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.حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة لجميع البلدان

توطئة(:)1
إلد اك ما ّ
قدمه إلاسالم لإلنسانية في باب تحرير ّ
الرقاب وتجفيف منابع عبودية
ر
البشر للبشر قبل أزيد من  41قرنا ،وملعاينة ألاسلوب الحكيم الذي واجه به إلاسالم
ُ ّ
ُرعاة العبودية والاضطهاد ،يتعين توخي الحيطة والحذر حيال التأويالت املضللة
وأكاذيب ألاقالم املأجورة وأباطيل املمارسات الشاذة لبعض الحركات املتطرفة ،مع
ّ
اعتماد النصوص الشرعية الصحيحة والاستناد إلى املمارسة النبوية الثابتة
والوقائع املوثقة غير الـ ُمخرجة عن سياقاتها التاريخية ،عالوة على إجراء املقارنات
التاريخية املتزامنة الالزمة ،دون إغفال املقارنات الضرورية مع الفترات التاريخية
السابقة والالحقة.
لقد كان ّ
الرق أمرا "مشروعا" عند ألامم القديمة من مصريين وبابليين وبراهمة
ُّ
ّ
وفرس ويونان وروم وعرب .وكان الرومان من ألاوائل الذين استرقوا ألاسرى وسخروا
الشعوب املغلوبة.
و ً
ابتداء من أواسط القرن الخامس عشر امليالدي" ،ازدهر" الاتجار في العبيد ألافارقة
الذين كانوا ُيرسلون قسرا إلى العالم الجديد ليزرعوا أراضيه .لقد كان الرق أساس
()2
الحركة التجارية والزراعية في حياة كثير من الشعوب وأساس نظامها الاقتصادي.
وأقر الرق فالسفة اليونان والرومان ،واعتبروه من ألامور الطبيعية أو الضرورية.
وعندما جاء إلاسالم كانت ثقافة الرق قد ترسخت في عقليات ألامم املجاورة،
فاعتمد منهج التدرج في القضاء عليه ،من خالل تجفيف منابعه ،متطلعا إلى
القضاء عليه نهائيا في وقت مبكر وقياس ي.
وعليه ،فقد يكون من ألانسب قبل استجالء املنهج الذي اعتمده إلاسالم في محاربة
الرق والتمييز العنصري من منطلق ألاصل املشترك لإلنسانية ،تركيز بعض ألاضواء
1ـ هذه املساهمة هي في ألاصل جواب عن سؤال ورد على كاتب هذه السطور ،ويتعلق بموقف إلاسالم
من عبودية البشر للبشر؟
2ـ ظل نظام الرق معموَل به في العصور الوسطى وما بعدها .واستنكرت الدول ألاوربية الاتجار في
الرقيق بصورة عامة في مؤتمر فيينا سنة 8181مُ .ووقعت في هذا الشأن اتفاقيات دولية كثيرة بعد هذا
التاريخ...
1

على تاريخ الرق قبل البعثة النبوية ،علما أن هذه الرسالة هي جواب عن سؤال ورد
على كاتب هذه السطور ،ويتعلق باألسلوب الذي جفف به إلاسالم منابع العنصرية
وعبودية البشر للبشر.

2

املبحث ألاول:
من تاريخ الرق قبل العهد النبوي

3

بالنسبة للبابليين ،ذكر الفيلسوف واملؤرخ والكاتب ألامريكي ويليام جيمس ديورانت
 4984- 1885( William James Durantم) في موسوعته "قصة الحضارة" ( The Story
 ،) of Civilizationبخصوص عقود بيع خاصة بالعبيد ترجع إلى عهد نبوخد نصر(،)1
أن مصدر هؤالء العبيد كان هو:
"أسرى الحروب ،والغارات التي يشنها البدو ُّ
الر ّحل على الواليات
ألاجنبية ،ونشاط العبيد أنفسهم في التناسل .وكان ثمن ألارقاء
ً
يختلف من عشرين رياال إلى خمسة وستين للمرأة ،ومن خمسين رياال
إلى مائة ريال للرجل .وكان هؤالء العبيد هم الذين يؤدون معظم
ألاعمال العضلية في املدن ،وتدخل في هذه ألاعمال الخدمات
الشخصية.
ً
وكانت الجواري ملكا خالصا ملن يبتاعهن [ .]...وكان العبد وكل ما
ً
ملكا لسيده :من حقه أن يبيعه أو يرهنه ً
وفاء لدين؛ ومن
ملكت يداه
حقه أن يقتله إذا ظن أن موته أعود عليه بالفائدة من حياته .وإذا
أبق العبد فان القانون ال يبيح ألحد أن يحميه ،وكانت ّ
تقدر جائزة ملن
يقبض عليه .وكان من حق الدولة أن تجنده كما تجند الفالح الحر
للخدمة العسكرية أو تسخره للقيام ببعض ألاعمال العامة كشق
الطرق ،وحفر القنوات [ .]...وكان سيده يعتقه أحيانا إذا أدى له
ً
ً
خدمة ممتازة ،أو خدمه زمنا طويال بأمانة وإخالص .ولكن هذا النوع
ألاخير من الحرية لم ينله إال القليلون من العبيد .أما كثرتهم فكانوا
ً
يقنعون من حياتهم بكثرة ألابناء ،حتى صاروا أكثر عددا من ألاحرار.

1ـ لم يحدد الكاتب بالضبط املقصود بنبوخذ نصر :هل نبوخذ نصر ألاول (حوالي  8811-8811قبل
امليالد)  Nabuchodonosor Ierأو نبوخذ نصر الثاني (حوالي  141-431قبل امليالد)
.Nabuchodonosor II
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فكانت طبقة ألارقاء الكبيرة تتحرك كأنها نهر تحتي ّ
جياش يجري تحت
()1
قواعد الدولة البابلية".
وبالنسبة لليونان ،فالحديث عن ديموقراطية آثينا ينبغي أال يخفي حقيقة طبقية
املجتمع ألاثيني الذي يمثل فيه نظام العبودية العمود الفقري ،وبالتالي فهذه
ُ
الديمقراطية هي ديمقراطية مجتمع ُعبودي ،إذ لم تكن تمنح صفة املواطن في آثينا
ألي كان ،حيث أن املواطن ألاثيني هو ذلك الرجل البالغ من العمر  48سنة واملولود
ألبوين أثينيين .وبذلك ،فمفهوم املواطنة ال يتسع ليستوعب النساء والعبيد الذين
يشكلون أدنى درجات السلم الاجتماعي.
وقد كان العبيد ،الذين يشكلون حوالي ثلث سكان آثينا ،محرومين طبعا من كل
الحقوق السياسية واملدنية ،فهم مجرد أدوات أو أشياء مملوكة للسادة :فهم
ُيخلقون ليخدموا غيرهم .وكما قال أرسطو فـ " كل الكائنات منذ والدتها مطبوعة
ُ
()2
بخاتم الطبيعة ،فالبعض خلق ليقود ،وآلاخرون خلقوا ليطيعوا".
والنظام الروماني كاليوناني ،يعتبر "العبودية" نظاما طبيعيا .وقد عرفه الرومان منذ
فجر تاريخهم .وكانت "العبودية" في بدايتها تقتصر على ألاجانب دون الرومانيين،
لكن مع توسع روما وإخضاعها لشعوب عديدة ،أصبحت تجد من ألاجانب من
()3
يتمتع بالحرية ومن الرومان من يئن تحت وطأة العبودية.
ولم ُيخف الفالسفة اليونان تأييدهم لنظام الرق:
فبالنسبة ألفالطون مثال 714-124( ،قبل امليالد) ،لم يكن للعبيد أية مكانة في
جمهوريته "الفاضلة" ،فهم مجرد سلع أو أشياء تسخر لخدمة سادتهم .وإذا كان
أفالطون ينتقد املساواة بين املواطنين ألاحرار(طبقة الحكام الفالسفة وطبقة
ديورانت .تقديم :الدكتور محيي الدين َ
1ـ موسوعة قصة الحضارة ل َ
صابر .ترجمة :الدكتور زكي نجيب
ُ
محمود وآخرين .الجزء .1 :دار الجيل ،بيروت  -لبنان ،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس.
 8111هـ  8811 -م .ص.114 :
".2تاريخ الفكر السياس ي" لجان توشار .ترجمة علي مقلد .بيروت .8813 ،ص.83 :
".3تاريخ الفكر السياس ي" للدكتور إبراهيم أبراش .شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ..8888 .ص:
 811والصفحة التالية لها.
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املحاربين وطبقة الصناع واملزارعين) فكيف له أن يقبل بأن يكون العبد مساويا
للحر؟
وأفالطون يبرر نظام الرق من منطلق أن التفاوت بين الناس أمر طبيعي ،حيث يرى
ُ
أن العبيد بطبيعة تركيبتهم العقلية يحتاجون ملن يقودهم وأن كل طبقة خلقت
لتقوم بالعمل الذي يناسب طبيعتها .ويستغرب املرء دفاع أفالطون عن الرق وهو
()1
الذي يتحدث عن ألاخالق وال ُـمثل والعدالة.
ولم يدع أفالطون إلى شيوعية التملك في الطبقة العليا فقط بل دعا أيضا إلى
الشيوعية أو امللكية املشتركة للنساء وألاطفال حيث يقول مثال :إن ِملكية النساء
وإنجاب ألاطفال من ألامور التي يجب أن تكون إلى أبعد حد مشاعا بين
ألاصدقاء ،كما يقول املثل.
"…la propriété des femmes ]...[ et la procréation des enfants, choses qui, selon le
()2
proverbe, doivent être aussi communes que possible entre amis".

َ
نساء ُمحاربينا سيكن
ويقول أفالطون في موضع آخر من مؤلف"الجمهورية" :إن
ُ
جميعا ملكية مشتركة للجميع ،فليس لواحدة منهن أن تقيم تحت سقف واحد
مع رجل بعينه منهم .كما أن ألاطفال سيكونون ملكية مشتركة بحيث َل يعرف
آلاباء َ
أبناءهم وَل ألابناء آبا َءهم.
" Les femmes de nos guerriers seront communes toutes à tous : aucune d’elles
n’habitera en particulier avec aucun d’eux ; de même les enfants seront communs, et
()3
les parents ne connaîtront pas leurs enfants ni ceux-ci leurs parents".

وبالنسبة ألرسطو ( 722 -781قبل امليالد) فقد ظل ّ
وفيا للتقسيم الطبقي التقليدي
للدولة :فهناك املواطنون ألاحرار وهناك ألاجانب ،ثم العبيد .وأفراد الطبقة ألاولى
هم السادة أصحاب السلطة والشأن .أما ألاجانب ُ
فمقصون عن هذا امليدان .ويرى
1ـ جمهورية أفالطون .دراسة وترجمة فؤاد زكريا .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .إلاسكندرية.1111 .
ص .83 :و "تاريخ الفكر السياس ي" ألبراش .مرجع سابق .ص.11 :
2. Platon : "La République". Traduction nouvelle avec introduction et notes par Robert
BACCOU. Librairie Garnier Frères. Livre V. Paris. Page : 128.

3. Ibid. Page: 173.
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أرسطو بأن ألانثى والعبد يخضعان للسلطة السيادية للرجل ،إال أن سلطة الرجل
على املرأة هي سلطة معنوية أكثر لطفا وأقل عنفا.
واملواطن الصالح في نظره هو الذي يشارك في ألامور السياسية للدولة ويتفرغ لها،
وهو أمر يفتقر إليه العبد واملرأة فـ " من الكائنات ما يفرز منذ نشأته للرئاسة ،ومنها
ما يفرز للخضوع" )1(.وللمرأة والعبد مجالهما الخاص بحكم الطبيعة ...ولم يتورع
()2
أرسطو في وضع املرأة والعبيد في سلة واحدة.
ويجد املرء نفس ألافكار ألافالطونية الخاصة بامللكية املشتركة للنساء ،في الفكر
املزدكي :فاستنادا إلى الشهرستاني (املتوفى818 :هـ) كان مزدك بن موبذان
الفارس ي( 164وقيل  184م– وتوفي حوالي  828م) "ينهي الناس عن املخالفة
واملباغضة والقتال .وملا كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء وألاموال ،أحل
النساء ،وأباح ألاموال ،وجعل الناس شركة فيهما ،كاشتراكهم في املاء والنار
()3
والكإل".
واستنادا إلى أبي الحسين املـ ـلطي العسقالني الشافعي(املتوفى744 :هـ) فالـ َم ْز َدكية
()Mazdéismeكديانة ثنوية شرقية ،يعتقد أتباعها أن آدم جعل الدنيا بعد موته
َ
َ
"م َيراثا َبين َو َلده ب َّ
السو َّي ِة َل ْي َ
س ألحد فضل ِفي َمال َوَل أهل ،فمن قدر على َما ِفي
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
أيدي الناس َوتناول ِن َس َاءه ْم ِب َس ِرقة أو ِخ َيانة أو مكر أو خالبة أو ِب َمعنى من
ْامل َعاني َف ُه َو َل ُه ُم َباح َسائغ وفضول َما في َأيدي َذوي ْالفضل محرم َع َل ْيهم َحتىَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
()4
يصير ب َّ
الس ِو َّي ِة َبين العباد َس َواء"...
ِ
وورد في "تاريخ الطبري" أن املزدكية زعموا "...أنه من كان عنده فضل من ألاموال
والنساء وألامتعة فليس هو بأولى به من غيره ،فافترص السفلة ذلك واغتنموه،
1ـ "السياسات" ألرسطو .اللجنة الدولية لترجمة "الروائع" إلانسانية .بيروت .8891 ،ص.88 :
" . 2تاريخ الفكر السياس ي" ألبراش .مرجع سابق .ص.813 :
َ
والن َحل" ألبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني .الناشر :مؤسسة
3ـ "ال ـ ِمل ُل ِ
الحلبي .الجزء الثاني .ص.11 :
ََ
4ـ "التنبيه والرد على أهل ألاهواء والبدع" ملحمد بن أحمد بن عبد الرحمن ،أبي الحسين امللطي
العسقالني (املتوفى399 :هـ) .تحقيق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري .املكتبة ألازهرية للتراث – مصر
دون تاريخ .ص.81 :
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ُ
وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم ،فابتل َي الناس بهم ،وقوي أمرهم حتى كانوا
يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسا ِئه وأمواله َل يستطيع
َ
الامتناع منهم ،وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه ،فلم يلبثوا إَل قليال
()1
حتى صاروا َل يعرف الرجل منهم ولده ،وَل املولود أباه".
ويؤكد طاهر بن محمد ألاسفراييني الشافعي ألاشعري (املتوفى144 :هـ) أن املزدكية
ْ َ ُّ
ُ ُ َ
َ َ ُ
َ ُ
ُ
حلو َن ْاملُ َ
كلها َوكانوا َيقولون ِإن
حرمات
هي إحدى فرقتي الخرم ّية " كانوا يست
َْ
َ
ْ
ََ
ُ َ
َّ
()2
الناس كلهم ش َركاء ِفي ألا ْم َوال َوالحرم وقتلهم أنوشروان ِفي أ َّيام َم ْملكته".
ُ
ويشير محمد بن مطر الزهراني (املتوفى4124 :هـ2006/م) إلى أن "الخ َّر ِمية هم
زنادقة منافقون ُيظهرون إلاسالم ُويبطنون خالفه ،وأصل مذهبهم املزدكية
()3
إلاباحية التي ظهرت قبل إلاسالم ،وتفرعت الخرمية بعد ذلك إلى القرامطة
()4
والباطنية وإلاسماعيلية ."...
وبخصوص القرامطة ،ورد مثال في "تاريخ إلاسالم ووفيات املشاهير وألاعالم" لشمس
َ
الدين الذهبي أن "أبا طاهر سليمان حسن الق ْر َمطي صاحب البحرين دخل
مكة[سنة 389ه] في سبعمائة َر ُجل ،فقتلوا في املسجد الحرام نحو ألف
ً
وش َع ِاب َها ُزهاء ثالثين ألفا،
وسبعمائة من الرجال والنساء [ .]...وقتل في سكة مكة ِ
َ
()5
َ
وس َبى من النساء والصبيان مثل ذ ِل َك [."]...
1ـ "تاريخ الطبري" ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب آلاملي ،أبي جعفر الطبري (املتوفى381 :هـ).
الجزء الثاني .دار التراث – بيروت .الطبعة :الثانية  8319 -هـ .ص.81 :
2ـ " التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين" ألبي املظفر طاهر بن محمد
ألاسفراييني( ،املتوفى198 :هـ) .تحقيق :كمال يوسف الحوت .الناشر :عالم الكتب – لبنان .الطبعة:
ألاولى8113 ،هـ 8813 -م .ص.831 :
ْ
َ
ُ
َ
3ـ "فرقة من غالة الش َ
يعة نشأت بالعراق واتسع سلطانها بالحجاز َوكان من أهم أغراضها طلب امل َس َاواة
ِ
واحده قرمطي" .أنظر" :املعجم الوسيط" ملجمع اللغة العربية بالقاهرة .إبراهيم مصطفى وآخرون.
الجزء .1 :دار الدعوة .ص.931 :
4ـ "موقف أصحاب ألاهواء والفرق من السنة النبوية "...ملحمد بن مطر الزهراني .تحقيق .الناشر:
مكتبة الصديق للنشر والتوزيع .الطبعة :ألاولى8188 ،هـ  .ص.831 :
ٌ ْ
ٌ
أحد ِتل َك السنة وقفة [و] دخل رجل من القرامطة وهو
5ـ "وأوقع بهم في سابع ذي الحجة .ولم يقف
سكران [ ]...فبال عند البيت وقتل جماعة .ثم ضرب الحجر ألاسود بدبوس فكسره ثم قلعه .وأقام =
8

هكذا ،يتبين من خالل املقارنة التاريخية  -وخالفا ملا ورد في بعض املصادر  -أن فكرة
الشيوعية أو امللكية املشتركة للنساء ليست فكرة "أصيلة" عند املزدكية والقرامطة،
إذ سبقهم إليها مثال الفكر اليوناني في شخص أفالطون.
وبخصوص البراهمنية أشار ويليام ديورانت في موسوعة "قصة الحضارة" ( )1إلى أن
نظام الطبقات املغلق:
" قد ضاعف على مر ألاجيال من "املنبوذين" [ ]...ويضم هؤالء
ُ
املنبوذون في صفوفهم َّ
كل من فرض عليهم الرق بسبب الحرب أو
عدم الوفاء بالدين[على سبيل العقاب] ،ومن ولدوا عن زواج بين
البراهمة [املنتمين إلى الطبقة ألاولى :رجال الدين] وشودرات [املنتمين
إلى الطبقة الرابعة :الخدم وألاسرى] ،ومن [يمتهنون الكناسة]...؛ ثم
تضخم عددهم بسبب كثرة التناسل []...؛ وقد بلغ بهم فقرهم املدقع
ً
حدا جعل نظافة الجسد وامللبس والطعام بمثابة الترف الذي
يستحيل عليهم أن ينعموا به[ ،]...ولذلك تقتض ي قوانين الطبقات
على "املنبوذ" أال يقترب من عضو في طبقة "الشودرا" بحيث تقل
املسافة بينهما عن أربعة وعشرين قدما ،وإذا وقع ُّ
ظل "منبوذ" "رجل
من طبقة الباريا" على رجل ينتمي إلى الطبقات ألاخرى ،كان على هذا
ألاخير أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور؛ فكل ما يمسه
املنبوذ ،يصيبه الدنس بمسه إياه ،وفي كثير من [املناطق] ال يجوز
للمنبوذ أن يستقي ماء من آلابار العامة ،أو أن يدخل معابد
البراهمة ،أو أن يرسل أوَلده إلى املدارس الهندوسية [."]...

َ
الق ْر َمطي بمكة أحد عشر ً
يوما ،ثم رحلوا وبقي الحجر ألاسود عندهم نحو عشرين سنة" .أنظر ":تاريخ
=
إلاسالم ووفيات املشاهير وألاعالم" لشمس الدين الذهبي (املتوفى911 :هـ) .تحقيق :عمر عبد السالم
التدمري .الحزء .13:دار الكتاب العربي ،بيروت .الطبعة :الثانية 8183 ،هـ 8883 -م .ص.318 :
1ـ مرجع سبق ذكره .الجزء .3 :ص.111 :
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ويعني هذا ضمنا أنه لم ُيسمح لهم باعتناق الدين الهندوس ي .وقد جعل هذا
الوضع رؤساءهم يهدودن باعتزال الهندوس والدخول في مجتمعات ألاديان ألاخرى.
ومن أجل هذا فقط ،خفت حدة املعاملة التي كانوا ُيعاملون بها.
وإذا كانت طائفة من "املنبوذين" قد ظلت محتفظة بدين يشبه عبادة ألارواح ،فإن
ّ
منهم من فكر في اعتناق بوذية اختفت قبل أزيد من سبعة قرون ،وهو ما أدى إلى
ظهور ما يسمى بالبوذيين ُ
الجدد على حد تعبير مؤرخ ألاديان الفرنس ي شارل ماالمو
 )1(،Charles Malamoudعلما أن فرقا تنصيرية قد استغلت هذا الوضع لتدعوهم إلى
اعتناق املسيحية...
ُ
وبالنسبة للفرس ،يمكن على سبيل املثال ال الحصر الاكتفاء بما ذكره ويليام
ديورانت في موسوعة "قصة الحضارة" ( ،)2حيث كتب يقول:
"إن الذي ُيدهشنا بحق هو ما بقي لدى امليديين []Les Mèdes
ُ
والفرس من وحشية رغم دينهم هذا .انظر إلى ما كتبه دارا
ألاول[ 186-880قبل امليالد] [  ]Darius 1erأعظم ملوكهم في نقش
ُ
بهستون :وقبض على فرافارتش وجيء به إلي .فجدعت أنفه ،وصلمت
ّ
[أي استأصلت] أذنيه ،وقطعت لسانه ،وفقأت عينيه ،وأبقيته في
ً
بالطي مقيدا باألغالل يراه كل الناس .ثم صلبته بعدئذ في إكباتانا ...
وكان أهورا مزدا [إلاله ألاوحد الذي يمثل الخير في معتقد
الزرادشتيين] أكبر معين لي ،فقد بطش جيش ي برعاية أهورا مزدا
بالجيش الثائر ،وقبضوا على سترنكخارا وجاءوا به إلي ،فجدعت
ً
أنفه ،وصلمت أذنيه ،وفقأت عينيه .وبقى مقيدا باألغالل في بالطي
ً
يراه الناس جميعا ،ثم صلبته .وإن في حوادث إلاعدام التي يقصها
أفلوطرخس [الفيلسوف واملؤرخ اليوناني] في سيرة أرت خشتر ل ُ
صورة
1. Charles MALAMOUD : L’hindouisme. L’état des religions dans le monde. Ouvrage collectif
sous la direction de Michel Clévenot. La Découverte/ Le Cerf. P aris, 1987. P : 168.

