل في موضوعنا ألنه اعتداء على حرية اإلنسان باسترقاقه قهرًا ومصادرة 
حريته بعد استغالله بوسائل من المكر والحيلة، أو تحت ضغط الحاجة والضعف، 
وبيعه وأكل ثمنه، واتخاذه وسيلة للتكسب باألعراض، ويصطدم مع مبادئ اإلسالم 
في استرقاق األحرار وبيعهم، وفي إكراههم على البغاء. والثاني: استغالل النساء من 
كافة األعمار بوسائل متنوعة تحت ضغط الحاجة بترحيلهن من بالدهن، ثم يكرهن 
البغاء.  مواخير  في  بأعراضهن  التكسب  أبرزها  من  التي  السادة  لمطالب  للخضوع 

وهذه الصورة فيها من الظلم الفاحش الذي يعد أشد مضاضة من الرق.

دول  إلى  وتفككه  السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  الصورتين  كلتا  انتشار  وكان 
ر بمئات اآلالف من فتيات  ضعيفة اقتصاديًا واجتماعيًا، فانتشر الفساد والمافيا، وُغرِّ
وانتشرت  آسيا،  شرقي  جنوب  في  الدول  وبعض  الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا 
مؤخرًا بشكل واسع في العراق وبعض دول في منطقة الشرق األوسط. أي أن الذي 
تعرضت  التي  والمنكوبة  والفقيرة  الضعيفة  الشعوب  هي  الظاهرة  هذه  فريسة  يقع 

لحروب وتقلبات سياسية اختل فيها األمن والنظام.

انظر: ابن حميد، د. صالح بن عبد اهلل، تلبيس مردود في قضايا حية، الكتاب منشور على موقع وزارة   (((
األوقاف السعودية بدون بيانات: )ص67-63).
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الطرق المعروفة للصورة األولى التي تؤول إلى الرق:
يمكن أن نلخص الطرق التي تصوغ الروافد لهذا النوع من الرق بالطرق التالية:

الخطف: ويتم في جميع البلدان، ولكن ينتشر أكثر في البلدان التي تعرضت   )(
النساء من قبل عصابات وتهريبهن  للحروب والكوارث، ويتم أوالً بخطف 
في معظم األحيان خارج حدود الدولة وبيعهن في أسواق الدعارة، أو يتم بيع 

الفتاة الجميلة لرجال أثرياء يدفعون ماالً كثيرًا.
وظلوا  والكوارث  الحروب  جراء  آباءهم  فقدوا  الذين  المنكوبون  األطفال   )2
مشردين تتخطفهم السباع البشرية من غير رحمة ليستغلوهم جنسيًا أو يتاجروا 

بأعضائهم.
فُيلقى بهم  الجنسية،  بيئات اإلباحية  الذين يولدون في  الشرعيين  األبناء غير   )3
أرقاء  إلى  ويتحولون  فيباعون  الجريمة،  عصابات  لتتلقاهم  البيوت  خارج 

مسلوبي الحرية بدالً من رعايتهم.
التي  أو  الفقيرة  الدول  ومما يجب تسليط الضوء عليه أن هذه الصور تقع في 
لعصابات  نهبًا  لتقع  ومعالجة  رعاية  بال  وتركت  والكوارث،  للحروب  تعرضت 
إجرامية منظمة تنظيمًا دقيقًا ترعاها دول وأشخاص لهم نفوذ لترتع فيها بال رقابة وال 
محاسبة، تتولى تهريب المسترقين أو ترحيلهم عبر الحدود بين الدول، ثم بيعهم لمن 
األمم  هيئة  ومنظمات  الدولي  المجتمع  تقصير  على  يدل  إنما  وهذا  الثمن،  يبذلون 

المتحدة في إغاثة المنكوبين وحمايتهم من أنياب المفترسين.

المعنية  اإلعالم  االطالع على وسائل  يمكنك  الخطب  وللكشف عن جسامة 
بهذه الشؤون))).