أنظر أيضا:
- Biardeau M : L’hindouisme, anthropologie d’une civilisation . Flammarion. Paris, 1981.

2ـ مرجع سبق ذكره .الجزء .1 :ص.131 :
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 لقد كان.مروعة ملا كانت عليه أخالق ملوك الفرس في العهد ألاخير
 فكانوا ُيصلبون هم:الخونة ُيقض ى عليهم بال شفقة وال رحمة
ُ
 ُويخص ى، وتنهب مدنهم، ثم ُيباع أتباعهم بيع الرقيق،وزعمائهم
ُ
." وتسبى بناتهم ُويبعن،غلمانهم
ُ
 فالكل،"ولست هنا في حاجة إلى التذكير بتحريم إلاسالم ملمارسة إخصاء "العبيد
 فعن سعد بن أبي وقاص أن رسول هللا رد:يعلم تحريم إلاسالم لتغيير خلق هللا
)1(
."على عثمان التبتل "ولو أذن له َلختصينا
ُ
 يشير القرآن الكريم إلى تجارة الرقيق التي كانت تمارس بمصر،وبالنسبة للمصريين
القديمة وذلك من خالل آلاية الكريمة التي تتحدث عن ابتالء نبي هللا يوسف عليه
      ﴿ : حيث يقول سبحانه، بـالرق،السالم
          
 
   
             

.)24-49 :﴾(سورة يوسف...         
كما يشير القرآن الكريم إلى بعض مظاهر الاسترقاق في مصر الفرعونية حيث يقول
 
         ﴿ :سبحانه مثال
 ﴾ (سورة

          

" ويشير أيضا إلى طغيان فرعون وادعائه الربوبية التي تستلزم "العبودية،)18 :البقرة
            ﴿ : حيث يقول سبحانه
                

-24: ﴾ (سورة النازعات             
      
    

﴿ : ويقول سبحانه أيضا.)21

.ـ صحيح سنن ابن ماجه1
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(﴾     سورة املؤمنون.)18-18 :
ُويشير "العهد القديم" إلى أسباب مختلفة لالسترقاق ،منها أساسا:
 .8الفقر أو إلافالس بلغة القانون املعاصرة  :بأن يبيع إلانسان نفسه ليسدد ديونه
َ
َ َ
َ َ ََْ َ َ ُ َ ْ
وك ِعن َد َك َو ِب َيع ل َك ،فال
كما ينص على ذلك سفر الالويين" :و ِإذا افتقر أخ
َت ْس َت ْعب ْد ُه ْ
اس ِت ْع َب َاد َع ْبد"( .)79 :28
ِ
" Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu’il se vende à toi, tu ne lui imposeras
()1
point le travail d’un esclave".

ََ َ ً َ َ ْ َ
ْ
.1والبيع :بأن يبيع أب ابنته جا يةَ ":وإ َذا َب َ
اع َر ُج ٌل ْابنت ُه أ َمةَ ،ل تخ ُر ُج ك َما َيخ ُر ُج
ر ِ
ْال َعب ُ
يد"(سفر الخروج.)9:18 ،
ِ
" Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les
()2
esclaves".

ويوضح "قاموس الكتاب املقدس" املنشور على املوقع الرسمي للكنيسة القبطية
ألارثوذكسية بمصر( )3بأنه كان على مقتني الجارية أن يتزوجها أو ُيزوجها البنه وال
يردها ألبيها ...ولم يكن له حق بيعها إلى أجنبي.
ً
ويضيف أيضا " :وكان معدل ثمن العبد ثالثين شاقال من الفضة (خر  .)31 :18إَل
أن الثمن كان يختلف حسب الظروف .وقد ِبيع يوسف ،وهو ابن سبعة عشر
ً
ً
عاما ،بعشرين شاقال (تك .")11 :39
ومن النصوص الخاصة بالرق في "العهد القديم" أيضا ،ما ورد في سفر الخروج ":إذا
اشتريت عبدا عبرانيا ،فست سنين يخدم ،وفي السابعة يخرج حرا مجانا"(.)2:24
" Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira
()1
libre, sans rien payer".

1. LÉVITIQUE (25:39), "La Sainte Bible". Société biblique de Genève. Diffusion en France :
La Maison de la Bible, Paris. Nouvelle édition de Genève, 1979.P: 77.

2. L’Exode (21:7), "La Sainte Bible"..P: 77.
 .3القاموس منشور على املوقع الرسمي للكنيسة القبطية ألارثوذكسية بمصر.
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 -3وأسرى الحرب ألاجانب...
ويشير "العهد الجديد" إلى ظاهرة الاسترقاق التي كانت سائدة خالل القرن ألاول
امليالدي ،أيام بولس ،حيث أن هذا ألاخير أوص ى العبيد بالخضوع والطاعة بغير
شرط وال قيد ولم يأمر السادة بعتق ّ
الرقاب أو بالرفق :إذ كتب يقول "أيها العبيد !
أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح ،وال
بخدعة العين كمن ُيرض ي الناس بل كعبيد املسيح عاملين مشيئة هللا من القلب
خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ،عاملين أن مهما عمل كل واحد من
ً
ً ()2
الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا ".
" Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement,
dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs
yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui
font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme
servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit
()3
libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait du bien".

وأوص ى بولس أيضا العبيد قائال " :أيها العبيد أطيعوا في كل ش يء سادتكم حسب
()4
الجسد."...
()5
" Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair… ".

وفي نفس السياق ،أوص ى بطرس "العبيد" قائال " :أيها الخدام كونوا خاضعين بكل
()6
هيبة للسادة ،ليس للصالحين الـ ُم َت َرفقين فقط ،بل ُ
للعنفاء أيضا".
ِ
" Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux
()7
qui sont bon et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un caractère difficile".

1. L’exode (21:2), "La Sainte Bible".P: 77.
 .2أنظر رسالة القديس بولس إلى أهل "أفسس  -إلاصحاح السادس من الرسالة املذكورة (العهد
الجديد).
3. Epître aux Ephésiens, "La Sainte Bible". Op.cit.P: 1178.
 .4أنظر رسالة بولس إلى أهل كولوس ي ( () 11 :3العهد الجديد).
5. Epître aux Colossiens(3 :22), "La Sainte Bible".P: 1185.
 .6أنظر رسالة بطرس ألاولى(( )81:1العهد الجديد).
7 .Première Epître de Pierre (2 :18), "La Sainte Bible". Op.cit,P : 1222.
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وقد ّبرر الاسترقاق كثير من "القديسين" واعتبروه مشروعا إذا كان نتيجة لخطيئة،
وذلك مثل أوغسطين  170-781( Saint Augustinم) الذي ُيفسر العبودية بأنها نتيجة
للخطيئة ألاصلية آلدم ،وتوما ألاكويني ( Saint Thomas d’Aquinحوالي -4228
4241م) الذي دافع عن الرق باعتباره عقابا من الرب على الخطيئة املذكورة
واعتبره جزءا من قانون ألامم والقانون الطبيعي.
ويقول ألاكويني في الجزء الثاني من كتابه "الخالصة الالهوتية" :العبودية بين
الناس أمر طبيعي ،وثمة بالفعل ،كما يقول أرسطو ،أفراد عبيد بالطبع؛ لكن
الرق هو جزء من قوانين ألامم وفقا إليسيدور؛ وبالتالي فهو جزء من القانون
()1
الطبيعي.
"L'esclavage parmi les hommes est naturel : il y a en effet, dit Aristote, des
individus qui sont esclaves naturellement; or l'esclavage relève du droit des
gens selon Isidore; il relève donc du droit naturel".

ويقول املؤرخ ألامريكي ويليام ديورانت في هذا الشأن:
ُ
حرم الكنيسة الاسترقاق ،بل كان أتباع الدين [ ]...والرومان
ت
" لم ِ
[ ]...يرون أن الاسترقاق نظام طبيعي ال يمكن القضاء عليه .وقام
ً
عدد كبير من الفالسفة يحتجون على هذا الرأي ،ولكنهم هم أيضا
كان لهم عبيد[ .و] الشرائع الوثنية كانت تحكم على املرأة الحرة التي
ً
تتزوج رقيقا بأن تكون هي ألاخرى جارية .أما قوانين
قسطنطين[ ]Constantineفكانت تقض ي بقتل هذه املرأة ،وإحراق
ً
العبد الذي تزوجها حيا .وأصدر إلامبراطور جراتيان []Gratian
ً
ً
مرسوما يقض ي بأن يحرق العبد حيا إذا وجه لسيده أي تهمة عدا
تهمة الخيانة العظمى للدولة ،وأن تنفذ فيه العقوبة على الفور
دون بحث أو تحقيق في صحة التهمة .و[ ]...الكنيسة [ ]...رضيت
ً
باَلسترقاق وعدته جزءا من قوانين الحرب ]...[ ،وكان في ُوسع أفقر
رجل حر أن يرقى إلى أعلى املناصب الدينية؛ وإن لم يكن في مقدور
ً
العبد أن يكون قسيسا [.]...
1. Thomas d'Aquin, Somme théologique, Tome :2, éd. du Cerf, Paris, 1984.
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ً
وقد أنفقت أموالا طائلة في تحرير املسيحيين أسرى الحروب من
ً
الاسترقاق .لكن الاسترقاق ،رغم هذا ،ظل قائما طوال العصور
()1
الوسطى ،وملا مات لم يكن لرجال الدين فضل في موته".
ويقول ديورانت في موضع آخر:
" ولسنا ننكر أن البابا غريغوري ألاول [ 411-111 : Grégoire 1م.
] أعتق اثنين من عبيده ]...[ ،ولكنه مع ذلك ظل يستخدم مئات
العبيد في الضياع البابوية ،ويوافق على القوانين التي تحرم على
العبيد أن يكونوا قساوسة أو أن يتزوجوا من املسيحيات الحرائر.
وقد حرمت الكنيسة بيع ألاسرى املسيحيين إلى املسلمين ولكنها
أباحت استرقاق املسلمين وألاوربيين الذين لم يعتنقوا الدين
املسيحي .وكان آَلف من ألاسرى الصقالبة أو املسلمين يوزعون
ً
ً
عبيدا على ألاديرة ،وظل الاسترقاق قائما في أراض ي الكنيسة
وضياع البابوات حتى القرن الحادي عشر .وكان القانون الكنس ي
يقدر ثروة أراض ي الكنيسة في بعض ألاحيان بعدد من فيها من
العبيد َل بقدر ما تساويه من املال ،فقد كان يعد العبد سلعة من
السلع[ ]...وحرم على عبيد الكنائس أن يوصوا ألحد بأمالكهم،
وقرر أن ما قد يكون لهم وقت وفاتهم من مال مدخر يؤول إلى
الكنيسة .وقد أوص ى كبير أساقفة نربونة في عام  8818بعبيده
املسلمين [إلى] أسقف بيزيير.
er

وكان القديس تومس أكويناس [أي توما ألاكويني] يفسر الاسترقاق
بأنه نتيجة لخطيئة آدم ،وأنه وسيلة اقتصادية في عالم يجب أن
يكدح فيه بعض الناس ليمكنوا بعضهم آلاخر من الدفاع عنهم.

 .1قصة الحضارة ،مرجع سابق .الجزء .81 :ص.814 :
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وكانت هذه آلاراء متفقة مع أقوال أرسطو ،وموائمة لروح
()1
عصرها".
ويقول ديورانت أيضا في موضع آخر:
ً
"[ ]...وكانت عودة الاسترقاق بوصفه نظاما من النظم الاقتصادية
ُ
وشاهد ذلك أن البابا بولس
الكبرى من أعمال ذلك العهد،
الثالث حين أعلن الحرب على إنجلترا في عام  8131قرر في هذا
إلاعالن أن أي جندي بريطاني يؤسر في هذه الحرب يصح أن يتخذ
ً
رقيقا بحكم القانون ،ونشأت حوالي عام  8111عادة استخدام
()2
العبيد واملذنبين لجر سفن التجارة والحرب".
وبخصوص الراهب مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية(-4187( Martin Luther )3
4816م) يقول ديورانت" :وحذا ميالنكتون []4860-4194 : Philip Melanchthonحذو
()4
لوثر في إقرار العبودية والتمسك بالحق إلالهي للملوك".
ويشير ديورانت أيضا إلى أنه "كان للكهنة في سان كلود في جبال جورا اثنا عشر
ً
()5
ألفا من الرقيق ،وقاوموا بشدة الانتقاص من الخدمات إلاقطاعية".
وبخصوص مسألة عزوبة القساوسة ،أشار ديورانت إلى أن عدة مجالس كنسية
طالبت بفرض العزوبة عليهم .وكان أحدها املجلس الذي عقد في بافيا  Paviaعام
ً
 .4048وقد أصدر قرارا يفرض "العبودية" الدائمة والحرمان من امليراث على جميع
()6
أبناء القسيسين.

 .1نفس املصدر .الجزء .81 :ص.118 :
 .2املصدر ذاته .الجزء .81 :ص.118 :
 .3رفض لوثر ،في إطار ما ُسمي باإلصالح البروتستانتي ،فكرة صكوك الغفران عند الكاثوليك وفكرة
العصمة البابوية.
 .4نفس املصدر .الجزء .11 :ص.111:
 .5املصدر ذاته ،الجزء  .18ص.184 :
 .6قصة الحضارة ل َ
ديورانت .مرجع سابق .ص.319 :
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وأورد املستشرق البريطاني أرنولد أن التمييز العنصري ورفض الترخيص بتنصير
العبيد في مستعمرة الكاب بجنوب إفريقيا كانا وراء اعتناق "املستعبدين" السود
وألاحرار لإلسالم ،وذلك استنادا إلى السياس ي البريطاني توماس إدوارد
كولبروك(4890-4847م)  Thomas Edward Colebrookeالذي لفت ألانظار سنة 4849
إلى نمو إلاسالم في مستعمرة الكاب ،قائال:
" يقال إن إلاسالم يتقدم بين العبيد السود وألاحرار من أهالي الكاب،
ونعني بذلك ،أن الذين تحولوا من الوثنية إلى إلاسالم من بين الزنوج
والسود على اختالف أنواعهم كانوا أكثر ً
عددا من الذين تحولوا من
الوثنية إلى املسيحية ،وهذا على الرغم من الجهود القوية التي يبذلها
مبشرون  ،...وقد ثبت أن النفور الشديد الذي أبداه السادة من
تعميد عبيدهم كان ً
سببا من أسباب هذا التحول[ .]...ولم يكن من
النادر أن يجيب العبد إذ ما ُسئل عن بواعث تحوله إلى إلاسالم ،بأنه
يجب أن يكون له دين ،وأنه لم ُيسمح له بأن يتنصر .والتعصب في
هذا ألامر أخذ في الزوال ،وقد قلت آلان معارضة هؤالء السادة في
()1
تنصير العبيد عما كان من قبل".
وتجدر إلاشارة إلى أن نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا  -الذي حكمت من
ُ
ل
خالله ألاقلية البيضاء  -أدرج موضوع القضاء عليه في جدو أعمال منظمة ألامم
املتحدة منذ إنشاء هذه املنظمة:
 وهكذا مثال ،أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بتاريح  2دجنبر  ،4980أن
سياسة التفرقة العنصرية تستند بالضرورة إلى مبادئ التمييز العنصري (القرار
( 798د.))8-
 وبتاريخ فاتح أبريل  ،4960اعتمد مجلس ألامن ،القرار  471الذي شجب فيه
السياسات وإلاجراءات التي تتخذها حكومة جنوب أفريقيا ،وذلك في أعقاب مقتل
".1الدعوة إلى إلاسالم" للمستشرق البريطاني أرنولد .بحث في تاريخ نشر العقيدة إلاسالمية .ترجمة
وتعليق :الدكتور .حسن إبراهيم حسن ،الدكتور عبد املجيد عابدين ،إسماعيل النحراوي .مكتبة
النهضة املصرية الطبعة ألاولى  8819مرجع سبق ذكره .ص 311 :وما بعدها.
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 69متظاهرا إفريقيا مساملا في شاربفيل على يد الشرطة .ودعا املجلس الحكومة إلى
التخلي عن سياساتها القائمة على الفصل والتمييز العنصريين.
 وبتاريخ  2أبريل ُ ،4967عقد الاجتماع ألاول للجنة الخاصة املعنية بسياسات
الفصل العنصري والتي سميت الحقا باسم"اللجنة الخاصة ملناهضة الفصل
العنصري".
 وبتاريخ  4غشت  ،4967اعتمد مجلس ألامن القرار  484الذي دعا فيه كافة
الدول إلى الامتناع عن بيع وشحن ألاسلحة والذخيرة واملركبات العسكرية إلى
جنوب إفريقيا.
 وبتاريخ  47نوفمبر  ،4967حثت الجمعية العامة لألمم املتحدة جميع الدول ،من
خالل القرار ( 4899د ،))48-على الامتناع عن تزويد جنوب إفريقيا بالنفط.
 ومن  27غشت إلى  1شتنبر  4966نظمت شعبة حقوق إلانسان في ألامم املتحدة
واللجنة الخاصة ملناهضة الفصل العنصري وحكومة البرازيل الحلقة الدراسية
الدولية ألاولى املعنية بالفصل العنصري...
 وبتاريخ  2دجنبر  ،4968طلبت الجمعية العامة من جميع الدول واملنظمات
تعليق التعاون الثقافي والتعليمي والرياض ي وغير ذلك من أوجه التعاون مع النظام
العنصري واملؤسسات التي تمارس سياسة الفصل العنصري بجنوب إفريقيا.
 وبتاريخ  70نونبر  ،4947أقرت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية لقمع جريمة
الفصل العنصري واملعاقبة عليها (القرار ( 7068د ،))28 -وهي الاتفاقية التي دخلت
حيز التنفيذ بتاريخ  48يوليوز .4946
 وبتاريخ فاتح يناير  4946أنش ئ مركز مناهضة الفصل العنصري.
 وبتاريخ  44غشت  ،4981أعلن مجلس ألامن ،من خالل القرار  ،881أن
الدستور العنصري الجديد لجنوب إفريقيا الغ وباطل.
 وخالل شهر يونيو  ،4986نظمت ألامم املتحدة املؤتمر العالمي املعني بفرض
جزاءات على جنوب إفريقيا العنصرية ،بالتعاون مع منظمة الوحدة ألافريقية
وحركة بلدان عدم الانحياز.
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 ولم تشطب الجمعية العامة على بند الفصل العنصري من جدول أعمالها إال
بتاريخ  27يونيو  .4991وشطب مجلس ألامن عليه من جدول أعماله بتاريخ 24
()1
يونيو من نفس السنة.
وذكر مؤرخ ألاديان واملترجم السويسري جون فرانسوا مايير
(4984م ) .. -في املؤلف املشترك"حالة ألاديان في العالم"( ،)2أن "كنيسة يسوع
املسيح لقديس ي ألايام ألاخيرة"()3املعروفة أيضا بالكنيسة املورمونية والتي
ّ
ُ
تأسست سنة 4870م ،لم ترخص لألشخاص ذوي البشرة السوداء بتولي املهام
الكهنوتية  -كقساوسة  -بالقارة إلافريقية ،إال بتاريخ  8يونيو .4948
Jean-François Mayer

وبالنسبة للعرب فلم يختلف حالهم قبل إلاسالم عن غيرهم من ألامم بخصوص
استرقاق ألاسرى واملختطفين .وقد ُ
اشتهر عبد هللا بن جدعان بتجارة الرقيق في مكة.
ُوتسجل كتب التاريخ أن مجموعة من الصحابة كانوا ً
عبيدا قبل إلاسالم ،ومنهم زيد
بن حارثة وسلمان الفارس ي وبالل بن رباح وعمار بن ياسر رض ي هللا عنهمُ .
وسيعرض
الحقا لجانب من صور التعذيب الذي مورس على "العبيد" بعد اعتناقهم إلاسالم.

 .1موقع منظمة ألامم املتحدة (اطلع عليه يوم ألاحد  9رجب 8138ه املوافق لـ  11مارس 1181م):
www.un.org/ar/events/mandeladay/apartheid.shtml

2. "L’état des religions dans le monde". Op.cit. P: 133.
3. L’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (mormons).
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املبحث الثاني:
املنهج املعتمد في إلاسالم لتجفيف منابع
ُ
عبودية البشر للبشر والتمييز العنصري
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لقد كرم هللا عز وجل إلانسانية جمعاء بغض النظر عن معتقداتها واختالفاتها
الطبيعية والاجتماعية والفكرية ،حيث يقول سبحانه في القرآن الكريم﴿:
             

(﴾   سورة إلاسراء :آلاية .)40
ّ
وتجفيفا ملنابع الحروب والاستعالء ُ
العنصري ،وإسهاما في التقريب بين الشعوب،
امتثاال لقول املولى عز وجل( ﴾   ﴿ :سورة
ُ
إلانسانية
الحجرات ،)47 :فقـ ـ ـد ذكـ ـ ـر خاتم النبيين واملرسلين سيدنا محمد
َ َ ُّ َ َّ
اسَ ،أ ََل إ َّن َرَّب ُك ْم َواح ٌدَ ،وإ َّن َأ َب ُاك ْم َ
ُ
اح ٌد،
و
الن
قاطبة بأصلها املشترك قائال :يا أيها
ِ
َِ ِ
ِ
َ
ََ َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َ َ ََ
ََ
ََ َ َ ْ َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
أَل َل فضل ِلعرِبي على عج ِمي ،وَل ِلعج ِمي على عرِبي ،وَل أحمر على أسود ،وَل
َ َ
َ
َّ َّ ْ
َ َ َّ ْ ُ ()1
أ ْس َو َد َعلى أ ْح َم َرِ ،إَل ِبالتق َوى .أبلغت؟
ْ
ُ
ْ
َ ْ
ويقول رسول هللا  :إن الله عز وجل ق ْد أذهب ع ْنك ْم ُع ّبية الجاهلية َوفخ َر َها
ْ
ٌ َ ْ
ُ
ْ
ال فخ َر ُه ْم
باآلباءُ ،م ْؤم ٌن تق ٌّي ،وفاج ٌر شق ٌّي ،أن ُت ْم ب ُنو آدم وآد ُم م ْن تراب ،ليدعن رج
ْ
ْ
ُ ُ
بأقوام ،إنما ُه ْم ف ْح ٌم م ْن ف ْحم جهنم ،أ ْو ليكونن أ ْهون على الله من الج ْعالن التي
ْ
()2
ت ْدف ُع بأنفها النتن.
ُ
ْ
ْ ْ
قال " :أ ْرب ٌع في أمتي م ْن أ ْمر الجاهلية ال
وعن أبي مالك ألاشعري أن النبي
َْ
َْ
َ َّ
ْ ُ
َْ ْ
ألا ْن َساب ،و ْالا ْست ْسق ُاء ب ُّ
الط ْع ُ
ألا ْح َ
الن ُجوم
ي
ف
ن
و
،
اب
س
يت ُركون ُهن :الفخ ُر ِفي
ِ
ِ
ِ
و ّ
ُ ()3
النياحة".
ٌ
ٌ
ُ
وعن امل ْع ُرور ْبن ُسو ْيد ،قال :لق ُ
يت أبا ذ ّر بالربذة ،وعل ْيه ُحلة ،وعلى غالمه ُحلة،
ُ ُ
ْ
ً
ّ
فسأل ُت ُه ع ْن ذلك ،فقال :إني ساب ْب ُت ر ُجال فعي ْرت ُه بأ ّمه ،فقال لي النب ُّي  :يا أبا ذ ّر
ْ ُ ُ
ٌ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ
ْ ٌُ
الل ُه َت ْح َت َأ ْيد ُيك ْمَ ،ف َمنْ
ّ
ؤ
أعيرته بأمه؟ إنك امر فيك جاهلية ،إخوانكم "جعلهم
ِ

ُ
1ـ شعب إلايمان لإلمام البيهقي.
َّ َ ُ ْ َ ْ َ
ٌ
اب) .
2ـ سنن أبي داود (باب ِفي التفاخ ِر ِباألحس ِ
َ ُ َ ُ َّ
الت ْشديد في الن َي َ
اح ِة).
3ـ صحيح مسلم (باب باب
ِ ِ ِ ِ
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َ َ
سَ ،و ََل ُت َكل ُف ُ
ان َأ ُخ ُ
وه َت ْح َت َي ِد ِهَ ،ف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ِم َّما َي ْأ ُك ُلَ ،و ْل ُي ْلب ْس ُه ِم َّما َي ْل َب ُ
وه ْم َما
ك
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ُ ُ ْ ()1
َيغل ُب ُه ْم ،فإ ْن كل ْف ُت ُم ُ
وه ْم فأ ِعينوهم".
ِ
ِ
وع ْن أنس أن صفية أم املؤمنين رض ي هللا عنها بلغها أن ح ْفصة أم املؤمنين رض ي
ُ
وهي ت ْبكي،
هللا عنها قال ْت عنها بأنها ْابنة ي ُهود ّي ،فبك ْت ،فدخل عل ْيها النب ُّي
ُ
ُ ّ
ُْ
فقال " :ما شأنك؟ " فقال ْت :قال ْت لي ح ْفصة :إني ْابنة ي ُهود ّي .فقال النب ُّي  " :إنك
ّ َ َ َْ َ َ
ُ
يم تفخ ُر َعل ْي ِك " ،فقال " :اتق هللا يا
ْابنة نب ّي ،وإن عمك لنب ٌّي ،وإنك لت ْحت نبي ،ف ِف
ُ ()2
ح ْفصة".
ومعنى" إنك ْابن ُة نب ّي " أ ْي نظ ًرا إلى ج ّدها ْألا ْكبر و ُهو إ ْسح ُ
اق أ ْو ه ُار ُ
ون  .ومعنى" وإن
ْ
عمك لنب ٌّي " ،و ُهو إ ْسماع ُ
يل أ ْو ُموس ى ... ،ومعنى " وإنك " ،أي :آلان " لت ْحت نب ّي "
()3
وهو رسول هللا سيدنا محمد .
َ ُ َ
َْ
َ َّ َّ
َ
الناسَ
وقال عليه الصالة والسالم أيضاَ« :ل تخ ِي ُرو ِني ِم ْن َب ْي ِن ألان ِبي ِاء ،ف ِإن
ٌ َ
َي ْ
ص َع ُقو َن َي ْو َم َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ
آخذ ِبقا ِئ َمة ِم ْن
القيام ِة ،فأكون أول من ي ِفيق ،ف ِإذا أنا ِبموس ى ِ
ِ
ُّ
ََ َ ْ ي َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ َ
َق َوائم َ
ْ
وز
ور».
الط
ة
ق
ع
ص
ب
ي
ج
م
أ
ي،
ل
ب
ق
اق
ف
أ
ر
د
أ
ال
ف
،
ش
ر
الع
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
أيضا :إن هللا َل ينظر إلى أجسادكم وَل إلى ُ
ص َوركم ولكن
ويقول رسول هللا
()4

ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره.
ْ ُّ ْ ُ ْ ْ
ٌ
ُ
ْ
ُ
ف بعرفة و ُهو ي ُقو ُ:
ْ
ْ
ل
وعن أم الحصين ألاحمسية قالت :سمعت النبي  :وهو واق
َّ
ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ ٌّ َ َ َ َ ُ
َ
()5
يك ْم كت َ
اب الل ِه.
اسمعوا وأ ِطيعوا و ِإن أ ِمر عليكم عبد حب ِش ي ما أقام ِف
ِ
َ
َ ُ َ ُ
ََُْ ْ ََ َ ََ
اي فتا ِتي
أيضاَ ..." :ل َيق ْل أ َح ُدك ْم َع ْب ِدي أ َم ِتي ،وليقل فت
ويقول رسول هللا
َُ
()1
غال ِمي".
اب :املَ َعاص ي م ْن َأ ْمر َ
1ـ صحيح البخاري ( َب ٌ
الج ِاه ِل َّي ِة).
ِ ِ
ِ
2ـ مسند إلامام أحمد ومشكاة املصابيح.
3ـ "مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح" للهروي القاري .الجزء التاسع .دار الفكر ،بيروت – لبنان.
الطبعة :ألاولى8111 ،هـ 1111 -م .ص.3881 :
ْ
َ
ُْ ُْ
َ ُ َ
َ ْ َ
اح ِتق ِار ِه َو َد ِم ِهَ ،و ِع ْر ِض ِهَ ،و َم ِال ِه).
اب ت ْح ِر ِيم ظل ِم امل ْس ِل ِمَ ،وخذ ِل ِه ،و
4ـ صحيح مسلم (ب
5ـ مسند إلامام أحمد.
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ْ
ً
ّ
فقال :يا ر ُسول هللا ،عل ْمني عمال
وعن البراء ْبن عازب أن أ ْعرابيا جاء إلى النب ّي
َ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ
ُ ْ
الرق َبة  .فقال :يا ر ُسول هللا ،أول ْيستا
ُي ْدخلني الجنة ،فقال ... :أ ْع ِت ِق النسمة ،وفك
َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ ْ ُ َ
الرق َب ِة أن ت ِعين ِفي
بواحدة؟ قال :الِ ،إن ِعتق النسم ِة أن تنفرد ِب ِعت ِقها ،وفك
ْ
ْ
ْ
ع ْتق َها  ...فإ ْن ل ْم ُتط ْق ذلك ،فأ ْطعم ْالجائع ،و ْ
اسق الظ ْمآن ،وأ ُم ْر بامل ْع ُروف ،وانه
ِ ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ ()2
عن امل ْنكر ،فإ ْن ل ْم تط ْق ذلك ،فكف لسانك إال من الخير .
ْ
فقال :أ ُّي ّ
الرقاب أفض ُل؟ قال:
وع ْن أبي ذ ّر رض ي الل ُه ع ْن ُه ،أنه سأل النبي
َ َ َ ً َْ َ
ْ َ َ ْ َ ()3
«أ ْعال َها ث َمناَ ،وأنف ُس َها ِعند أه ِلها».
َ
َْ
ُ ْ َّ َ
َ َ
قال َل َي ْدخ ُل ال َجنة َم ْن كان ِفي قل ِب ِه
وع ْن ع ْبد الله ْبن م ْس ُعود أن النب ّي
َْ ُ َ
ُ
ُ
ً
ال ذ َّرة ِم ْن ِك ْبر قال ر ُج ٌل :إن الر ُجل ُيح ُّب أ ْن يكون ث ْو ُب ُه حس ًنا ون ْعل ُه حسنة.
ِمثق
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
ال .الك ْب ُر َبط ُر ال َحق َوغ ْمط الناس )4(.وبط ُر ّ
قال :إ َّن الل َه َجم ٌ ُ
َ َ
الحق،
يل ي ِح ُّب الجم َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ُ
ْ
كما ورد في لسان العرب ،أن ال يراه حقا ويتكبر عن قبوله .وغ ْمط الناس احتقا ُرهم
ْ َ ْ َ
ْ ً ََْ
صغرهم.
احتق َرهم واست
وإلا ْزر ُاء بهم وما أشبه ذلك .وغمط الناس غمطا
و ُروي أن عبد هللا بن مسعود كان يحتز لرسول هللا سواكا من أراك ،وكان في ساقيه
ّ
دقة ،فضحك القوم ،فقال النبي  :ما ُيضحككم من ِدقة ساقيه ،والذي نفس ي
ُ
()5
بيده إنهما أثقل في امليزان من أحد.
َّ ُ َ َ ْ
َّ ُ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
ن
وقال ر ُسول الله ِ :إنه ليأ ِتي الرجل الع ِظيم الس ِمين يوم ال ِقيام ِة َل ي ِز ِعند الل ِه
ََ َ َ ُ َ ََ َ ْ
ََ ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً ()6
ال اق َر ُءوا { فال ن ِقيم لهم يوم ال ِقيام ِة وزنا}.
جناح بعوضة وق

َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ ُ ُ ْ
ألا َمة َو ْاملَ ْو َلى َو َّ
الس ِي ِد).
1ـ صحيح مسلم (باب حك ِم ِإطال ِق لفظ ِة العب ِد و ِ
2ـ مسند إلامام أحمد.
ي َ ٌ َ ُّ َ َ ْ َُ
اب أفضل).
الرق ِ
3ـ صحيح البخار (باب :أي ِ
ْ
َ ُ َ
ْ
َ
َ
اب ت ْح ِر ِيم ال ِكب ِر وب َيا ِن ِه).
4ـ صحيح مسلم (ب
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ات ْاب ِن َم ْس ُعود .)...
5ـ صحيح ابن حبان(بابِ :ذك ُر ت ْم ِث
يل املصطفى طاع ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ُ
َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ
َ
ات َرِب ِه ْم َو ِلقا ِئ ِه ف َح ِبطت أ ْع َمال ُه ْم}).
6ـ صحيح البخاري (ب
اب {أول ِئك ال ِذين كف ُروا ِبآي ِ
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َح ْس ُب َك من َ
صفية كذا وكذا
وعن عائشة رض ي هللا عنها وأرضاها أنها قالت للنبي
ِ
[ ]...تعني قصيرة ،فقال عليه الصالة والسالم :لقد قلت كلمة لو ُم ِزجت بماء
َ َ َ َ ْ ()1
البحر لـمزجته.
َ
ْ ُ َ ُ َ
َ
قالَ :ب ْين َما َر ُج ٌل َي ُج ُّر ِإ َزا َر ُه ِم ْن الخ َيال ِء خ ِسف ِب ِه ف ُه َو
وعن ْابن ُعمر أن النبي
َْ
َ
ْ َ َ ()2
َي َت َج ْل َج ُ
ألا ْ
ض ِإلى َي ْو ِم ال ِقيام ِة.
ي
ف
ل
ر
ِ
ِ
وقال أمير املؤمنين عمر بن الخطاب ،رض ي هللا عنه وأرضاه ،قولته التاريخية
ً ()3
املشهورة :متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
ُ
حرم كافة
هكذا ،وانطالقا من ألاصل املشترك لإلنسانية جمعاء ،فاإلسالم ي ِ
النظريات العنصرية املستندة إلى التفوق العرقي أو البيولوجي املزعوم ،التي
ُّاتخذت مطايا لالستعباد والاستغالل أو إلزهاق العديد من ألارواح وإشعال نيران
الفتنة بين ألامم ...فاعتمادا على حقيقة ألاخوة في إلانسانية بين جميع البشر الذين
ينحدرون من أصل واحد هو التراب ومن أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء
عليهما السالم ،فقد جفف إلاسالم تجفيفا جميع منابع الك ْبر والاستعباد ذي
الصبغة العنصرية.
وفعال ،فمن شأن القضاء على نظريات التفوق العرقي  -التي ّبررت وش ْرعنت وغذت
عبر التاريخ العديد من السياسات الخارجية العدوانية والحروب ألاهلية
والانفصالية وغيرها من حروب إلابادة العرقية وعمليات إلارهاب العرقي  -إلاسهام
في:
 توطيد أسس الاستقرار ّ
والتماسك ّ
والسلم الاجتماعي،
 وترسيخ القيم الحقيقية للتآخي والتسامح والاحترام املتبادل والتضامن،
ْ
1ـ سنن أبي داود ( َب ٌ
اب ِفي ال ِغ َيب ِة).
َ
2ـ صحيح البخاري ( َب ُ َ
يث الغ ِار).
اب ح ِد ِ
3ـ "محض الصواب في فضائل أمير املؤمنين عمر بن الخطاب" ليوسف بن حسن بن املبرد  .تحقيق:
عبد العزيز بن محمد بن عبد املحسن .عمادة البحث العلمي بالجامعة إلاسالمية ،املدينة النبوية،
الطبعة :ألاولى8111 ،هـ 1111/م.
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 ومد جسور التواصل والتفاهم والتفاعل إلايجابي بين مختلف الحضارات،
 وتعزيز ونشر ثقافة ّ
السالم،
 والوقاية من مختلف صور انتهاكات الكرامة إلانسانية ،إلخ.
وفي نفس إلاطار ،جاء املؤتمر العام ملنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو) املنعقد بباريس في دورته العشرين ُليصدر بتاريخ  24نوفمبر  4948ما

ُي ْعرف بـ"إلاعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري"ُ ،مكتفيا في الفقرة ألاولى من

املادة ألاولى بالتذكير بما نص عليه إلاسالم قبل أزيد من  41قرنا ،حيث ذكر أن
البشر جميعا ينتمون "إلى نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد .وهم
يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا َل يتجزأ من
إلانسانية".
وأكد في الفقرة ألاولى من املادة الثانية أن النظريات التي تزعم وجود جماعات
عنصرية هي بطبيعتها أرفع أو أدنى شأنا من غيرها ،بشكل ُيبرر حق تلك الجماعات
ُ
في التسلط أو القضاء على من تعتبرهم أدنى منزلة؛ تعتبر نظريات" َل أساس لها من
العلم ومناقضة للمبادئ ألادبية وألاخالقية لإلنسانية".
ُ
وذكر أيضا في الفقرة الثانية من نفس املادة بأن العنصرية " تشيع الفرقة بين أبناء
ألامة الواحدة ،وتمنع التعاون الدولي ،وتخلق توترات سياسية بين الشعوب .وهي
ُ
ُ
تناقض املبادئ ألاساسية للقانون الدولي ،ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو
السلم وألامن الدوليين".
واعتبرت الفقرة الثانية من املادة الرابعة أن الفصل العنصري هو أحد أخطر
الانتهاكات ،حيث ُيعتبر هو إلابادة الجماعية" ،جريمة ضد إلانسانية وسببا لتعكير
()1

صفو السلم وألامن الدوليين تعكيرا خطيرا".

1ـ موقع مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان:
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لكن ،كيف تدرج إلاسالم في القضاء على عبودية البشر للبشر؟

الرق
منهج تدرج إلاسالم في القضاء النهائي على ِ
بالنظر إلى أن الرق كان متجدرا في البنية املجتمعية زمن البعثة النبوية ويصعب
التخلص منه بجرة قلم ،فقد عمل إلاسالم على التخلص منه تدريجيا من خالل
وسيلتين رئيسيتين هما تشجيع العتق واملكاتبة:

أوَل – ال ِعتق
يعد إلاسالم من يعتق الرقاب بالثواب العظيم ،حيث يقول هللا عز وجل﴿ :



               

( ﴾        سورة البلد.)47 -8:
وع ْن أبي ُهرْيرة أن النبي قالَ :م ْن َأ ْع َت َق َر َق َب ًة ُم ْؤم َن ًةَ ،أ ْع َت َق ُ
هللا ب ُكل إ ْرب م ْنهاَ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ْ َ َْ َ ًَََ ُ ْ ًَ
ْ
َّ
ِإ ْرًبا ِمن ُه ِم َن النار )1(.وإلارب هو العضو .وفي رواية أخرى :من أعتق رقبة مؤ ِمنة،
َ
َ
َّ
ضو م ْن ُه ُع ْ
هللا ب ُكل ُع ْ
َأ ْع َت َق ُ
ض ًوا ِم َن الن ِارَ ،ح َّتى ُي ْع ِت َق ف ْر َج ُه ِبف ْر ِج ِه)2(.وفي رواية
ِ
ِ ِ
()3
أخرى :من أعتق رقبة مؤمنة كانت َ
فداءه من النار.
ُّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ً ُ ْ ً َ َّ َّ
اللهَ
أيضا ":أيما رجل مس ِلم أعتق رجال مس ِلما ف ِإن
ويقول نبي الرحمة محمد
َ
َ
ْ
ْ
َ ُ
َّ
َج َّل َو َع َال َ
اع ٌل ِوق َاء ك ِل َعظم ِم ْن ِعظ ِام ُم َحر ِره َعظ ًما ِم ْن ِعظ ِام ِه ِم َن الن ِار
ج
ِ
ْ َ َ ً ُ ْ َ ً َ َّ َّ َ َ َّ َ َ َ
ٌ َ َ ُ َ ْ
ُّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
وأيما امرأة مسلمة أعتق ِت امرأة مسلمة ف ِإن الله جل وعال جاعل ِوقاء ك ِل عظم
َ
ً
()4
ِم ْن ِعظ ِام محررها عظما من عظامها من النار".

www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RaceAndRacialPrejudice.aspx

أنظر أيضا:
Pierre M. GALLOIS: "Géopolitique : les voies de la puissance " (Chapitre XI : Eugénisme,
déviation raciale). Plon, 1990. P: 223.