 2005 أغسطس   (9  - 426)ـه  رجب   (5 الجمعة  الدولية،  العرب  جريدة  األوسط  الشرق  انظر:   (((
العدد ))976).
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والمتتبع ألخبار الرقيق األبيض ومدى انتشاره في كثير من الدول التي تدعي 
لنفسها الحضارة والرقي، يطلع على ممارسات غاية في الوحشية والهمجية لم تصل 
إليها الشعوب عبر تاريخها، من هدر لقيمة اإلنسان لدرجة مقلقلة موغلة في االعتداء 
على كرامة اإلنسان، وتحويله إلى أداة للفساد لحساب األقوياء واألثرياء والمتنفذين، 
مما يدعو إلى توجيه نداءات الغوث لهيئة األمم المتحدة ومجلس األمن ومنظمات 
والمؤسسات  والجمعيات  حدودها  لضبط  والدول  والحكومات  اإلنسان  حقوق 
الفقيرة  الشعوب  إنقاذ  في  للمسارعة  بقية من عطف ورحمة  فيه  من  الخيرية، وكل 

والمنكوبة التي تتعرض لهذه الهجمة الضارية كل ضمن طاقته واختصاصه.
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الخاتمة
وتشتمل على النتائج والتوصيات:

أوالً: النتائج:
خلفه،  من  وال  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  ال  كتاب  في  سماويًا  وحيًا  اهلل  أنزل 
بأهدى  وأعقدها  البشرية  القضايا  أخطر  معالجة  في  السبل  أقوم  إلى  الناس  يهدي 
السبل وأقومها، على أساس متين هو اإلقرار هلل تعالى بالوحدانية، فال يخرج اإلنسان 
عن كونه عبدًا هلل أيًا كان موقعه ومهما كانت مرتبته. ومن هذه القاعدة تنبثق جميع 
الدنيا واآلخرة،  إلى تحقيق كرامة اإلنسان وسعادته في  الهادفة  القرآنية  التشريعات 
ومهما تفاوتت مراتب الناس وتباينت مسؤولياتهم فإن القرآن كفيل بتنظيم العالقة 
فيما بينهم، بصورة ال تخرج عن التوازن بين تحقيق عبادة اهلل تعالى وما يحقق كرامة 

اإلنسان.

وَمْن حرم ِمْن نور القرآن ألي سبب كان اختلَّ عنده ميزان الفهم والحكم على 
تشريعاته، وأخطأ سبيل االهتداء بهديه.

والرق واحدة من الظواهر التي اختل فيها ميزان اإلنسان قديمًا وحديثًا، فكانت 
هذه الدراسة محاولة للكشف عن منهج القرآن في معالجتها ليتكون نموذجًا واقعيًا 
في إبراز العمق والشمول والتفوق والنجاح العملي البالغ حد اإلعجاز في إحداث 
التوازن، بين سلطان األقوياء وضعف الضعفاء في ظل العبودية هلل وحده. ويمكن أن 

نحدد معالمها بالنقاط التالية:

أمر  أنها  ومشرعوه  فالسفته  يرى  العالم،  شعوب  بين  منتشرة  ظاهرة  الرق  كان   )(
فطري، فقرر اإلسالم أنها أمر خارج عن الفطرة، وأن األصل في اإلنسان الحرية. 
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ولما جاء اإلسالم أقرها حالًة مؤقتة لغرض مقصود، وحصر أسبابها في نتائج   )2
الحرب بحق الضعفاء بقصد رعايتهم وإعدادهم، ثم مهد السبيل إلى إنهائها. 
جاء  التي  األساسية  المقاصد  تخالف  صورتها  في  الظاهرة  هذه  كانت  ولما   )3
بها اإلسالم من تقرير حرية اإلنسان وكرامته ومساواة اإلنسان بأخيه اإلنسان 
غير واقعها بما شرع من تشريعات إلى حالة تتوافق مع مقاصده، وحولها من 
مراعاة  مع  وإعداد،  وحماية  رعاية  عالقة  إلى  وتسلط  واستبداد  ظلم  عالقة 
مكافأة مالية للقائم بهذه الرعاية مقابل جهده وماله، مرغبًا إياه في التنازل عنها 