َ ُ َ ْ ْ ْ
ض ِل ال ِعت ِق).
1ـ صحيح مسلم (باب ف
2ـ نفس املصدر(نفس الباب).
3ـ صحيح الجامع(باب حرف امليم).
4ـ "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه ،وشاذه من محفوظه".
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 " أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما فهو:ويقول عليه الصالة والسالم أيضا
فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظما منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة
)1(
. "... مسلمة فهي فكاكها من النار يجزي بكل عظم منها عظما منها
َ
ً
َُ
َ َ
 فك ُّل، " َوأ ُّي َما َر ُجل ُم ْس ِلم أ ْعت َق َر ُجال ُم ْس ِل ًما:ويقول عليه الصالة والسالم أيضا
ُْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُّ َ َ َّ َ ُ َ ٌ َ
ْ ضو م َن ْاملُ ْع َتق ب ُع
ْ ُع
 وأيما امرأة مس ِلمة أعتقت،ضو ِم َن امل ْع ِت ِق ِفداء له ِمن الن ِار
ِ
ِ ِ
َّ َ َ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ ً َ ْ ُ ً َ َ ْ
)2(
."امرأة مس ِلمة فكل عضو ِمن املعتق ِة ِبعضو ِمن املع ِتق ِة ِفداء لها ِمن الن ِار
:وقد جعل إلاسالم عتق الرقاب أداة للتكفير عن بعض الذنوب
       

﴿ :يقول هللا عز وجل مثال

            
             
           
 

.)89:﴾ (سورة املائدة
            

﴿ :ويقول سبحانه

                
                

﴾ (سورة

           

.)92 :النساء
ُ ْ ُ َّ َ َ
َ  َم ْن َل َط َم ُغ َال َم ُه َأ ْو: ويقول سول هللا
.ض َرَب ُه فكفا َرت ُه ِعتق ُه
ر
ُ
ُْ
ٌ
ْ
 لق ْد رأ ْيتنا س ْبعة إخوة ما لنا خاد ٌم إال واحدة: قال،وع ْن ُسو ْيد ْبن ُمق ّرن املزن ّي
َّ َ َ َ
)1( َ َ ْ ُ ْ َ
. فأ َم َرنا الن ِب ُّي أن نع ِتقها،فلطمها أح ُدنا
)3(

.ـ صحيح الجامع الصغير1
.ـ مسند إلامام أحمد2
.ـ نفس املصدر3
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وأخرج إلامام البخاري في صحيحه أن أم املؤمنين الطاهرة املطهرة عائشة رض ي هللا
تعالى عنها وأرضاهاُ ،ح ّدث ْت أن ع ْبد الله ْبن ُّ
الزب ْير قال في ب ْيع أ ْو عطاء أ ْعط ْت ُه رض ي
ُ
هللا تعالى عنها وأرضاها :والله لت ْنتهين عائشة أ ْو أل ْح ُجرن عل ْيها ،فقال ْت :أ ُهو قال هذا؟
است ْشفع ْاب ُن ُّ
ق ُالوا :نع ْم ،قال ْتُ :هو لله علي ن ْذ ٌر ،أ ْن ال ُأك ّلم ْابن ُّ
الزب ْير أب ًدا .ف ْ
الزب ْير
ُ
ْ
ُ
ُ
إل ْيها ،حين طالت اله ْجرة ،فقال ْت :ال والله ال أش ّف ُع فيه أب ًدا ،وال أتحنث إلى نذري.
ْ
فلما طال ذلك على ْابن ُّ
الزب ْير ،كلم امل ْسور ْبن مخرمة ،وع ْبد الر ْحمن ْبن ألا ْسود ْبن
ْ
ْ ُ ُ
ُ
ع ْبد يغوث ،و ُهما م ْن بني ُز ْهرة ،وقال ل ُهما :أنش ُدكما بالله ملا أ ْدخل ُتماني على
ْ
ْ
عائشة ،فإنها ال يح ُّل لها أ ْن ت ْنذر قطيعتي .فأقبل به امل ْسو ُر وع ْب ُد الر ْحمن ُمشتمل ْين
ْ ْ
ُ
ُ
استأذنا على عائشة ،فقاال :السال ُم عل ْيك ور ْحمة الله وبركات ُه،
بأ ْرديتهما ،حتى
ُ ُُ
ُ ُ ُ ُّ ُ
ُ ُ ُّ
ُ
أن ْدخ ُل؟ قال ْت عائشةْ :ادخلوا ،قالوا :كلنا؟ قال ْت :نعمْ ،ادخلوا كلك ْم ،وال ت ْعل ُم أن
الزب ْير الحجاب ،ف ْ
الزب ْير ،فلما دخ ُلوا دخل ْاب ُن ُّ
مع ُهما ْابن ُّ
اعتنق عائشة وطفق
ُيناش ُدها وي ْبكي ،وطفق امل ْسو ُر وع ْب ُد الر ْحمن ُيناشدانها إال ما كلم ْت ُه ،وقبل ْت م ْن ُه،
ُ
وي ُقوالن :إن النبي نهى عما ق ْد عل ْمت من اله ْجرة ،فإن ُه« :ال يح ُّل مل ْسلم أ ْن ي ْه ُجر
ْ
ْ
أخ ُاه ف ْوق ثالث ليال» .فلما أكث ُروا على عائشة من التذكرة والت ْحريج ،طفق ْت
ُ ّ
ّ
ْ
ْ
تذك ُر ُهما نذرها وت ْبكي وت ُقو ُل :إني نذ ْر ُت ،والنذ ُر شد ٌيد ،فل ْم يزالا بها حتى كلمت ْابن
َْ
َ َ َ َ ً
ُْ ْ
َ ََ ْ
ُّ
الزب ْيرَ ،وأ ْعتقت ِفي نذ ِر َها ذ ِل َك أ ْرَب ِعين َرق َبة ،وكان ْت تذك ُر نذرها ب ْعد ذلك ،فت ْبكي
()2
حتى ت ُبل ُد ُم ُ
وعها خمارها.

ثانيا -ال ُـمكاتبة
لقد أثبتت مقاربة تحرير "العبيد" من خالل الاكتفاء بإصدار النصوص القانونية
ُ
عدم نجاعتها ،حيث تبين التجارب والوقائع التاريخية العديدة أنها ال تأتي بالثمار
املرجوة عند غياب الرغبة الحقيقية في التحرر من جانب "املستعبدين" أنفسهم.
والتجربة ألامريكية في تحرير "الرقيق" بجرة قلم على يد أبراهام لنكولن(-4809
4868م) ،الرئيس السادس عشر للواليات املتحدة ألامريكية ،خير دليل على ذلك،
حيث أن من "العبيد" الذين حررهم لنكولن  -من الخارج  -بالقانون ،من لم ُيطق
ْ
َ
1ـ سنن الترمذي( َب ُ
اب َما َج َاء في َّ
الر ُج ِل َيل ِط ُم خ ِاد َم ُه).
ِ
َ ُ
اله ْج َر ِة).
 2ـ صحيح البخاري(باب ِ
28

الحرية وعاد إلى "سيده" يرجوه أن يقبله "عبدا" لديه كما كان ،ألنه لم يكن قد
تحرر بعد من الداخل.
ولذا ،فقد اعترف إلاسالم – تاريخيا  -بإمكانية منح الحرية للمتواجدين في
وضعية"عبودية" متى طلبوها بأنفسهم وذلك من خالل املكاتبة ،حيث يقول هللا
سبحانه          ﴿ :
        

﴾(سورة النور.)77 :

وإلاسالم خصص غالفا ماليا من ميزانية الدولة لتحرير الرقاب أو ألارقاء ،وذلك من
أموال الزكاة ،حيث يقول هللا عز وجل    ﴿ :
             

( ﴾     سورة التوبة ،)60 :وبالتالي فالنظام التشريعي
الذي شرع تحرير الرقاب من أموال الركن الثالث في إلاسالم (الزكاة) ومن بيت
مال املسلمين – أو خزينة الدولة باملفهوم املعاصر  -ال يمكن أن ُيتهم ّ
البتة بإقرار
أو شرعنة أي نظام طبقي يستند إلى "الاستعباد".
وفي إطار رد الاعتبار إلانساني لألرقاءّ ،
تبوأ املحر ُرون من ّ
الرق في العهد النبوي أرقى
ِ
وأرفع الدرجات في املجتمع ،وذلك مثل بالل بن رباح ،رض ي هللا عنه وأرضاه ،الذي
أصبح أشهر ُمؤذن في تاريخ إلاسالم ،وسلمان الفارس ي وزيد بن حارثة رض ي هللا
عنهما وأرضاهما اللذين أصبحا من كبار املستشارين العسكريين لرسول هللا ...
وكان رسول هللا يؤاخي بين بعض ألاحرار من سادة العرب وبعض املوالي :حيث
آخى مثال بين خارجة ْبن زيد ْبن أبي ُزه ْير وأبي بكر ّ
الصديق ،وآخى بين بالل بن رباح
ْ ْ
وأبي ُرو ْيحة الخثعم ّي ،وآخى بين مواله زيد بن حارثة وعمه حمزة...ولم يقف عليه
الصالة والسالم عند هذا الحد ،بل ز ّوج ابنة عمته زينب بنت جحش ْبن رئاب
ألاسدية من مواله زيد...
يميز بين ذوي البشرة البيضاء وذوي البشرة السوداء:
ولم يكن رسول هللا
َُ
فعن أبي هريرة رض ي هللا عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تق ُّم املسجد فماتت
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َّ
فسأله عنها بعد أيام فقيل له :إنها ماتت قال :فهال
ففقدها رسول هللا
()1
آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها.
ُ
َ ُّ
وفي رواية أخرى أن أبا سعيد قال :كانت سوداء تق ُّم املسجد فتوفيت ليال فلما
ُ
أخبر بموتها فقال أَل آذنتموني بها فخرج بأصحابه فوقف
أصبح رسول هللا
()2
على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف.
ومن املستشرقين الذين اعترفوا بإكراه بالل بن رباح على الشرك وليس على
اعتناق إلاسالم ،املستشرق البريطاني السير توماس أرنولد ،حيث كتب يقول عنه:
ً
وكان يقاس ي أشد العذاب ،فيعرض ألشعة الشمس املحرقة يوما
بعد يوم ،فيطرح على ظهره ثم يؤمر بالصخرة الكبيرة فتوضع على
صدره ثم يقال لهَ :ل تزال هكذا حتى تموت ،أو تكفر بمحمد ،أو
َ َ
()3
تعبد الالت والعزى ،فيقول بالل" :أحد أحد".
“ He had been cruelly tortured by being exposed, day after day,
to the scorching rays of the sun, stretched out on his back,
with an enormous stone on his stomach; here he was told he
would have to stay until either he died or renounced
" Muḥammad and worshipped idols, to which he would reply only,
()4
There is but one God, there is but one God ".

بعمار وأ ْهله و ُه ْم ُيعذ ُبون،
ويمكن أن نستحضر أيضا واقعة مرور ر ُسول الله
َ
ُ ْ َّ ُ
آل َ
آل َع َّمارَ ،و َ
فقالَ :أ ْب ِش ُروا َ
اسر ،ف ِإ َّن َم ْو ِع َدك ُم ال َجنة )5( .وكان عم ُار ْب ُن ياسر
ي
ِ
ْ
ُ
ُ
ْ
من ْاملُ ْست ْ
ْ
ضعفين الذين ُيعذ ُبون بمكة لي ْرجع عن دينه .وامل ْستضعفون ق ْو ٌم ال عشائر
ْ ُ ْ ٌ ُ ّ
ٌ
ُ ٌ
ش تعذ ُبه ْم في الر ْمضاء بأنصاف
ل ُه ْم بمكة ول ْيس ْت ل ُه ْم منعة وال قوة .فكانت قري
النهار لي ْرج ُعوا ع ْن دينه ْم.
ْ َ َ ْ ُ
َ ْ َ
َْ َ َ ْ
َ ُ َْ
َْ َ
يف َها).
اط ال ِعيد ِان والخ َر ِق ِمنها وتن ِظ ِ
اج ِد وال ِتق ِ
1ـ صحيح ابن خزيمة (باب تق ِم ِيم املس ِ
َّ َ َ ْ َ
2ـ سنن ابن ماجة ( َب ُ
الصال ِة َعلى الق ْب ِر).
اب َما َج َاء ِفي
" .3الدعوة إلى إلاسالم" ألرنولد .مرجع سبق ذكره.ص.39 :
T.W: « The Preaching of Islam ». A History of the Propagation of the Muslim
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ْ ََ
َّ ْ
َ ْ َ
اسر َر ِض َي الل ُه َعن ُه).
5ـ املستدرك على الصحيحين للحاكم( ِذك ُر منا ِق ِب ع َّم ِار ب ِن ي ِ
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وكان عم ُار ْب ُن ياسر ُيعذ ُب حتى ال ي ْدري ما ي ُقو ُل .وكان ُ
صه ْي ٌب ُيعذ ُب حتى ال ي ْدري
ُ
ُ
ما ي ُقو ُل .وكان أ ُبو فك ْيهة ُيعذ ُب حتى ال ي ْدري ما ي ُقو ُل ،وعام ُر ْب ُن فه ْيرة وق ْو ٌم من
ُْ
()1
امل ْسلمين.
و يمكن أن نتذكر أيضا ما عانته ُس َم َّية بنت خياط( ،أم عمار بن ياسر) ،رض ي هللا
ُ
استشهدت في إلاسالم) ،التي وجأها أبو جهل َ
بحربة في
عنها وأرضاها ( أول شهيدة
ُ
()2
قبلها فقتلها وماتت قبل الهجرة رض ي هللا عنها...
ويمكن أن نستحضر ما عانته جارية بني مؤمل التي كان ُيعذبها عمر بن الخطاب
ُويكرهها على ترك إلاسالم وهو يومئذ مشرك ،فيضربها حتى إذا مل قال :أعتذر إليك
ً
إني لم أتركك إال ملال فتقول كذا فعل هللا بك فابتاعها [أي اشتراها] وأعتقها أبو
()3
بكر رض ي هللا عنه.
وأبو بكر و عمار
وعن عبد هللا قال :كان أول من أظهر إسالمه سبعة :رسول هللا
وأمه ُسمية وصهيب وبالل واملقداد .فأما رسول هللا فمنعه هللا بعمه أبي طالب.
وأما أبو بكر فمنعه هللا بقومه وأما سائرهم فأخذهم املشركون وألبسوا أدراع
الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إال وأتاهم على ما أرادوا إال بالل فإنه
هانت عليه نفسه في هللا وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون
به في شعاب مكة وهو يقول :أحد أحد )4( .ويسجل التاريخ أن أبا بكر الصديق هو
الذي اشترى بالل بن رباح من "سيده" ليطلق سراحه ويخلصه من مختلف ألوان
التعذيب )5(،امتثاال للتوجيهات النبوية في هذا الباب.

1ـ الطبقات الكبرى َلبن سعد .تحقيق :محمد عبد القادر عطا .الجزء الثالث .دار الكتب العلمية –
بيروت .الطبعة :ألاولى 8181 ،هـ  8881 -م .ص.819 :
2ـ "معرفة الصحابة" ألبي نعيم ألاصبهاني ،و"إلاستيعاب في معرفة ألاصحاب" َلبن عبد البر،
و"إلاصابة في تمييز الصحابة" َلبن حجر ،وسير أعالم النبالء للذهبي.
3ـ "الرياض النضرة في مناقب العشرة" ألبي العباس ،أحمد بن عبد هللا بن محمد ،محب الدين
الطبري .دار الكتب العلمية .الطبعة :الثانية .دون تاريخ .ص.831 :
4ـ صحيح بن حبان.
5ـ الطبقات الكبرى َلبن سعد .مرجع سبقق ذكره .ص.111 :
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ومن الرقاب التي اشتراها أبو بكر الصديق أيضا ليعتقها الصحابي الجليل عامر بن
فهيرة( )1الذي ُعذب عندما اعتنق إلاسالم ،وأم عبيس( )2أمة بني زهرة التي كان
()3
يعذبها ألاسود بن عبد يغوث ،وزنيرة.
كما أعتق النهدية وابنتها ،وكانتا المرأة من بني عبد الدار ،فمر بهما وقد بعثتهما
سيدتهما بطحين لها ،وهي تقول :وهللا ال أعتقكما أبدا  ...أنت أفسدتهما فأعتقهما،
فقال أبو بكر رض ي هللا عنه :فبكم هما؟ قالت :بكذا وكذا؛ قال :قد أخذتهما وهما
حرتان ،أرجعا إليها طحينها ،قالتا :أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال :وذلك
إن شئتما.
ومر ّ
ّ
الص ّديق بجارية بني مؤمل وكانت ُمسلمة يعذبها عمر بن الخطاب لتترك إلاسالم
ً
وهو يومئذ مشرك فيضربها حتى إذا مل قال :أعتذر إليك إني لم أتركك إال ملال
()4
فتقول كذا فعل هللا بك فابتاعها [أي اشتراها] وأعتقها أبو بكر رض ي هللا عنه.
لقد كان أبو بكر الصديق ينفق أموالا طائلة في شراء العبيد من سادة قريش في
مكة ليعتقهم ويمنحهم الحرية ،ممتثال في ذلك لتوجيهات نبي الرحمة الذي ضرب
أروع ألامثلة في باب تحرير العبيد قبل أزيد من  4100سنة .ومن هذه ألامثلة:
 أم أيمن حاضنة رسول هللا التي أعتقها عليه الصالة والسالم عند بلوغه مبلغُ ّ
ُ ُ ّ
ُ ْ
بخ ْمسة
الرجال ،ثم أنكحها زْيد ْبن حارثة ،ثم ت ُوفي ْت ب ْعد ما ت ُوفي ر ُسو ُل هللا
ْ
()5
أش ُهر...
 والصحابي الجليل سلمان الفارس ي رض ي هللا عنه وأرضاه الذي تحرر منالعبودية من خالل املكاتبة بمساعدة رسول هللا  :فع ْن ع ْبد الله ْبن عباس أن
1ـ الطبقات الكبرى َلبن سعد .الجزء الثالث .مرجع سابق .ص.131 :
2ـ أسد الغابة َلبن ألاثير  .تحقيق علي محمد معوض  -عادل أحمد عبد املوجود .الجزء السابع .دار
الكتب العلمية الطبعة :ألاولى8181 .هـ  8881 -م .ص.313 :
3ـ الطبقات الكبرى َلبن سعد .الجزء الثامن .املرجع السابق .ص.118 :
4ـ "الرياض النضرة في مناقب العشرة" ألبي العباس ،أحمد بن عبد هللا بن محمد ،محب الدين
الطبري .دار الكتب العلمية .الطبعة :الثانية .دون تاريخ .ص.831 :
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ََّ
َ ُ َ َُْ
اج ِرين ِإلى ألانص ِار منا ِئحهم ِمن الشج ِر والثم ِر .)...
5ـ صحيح مسلم (باب ر ِد امله ِ
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ُ
س ْلمان ْالفارس ي قال لهُ " :ك ْن ُت ر ُج ًال فارس ًّيا م ْن أ ْهل أ ْ
صبهان [ ]...ثم مر بي نف ٌر م ْن
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ ُ
كلب تجا ًرا ف ُقل ُت ل ُه ْم ت ْحملوني إلى أ ْرض العرب وأ ْعطيك ْم بقراتي هذه وغن ْيمتي هذه
ق ُالوا نع ْم فأ ْعط ْي ُت ُه ُموها وحم ُلوني حتى إذا قد ُموا بي وادي ْال ُقرى َظ َل ُموني َف َب ُ
اعو ِني
ِ
ْ
ُ
ُ
ْ
م ْن ر ُجل [َ ]...ع ْب ًدا فك ْن ُت ع ْند ُه ورأ ْي ُت النخل ورج ْو ُت أ ْن تكون البلد الذي وصف
ْ
لي صاحبي [ ]...فب ْينما أنا ع ْند ُه قدم عل ْيه ْاب ُن ع ّم ل ُه م ْن ْاملدينة [َ ]...ف ْاب َت َ
اع ِني ِمن ُه
ْ
ْ
ف ْ
احتملني إلى املدينة فوالله ما ُهو إال أ ْن رأ ْي ُتها فعرف ُتها بصفة صاحبي فأق ْم ُت بها
ُ ْ
ْ
وبعث الل ُه ر ُسول ُه فأقام بمكة ما أقام ال أ ْسم ُع ل ُه بذكر مع ما أنا فيه ِم ْن شغ ِل
ْ
ْ
ْ
ُ
ّ
ْ
الر ِق ثم هاجر إلى املدينة فوالله إني لفي رأس عذق ِل َس ِي ِدي أ ْعم ُل فيه ب ْعض العمل
ِ
ُ
ٌ ْ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ّ
َو َس ِي ِدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فالن قاتل الله بني قيلة
ْ
ْ ُ
والله إن ُه ْم آلان مل ْجتم ُعون ب ُقباء على ر ُجل قدم عل ْيه ْم م ْن مكة الي ْوم ي ْز ُع ُمون أن ُه
ْ
ُ
ْ ْ
ْ
نب ٌّي ،فلما سم ْع ُتها أخذتني ال ُعرو ُاء حتى ظنن ُت سأ ْس ُقط على َس ِي ِدي ونزل ُت عن
ََ َ
َ َ
ْ ُ
ْ
النخلة فجعل ُت أقو ُل ال ْبن ع ّمه ذلك ماذا ت ُقو ُل ماذا ت ُقو ُل؟ فغ ِض َب َس ِي ِدي فلك َم ِني
َ ْ َ ً َ َ ً ُ َّ َ َ َ
ُْ
َ ْ
ال َما ل َك َو ِل َهذا؟ أقب ْل على عملك .قل ُت ال ش ْيء إنما أر ْد ُت أ ْن
لكمة ش ِديدة ثم ق
ْ
ُْ ُ
أ ْستثبت عما قال .وق ْد كان ع ْندي ش ْي ٌء ق ْد جم ْع ُت ُه فلما أ ْمس ْي ُت أخذت ُه ثم ذه ْب ُت
إلى ر ُسول الله و ُهو ب ُقباء [ ]...وتحول ر ُسو ُل الله إلى ْاملدينة [ ]...فقص ْ
ص ُت
ْ
عل ْيه حديثي كما حدث ُتك يا ْابن عباس [ ]...فأ ْعجب ر ُسول الله أ ْن ي ْسمع ذلك
ُ
ُّ
ْ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
كات ْب يا س ْلم ُ
ان
الرق [ ،]...ثم قال لي ر ُسو ُل الله
ان
أصحابه ثم شغل سلم
ِ
ُ
ُ
َ
ْ
فكات ْب ُت صاحبي على ثالث مائة ن ْخلة أ ْحييها ل ُه بالفقير وبأ ْربعين أوقي ًة ف َق َ
ال َر ُسو ُل
َّ
َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ُ
َّ
الر ُجلُ
الر ُج ُل ب َث َال ِث َين َو ِد َّي ًة َو َّ
الن ْخل َّ
ب
ي
ن
و
ان
ع
أ
ف
م
اك
خ
أ
وا
ين
ع
أ
ه
اب
ح
ص
أل
ه
الل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
الر ُج ُل ب َق ْدر َما ع ْن َد ُه َحتىَّ
َ
بع ْشر َ
َ
َ
ُ
الر ُ
ْ
َ
ين َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
ي
ن
ع
ي
ر
ش
ع
ب
ل
ج
الر
و
ة
ر
ش
ع
س
م
خ
ب
ل
ج
و
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َْ
ْ
ّ
ُ
َ
اجت َمعت ِلي ثالث ِمائ ِة َو ِد َّية فقال لي ر ُسو ُل الله اذه ْب يا سلمان ففق ْر لها فإذا
ْ
فر ْغت ف ْأتني أ ُكو ُن أنا أض ُعها بيدي ففق ْر ُت لها وأعانني أ ْ
صحابي حتى إذا فرغ ُت م ْنها
ْ
ْ ُ
ْ ُ
معي إل ْيها فجعلنا نق ّر ُب ل ُه الودي ويض ُع ُه
ج ْئ ُت ُه فأخب ْرت ُه فخرج ر ُسو ُل الله
ْ ُ ْ
ٌ
ٌ
س سلمان بيده ما مات ْت م ْنها ودية واحدة فأد ْي ُت
بيده فوالذي نف
ر ُسو ُل الله
ْ ُ ُ
ْ
ْ
بمثل ب ْيضة الدجاجة م ْن ذهب []...
ال فأتي ر ُسو ُل الله
النخل وبقي علي امل
ُ ْ
فقال ما فعل ْالفا س ُّي ْاملُكات ُب قال ف ُدع ُ
يت ل ُه فقال خذ هذه فأ ّد بها ما عل ْيك يا
ر
ْ ُ ْ
ُ ْ
ان ف ُقل ُت وأ ْين تق ُع هذه يا ر ُسول الله مما علي قال خذها فإن الله عز وجل
سلم
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ْ ُ ْ
ْ
ْ
س سلمان بيده أ ْربعين
س ُيؤ ّدي بها ع ْنك قال فأخذ ُتها فوزن ُت ل ُه ْم م ْنها والذي نف
ْ
ُ
ُ ً
ْ ُ
الخ ْندق ثم ل ْم ي ُف ْتني
أوقية فأ ْوف ْي ُت ُه ْم حق ُه ْم و ُع ِتقت فشه ْد ُت مع ر ُسول الله
ْ ٌ ()1
مع ُه مشهد.
ََ
َ َ
ُجويرية بنت الحارث أ ْعت َق ،دفعة واحدةِ ،مائة من
 وعندما تزوج رسول هللاَ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ
ً
ً
صط ِل ِق ،فما كانت ْامرأة أ ْعظم بركة على ق ْومها م ْنها ،كما قالت
أه ِل بيت ب ِني امل
()2
عائشة رض ي هللا عنها وأرضاها.
ليس باألمر ّ
الهيـ ـن ،فأسماء
وإعداد َلئحة ألارقاء الذين أعتقهم رسول هللا
هؤالء الـموالي تتوزع ما بين كتب التفسير والحديث وتراجم الصحابة والتاريخ ّ
والسير
وألانساب .وقد بذل املحدث الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902هـ)
جهدا كبيرا في إعداد تلك الالئحة التي يمكن الاطالع عليها بالرجوع إلى رسالته
()3
املعروفة بـ "الفخر ال ُـمتوالي فيمن انتسب للنبي من الخدم واملوالي".
ُ
أوَل :من املوالي الرجال الذين ذكر السخاوي أسماءهم :أ ْحمر أ ُبو عسيب ،وأسامة
ْ
بن زيد بن حارثة ،وأفلح ،وأنجشة أبو مارية الحبش ي ،وأنس ،وأنسة ،وأوس ،وإياد،
وأيمن ،وبادام ،و بدر أ ُبو عبد هللا ،وثابت ،و ث ْوبان بن ُب ْج ُدد( ،)4و ُج ْن ُدب بن ُجنادة:
ْ
أ ُبو ذر ْالغفار ّي ،وحاتم ،والحدرجان ،و ُحرْيثُ ،
وحنين ،ود ْوس ،ورافع أبو البهي(،)5
ورباح ْألاسود النوبي ،و ُر ْوح بن سندر ،و ُرومان ُّ
الرومي ،ورويفع ،وزيد بن ْبوال ،وزيد
ْ
بن حارثة بن شراحيل( ،)6وسالم ،وسعد الح ْميري ،وسعيد بن زيد ،وسعيد بن مينا،
ْ
مينا ،وسعيد أبو كندير ،و سلمان أ ُبو عبد هللا الفارس ي( ،)7وسنان ،وسندر،
1ـ مسند إلامام أحمد.
2ـ صحيح ابن حبان واملستدرك على الصحيحين وسنن أبي داود و مسند إلامام أحمد والسنن الكبرى
للبيهقي...
3ـ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع .الكويت8113 .هـ1111/م.
َ َْ
َْ َ
َّ
ِبامل ِدين ِة فأعتقه َولم يزل َم َعه سفرا وحضرا.
4ـ أصابه سباء فاشت َر ُاه الن ِبي
َ
ْ َ
َ
َ َ َّ َ َ َ ُ
َ
ْ َ
َ َ َ
نصيبه ِفي ِإلا ْسالم َوتمسك خ ِالد أحدهم
اص فلما مات ورثه بنوه فأعتق بعضهم ِ
5ـ كان لس ِعيد بن الع ِ
َ
َّ
أع ُ
يعتق وكلم فيه فوهبه َل ُه َف ْ
يستعينه على من لم ْ
تقه.
فأتى الن ِبي
ِ ِ
َ
َ
أع ُ
يجة َف ْ
6ـ َوالد ُأ َس َامة .وهبته َل ُه َخد َ
تقه ُه َو َوزوجته أم أيمن..
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِفي ِكتابته.
7ـ أ َعانه رسول هللا
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ْ
ُ
وشقران ،وشمغون ،وشنبه ،و ُعبيد هللا بن أ ْسلم الهاشمي ،و ُعبيد بن عبد الغافر،
ْ
وعمرون ،وغيالن ،وفضالة اليمان ّي ،وقفيز ،وك ْركرة النوبي( ،)1وكريب بن أ ْبرهة أبو
ْ
ْ
رشدين ،ومأ ُبور القبطي ،وماياهية الفارس ي ،و ُمحمد بن عبد الر ْحمن ،و مكحول،
ْ
ْ
ُ
ُ
وميمون ،ونافع أ ُبو السائب( ،)2ونب ْيه ،ونف ْيع بن الحارث أبو بكرة الثقف ّي ،وهابور،
ْ
و ُه ْر ُمز بن ماهان الفارس ي ،وهشام ،وواقد ،ووردان ،ويسار الراعي ،وأ ُبو أثيلة ،وأ ُبو
بشير ،وأ ُبو رافع القبطي ،وأبو سالم ،وأبو السمح ،وأبو صفية ،و أ ُبو ك ْبشة الدوس ي،
ْ
وأبو لبابة( ،)3وأبو لقيط الحبش ي ،و أ ُبو ُمو ْيهبة ،وأ ُبو ه ْند الحجام ،وغيرهم.
ثانيا :من إلاماء النساء الواردة أسماؤهن في "الفخر املتوالي" :أمة هللا ْابنة رزينة،
وأميمة ،وبركة أم أيمن الحبشية()4املشار إليها سابقا ،وحفصة ،وخضرة ،ورزينة،
ور ْ
ضوى ،وركانة ،وروضة ،وسائبة ،وسيرين ،ومارية أم إبراهيم عليه السالم ،و
مارية جدة ْاملثنى بن صالح ،وموهبة ،وميمونة ،وأم رافع ،وأم ُ
ضميرة ،وأم عياش،
وغيرهن.
ويجدر التذكير هنا بأن من ألارقاء الذين أعتقهم رسول هللا
طواعية ألنه لم يصبر على فراقه.
ََ َ
وأورد مسلم في صحيحه أن حكيم ْبن حزامَ ،أ ْع َت َق في ْال َ
اه ِل َّي ِة ِمائة َرق َبةَ ،و َح َم َل
ج
ِ
ِ
ْ َْ
َ َ َََ َ َ َ َ ََ َ
َ َ
ُ َّ َ ْ َ
َ
()5
َ
َعلى ِمائ ِة َب ِعير ،ثم أعتق ِفي ِإلاسال ِم ِمائة رقبة وحمل على ِمائ ِة ب ِعير...
ً َ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ
وأورد أحمد في مسنده أن ع ْبد هللا ْبن ُعمر ْاب َت َ
َ
اع َجا ِرَية ِبط ِر ِيق مكة ،فأعتقها.
ْ
وقال يحيى بن سعيد :بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها
ُ
ْ
ْ ُ
وطلبت فقراء نعطيها ل ُهم فلم نجد بها فقيرا ولم نجد من يأخذها منا ،فقد أغنى
ْ
()1
عمر بن عبد العزيز الناس ،فاشتريت َبها رقابا فأعتقتهم.
من لزم خدمته

َّ
أع ُ
هودة بن َعلي ْال َح َنفي اليمامي َف ْ
تقه.
1ـ أهداه للن ِبي
ِ
ُْ ْ
َّ َ
َ َ
َ ْ ُ َّ
2ـ َأ ُخو أبي َ
تقه الن ِبي َ ،وكان لغيالن بن َس َلمة الثق ِفي.
بكرة أسلم وفر من املشركين فأع
ُ َ
َ
َّ
أع ُ
َف ْ
تقه.
3ـ من بني ق َرْيظة .عجز َعن ِكت َابته فابتاعه الن ِبي
4ـ موَلته وحاضنته.
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
5ـ َب ُ
اب َب َي ِان ُحك ِم َع َم ِل الكا ِف ِر ِإذا أ ْسل َم َب ْع َد ُه .
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ويسجل التاريخ بكل فخر واعتزاز أن خازن بيت املال في عهد الخلفاء كان يشتري من
سوق النخاسين عبيدا ويحررهم ،وذلك بعد تغطية احتياجات الفقراء واملحتاجين.
ً
شائعا في املمارسة قبل إلاسالم ،وخصوصا
وبخصوص استرقاق الجواري فقد كان
ُ
بسبب املعاملة باملثل .وقد أشير إليه مثال في إلاصحاح السادس عشر من سفر
التكوين من العهد القديم:
"وأما ساراي امراة ابرام فلم تلد له .وكانت لها جارية مصرية اسمها
هاجر ،فقالت ساراي البرام« :هوذا الرب قد أمسكني عن الوالدة.
ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين» .فسمع ابرام لقول ساراي.
فأخذت ساراي امراة ابرام هاجر املصرية جاريتها ،من بعد عشر
سنين إلقامة ابرام في أرض كنعان ،وأعطتها البرام رجلها زوجة له.
فدخل على هاجر فحبلت .وملا رأت أنها حبلت صغرت موالتها في
ُ
عينيها .فقالت ساراي البرام« :ظلمي عليك! أنا دفعت جاريتي إلى
ُ
حضنك ،فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها .يقض ي الرب بيني
وبينك .فقال ابرام لساراي« :هوذا جاريتك في يدك .افعلي بها ما
يحسن في عينيك» .فأذلتها ساراي ،فهربت من وجهها.
فوجدها مالك الرب على عين املاء في البرية ،على العين التي في
طريق شور .وقال« :يا هاجر جارية ساراي ،من أين أتيت؟ والى أين
تذهبين؟» .فقالت« :أنا هاربة من وجه موَلتي ساراي» .فقال لها
مالك الرب« :ارجعي الى موَلتك واخضعي تحت يديها» .وقال لها
مالك الرب« :تكثيرا أكثر نسلك فال ُيعد من الكثرة » .وقال لها مالك
الرب« :ها أنت حبلى ،فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل ،ألن
الرب قد سمع ملذلتك."...
1ـ "سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه إلامام مالك بن أنس وأصحابه" لعبد هللا بن عبد الحكم بن
أعين بن ليث بن رافع ،أبي محمد املصري (املتوفى181 :هـ) .تحقيق :أحمد عبيد .عالم الكتب  -بيروت –
لبنان .الطبعة :السادسة8111 ،هـ 8811 -م .ص.41 :
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" Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfants. Elle
avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et Saraï dit à
Abram : Voici l’Eternel m’a rendue stérile ; viens, je te prie, vers ma
servante ; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la
voix de Saraï. Alors Saraï, femme d’Abram, prit Agar, l’égyptienne,
sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après
qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan.
Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quant elle se vit enceinte,
elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abram :
L’outrage qui m’est fait retombe sur toi. J’ai mis ma servante dans
ton sein ; et, quand elle a vu qu’elle était enceinte, elle m’a regardée
avec mépris. Que l’Eternel soit juge entre moi et toi ! Abram
répondit à Saraï : voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son
égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita ; et Agar
s’enfuit loin d’elle.
L'ange de l'Eternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert,
près de la source qui est sur le chemin de Schur. Il dit: Agar,
servante de Saraï, d'où viens-tu, et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis
loin de Saraï, ma maîtresse. L’ange de l’Eternel lui dit : Retourne
vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. L’ange de
l’Eternel lui dit : Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse
qu’on ne pourra la compter. L’ange de l’Eternel lui dit : Voici, tu es
enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d’Ismaël ;
)1(.
car l’Eternel t’a entendue dans ton affliction…" (Genèse : 16).

ُ  " ل ْم ي ْكذ ْب إ ْبراه:في هذا الشأن مثال
،يم النب ُّي عل ْيه السال ُم
ويقول ر ُسول هللا
ُ
ُّ
ٌ  إ ّني سق: ق ْو ُل ُه، ث ْنت ْين في ذات هللا،ط إال ثالث كذبات
 ب ْل فعل ُه كب ُير ُه ْم: وق ْول ُه،يم
ق
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ  فإ َّن ُه قد َم أ ْر، وواحد ٌة في شأن سارة،هذا
 وكان ْت أ ْحسن،ض َج َّبار َو َم َع ُه َسا َرة
ِ
ِ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ
ْ
ْ
 فإن سألك، ِإن يعلم أن ِك امرأ ِتي يغ ِلب ِني علي ِك، ِإن هذا الجبار: فقال لها،الناس
ُ
ُ
ْ
ْ
 فإ ّني ال أ ْعل ُم في ألا ْرض ُم ْسل ًما غ ْيري، فإنك أ ْختي في إلا ْسالم،فأ ْخبريه أنك أ ْختي
ْ
ُ  فلما دخل أ ْرض ُه رآها ب ْع،وغ ْيرك
 لق ْد قدم أ ْرضك: أت ُاه فقال ل ُه،ض أ ْهل الجبار
ُ  فأ ْرسل إل ْيها ف ُأتي بها فقام إ ْبراه،ْامرأ ٌة ال ي ْنبغي لها أ ْن ت ُكون إال لك
يم عل ْيه السال ُم
ً
 ف ُقبض ْت ي ُد ُه ق ْبضة، فلما دخل ْت عل ْيه ل ْم يتمال ْك أ ْن بسط يد ُه إل ْيها،إلى الصالة
ُ  ْادعي هللا أ ْن ُي ْطلق يدي وال أ: فقال لها،شديد ًة
 ف ُقبض ْت أشد، فعاد، ففعل ْت،ض ُّرك
ُْ
ْ
ْ
 ف ُقبض ْت أشد من، فعاد، ففعل ْت، فقال لها مثل ذلك،من الق ْبضة ألاولى
ُْ ْ ْ ْ
ُ  فلك هللا أ ْن ال أ، ْادعي هللا أ ْن ُي ْطلق يدي: فقال،ألاولي ْين
، ففعل ْت،ضرك
القبضتين
ْ ْ
ْ ُ
 ولم تأتني، إنك إنما أت ْيتني بش ْيطان: ودعا الذي جاء بها فقال ل ُه،وأطلق ْت ي ُد ُه
1 "ـLa Sainte Bible". Op.cit. P : 14
37

بإ ْنسان ،فأ ْخر ْجها م ْن أ ْرض ي ،وأ ْعطها َه َ
اج َر .قال :فأ ْقبل ْت ت ْمش ي ،فلما رآها إ ْبراه ُ
يم
ْ
ْ
عل ْيه السال ُم ْانصرف ،فقال لها :م ْهي ْم؟ قال ْت :خ ْي ًرا ،كف ُ
هللا يد الفاجر ،وأخدم
()1
خاد ًما ".
وورد في فتح الباري البن حجر أن سارة وهبت هاجر إل ْبراهيم عندما "يئس ْت من
ْ
ُ ْ ()2
الولد فولد ْت هاج ُر إ ْسماعيل فغار ْت سارة منها".
وأورد ابن عساكر "أن آجر [أي هاجر] كانت جارية من جرهم ُ
فسبيت فوقعت عند
()3
فرعون بمصر".

أسرى الحرب
يجدر التذكير بخصوص أسرى الحرب بأن ُ
العرف الذي كان سائدا في العالم قبل
إلاسالم هو استرقاقهم أو تعذيبهم وقتلهم ،حيث ذكر املؤرخ العسكري إيريك موريز
 Éric Muraiseمثال أنه " في الحروب القديمة ،فاملغلوب سواء كان مدنيا أم عسكريا
محكوم عليه بالعبودية وبالهالك ...وقد ترتب في املاض ي على املنتصر ألاشوري
واجب ديني هو تعليق جلد خصمه التعيس على أبواب مدينته املحتلة ،أما الروماني
املنتصر فقد كان يمزقه بطعنات الخناجر ...وكانت شواهد الرحمة والرأفة
()4
باملغلوبين نادرة جدا".
وكان هذا العرف قديما جدا ،فجاء إلاسالم والناس على هذه الحال .ونشبت حروب
ُّ
ُ
بين املسلمين وغير املسلمين ،فكان ألاسرى املسلمون ُيسترقون عند غيرهم ،فتسلب
حرياتهم ،ويعاني الرجال منهم من شتى صور الظلم الذي كان يخضع له الرقيق
ْ َ
َ ُ ْ َ َ
َْ
يل ).
1ـ صحيح مسلم (باب ِمن فضا ِئ ِل ِإبر ِاهيم الخ ِل ِ
2ـ فتح الباري شرح صحيح البخاريَ ،لبن حجر العسقالني .الجزء .81 :دار املعرفة  -بيروت.8398 ،
ص.398 :
 .3تاريخ دمشق ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا املعروف بابن عساكر (املتوفى198 :هـ) .الجزء:
 .91تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 8181 .هـ 8881 -م .ص.811 :
4ـ " مدخل إلى التاريخ العسكري"إليريك موريز .تعريب أكرم ديري واملقدم هيثم ألايوبي .دار إلارشاد
للطباعة والنشر ،بيروت .8891 .ص .811 :صدر هذا الكتاب في فرنسا بمعونة املركز الوطني الفرنس ي
للبحث العلمي تحت عنوان. Introduction à l’histoire militaire :
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ُ
يومئذ ،وتنتهك أعراض النساء املسلمات ألاسيرات انتهاكا ،حيث قد َيشترك في
جماع املرأة املسلمة ألاسيرة الواحدة  -سواء أكانت بكرا أو غير بكر  -الرجل
ُ ً
وأوَلده وإخوانه وأصدقاؤه ...وقد تكون هذه املرأة أما أو أختا أو عمة أو خالة أو
بنتا أو جارة...
ُ
ورغم كل هذا الفظائع وغيرها ،فإن آلاية  74من سورة الحج لم ترخص للمسلمين
بالدفاع عن أنفسهم ضد ُمستعبديهم إال بعد ُمض ي حوالي  48سنة من الاضطهاد.
وقد نزلت هذه آلاية قبل معركة بدر التي جرت وقائعها في السنة الثانية من الهجرة
( 621م) ،وهي املعركة التي سجلت بداية الحرب الدفاعية .وتتضمن هذه آلاية
ترخيصا عاما بالدفاع الشرعي ...حيث يقول الحق جل وعال  ﴿ :
                
                
               

﴾ (سورة الحج.)78-74 :
وتجدر إلاشارة في هذا الصدد إلى أن زعماء قريش  -الذين كانوا يدافعون بشراسة
عن نظام العبودية وإلاكراه في الدين (عبادة ألاوثان)  -تدارسوا ثالثة سيناريوهات
للتخلص من خاتم ألانبياء واملرسلين :السجن حتى املوت ،أو الطرد من (أحب البقاع
إليه  :مكة املكرمة )،أو الاغتيال.
ُ
وبعد املناقشة ،تم استبعاد الخيارين ألاولي ْين واستقر رأي الجميع على خيار
الاغتيالُّ ،
واتفق على أن ينتقوا من كل قبيلة غالما في ُمقتبل العمر ،ثم ُيعطى كل
ً
ً
واحد منهم سيفا صارما ،ليضربوه ضربة رجل واحد ،فيتفرق دمه في القبائل كلها،
فيعجز بنو هاشم عن الانتقام بحيث أنهم لن يجرؤوا على شن حرب على كافة
ُ
باملؤامرة حتى
القبائل املتآمرة أو املطالبة بأي تعويض .وما إن أخبر رسول هللا
بدأ يستعد للهجرة إلى يثرب.
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ُ
وتختزل آلاية  70من سورة ألانفال  -التي نزلت قبيل الهجرة  -هذه املؤامرة ،حيث
يقول هللا عز وجل        ﴿ :
.﴾       
وبخصوص ألاسرى من النساء فقد ذكر الدكتور عبد السالم بن الحسن الادغيري،
ألاستاذ بدار الحديث الحسنية وكلية الحقوق بالرباط في كتابه " حكم ألاسرى في
إلاسالم ومقارنته بالقانون الدولي العام" ،أنهن كن ُيظلمن كثيرا ،عندما يصرن في
يد سابيهن .وأشد الظلم الذي كان ينزل بهن هو إلزامهن "بالزنا إلنجاب ألاطفال
()1
أو لإلتيان باملال".
لقد كانت أسيرات الحرب في ألانظمة الاجتماعية غير املسلمة يهوين إلى حمأة
الرذيلة ومستنقع الفاحشة ألن "سادتهن" كانوا يستغلون بؤسهن وضعفهن وقلة
َ
ستخدمن بعد استرقاقهن بمهنة الزنى ويتكسب هؤالء "السادة" من
حيلتهن ف ُي
ورائهن بهذه التجارة القذرة :تجارة ألاعراض وانتهاك الحرمات.
وقد بقيت هذه العادة البشعة عند العرب وغيرهم حتى جاء إلاسالم فحرمها بقوله
تعالى            ﴿:
[﴾          سورة النور :من
آلاية "]77 :ـ
وقد أخرج مسلم في صحيحه أن جاري ًة لع ْبد هللا ْبن ُأب ّي ْابن س ُلول ُيق ُ
ال لها:
ََُْ ُ ََ َ
ُ َ َْ ُ ُ ْ
ُ
ُ
ان ُي ْكر ُه ُه َما َع َلى الزَنا ،فشكتا ذلك إلى النبيّ
ى
مسيكة ،وأخر يقال لها :أميمة ،فك
ِ
ِ
ْ
ُ
ُْ
 ،فأ ْنزل ُ
هللا عز وجل﴿ :وال تكر ُهوا فتياتك ْم على البغاء﴾ [النور ]77 :إلى ق ْوله:
ْ
ْ ُ
ْ ُ
{غ ُف ٌ
ور رح ٌ
يم} [البقرة .]447 :ومعلوم أن العرب ت ُقو ُل للم ْملوك :ف ًتى ،وللم ْملوكة فتاة.
وذكر القرطبي في تفسيره أنه ُروي ع ْن جابر ْبن ع ْبد الله و ْابن عباس رض ي الل ُه ع ْن ُه ْم
ُ
َ
َ َ ْ
ْ
أن هذه آلاية نزل ْت في ع ْبد الله ْبن أب ّي ،وكان ْت ل ُه جاريتانَ ...وكان ُيك ِر ُه ُه َما َعلى