لما هو أسمى منها، وفتح األبواب للخروج منها.
بما  حقوقه  ومصادرة  اإلنسان  على  واالعتداء  الظلم  صور  جميع  حرم  كما   )4
يمكن أن يأخذ صورًا هي أشد ضراوة من الرق مما تمارسه النظم الوضعية 
وينتشر وجوده بين الناس بصور ظاهرة أو مقنعة، مما يجب تسليط األضواء 
عليه للكشف عما يمارسه الذين َيعيبون على اإلسالم إقراره لظاهرة الرق في 
اسمها دون النظر إلى طريقة اإلسالم في جوهر التعامل معها، وهم يرتكبون 
الظلم  في  يفوق  ما  األرقاء  غير  من  الضعفاء  حق  في  والطغيان  الظلم  من 

والطغيان معاملتهم للرقيق في صورته المقيتة التي رفضها اإلسالم وحرمها.
َحَرص اإلسالم على أن يوجه اإلنسان إلى ترسيخ التوازن بين أمرين: األول:   )5
للخضوع  ورفضه  والكرامة  العزة  على  وتربيته  داخله  من  اإلنسان  تحرير 
والذل لقهر الغير حتى ولو كان ضعيفًا. الثاني: تربيته على الرحمة والتواضع 

واإلنصاف والبعد عن التسلط والظلم إن كان قويًا.
مقاصده  عن  تخرج  ال  المتكامل  بنظامها  للرق  اإلسالم  أقرها  التي  الصورة   )6
أفرادًا  ليكونوا  بهم  والنهوض  بالضعفاء  والرحمة  اإلنسان  احترام  في  العامة 
إيجابيين في المجتمع، وهي تختلف في جوهرها عما تعارف عليه الناس في 

تاريخ الرق وال تلتقي معه إال باالسم.
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أنه ال يمانع من  التشريع اإلسالمي ومواكبته للمستجدات  من مظاهر مرونة   )7
المشاركة في صياغة قوانين عالمية تحقق ما به حماية اإلنسان وحفظ حقوقه 
وكرامته، فإن ذلك مما يتوافق مع مقاصد اإلسالم، مع وجود ضمانات حقيقية 

لتنفيذ ذلك من جميع األطراف وبال تمييز.

ثانيًا: التوصيات:
بعد هذه الدراسة التي تكشف عن سنة اهلل تعالى في تقسيم المراتب الدنيوية بين 
العباد لحكمة تقتضيها ضرورة الحياة، وبيان كرامة اإلنسان عند اهلل تعالى، وأن وجود 
المظاهر الدنيوية أو عدمها ال تنقص من القيمة الذاتية لإلنسان، وإنما ترتفع وتنخفض 
بمقدار طاعته وعبوديته هلل، سواء كان قويًا أو ضعيفًا، غنيًا أو فقيرًا. ومن خالل اعتبار 
الرباني للخلق بين الضعف والقوة، ومدى  الرق ظاهرة تتجلى فيها ظاهرة االبتالء 

التزام الطرفين بطاعة اهلل تعالى، يمكن أن نوجه إلى التوصيات التالية:

القرآن من حيث تحديد أسبابه، وضبط طريقته  الرق في منهج  دراسة قضية   )(
في التعامل مع الرقيق، ووسائل تحريره بما يكشف عن الصورة المثالية التي 
الذين  للرد على  غير اإلسالم، وذلك  نظام على وجه األرض  في  نجدها  ال 
الحقيقية  الصورة  الظاهر والتعامي عن  يطعنون على اإلسالم لمجرد االسم 

والطريقة التي رسمها.
كافة  في  وتشريعاته  اإلسالم  لنظم  الحقيقي  الجوهر  عن  الكشف  ضرورة   )2
الذين  بها في نحور  التفوق واإلعجاز، والدفع  المجاالت إلبراز ما فيها من 