1ـ طبعة مكتبة املعارف للنشر والتوزيع .الرباط 8111 .ه8811 /م ص.41:
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ََْ
ََ ْ ُُ َ ََْ ْ َ َ َْْ َ َ
ْ
الزنى ويض ِربهما علي ِه اب ِتغاء ألاج ِر وكس ِب الول ِد .ويضيف القرطبي في موضع آخر
َ
()1
أن " ُع ْرف ْإلا َم ِاء في ْال َجاهل َّ
الزنى".
ة
ي
ِ ِ
ِِ ِ ِ
وذكر الدكتور وهبة الزحيلي في هذا الشأن "أن الزنى كان غالبا في الجاهلية على
إلاماء ،وكانوا يشترونهن لالكتساب ببغائهن ،حتى إن عبد هللا بن أبي كان ُيكره
َ ُ ْ ُ ََ ُ ََ ْ
َ
غاء
إماءه على البغاء بعد أن أسلمن ،فنزل في ذلك :وَل تك ِرهوا فتيا ِتك ْم على ال ِب ِ
ُّ ْ
()2
ض ْال َ
ص ًنا ،ل َت ْب َت ُغوا َع َر َ
إ ْن َأ َر ْد َن َت َح ُّ
الدنيا".
ياة
ح
ِ
ِ
ِ
وال بد في هذا الصدد من استحضار حديث عائشة رض ي هللا عنها وأرضاها
بخصوص النكاح عند املشركين العرب قبل البعثة النبوية :فعن ُع ْروة ْبن ُّ
الزب ْير،
ْ ْ
أن عائشة ،ز ْوج النب ّي أخبرت ُه:
َ َّ َ َ
" َأ َّن الن َك َ
اح م ْن َها ن َك ُ
ان َع َلى َأ ْرَب َعة َأ ْن َحاءَ :فن َك ٌ
اح
ك
ة
ي
ل
اه
الج
ي
ف
اح
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َُ
َّ
اس اليوم :يخطب الرجل ِإلى الرج ِل و ِليته أ ِو ابنته ،فيص ِدقها
الن
ِ
ُ
َ َ َ ْ
ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ
ان َّ
الر ُج ُل َيقو ُل َِل ْم َرأ ِت ِه ِإذا ط ُه َرت ِم ْن
ثم ين ِكحها ،و ِنكاح آخر :ك
َ
َ
َ ُ َ َ ْ َ
َ
ْ
َ ُ َ
است ْب ِض ِعي ِمن ُهَ ،و َي ْعت ِزل َها ز ْو ُج َها َوَل
ط ْم ِث َها :أ ْر ِس ِلي ِإلى فالن ف
َ َ
َّ
َي َم ُّس َها َأ َب ًداَ ،ح َّتى َي َت َب َّي َن َح ْم ُل َها ِم ْن َذ ِل َك َّ
الر ُج ِل ال ِذي ت ْست ْب ِض ُع
َ َ
َ
َّ ْ
َ
م ْن ُهَ ،فإ َذا َت َب َّي َن َح ْم ُل َها َأ َ
ص َاب َها ز ْو ُج َها ِإذا أ َح َّبَ ،و ِإن َما َيف َع ُل ذ ِل َك
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ
َ
اح الا ْست ْبضاعَ .ونك ٌ
اح
ِ ِ
النكاح ِنك ِ ِ
َرغبة ِفي نجاب ِة الول ِد ،فكان هذا ِ
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُّ
َ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ َ ُ َن َ َ
العش َر ِة ،ف َي ْدخلون َعلى امل ْرأ ِة ،كل ُه ْم
آخر :يجت ِمع الرهط ما دو
َ
َ
َ
ض َع ْتَ ،و َم َّر َعل ْي َها ل َيال َب ْع َد أ ْن َت َ
ُيص ُيب َهاَ ،فإ َذا َح َم َل ْت َو َو َ
ض َع
ِ
ِ
َح ْم َل َهاَ ،أ ْ َس َل ْت إ َل ْيه ْمَ ،ف َل ْم َي ْس َتط ْع َ ُج ٌل م ْن ُه ْم َأ ْن َي ْم َتن َعَ ،حتىَّ
ِ ر
ر
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ
ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ
َ
َي ْجت ِم ُعوا ِعندها ،تقول لهم :قد عرفتم ال ِذي كان ِمن أم ِركم وقد
َ ْ
َو َل ْد ُتَ ،ف ُه َو ْاب ُن َك َيا ُف َال ُنُ ،ت َسمي َم ْن َأ َح َّب ْت ب ْ
اس ِم ِه ف َيل َح ُق ِب ِه
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َو َل ُد َهاََ ،ل َي ْس َتط ُيع َأ ْن َي ْم َتن َ
الرابعَ :ي ْج َتمعُ
َ
ُ
َّ
َّ
اح
ك
ن
و
،
ل
ج
الر
ه
ب
ع
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
1ـ تفسير "الجامع ألحكام القرآن" ( تفسير القرطبي) لشمس الدين القرطبي .تحقيق :أحمد البردوني
وإبراهيم أطفيش .دار الكتب املصرية – القاهرة .الطبعة :الثانية8311 ،هـ 8841 -م.
2ـ "التفسير املنير في العقيدة والشريعة واملنهج" لوهبة بن مصطفى الزحيلي .الجزء .1 :دار الفكر
املعاصر – دمشق .الطبعة :الثانية 8181 ،هـ  .ص.11 :
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َّ ُ َ
َ ُُ َ َ َ َ َ َ َ
اس الك ِث ُير ،ف َي ْدخلون َعلى امل ْرأ ِةَ ،ل ت ْمت ِن ُع ِم َّم ْن َج َاء َهاَ ،و ُه َّن
الن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ َ
َ
البغ َايا ،ك َّن َين ِص ْبن َعلى أ ْب َو ِاب ِه َّن َر َايات تكون َعل ًما ،ف َم ْن أ َر َاد ُه َّن
َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َّ َ َو َ ْ
ض َعت َح ْمل َها ُج ِم ُعوا ل َها،
دخل علي ِهن ،ف ِإذا حملت ِإحداهن و
ََْ َ َ َْ َ
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ
و
ودعوا لهم القافة ،ثم ألحقوا ولدها ِبال ِذي ير ن ،فالتاط ِب ِه،
َو ُدع َي ْاب َن ُهََ ،ل َي ْم َتن ُع م ْن َذل َك « َف َل َّما ُبع َث ُم َح َّم ٌد ب َ
الح ِقَ ،ه َد َم
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َّ ُ َّ َ َ َّ
َ ْ َ ()1
اس اليوم".
ِنكاح الج ِ
اه ِلي ِة كله ِإَل ِنكاح الن ِ

تهديد ألامن الاجتماعي بمختلف مكوناته وضرورة التفريق بين الزوجين
في إلاسالم والتشريعات الدولية املقارنة:
ُ
تفسر هذه السلوكات املشينة  -التي كانت تهدد ألامن الاجتماعي بمختلف مكوناته -
ُ ً
الربانبة التي ّ
زءا من الحكم ّ
شرعت قبل أزيد من  4100سنة ،التفريق بين
جيدا ج
الزوجين للضرر وعلى ألادق فصلت بين النساء املسلمات وبين أزواجهن غير
املسلمين الذين كانوا ال يتورعون في ارتكاب ما تشمئز منه الفطر السليمة وتنفر منه
ألانفس السوية.
ففي هذا السياق التاريخي ،ينبغي قراءة نص آلاية


الكريمة      ﴿ :

          
                

( ﴾       سورة املمتحنة :آلاية .)9
وأورد القاض ي محمد بن عبد هللا بن العربي املعافري الاشبيلي املالكي أن النبي
ْ
ُْ
ُْ ْ
عندما صالح أ ْهل ال ُحد ْيبية كان فيه أن م ْن جاء من املشركين إلى امل ْسلمين ُرد إل ْيه ْم،
ْ
ُْ
ُْ ْ
وم ْن ذهب من امل ْسلمين إلى املشركين ل ْم ُيرد؛ وتم الع ْه ُد على ذلك ،وكان ر ُسو ُل الله،
 ،د أبا بصير ُع ْتبة ْبن ُأس ْيد ْبن حا ثة الثقفي حين قدمَ ،و َقد َم َأ ْي ً
ضا ِن َس ٌاء
ر
ر
ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُم ْسل َم ٌ
َ
ات ِم ْن ُه َّن أ ُّم كلثوم ِبنت ُعق َبة ْب ِن أ ِبي ُم َع ْيطَ ،و ُسب ْي َعة ألا ْسل ِم َّيةَ ،وغ ْي ُر ُه َما،
ِ
ْ ْ ْ ُْ ْ
ُ
ْ
فسأل ُ
وه رد ُهن على الش ْرط ،واستدعوا منه الوفاء
فجاء ألا ْولي ُاء إلى ر ُسول الله
َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
اح ِإَل ِب َو ِلي).
1ـ صحيح البخاري (باب من قالَ :ل ِنك
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َ َ
َّ ْ ُ
ْ
َّ :إن َ
ْ
ُّ
الن َس ِاء ،وكان ذلك من
ي
ف
َل
ال
ج
الر
ي
ف
ط
ر
الش
ا
م
ي
ب
الن
ال
ق
ف
،
د
ه
ع
ال
ب
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ُ
املُ ْعجزات :لقد قبض الله عز وجل ألسنتهم ع ْن أ ْن ي ُقولوا :غدر ُمحم ٌد ،حتى أ ْنزل
ّ
النساء ،وذلك ْ
إحدى ُم ْعجزاته.
الل ُه ذلك في
ُ
ْ ْ ُ ُْ ْ ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
و
"وأمر الل ُه تعالى إذا أمسكت املرأة املسلمة أن ترد على ز جها ما أنفق ،وذلك من
ْ
ْ
ْ
الوفاء بالع ْهد؛ ألن ُه ملا ُمنع م ْن أ ْهله ل ُح ْرمة إلا ْسالم أمر الل ُه ُس ْبحان ُه أ ْن ُيرد إل ْيه
ْ
ْ
ُ
ْامل ُ
ال ،حتى ال يقع عل ْيه ْم خ ْسر ٌان م ْن الو ْجه ْين :الز ْوجة ،واملال".
ُُْ ُ ُ
ْ
ومعنى{ :وال ُجناح عل ْي ُك ْم أ ْن ت ْنك ُح ُ
وهن أ ُجور ُهن} :إذا أ ْسل ْمن وانقض ْت
وهن إذا آتيتم
عد ُت ُهن ،ملا ثبت م ْن ت ْحريم نكاح ْاملُ ْشركة و ْاملُ ْعتدة؛ فعاد جو ُاز ّ
النكاح إلى حالة
ْ
ُ ً ()1
إلايمان ضرورة.
وفي إطار التشريعات الدولية املقارنة ،ال بد عل ى سبيل املثال من استحضار نص
املادة  88من مدونة ألاسرة املغربية الذي ورد فيه أنه ... " :يعتبر ضررا مبررا لطلب
التطليق ،كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو ُمخل باألخالق الحميدة يلحق
بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العالقة
()2
الزوجية".
ويمكن استحضار قوانين ألاحوال الشخصية إلخواننا ألاقباط ألاورثوذكس ،حيث
أورد املستشار القانوني الدكتور أمير فرج يوسف ،املحامي أمام محكمة النقض
واملحكمة إلادارية واملحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية( ،)3عدة
صيغ للتطليق  -وليس الطالق  -مثل:
" .1أحكام القرآن" للقاض ي محمد بن عبد هللا أبي بكر بن العربي املعافري الاشبيلي .راجع أصوله وخرج
َّ
أحاديثه وعلق عليه :محمد عبد القادر عطا .الجزء الرابع .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان .الطبعة:
الثالثة 8111 ،هـ 1113 -م .ص.111 :
2ـ ظهير شريف رقم  8-11-11صادر في  81من ذي الحجة  3( 8111فبراير  )1111بتنفيذ القانون رقم
 91-13بمثابة مدونة ألاسرة .الجريدة الرسمية رقم  1811الصادرة يوم الخميس  1فبراير .1111
وانظر أيضا :مدونة ألاسرة ،صيغة محينة بتاريخ  11يناير  .1184مديرية التشريع ،وزارة العدل
والحريات .اململكة املغربية.
ً
3ـ "املوسوعة العلمية الحديثة في صيغ الدعاوى والطعون القضائية معلقا عليها" لألستاذ أمير فرج
يوسف .الناشر :منشأة املعارف باإلسكندرية . 1113 .ص 118 :إلى الصفحة .111
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 التطليق الختالف أو لتغيير الطائفة وامللة،
 والتطليق للزنا،
 والتطليق العتداء أحد الزوجين على آلاخر،
 والتطليق لسوء سلوك أحد الزوجين.
ومما ورد في الصيغة رقم  227الخاصة بدعوى التطليق الختالف أو لتغيير الطائفة
أو امللة (املادة  2/7من القانون رقم  4لسنة  )2000ما يلي:
"بموجب العقد الصحيح الشرعي مؤرخ  / /تزوج الطالب من
املعلن إليه وفقا للمذهب( )1القبطي ألاورثودكس ي.
إال أن املعلن عليها قد تركت املذهب ألارثوذكس ي والطائفة
القبطية واعتنقت املذهب (.....البروتستانتي أو الكاثوليكي أو ،).....
وقد تحصل الطالب على شهادة صادرة من الجهة ألاخيرة[.]...
ألامر الذي يجعل الطالب واملعلن إليها مختلفين في املذهب
والطائفة ،ألامر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى
بطلب التطليق الختالف الطائفة وامللة[."]...
وتجدر إلاشارة هنا إلى أن اختالف املذاهب الفقهية ال يعتبر سببا للتطليق في
إلاسالم.
وبخصوص الزنا" ،يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطالق لعلة الزنا" بموجب
()2
املادة  80من مجموعة  4978لألقباط ألاورثوذكس.

1ـ واملقصود باملذهب أو امللة ألاسلوب العام في فهم الدين .أما الطائفة فهي أسلوب أخص وأضيق من
امللة أو املذهب في فهم الدين .والطائفة تندرج دائما تحت املذهب أو امللة .واملذهب أو امللة في كل
ألاحوال ثالثة :الكاثوليكية وألاورثوذكسية والبروتستناتية .وبالنسبة للطوائف ،يتعلق ألامر مثال ب ـ :
ألاقباط والسريان والروم وألارمن واملوارنة والكلدان والالتين .نفس املصدر،ص.141 :
2ـ نفس املصدر،ص.111 :
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وفيما يتعلق باالعتداء ،تنص املادة  88من الئحة ألاقباط ألاورثوذكس الصادرة
عام  4978على أنه " :إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة آلاخر أو اعتاد إيذاءه
()1
ً
إيذاء جسميا يعرض حياته للخطر جاز للزوج املجني عليه أن يطلب الطالق".
وبشأن التطليق لسوء السلوك ،تنص املادة  86من مجموعة  4078على أنه " :إذا
ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخالقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم ُي ْجد في
()2
إصالحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج آلاخر أن يطلب التطليق".
أما بالنسبة للمذهب الكاثوليكي ،واستنادا إلى الوثائق الرسمية املنشورة على
املوقع الرسمي للفاتيكان  -على ألاقل حتى كتابة هذه السطور  -فـ "الطالق يعتبر
ً
انتهاكا خطيرا للقانون الطبيعي" و"بين َّ
املعمدين ،وأيا كان السببَ ،ل يمكن ألية
ُ
قوة بشرية حل رابطة الزواج ،وبالتالي فال يمكن أن تحل هذه الرابطة إَل
باملوت".
ّ
الكاثوليكية املصرية فـالكنيسة الكاثوليكية
بعبارة أخرى ،واستنادا إلى الكنيسة
ُ
حرم الطالق أيا كان السببْ ،
ُت ّ
وإن تعلق ألامر بالزنى" ،فهي تجيز الهجر الدائم وليس
الطالق إذا ثبت زنى أحد الطرفين ".وعليه ،فـ "إذا جعل أحد الزوجين حياة زوجه
أو أبنائه املشتركة في خطر أو بالغة املشقة ،فإنه يتيح للطرف آلاخر ً
سببا
مشرو ًعا للهجر بقرار من الرئيس الكنس ي املحلي ،أو [ ]...بمبادرته الشخصية إذا
كان في التأخير خطر ..وفي كل الحاَلت ،يجب استئناف شركة الحياة الزوجية
لدى زوال سبب الانفصال."...
ويمكن التذكير في هذا الشأن بأن انشقاق الكنيسة بأنجلترا عن روما سنة ،8131
يرجع إلى رفض البابا إلاذن لهنري الثامن (8119 -8188م) ملك إنجلترا وإيرَلندا
بتطليق كاثرين أراغون .وهذا ما أسفر عن ميالد الكنيسة ألانجليكانية.
وبعد عدة قرون من رفض التطليق للضرر ،اقتنعت عدة دول ذات أغلبية
كاثوليكية ،في القرن العشرين ،بضرورة تقنين الطالق ،وذلك مثل إيطاليا سنة
1ـ املصدر ذاته،ص.111 :
2ـ نفس املصدر ،ص.113 :
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 ،4940والبرازيل سنة  ،4944والبرتغال سنة  ،4948وإسبانيا سنة ،4984
وألارجنتين سنة  ،4984وجمهورية إيرالندا سنة  ،4998والشيلي سنة ،2001
ومالطا سنة ...2044
َ َ
وال بد من إلاشارة بعد هذا إلى أن هللا عز وجل قد ن َسخ زواج املتعة( )1في إلاسالم
سواء خالل الحروب أو زمن السلم .ولذا ،فهو منسوخ ومحرم باإلجماع .فعن الربيع
ْ
َ ُْ ُ
َ َ ُّ َ َّ
الن ُ
اسِ ،إ ِني ق ْد كنت
قال :يا أيها
ْبن س ْبرة ال ُجَه ُي أن أب ُاه حدث ُه أن ر ُسول هللا
َ
َ
ْ
َ َ َّ َ َ
َ
َأذ ْن ُت َل ُك ْم في الا ْست ْم َتاع م َ
هللا ق ْد َح َّر َم ذ ِل َك ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة ،ف َم ْن
النس ِاء ،و ِإن
ن
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ً
َ
َكان عند ُه م ْن ُه َّن ش ْي ٌء فل ُيخل َسبيل ُهَ ،وَل تأخذوا م َّما آت ْيت ُم ُ
وه َّن ش ْيئا)2(.وع ْن إياس
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ُ
َ
ً
َ
ُْ
رخص عام أ ْوطاسِ ،في املت َع ِة ثالثا ،ث َّم نهَى
ْبن سلمة ،ع ْن أبيه ،أن ر ُسول هللا
َ َ ُ ُ َّ
َعن املُ ْت َعة َع َ
َع ْن َها )3(.وقال عل ّي رض ي الل ُه ع ْنه وأرضاه :نهَى رسول
ام
ه
الل
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ()4
خيبر...
هذا ،وقد كان بعض أصحاب الجواري ،كما يقول الدكتور جواد علي ،يكلفون
جواريهم الاتصال برجل معين من أهل الشدة والقوة ،لينجبن ألاوالد .والهدف
ال ُـمتوخى من هذا النوع من التكليف هو "الحصول على أوالد أقوياء يقومون بخدمة
الرجل املالك ،إن شاء استخدمهم في بيته وفي ملكه ،وإن شاء باعهم وربح منهم،
()5
فهي تجارة كان يمارسها املتاجرون بالرقيق للربح والكسب".
1ـ زواج املتعة :هو زواج مؤقت ،حيث يعقد الرجل على املرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا .وهو زواج متفق
ُ
على تحريمه عند أهل السنة .وذهبت الشيعة "إلاثنا عشرية" إلى جوازه .وذكر أنه بعد تشكيل الشيعة
أكبر كتلة في الجمعية الوطنية العراقية ،انتشر العمل باملتعة في املدن الشيعية بشكل كبير .وأضاف
أحد رجال الدين يدعى سيد كريم أن هناك آلان الكثير من الفنادق في املدن الشيعية كالنجف وكربالء
ُ
والكاظمية ،يرعاها الشيعة وتبارك هذا النوع من الزواج .وَل يشترط في زواج املتعة عند الشيعة
ولي املرأة أو حضور شهود.
موافقة ِ
ويخالف الزيدية  -الذين يتواجدون باليمن  -الشيعة الاثني عشرية في زواج املتعة ويستنكرونه.
وَليقولون بعصمة ألائمة.
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ َّ ُ َ
2ـ صحيح مسلم (باب ِنك ِاح املتع ِة ،وبي ِان أنه أ ِبيح ثم ن ِسخ.)...
3ـ نفس املصدر (نفس الباب).
ُ ُ ْ
َ ُ ُ ُ
َّ
وم الحم ِر ِإلان ِسي ِة).
4ـ صحيح البخاري (باب لح ِ
5ـ "املفصل فى تاريخ العرب قبل إلاسالم" للدكتور جواد علي (املتوفى8111 :هـ) .الجزء العاشر .دار
الساقي .الطبعة :الرابعة 8111هـ1118 /م .ص.188:
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وقتل حارسها واختطاف امرأة إحدى
وتعتبر إغارة غطفان على لقاح رسول هللا
الحلقات في سلسلة الاعتداءات على املسلمين ونسائهن ،حيث أغار ُعي ْين ُة ْب ُن ح ْ
صن
ْ
بالغابة وقتل
ْبن ُحذ ْيفة ْبن ب ْدر الفزار ُّي في خيل من غطفان ،على إبل النبي
حارسها وخطف امرأة مع إلابل ،ولكن املسلمين استطاعوا إدراك العدو
()1
وتخليص املرأة وإلابل.
وعلى إثر اختطاف وأ ْسر جماعة "بوكو حرام" ملجموعة من الطالبات ،أصدر مجمع
الفقه إلاسالمي الدولي بالغا ،بتاريخ  8رجب  4178ه املوافق لـ  4ماي  ،2041أعربت
فيه أمانة املجمع عن بالغ استنكارها وشديد تنديدها لـما تناقلته وسائل إلاعالم
بخصوص إقدام الجماعة املذكورة على اختطاف ْ
وأسر مجموعة من الطالبات من
ً
مدارسهن ،وعزمها على اعتبار هؤالء الفتيات البريئات أسيرات وسبايا،مجيزة بذلك
عرضهن للبيع وإرغامهن على الزواج القسري.
وبعد أن استهجنت أمانة املجمع هذا الفعل الشنيع ،طالبت باإلفراج الفوري عن
الطالبات البريئات ،دون أن يلحقهن أي أذى أو مكروه ،مؤكدة أن هذه الجريمة
ّ
املتطرفة تتنافى وكافة املبادئ إلانسانية
وغيرها من الجرائم التي تقترفها التنظيمات
والقيم ألاخالقية ،وتتعارض مع ألاحكام الصريحة للقرآن الكريمة والسنة النبوية
َْ
َّ َ
الشريفة ،مستشهدة بقوله تعالىَ ﴿ :وََل َت ْبغ ْال َف َس َ
ألا ْ
ض ِإ َّن الل َه َل ُي ِح ُّب
ي
ف
اد
ر
ِ
ِ
َْ َ ُ ْ
َ َ ُِ ْ َ ُ ْ ُ ْ
َ َ
ْاملُ ْفسد َ
وا إ َّن َما َن ْحنُ
ال
ق
ض
ألا
ي
ف
وا
د
س
ف
ت
َل
م
ه
ل
يل
ق
ا
ذ
إ
و
﴿
:
سبحانه
بقوله
و
،
﴾
ين
ر
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
ُم ْ
ص ِل ُحون أَل ِإن ُه ْم ه ُم املف ِسدون َول ِـكن َل يش ُع ُرون﴾ ،وبقول سيدنا محمد :
"من َحمل علينا السالح فليس منا"[ .رواه البخاري] ،وبقول أمير املؤمنين عمر بن
َ
ُ
أمهاتهم
الخطاب رض ي هللا تعالى عنه وأرضاه" :متى استعبدتم الناس وقد َول َد ُتهم
أحرا ًرا ؟ ! ".
1ـ أنظر:
 "السيرة النبوية" َلبن هشام .تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم ألابياري وعبد الحفيظ الشلبي .شركةمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوَلده بمصر .ج .8 :الطبعة :الثانية8391 ،هـ 8811 -م .ج.1:
ص.118:
 "السيرة النبوية" (من البداية والنهاية) َلبن كثير  .تحقيق :مصطفى عبد الواحد .الناشر :دار املعرفةللطباعة والنشر والتوزيع بيروت – ج .1:لبنان 8381 .هـ  894 -م .ج .3 :ص.114:
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وأهابت أمانة املجمع بجميع ألاخيار وذوي املروءة وأهل الغيرة في املجتمع النيجيري
أال ّيدخروا وسعا من أجل معالجة هذه الظاهرة ،وإنقاذ الفتيات في أسرع وقت.
َ َّ
وقد أدرجت ألامانة املذكورة جماعة بوكو حرام في خانة الجماعات" التي كلت
َ
ُ
()1
وق َست ُ
ُ
قلوبهم".
ضمائرهم ،ومرضت أهواؤهم،
بصائر أعضائها الذين ُسقمت
وباختصار شديد ،فقد جاء إلاسالم وحرم إكراه النساء على البغاء سواء زمن
السلم أو زمن الحرب ،وحرم ،بصفة عامة ،الحرية الجنسية املطلقة أو املعاشرة
غير الشرعية ،ليحول دون انتشار ظاهرة ألاطفال املتخلى عنهم (املفتقدين ألية هوية
رسمية والذين يعيشون خارج إطار التوازن ألاسري)  ،واختالط ألانساب( )2وضياع
الحقوق( )3وارتفاع نسبة إلاجهاض والاتجار في ألاطفال والنساء على حد سواء،
وذلك حتى يخفف ألاعباء عن الدول وألافراد وال يشغلهم بما ال طاقة لهم به ،وحتى
ال يستعص ي تحديد املسؤوليات ُومساءلة الجناة املتجرين في البشر ،وكي ال تنتشر
ألامراض الجنسية الفتاكة وألاوجاع القاتلة التي ّ
حيرت ألاطباء بسبب تعدد الشركاء
الواقعي الالمحدود والالمسؤول...
فبخصوص "العبودية الجنسية" أو "الاستعباد الجنس ي" الذي مارسته بعض
الجيوش زمن الحروب ،يمكن إلاشارة بالنسبة للتاريخ العسكري املعاصر إلى
تأسيس الرايخ الثالث للعديد من بيوت الدعارة العسكرية النازية خالل الحرب
العاملية الثانية ،وذلك في معظم أنحاء أوروبا املحتلة ،ليستخدمها جنود الجيش
ألاملاني أساسا .وحتى عام  ،4912كان هناك حوالي  800بيت للدعارة العسكرية من
هذا النوع ...وكثيرا ما ُّاتخذت الفنادق املصادرة أوكارا للدعارة تحت حراسة القوات
املسلحة النازية.