أعماهم الحقد والحسد عن إدراك نور الشمس في رابعة النهار.
يكلف  للضعفاء  الرعاية  يستدعيه تحقيق  الذي  المادي  الجانب  أن  ال يخفى   )3
إلى  الدولة  فَتِكُل  الحال،  في  للدولة  متوافرة  تكون  ال  قد  قليلة،  غير  نفقات 
بعض أفرادها القيام بهذه المهمة لقاء قيمة مالية كحافز لتنفيذها تقدر بالقيمة 
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التي يقوم بها الرقيق، ثم يرغب بالتنازل عنها بصورة تحرير الرقيق، أو وضع 
ليتحرر من داخل نفسه  الذاتي للرقيق  الدفع  الوسائل للتعويض عنها بطريق 
من  وفرضه  الكفارات،  من  اإلسالم  شرعه  ما  خالل  ومن  القيمة،  وتعويض 

نصيب الزكاة، للوصول في النهاية إلى إنهاء الحالة. 
ابتكار نظام جديد يتماشى مع روح العصر، ويحقق أغراض اإلسالم  يمكن   )4
األعداء  أبناء  من  والمشردين  والمحرومين  الضعفاء  رعاية  في  ومقاصده 
ويحقق  بالرقيق،  تسميتهم  يتحاشى  بما  الحروب  تخلفهم  الذين  ونسائهم 
النفقة  تؤمن  تمويل  مصادر  توفير  خالل  من  والتعليم  واالحترام  الرعاية 
معًا  الزكاة  مصارف  من  مصرفين  بتفعيل  وذلك  المهمة  هذه  إلنجاز  الالزمة 
من  جزء  بذل  اإلسالم  شرع  حيث  الرقاب(،  )وفي  قلوبهم(  )المؤلفة  هما 
البابين، فسهم المؤلفة قلوبهم يقتضي بذل جزء  الزكاة المفروضة في هذين 
من الزكاة في استمالة غير المسلمين إلى اإلسالم، وال شك أن َسدَّ َعَوز غير 
المسلمين وإكرامهم يذهب الوحشة ويسد الهوة ويزيل الحواجز التي تحول 
بينهم وبين فهم اإلسالم، كما أن سهم )وفي الرقاب( يهدف إلى تحرير من 
أسلم من األرقاء بالدرجة األولى، فإذا تولت الدولة إنشاء مؤسسات تتولى 
لجان  من  واإلفادة  الموردين  هذين  من  تمويلها  مع  الحرب  أسرى  رعاية 
اإلغاثة الدولية يمكن تنفيذ هذه المهمة وتحقيق أهداف اإلسالم من خاللها 

دون المرور بمسمى الرق الذي تنفر منه النفوس.
إنقاذ  من  ليتمكنوا  كلمتهم  توحيد  على  العالم  في  المسلمون  يحرص  أن   )5
بنصرتهم  وذلك  والحروب  للمؤامرات  تتعرض  التي  اإلسالمية  الشعوب 
 ﴿ تعالى:  بقوله  عماًل  عنهم  والدفاع 
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لسد  األموال  ببذل  وإغاثتهم   ]75 ]النساء:   ﴾
الخيرية  الجمعيات  بتوجيه  البشرية  الوحوش  براثن  من  وإنقاذهم  َعَوزهم 
تتلقفهم  أن  قبل  جانبهم  إلى  الوقوف  في  المسارعة  إلى  اإلغاثة  ولجان 

العصابات اإلجرامية.
أال يغيب المسلمون عن صياغة القوانين واألنظمة العالمية التي تحقق احترام   )6
اإلنسان وتحفظ حقوقه وكرامته، إذا ما تداعت شعوب العالم إلى مثل ذلك، 

ألن لدى المسلمين من المبادئ ما ال غنى لشعوب العالم عنه.
دعوة المجتمع الدولي إلى َسنِّ قوانين عادلة وصارمة تكُفل ضبط العصابات   )7
دون  ذلك  تنفيذ  على  الجاد  والتعاون  مساعيهم  وإحباط  المنظمة  اإلجرامية 

تواطؤ.
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.  )(

الدين  بكر، جالل  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي:  القرآن:  في علوم  اإلتقان   )2

الهيئة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  ))9ـه(،  )المتوفى:  السيوطي 

المصرية العامة للكتاب، الطبعة: )394)ـه - 974)م(.

الطبري،  الحسن  أبو  الهراسي: علي بن محمد بن علي،  الكيا  القرآن  أحكام   )3

الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي )المتوفى: 504ـه(، 

تحقيق: موسى محمد علي وعزة عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

الثانية )405)ـه).

العربي  بن  بكر  أبو  اهلل  عبد  بن  محمد  القاضي  العربي:  ابن  القرآن:  أحكام   )4

ج أحاديثه  المعافري اإلشبيلي المالكي )المتوفى: 543ـه(، راجع أصوله وخرَّ

وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة 

الثالثة )424)ـه - 2003 م(.

أحكام القرآن: اإلمام الشافعي، جمع البيهقي، كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق،   )5

الثانية  الطبعة  القاهرة،   - الخانجي  مكتبة  الناشر:  الكوثري،  زاهد  محمد  له:  قدم 

)4)4)ـه - 994)م(.

أحكام القرآن: الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى: 370ـه(،   )6

تحقيق: محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، 

دار إحياء التراث العربي - بيروت، تاريخ الطبع )405)ه(.
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األدب المفرد: البخاري: محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،   )7
دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة: الثالثة، )409)ـه - 989)م(.

القضاة  قاضي  السعود:  أبو  الكريم:  القرآن  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد   )8
اإلمام محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

اإلسالم وثقافة اإلنسان: الزين، سميح عاطف.  )9
العسقالني،  علي  بن  أحمد  الحافظ  حجر:  ابن  الصحابة:  تمييز  في  اإلصابة   )(0

تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت.
للنسخ  زهران  فضل،  د. فضل حسن، وسناء  عباس:  الكريم:  القرآن  إعجاز   )((

السريع.
األم: اإلمام الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس )المتوفى: 204ـه(،   )(2

دار المعرفة - بيروت، )0)4)ـه - 990)م(.
بن  اهلل  عبد  أبو سعيد  الدين  ناصر  البيضاوي:  التأويل:  التنزيل وأسرار  أنوار   )(3
عمر بن محمد الشيرازي، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت، وبهامشه 

حاشية الكازروني.
بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  رشد:  ابن  المقتصد:  ونهاية  المجتهد  بداية   )(4
أحمد بن رشد القرطبي، الطبعة الثالثة )379)ـه - 960)م(، مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر.
بغية الطلب في تاريخ حلب: ابن العديم: عمر بن أحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة   )(5

العقيلي، كمال الدين )المتوفى: 660ـه(، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر.
تاريخ دمشق: ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل )المتوفى:   )(6
والنشر  للطباعة  الفكر  دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  تحقيق:  )57ـه(، 

والتوزيع )5)4)ـه - 995)م(.
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي،   )(7
: شهاب الدين أحمد بن  ْلبِيِّ فخر الدين الحنفي )المتوفى: 743ـه(، وحاشية الشِّ
ْلبِيُّ )المتوفى: )02)ـه(،  محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

الناشر: المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، القاهرة، الطبعة األولى )3)3)ـه).
تحفة الفقهاء: السمرقندي محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين   )(8
)المتوفى: نحو 540ـه(، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، )4)4)ـه - 994)م(، 

دار الكتب العلمية.
 - )428)ـه  الخامسة  الطبعة  صالح،  فاضل  د.  السامرائي:  القرآني:  التعبير   )(9