 .1أنظر موقع مجمع الفقه إلاسالمي الدولي:
www.fiqhacademy.org

2ـ قد يكون الزوج عقيما ُوينسب له أوَلد الزوجة من عالقات أخرى.
3ـ باإلضافة إلى غياب أي التزام باإلنفاق على ألاطفال املتخلى عنهم ،فقد يرث أطفال غير شرعيين في
زوج ألام مع أطفال شرعيين.
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ُ
ووفقا للسجالت ،فقد اضطر أزيد من 71.000امرأة أوروبية للعمل كمومسات  -أو
كـ " نساء للمتعة" -في بيوت الدعارة ،خالل الاحتالل ألاملاني لبلدانهن ...وفي كثير من
الحاالتُ ،
اختطفت النساء من شوارع املدن املحتلة بأوروبا الشرقية ،خالل دوريات
الجيش والشرطة ألاملانيين.
وبخصوص حاالت ألاطفال املتخلى عنهم مثال ،أعلنت املديرة إلاقليمية لليونسيف،
صوفيا ماري بيير بواغيي ( ،)Sofia Marie-Pierre Poirierبتاريخ  24نونبر  ،2042أنه
ُ
تسجل سنويا بمنطقة أوربا الشرقية وآسيا الوسطى  48.000حالة .ويتعلق ألامر بـ
 24بلدا من بلدان املعسكر الشيوعي سابقا .ويستفاد من أحد تقارير املنظمة
املذكورة أن  1,3مليون من الشبان الذين تقل أعمارهم عن  48سنة يعيشون
باملنطقة املذكورة خارج إلاطار ألاسري .ويعتبر هذا الرقم من أعلى النسب املسجلة
في العالم.
إن ِمن تجليات إلاعجاز التشريعي الرباني وحكمته الساطعة على مستوى ألامن
ُ
الصحي الوقائي ،أن املحرمات في إلاسالم من خبائث وفواحش تمثل اليوم
ُمجتمعة ودون ُمنازع  -كما يؤكد ذلك املنهج الاستقرائي إلاحصائي -السبب ألاول
للوفيات في العالم ،وذلك استنادا إلى الوثائق الرسمية للمنظمات الدولية
املتخصصة ووثائق املؤسسات الصحية الرسمية :ف ُسبحان ذي الحكمة الباهرة التي
بهرت عقول العاملين ،وسبحان العليم الحكيم الذي ّ
حرم بحكمته املطلقة جميع
ّ
والفتاكة ،وحرم جميع الفواحش ال ُـم ْؤذية وال ُـم ْعدية والقاتلة مثل
الخبائث الضارة
الزنا والعالقات الجنسية الشاذة والخطيرة على مستوى الصحة الخاصة والعامة.
وإذا كان إلاسالم قد حدد موقفه الصريح  -الذي ال لبس فيه  -من البغاء قبل أزيد
من  4100سنة ،فإن ثمة اليوم من ُيميز بين "الدعارة غير الطوعية" (أي الدعارة
القسرية أو إلاكراه على البغاء) و"الدعارة الاختيارية" ،علما أن من علماء الاجتماع
املعاصرين البارزين  -من غير املسلمين  -من يرفض مثل هذا التمييز ،باعتبار أن
النتائج أو التبعات على املستوى الاجتماعي تظل واحدة.
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و ُيميز "صندوق ألامم املتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق
املعاصرة"()1بين عدة أشكال معاصرة للرق مثل الاستعباد الجنس ي [غير التوافقي أو
غير الرضائي] والاستعباد والاتجار باألشخاص وبيع ألاطفال والعمل القسري
واستعباد املدين وإشراك ألاطفال في النزاعات املسلحة وبيع الزوجات…
ُ
وباختصار شديد ،فالوثائق الرسمية ملنظمة ألامم املتحدة تصنف "إلاكراه على
()2
الدعارة" ضمن الصور العصرية للرق.
وخالفا لبعض املمارسات إلارهابية الشاذة التي تقتل ألاسرى من النساء وألاطفال،
حرم على املسلمين في حروبهم ّ
فإنه يجدر التوضيح بأن إلاسالم قد ّ
الدفاعية ،قبل
 41قرنا ،قتل النساء وألاطفال والشيوخ ومكفوفي البصر وذوي العجز،
()3
وباختصار فهو ُيحرم قتل املدنيين ،سواء زمن السلم أو زمن الحرب.
وعلى سبيل املثال ،فقد أخرج إلامام مالك بن أنس في كتاب املوطأ أن رسول هللا
()4

قد نهى عن قتل النساء والصبيان عندما رأى امرأة مقتولة في إحدى املعارك.

وأخرج إلامام مسلم في صحيحه ،باالستناد إلى يزيد بن هرمز ،أن ن ْجدة كتب إلى
ُ
يقتل
ْابن عباس ،رض ي هللا تعالى عنه وأرضاه ،ي ْسأل ُه عما إذا كان رسول هللا

ُ
1ـ أنش ئ صندوق ألامم املتحدة الاستئماني في عام  8888بالقرار .14/811
أنظر موقع مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان:
www.ohchr.org/AR/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/WhattheFundis.aspx

وانظر:
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r122.htm

2ـ املوقع الرسمي ملنظمة ألامم املتحدة (اطلع عليه بتاريخ  13مارس :)1181
www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/modernslavery.shtml
Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage : 2 décembre.
3. Le Noble Coran (Mushaf Mohammedi), Nouvelle traduction française du sens de ses
versets par le Professeur Mohammed CHIADMI. Fondation Mohammed VI pour l’édition du
Saint Coran. Imprimé sous les presses de l’Imprimerie de Fedala. Mohammedia – Maroc.
Deuxième édition 2012. P: 691.

َّ َ ْ َ ْ
الن َس ِاء
 .4كتاب املوطأ لإلمام مالك بن أنس .رواية يحيى بن يحيى الليثي(كتاب الجهاد -3 .النه ُْي عن قت ِل ِ
ْ
ْ َ
َوال ِص ْب َي ِان ِفي الغ ْز ِو) .الجزء ألاول .منشورات املجلس العلمي ألاعلى .الطبعة ألاولى .مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء8131 .ه –  .1183ص.148 :
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َّ ُ َ
هللا
صبيان العدو ،فأجابه ابن عباس قائالِ " ... :إن َرسول ِ
َْ َ ََ َ ْ ُ
َ
()1
الص ْب َيان."...
ل
ت
الصبيان ،فال تق ِ ِ
ِ

َ ُ
ُْ
ل ْم َيك ْن َيقت ُل

وكتب أبو بكر الصديق رض ي هللا تعالى عنه وأرضاه في وصيته الشهيرة لجيشه قائال:
َ ُ ُ
 َ ...ل ت َم ِثلوا،َ َ ْ ُُ
ْ ً ََ َ ْ ً َ ً ََ ْ ََ ً
 َوَل تقتلوا ِطفال وَل شيخا ك ِبيرا وَل امرأة، وال ت ْعق ُروا ن ْخ ًال و ُت ْحر ُق ُوه،
ً ْ ً
 وال ت ْقط ُعوا شجرة ُمثمرة،...َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ
َ َ ْ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
 وسوف تمرون ِبأقوام قد فرغوا أنفسهم ِفي الصو ِام ِع ،فدعوهم وما فرغواَ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ()2
أنفسهم له...
وفي نفس السياق ،أكدت الهيئة الدائمة املستقلة لحقوق إلانسان املنبثقة عن
منظمة التعاون إلاسالمي في الوثيقة الختامية الخاصة بـ "حماية وتعزيز حقوق
ألاطفال في حاالت النزاع املسلح والاحتالل ألاجنبي وحاالت الطوارئ والكوارث"،
الصادرة بتاريخ فاتح دجنبر  2046خالل انعقاد دورتها العادية العاشرة " ،أن
إلاسالم يعتبر حماية وتعزيز حقوق الطفل أمرا واجبا" ُمذكرة بأن " جميع
ألاطفال ،وخاصة ألايتام واملعوزين ،ضعفاء ويستحقون الرعاية".
وتضيف الوثيقة بأن أولياء ألامور يتحملون املسؤولية ألاساسية ،كما يتحمل"أفراد
ألاسرة واملجتمع املدني والحكومات مسؤولية مشتركة لضمان صون حقوق
ألاطفال والوفاء بها في جميع الظروف" .وحرصت الهيئة على التذكير بأن قواعد
الاشتباك  -خالل الصراع أو الحروب املسلحة  -كما هو منصوص عليها في تعاليم
إلاسالمَ " ،ل تسمح باملشاركة الطوعية أو القسرية لألطفال في الحروب

َ
ْ
َْ
َ ُ َّ
اب النه ِْي َع ْن قت ِل ِص ْب َي ِان أ ْه ِل ال َح ْر ِب ).
 .1صحيح مسلم (...ب
2ـ أنظر:
 "الكامل في التاريخ" َلبن ألاثير .تحقيق :عمر عبد السالم تدمري .الجزء .1 :دار الكتاب العربي ،بيروت –لبنان 8189هـ 8889 /م .ص.884 :
 " تاريخ الطبري" ألبي جعفر الطبري .ج .3 :دار التراث – بيروت .الطبعة الثانية  8319 -هـ ..ص.114:51

والصراعات املسلحة وتنص على وجوب نقل ألاطفال بعيدا عن مناطق الصراع
لضمان سالمتهم وحمايتهم".
ودعت الهيئة كافة الدول ألاعضاء إلى "تجريم تجنيد واستخدام ألاطفال في
()1
النزاعات املسلحة".
ويمكن التذكير على سبيل املثال في هذا إلاطار بأن إلامام البخاري قد أخرج في
ُ
ي ْوم أ ُحد ،و ُهو ْاب ُن
صحيحه أن ْابن ُعمر رض ي الل ُه ع ْنه ُعرض على ر ُسول الله
ً
ْ
()2
أ ْربع عشرة سنة ،فل ْم ُيج ْزه...
ويؤكد هذا أن إلاسالم بري ٌء من بعض "الفتاوى الجاهزة" ألصحاب الفكر املتطرف
الذين ّيدعون  -بناء على "أحاديث" ُمختلقة  -أن إلاسالم ال ُيميز خالل اندالع
الحروب بين الجيوش النظامية واملدنيينُ ،ويجيزون بالتالي قتل نساء وأطفال
املسلمين وغير املسلمين ...وذلك على غرار ما كان يقوم به مثال الخوارج والتتار.
فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية بخصوص الخوارج أن م ْن ُج ْم َلة َم ْن َق َت ُل ُ
وه
ِ
ِ
َ
َّ
َ
الله َ .أ َس ُر ُ
َ
ُ
َْ
َّ ْ َ َّ
وه َو ْام َرأت ُه َم َع ُه وهي حامل
احب َرسو ِل ِ
عبد الل ِه بن خباب ص ِ
َ
َ ََ
َ َ َ
َ
َ
َوق َّد ُموا بن خباب فذبحوه ،وجاؤوا ِإلى ْام َرأ ِت ِه ف َقال ْتِ :إ ِني ْام َرأ ٌة ُح ْبلى ،أَل تتقون
َ
ْ
َََ ُ َ َ
()3
وها َو َبق ُروا َبط َن َها َع ْن َول ِد َها...
هللا ،فذبح
وبهذا ْ
استحل أمير املؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين عل ٌّي رض ي هللا تعالى عنه وأرضاه
ُ
قتال ُه ْم ،وهزمهم فعال في معركة النهروان التي جرت وقائعها سنة  688م قرب بغداد.
()4
لكن هذا الانتصار لم يضع حدا نهائيا ملعارضتهم والنتشار أفكارهم الدامية.
وانتقاما لقتالهم ،كلف الخوارج املجرم عبد الرحمان بن ُملجم املرادي بمهمة
اغتيال رئيس الدولة الشرعي علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه وأرضاه.
()5

1ـ

ُ

نشرت الوثيقة على املوقع الرسمي للهيئة الدائمة املستقلة لحقوق إلانسان:
www.oic-iphrc.org

من يشارك في القتال؛ فكان يمنع ألاطفال من املشاركة في القتال.
 .2كان يعرض على رسول هللا
3ـ " البداية والنهاية" َلبن كثير ..دار إحياء التراث العربي ..8811 .ج .9 :ص.381 :
4ـ طبقات ابن سعد .ج .1 :مرجع سبق ذكره .ص.881 :
 .5نفس املصدر ،الجزء الثالث .ص.11 :
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ّ
وبالنسبة للتــتــار ،فقد كره ابن ألاثير التأريخ للفاجعة التي حلت باملسلمين ،حيث
كتب يقول:
ْ
" لق ْد بق ُ
يت عدة سنين ُم ْعر ً
ضا ع ْن ذ ْكر هذه ْالحادثة ْ
است ْعظ ًاما لها ،كار ًها لذكرها،
ُ
ْ
ْ
ً ُ ّ ُ ْ
فأنا أق ّد ُم  ...ر ْجال وأؤخ ُر أخرى ،فمن الذي ي ْس ُه ُل عل ْيه أ ْن يك ُتب ن ْعي إلا ْسالم
ُ
ْ
ُْ
ُ
وامل ْسلمين؟ ومن الذي ي ُهون عل ْيه ذك ُر ذلك؟ فيا ل ْيت أ ّمي ل ْم تل ْدني ،ويا ل ْيتني م ُّت
ُ ْ ُ ْ ً ْ ًّ َ َ ُ َ
َ َُ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ
الرجال وألاطفال ،وشقوا
و
اء
س
الن
وا
ل
ت
ق
...
ء
َل
ق ْبل ُح ُدوثها وكنت نسيا منسيا...وهؤ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ْ
َ َ ُ ْ َ َّ َ
ُ
ُبطون ال َح َو ِام ِلَ ،وقتلوا ألا ِجنة ،فإنا لله وإنا إل ْيه راج ُعون ،وال ح ْول وال قوة إال
ْ
ْ
بالله العل ّي العظيم...
ُْ
َ
َ َ
َو َل َق ْد ُبل َي ْإلا ْس َال ُم َو ْاملُ ْسل ُمو َن في َهذه ْاملُ َّدة ب َم َ
صا ِئ َب ل ْم ُي ْبت َل ِب َها أ َح ٌد ِم َن ألا َم ِم،
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َّ
م ْن َها َه ُؤََل ِء التت ُر ،..أق َبلوا م َن املشرق ،فف َعلوا ألاف َع َ
ال ال ِتي َي ْست ْع ِظ ُم َها ك ُّل َم ْن
ِ
ِ
ِِ
()1
َس ِم َع ِب َها."...
وال بد من التأكيد هنا على أن إلاسالم قد حرم تعذيب املسلمين وغير املسلمين
سواء أكان هذا التعذيب زمن السلم أو زمن الحرب ،وهذا منذ أزيد من  4100سنة،
أي قبل أن ُي ّ
جرمه القانون الدولي املعاصر سنة  4981من خالل"اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
()2
الـ ُمهينة".
وعلى سبيل املثال ،فقد أخرج إلامام مسلم بخصوص تحريم إلاسالم للتعذيب ،أن
ْ ُ
ُ
ُ
هشام ْبن حكيم ْبن حزام مر بالشام على أناس (من غير املسلمين) وقد أقيموا في
ْ
الش ْمس و ُ
صب على ُرؤوسهم الزْي ُت ،فقال :ما هذا؟ قيلُ :يعذ ُبون في الخراج ،فقال:
َ
ُّ ْ َ ()3
هللا ُي َعذ ُب َّالذ َ
أما إ ّني سم ْع ُت ر ُسول هللا  ،ي ُقو ُل" :إ َّن َ
ين ُي َع ِذ ُبون ِفي الدنيا".
ِ
ِ
ِ

1ـ "الكامل في التاريخ" َلبن ألاثير .مرجع سابق .ج .81:ص 333 :وما بعدها.
2. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droit de l’homme (HCDH): www.ohchr.org

َ ُ ْ
َ ْ َ َّ َ َّ َ َ
َّ
اس ِبغ ْي ِر َحق ).
اب ال َو ِعيد الش ِديد ِملن عذب الن
 3ـ صحيح مسلم(ب
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وبخصوص تحريم التعذيب بالنار على وجه الخصوص ،فقد صح أن رسول هللا
َ
َّ َّ
َّ ()1
قالَ ... :ل ُي َع ِذ ُب ِبالن ِار ِإَل َر ُّب النار.
ُ
وعليه ،فإن إلاسالم يتبرأ من جميع فظائع التعذيب أو القتل بالنار التي ارتكبت عبر
التاريخ ،وذلك مثل الجريمة البشعة والنكراء التي اقترفها تنظيم داعش إلارهابي
باسم إلاسالم ،من خالل إعدام الطيار ألاردني ألاسير معاذ الكساسبة (1181-8811م)
حرقا وهو حي.
ُ ّ
وتذكرنا هذه الجريمة بعهد عبدة التماثيل الذين حاولوا التخلص من نبي هللا
إبراهيم عليه السالم بإلقائه في النار ،حيث يقول سبحانه   ﴿ :
﴾               
(سورة ألانبياء.)68-64 :
ُ ّ
وتذكرنا أيضا بعهد أصحاب ألاخدود الذين قال عنهم سبحانه﴿ :

  

           
   

( ﴾             سورة
البروج.)8-1 :
ُ
ُ
وتذكرنا أيضا بالجرائم التي ارتكبت خالل الحروب الصليبية حيث أورد مثال
الطبيب واملؤرخ الفرنس ي غوستاف لوبون 4974-4814( Gustave Le Bonم) في كتابه
"حضارة العرب" أنه "كان من أحب ضروب اللهو إليهم ُ
قتل من ُيالقون من ألاطفال
ِ
وتقطيعهم إرًبا إرًبا ُّ
وشيهم كما َر َوت آن كومنين [8813 -8113م ] Anne Comnène
ُ
بنت قيصرالروم[8881-8111م  )2(."] Alexis I Comnèneكما تذكرنا بأحكام إعدام
املسلمين بالنار وهم أحياء  -بمن فيهم ألاطفال والنساء -خالل عهد "محاكم
التفتيش" باألندلس ،وهي ألاحكام التي كانت تتم في إطار مهرجانات كبرى يتفرج فيها
القساوسة ورجال الدولة وألاهالي وأحيانا امللك وحاشيته...
er

 1ـ السنن الكبرى للبيهقي واملعجم الكبير للطبراني.
 2ـ ترجمة :عادل زعيتر .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة .مصر . .1183 ،ص.331 :
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ولم يتردد فخامة الرئيس ألامريكي ألاسبق أوباما ،بتاريخ  8فبراير  ،2048في تشبيه
فظاعات داعش إلارهابية التي ترتكبها باسم إلاسالم بجرائم الصليبيين ومحاكم
ُ
التفتيش التي ارتكبت باسم املسيح ،حيث قال:
لنتذكر أنه خالل الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش ارتكب البعض أفعاَل
شنيعة باسم املسيح .وفي بلدنا تم تبرير العبودية وفرضت قوانين التمييز
العنصري باسم املسيح.
« …remember that during the Crusades and the Inquisition, people committed
terrible deeds in the name of Christ. In our home country, slavery and Jim
Crow all too often was justified in the name of Christ ».