2007م(، دار عمار، عمان، األردن.
التعريفات: الجرجاني: السيد الشريف علي بن محمد، الطبعة األولى )306)ـه)   )20

المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر، الناشر دار الكتب العلمية، طهران. 
تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير   )2(

القرشي الدمشقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
تلبيس مردود في قضايا حية: ابن حميد، د. صالح بن عبد اهلل، الكتاب منشور   )22

على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر: الحافظ أحمد بن   )23

علي العسقالني، ، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى )9)4)ـه - 989)م(.
البيان في تأويل آي القرآن: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير  جامع   )24
ابن غالب اآلملي، أبو جعفر )المتوفى: 0)3ـه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى )420)ـه - 2000م(.
جامع الترمذي: الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، بيت األفكار   )25

الدولية، المؤتمن للتوزيع.
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فتح  متن  وأيامه،  وسننه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  المسند  الصحيح  الجامع   )26

المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  البخاري،  الباري: 

)المتوفى: 256ـه(، طبعة بيت األفكار الدولية.

الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن   )27

أحمد  تحقيق:  )المتوفى: )67ـه(،  الدين  الخزرجي شمس  األنصاري  فرح 

الطبعة  القاهرة،   - المصرية  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني 

الثانية )384)ـه - 964)م(.

زاده:  شيخ  البيضاوي:  القاضي  تفسير  على  زاده  شيخ  الدين  محيي  حاشية   )28

محيي الدين، المكتبة اإلسالمية محمد أزدمير، ديار بكر، تركيا.

الدين،  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي،  للفتاوي:  الحاوي   )29

)402)ـه - 982)م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

العزيز،  عبد  عمر  الدكتور  الجغبير:  المرسل:  وحديثه  البصري  الحسن   )30

األولى  الطبعة  باكستان،  آباد،  حيدر  السند،  جامعة  دكتوراه،  رسالة 

)2)4)ـه - 992)م( دار البشير، عمان. 

عابدين،  ابن  عابدين(:  ابن  حاشية  )المسمى  المختار  الدر  على  المحتار  رد   )3(

)المتوفى:  الحنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمين  محمد 

252)ـه(، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية )2)4)ـه - 992)م(.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: األلوسي: أبو الفضل   )32

العربي،  التراث  إحياء  دار  المنيرية،  الطباعة  إدارة  محمود،  الدين  شهاب 

بيروت، لبنان.

روضة الطالبين: النووي، المكتب اإلسالمي.  )33
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الروضة الندية: الِقنَّوجي أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن   )34

ضية  لطف اهلل الحسيني البخاري )المتوفى: 307)ـه(، )ومعها: التعليقاُت الرَّ

الَحلبّي  علي  تحقيق:  األلَباني،  تعليقات  وعليها  النّديَّة«(،  وضة  »الرَّ على 

األثرّي، َداُر ابن القيِّم للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، 

ان للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى )423)ـه - 2003م(. َدار ابن عفَّ

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن   )35

الدين  ِجْستاني )المتوفى: 275ـه(، تحقيق: محمد محيي  السِّ عمرو األزدي 

عبد الحميد، الناشر المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

تحقيق:  شعيب،  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  النسائي:  الصغرى:  السنن   )36

الثانية  الطبعة  حلب،   - اإلسالمية  المطبوعات  مكتب  غدة،  أبو  الفتاح  عبد 

)406)ـه - 986)م(، مذيل بأحكام األلباني.

السنن الكبرى: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي   )37

الخراساني، أبو بكر )المتوفى: 458ـه( ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة )424)ـه - 2003م(.

السنن الكبرى: النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني   )38

)المتوفى: 303ـه(، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

بيروت، الطبعة األولى ))42)ـه - )200م(.

السيرة النبوية: البن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،   )39

أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: 3)2ـه(، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 

األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

وأوالده بمصر، الطبعة الثانية )375)ـه - 955)م(.
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بن  علي  بن  محمد  الشوكاني:  األزهار:  حدائق  على  المتدفق  الجرار  السيل   )40

محمد بن عبد اهلل )المتوفى: 250)ـه(، دار ابن حزم، الطبعة األولى.

شبهات حول اإلسالم: قطب: محمد.  )4(

صححه   ، الزرقا،  محمد  الشيخ  بن  أحمد  الزرقا:  الفقهية:  القواعد  شرح   )42

وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم: دمشق، سوريا، الطبعة الثانية 

)409)ـه - 989)م(.

التميمي،  حبان،  بن  محمد  حبان:  ابن  بلبان:  ابن  بترتيب  حبان  ابن  صحيح   )43

أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 354ـه(، المحقق: شعيب األرنؤوط، 

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية )4)4)ـه - 993)م(.

: ُمْقبُل بُن َهاِدي بِن ُمْقبِِل، مكتبة  الصحيح المسند من أسباب النزول: الوادِعيُّ  )44

ابن تيمية - القاهرة، الطبعة )408)ـه - 987)م(.

صحيح مسلم: القشيري: اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج، الطبعة األولى   )45

)6)4)ـه - 995)م(، دار ابن حزم، مكتبة المعارف، بيروت. 

العذب الفائض شرح عمدة الفارض: الفرضي: الشيخ إبراهيم بن عبد اهلل بن   )46

إبراهيم، الطبعة الثانية )394)ـه - 974)م(، دار الفكر، بيروت. 

علي  بن  أحمد  الحافظ  حجر:  ابن  البخاري:  صحيح  بشرح  الباري  فتح   )47

العسقالني، بيت األفكار الدولية، المؤتمن للتوزيع.

بترتيب أحمد  الشيباني:  لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل  الرباني  الفتح   )48

عبد الرحمن البنا، دار الشهاب، القاهرة.

 - )405)ـه  الثانية  الطبعة  وهبة،  الدكتور  الزحيلي:  وأدلته:  اإلسالمي  الفقه   )49

985)م( دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.
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الثالثة )407)ـه).
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النووي: الشربيني، الشيخ محمد الخطيب، دار الفكر.
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وطبعة:  968)م(.   - )388)ـه  النشر  تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  القاهرة، 
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القرآن: الراغب األصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داودي،  مفردات ألفاظ   )62
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الليل،  جمل  موالنا  أحمد  طاهر  األستاذ  إعداد  اإلسالم  في  اإلنسان  حقوق 

عضو جزر القمر، العدد 3)، ص4)3، على موقع:

http://www.ahlalhdeeth.com

اإلسالمية،  والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  اإلسالم،  هدي  مجلة   )3

لألستاذ  مقال  من   .50 المجلد   – األول  العدد  الهاشمية،  األردنية  المملكة 

الدكتور وهبي الزحيلي، بعنوان »العالقات الدولية واحترام العهود والمواثيق 

في اإلسالم«.

الصحف:
 (9 الجمعة 5) رجـب 426)ـه -  الدولية،  العرب  الشرق األوسط جريدة   )(

أغسطس 2005م العدد )976.



(78

فهرس الموضوعات

الصفحةاملوضوع

05) ملخص البحث..................................................................................

06) مقدمة...........................................................................................

القرآين........... اللغة واالصطالح واالستعامل  الرق يف  األول: مفهوم  ))) املبحث 

5)) املبحث الثاين: األدلة عىل مرشوعية الرق وأسبابه......................................

وخصومه................................... اإلسالم  بني  الرق  أهلية  الثالث:  29) املبحث 

الرقيق.................................. مع  التعامل  يف  اإلسالم  معامل  الرابع:  32) املبحث 

املعارص................... اإلنساين  الدويل  القانون  مع  مقارنات  اخلامس:  55) املبحث 

الرقيق األبيض................................................. السادس: ظاهرة  )6) املبحث 

64) اخلامتة............................................................................................

69) قائمة املصادر واملراجع........................................................................

املوضوعات............................................................................ 78) فهرس 