ُ
أو إلى
وال ُيعقل أن تنسب جريمة إحراق الكساسبة النكراء إلى رسول هللا
ُ
ُ
إلاسالم ،مثلما أنه ال ُيعقل أن تنسب الجرائم املرعبة التي نفذت مثال خالل
الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش ومذبحة سريبرينيتسا)1( ،إلى املسيح عليه
السالم أو إلى املسيحية.
وقد يكون من املفيد التذكير بعد هذا ،بأن ألامانة العامة ملنظمة التعاون إلاسالمي
قد أدانت في بالغها الصحفي الصادر بتاريخ  1فبراير  2048جريمة إعدام الكساسبة
حرقا بالنار " دونما اعتبار ملا أقره إلاسالم من حقوق لألسرى أو التفات ملا التقت
ْ
وألاسر".
عليه إلانسانية جمعاء من شرائع للحرب
وأعربت ألامانة العامة عن خالص العزاء ألسرة الفقيد وذويه وللمملكة ألاردنية
الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا .كما أعربت عن أساها "العميق ملا وصلت إليه
بعض مناطق الشرق ألاوسط من انتكاسة فكرية ،وتمزق سياس ي ،وامتهان
لإلسالم...

 1ـ أسفرت مجزرة سريبرينيتسا عن مقتل ثمانية آَلف ( )1111رجل وفتى على يد قوات صرب
البوسنة ،تحت إشراف مجرمي الحرب رادوفان كارديتش الزعيم السياس ي لصرب البوسنة والجنرال
راتكو مالديتش الذي قاد امليليشيا الصربية ،خالل حرب البوسنة التي أسفرت عن 811.111
قتيل...أنظر :موقع وكالة ألانباء إلاسالمية الدولية:
www.iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=92003&NL=92003#.VZ_POFJLrpw
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وأضافت ألامانة العامة أنها "ستدعو َلجتماع عاجل للجنة التنفيذية التي تتكون
من "ترويكا" القمة وترويكا املجلس الوزاري ودولة املقر ،للتأكيد على وحدة
الدول ألاعضاء في املنظمة في مواجهتها لإلرهاب والتطرف وخطاب
()1
الكراهية."...
وأصدرت أمانة مجمع الفقه إلاسالمي الدولي املنبثق عن منظمة التعاون
إلاسالمي( ،)2بتاريخ  4176-1-48ه املوافق لـ  2048-2-1م ،بيانا أدانت فيه بشدة
هذه الجريمة ،حيث ذكرت " أن ما قامت به هذه الفئة املتطرفة إجرام شديد ٌ
وبغي
فاحش ،يتنافى مع جميع املبادئ إلانسانية والقيم ألاخالقية ،فضال عن مخالفته
الصريحة املصادمة ألحكام القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ،فقد قال نبينا
َ َ َْ
محمد " :إن النار َل يعذب بها إَل هللا" .وقال ربنا تبارك وتعالىَ ﴿ :وَل ت ْب ِغ الف َس َاد
َْ
َّ َّ َ َ ُ ُّ ْ ُ ْ
َ
ْ
ض ِإن الله َل ي ِحب املف ِس ِدين﴾[آلاية  ،44سورة القصص] .وقد أمرت
ِفي ألار ِ
الشريعة باإلحسان إلى ألاسير ،وتحريره والعفو عنه .وفي تعامل سلفنا الصالح
من الصحابة الكرام والتابعين العظام نجد أروع ألامثلة في املعاملة الحسنة مع
ألاسارى"...
وعلى إثر قتل ألاسير املختطف الكرواتي توميسالف سالوبيك
بمصر من طرف داعش ،يوم ألاربعاء  42غشت  ،2048أصدرت منظمة التعاون
إلاسالمي ،بتاريخ  47غشت  ،2048بالغا ( )3أدانت فيه ألامانة العامة للمنظمة ما
وصفته بـ "حادثة القتل البشعة" .وأعرب ألامين العام للمنظمة عن تعازيه ألسرة
توميسالف ،وشعب كرواتيا وحكومتها ،موضحا بأن قتل العامل في قطاع النفط
والغاز ،البالغ من العمر ثالثين سنة ،يتعارض مع تعاليم إلاسالم ُويعتبر انتهاكا
لحرمة الحياة.
Tomislav Salopek

 - 1أنظر موقع منظمة التعاون إلاسالمي:
www.oic-oci.org

 2ـ اململكة املغربية عضو في منظمة التعاون إلاسالمي منذ سنة 8848م.
 - 3أنظر موقع منظمة التعاون إلاسالميwww.oic-oci.org :
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وأضاف بأن مثل هذا العمل إلارهابي ال يعمل إال على زعزعة استقرار املنطقة
وإلاساءة إلى تاريخها الطويل وثقافة التسامح فيها ،وال يمكن أن يخطط له وينفذه
"إَل أناس بعيدون عن القيم الدينية وألاخالقية وإلانسانية".
كما ّ
جدد تأكيد موقف املنظمة املبدئي الذي يشجب بشدة جميع أعمال إلارهاب
والتطرف العنيف بجميع ألاشكال واملظاهر...
أما بخصوص املعاملة الطيبة ألسرى الحرب في إلاسالم ،فيقول الرحمان الرحيم
ّ
في الذكر الحكيم:
﴿

            

( ﴾       سورة إلانسان.)9-8 :
ويقول القاض ي املؤرخ واملحدث الفقيه العالمة محمد بن عبد هللا املعافري املشهور
بالقاض ي أبي بكر بن العربي إلاشبيلي في أحكام القرآن ،عن معنى قوله تعالى
َ
ْ
ُ ُ
َّ
ْ َ َ َ
َ َ َ
إط َعامه َث َو ٌ
اب َع ِظ ٌ
يمَ ،و ِإن كان كا ِف ًرا ف ِإ َّن الل َه َي ْرزق ُهَ .وق ْد ت َع َّين
"وأسيرا"َ " :و ِفي
ِِ
َّ َ َ َ ْ ْ َ
ْ َْ ْ
َّ َ
إط َع ُام ُهَ ،و َلك ْن م َن ْال َف ْ
()1
ْ
ض ِل ِفي الصدق ِةَ ،ل ِمن ألاص ِل ِفي الزك ِاة".
ِبالعه ِد
ِ ِ
ّ
ُ
أمر مثال باإلحسان إلى ألاسير ثمامة بن
وورد في سيرة ابن هشام( )2أن ر ُسول الله
ُ
أثال رغم أنه لم يكن مسلما ،حيث رجع عليه الصالة والسالم إلى أ ْهله فقال:
َ
َ
َ ُ
َ َ ْ ُ
ْ
ْ
اج َم ُعوا َما كان ِعن َدك ْم ِم ْن ط َعام ف ْاب َعثوا ِب ِه إل ْي ِه وأمر بل ْقحته( )3أ ْن ُيغدى عل ْيه
ُ ُ ()4
بها ويراح.
ُ
وأخرج إلامام البخاري في صحيحه أن خيال ربطوا ثمامة بسارية م ْن سواري امل ْسجد،
ُ ُ
َ
ْ
ْ
ْ
فخرج إل ْيه النب ُّي  ،فقالَ :ما ِعن َد َك َيا ث َم َامة ؟ فقالِ :عن ِدي خ ْي ٌر َيا ُم َح َّم ُدِ ،إن
َ ْ ُْ َ ُ ُ َ َ َ
َ ْ ُْ َ ْ ُ َ
َ َ
ْ
ْ ُْ ُْ
ال ف َس ْل ِمن ُه َما
تقتل ِني تقت ْل ذا َدمَ ،و ِإن تن ِع ْم تن ِع ْم َعلى ش ِاكر ،و ِإن كنت ت ِريد امل
ُْ ُ َ
ُ ُ
ُ
ْ َ ُ
ْ
ْ
ِشئت ،فترك حتى كان الغ ُد ،ثم قال ل ُهَ :ما ِعن َد َك َيا ث َم َامة ؟ قالَ :ما قلت ل َكِ :إن
" .1أحكام القرآن" للقاض ي أبي بكر بن العربي .مرجع سابق .ص.313 :
" .2السيرة النبوية" َلبن هشام .مرجع سابق .ص.431 :
اللقحة :ناقة ذات لبن .أنظر لسان العرب َلبن منظور...
ِ .3
َ
ْ
َ .4أ ْن ُيغ َدى َعل ْيه ب َها َو ُي َر ُ
اح :أي يشرب صباحا ومساء.
ِ ِ
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ُ ُ
َ َ
ْ
ُْ ُْ
تن ِع ْم تن ِع ْم َعلى ش ِاكر ،فترك ُه حتى كان ب ْعد الغد ،فقالَ :ما ِعن َد َك َيا ث َم َامة؟ فقال:
َ ْ ُ ُ َ
ُْ
ع ْندي ما قل ُت لك ،فقال :أط ِلقوا ث َم َامة...
ومن شأن مثل هذه املعاملة الطيبة لنبي الرحمة
ُ
والسالم ،وهي تعكس ،بال منازع ،جانبا من خلقه العظيم.

 ،إشعار ألاسرى باألمن

صفح عن الثمانين رجال من مشركي أهل
وعن أنس ْبن مالك أن رسول هللا
مكة الذين هب ُطوا عليه م ْن جبل الت ْنعيم ُمتس ّلحين ُير ُيدون غرته وأ ْ
صحابه،
ْ
فأعتقهم ،حيث أخذ ُه ْم عليه الصالة والسالم س ْل ًما ف ْ
است ْحي ُاه ْم فأنزل الل ُه عز وجل
{             
 )1(.}ومعنى يريدون ِغرته النبي وأصحابه :أي غفلتهم .ومعنى" فاستحياهم" :أي
ً
أحياء ولم يقتلهم ()2رغم تمكنه منهم.
استبقاهم وتركهم
وعندما جيء بالهرمزان إلى عمر بن الخطاب ،رض ي هللا عنه وأرضاه ،تكلم معه عمر
ْ
فلم يتكلم ،فقال ل ُه :تكل ْم .قال :أكال ُم ح ّي أ ْم كال ُم م ّيت .قال تكل ْم ال بأس ،ومن
َ ْ
ْ
ُ
َّ
عليه عمر ولم يقتله )3( .وفي رواية أخرى قال ال ُه ْر ُمز ُانِ " :إنا َو ِإ َّياك ْم َم ْعش َر ال َع َر ِب َما
َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّ
ُ َ َ ُ ََ ُ
َ َّ َّ َ َ
خلى الل ُه َب ْيننا َو َب ْينك ْم كنا نقتلك ْم َونق ِصيك ْم فل َّما كان الل ُه َم َعك ْم ل ْم تك ْن لنا ِبك ْم
()4
َي َد ِان".

َ َّ َ
َ َ
ْ َ
َّ
ُْ
َ ُ َْ
هللا ت َعالىَ { :و ُه َو ال ِذي كف أ ْي ِد َي ُه ْم َعنك ْم} [الفتح ]11 :آلا َية).
1ـ صحيح مسلم(باب قو ِل ِ
2ـ مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للقاري الهروي ،مرجع سابق .الجزء .1:ص.1111 :
 .3فتح الباري َلبن حجر ،مرجع سابق .الجزء .4 :ص .191 :و"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"
للقسطالني(املتوفى813 :هـ) .الجزء .1 :املطبعة الكبرى ألاميرية ،مصر .الطبعة :السابعة 8313 ،ه  .ص:
.138
ُ
 .4كتاب ألاموال ألبي عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي البغدادي (املتوفى111 :هـ) .تحقيق:
خليل محمد هراس .دار الفكر  -بيروت .دون تاريخ .ص.138 :
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خاتمة
يتضح مما سلف أن إلاسالم قد ّ
شن ،بحكمة بالغة ،حربا تحريرية ال هوادة فيها
على ُحماة الاستعباد والاضطهاد ،وقد تجلت أساسا في عمليات إعتاق ّ
الرقاب
ومن طرف أمهات املؤمنين
بالجملة من طرف نبي الرحمة سيدنا محمد
وصحابته الكرام رض ي هللا عنهم وأرضاهم .وهذا ما لم يستسغه زعماء قريش الذين
دافعوا بشراسة منقطعة النظير عن نظام عبودية البشر للبشر وإلاكراه في الدين
(عبادة ألاوثان) .ولذا ،فقد كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة ضرورة
تاريخية ال مناص منها للقضاء على هذا النظام الاستعبادي.
لقد ّ
قدم نبي الرحمة عليه الصالة والسالم ،قبل أزيد من  4100سنة ،ألصحاب
الفضيلة والـم ُ
كرمات وألساتذة القانون الدولي إلانساني املعاصرين أروع الدروس
وأ ْمثل العبر في باب تحرير ّ
الرقاب واملعاملة املُثلى  -وليس املعاملة باملثل  -لألسرى
املعتدين .وتعكس هذه املعاملة ،بال ُمنازع عبر التاريخ ،جانبا من الصور ّ
البهية
ُ
وآلاداب الرفيعة لخلقه العظيم الذي قال عنه املولى عز وجل  ﴿ :
( ﴾سورة القلم.)1:
أما ما كان موجودا في الشرق وغيره من أسواق ّ
النخاسة التي كانت تعتمد مواردها
على الخطف من السودان وغيره ،فال يمكن أن ُيحتج به على تشريع إلاسالم ،ألن
إلاسالم بريء مما اقترفه بعض الجهلة ،وال يجيز مثل ذلك مطلقا ،باعتبار أن روح
()1
إلاسالم تنسجم تمام الانسجام مع التخلص من كافة أشكال الاسترقاق في العالم.
الجادة و ّ
ّ
البناءة ملختلف إشكاليات عبودية البشر للبشر ال يمكن  -كما
إن املعالجة
يتبين من خالل هذه السطور  -إال أن تتم في إطار مقاربة شمولية متعددة ألابعاد
تستوعب في آن واحد كافة جوانب عبودية البشر للبشر ومختلف أبعاد العنصرية،
باعتبار أن ألاولى قد انبثقت من رحم الثانية وأنهما وجهان ُ
لعملة واحدة ال يمكن

 .1أورده الدكتور وهبة الزحيلي في "آثار الحرب في الفقه إلاسالمي" ،الطبعة الرابعة .دار الفكر ،دمشق.
 8181ه8881 /م .ص.113 :
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الفصل بينهما ،وبالتالي فمن غير املستساغ علميا وعمليا تركيز بعض ألاضواء على
هذا الجانب وإغفال آلاخر.
وعالوة على ذلك ،فعلى املرء ْأن يتذكر باستمرار أن ألاديان السماوية قد جاءت كلها
أساسا ،ودون استثناء  -إلخراج الناس من ضيق عبودية البشر للبشر وألاوثان إلى
رحاب عبودية الواحد ألاحد ،وبالتالي ،فإنه يتعين التمييز بين الشرائع السماوية وبين
املؤسسات الزمنية الرسمية والسلوكات الفردية والجماعية التي كثيرا ما زاغت ،عبر
التاريخ ،عن النهج القويم وارتكبت فظاعات باسم هذا النبي أو ذاك.
وعلى ُأول ـي ألالباب ُوأولي ُّ
النهى أن يتريثوا و ُيمحصوا الادعاءات الزائفة التي تتهم
إلاسالم بشرعنة استعباد النساء وتقنين النظام العنصري والطبقي ،وذلك من
ّ
خالل طرح العديد من ألاسئلة الوجيهة .فإذا سلمنا جدال بصحة تلك الادعاءات،
فلم مثال:
 ح ّرم هللا عز وجل على الرجال في القرآن الكريم إلامساك التعسفي للنساء من
خالل آلاية الكريمة( ﴾         ﴿ :البقرة:
 ،)224و من خالل آلاية الكريمة:

     
﴿  

           

( ﴾  سورة البقرة)229 :؟
 ولم أمر سبحانه الرجال بمعاشرة النساء باملعروف من خالل آلاية الكريمة:
﴿( ﴾  سورة النساء)20 :؟
 ولم جعل سبحانه العالقة بين الرجال والزوجات قائمة على املودة والرحمة
وليس على الاستعباد والاضطهاد ،حيث يقول سبحانه    ﴿ :
            

( ﴾   سورة الروم)20 :؟
ُ
ُ
ُ
()1
 ولم قال رسول هللا " :خ ْي ُرك ْم خ ْيرك ْم أل ْهله ،وأنا خ ْي ُرك ْم أل ْهلي"؟
 .1صحيح ابن حبان.
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ً
ونساء ،بالهجرة ألاولى إلى بالد
بعض املسلمين ،رجاال
 ولم أمر رسول هللا
امللك الحبش ي النصراني في السنة الخامسة من البعثة النبوية ،فرارا من سياسة
التعذيب والاستعباد التي مارستها قريش بشكل منهجي؟
 ولم حرص رسول هللا على الهجرة الثانية إلى املدينة ،بعد أن اقتنع
بضرورة تأسيس دولة جديدة تقوم على املساواة والتسامح ،بعيدا عن نظام
الطبقات الصارم املغلق واملتحجر الذي يتجاهل بالكامل أبسط حقوق إلانسان؟
ويحتفل معه املسلمون سنويا بذكرى انتصار
 ولم احتفل رسول هللا
موس ى عليه السالم على رمز الاستعباد والاضطهاد ،وذلك من خالل صيام يوم
ً
عاشوراء شكرا هلل؟
 ولم لوحظ خالل أوائل القرن التاسع عشر إقبال "العبيد السود وألاحرار من
أهالي الكاب" على إلاسالم بعد رفض تنصيرهم ،استنادا إلى السياس ي البريطاني
توماس إدوارد كولبروك  Thomas Edward Colebrooke؟
 ولم حرص أهل الباكستان في القرن العشرين  -سنة  - 4914حرصا شديدا
على تأسيس دولة مستقلة ينعم أهلها بنظام املساواة طبقا لتعاليم وسطية
()1
إلاسالم؟
لقد أصبحت ألانظمة السياسية اليوم أكثر وعيا بخطورة ُعبودية البشر للبشر
باعتبارها من ألوان الظلم ال ُـم ْؤذن "بخراب ُ
العمران" على حد تعبير عبد الرحمان بن
خلدون ،مؤسس علم الاجتماع أو علم العمران البشري .وقد كانت هذه آلافة وراء
العديد من الهجرات الدينية واملذهبية والفكرية والسياسية...
وإذا كان اللبيب باإلشارة يفهم ،فمن ل ْم يهده قليل إلاشارة لم ينفعه ُ
كثير العبارة.

 .1تم ميالد دولة باكستان بعد مخاض عسير .وجاء أساسا بسبب تمسك أهلها بالعيش في إطار نظام
املساواة وحرية املبادرة اللذين يضمنهما إلاسالم لكافة شرائح املجتمع دون تمييز .وهذه الحقيقة َل
ُ
ماحك.
يجحدها إَل م ِ
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فرغ من تأليف هذه الرسالة العبد الفقير إلى رحمة ربه،
ً
عبد الكريم دحو إلادريس ي ،عصرا يوم
ألاحد  9رجب  8138ه
املوافق لـ  11مارس
1181م.
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الفهرست
الصفحة
توطئة

املبحث ألاول:
من تاريخ الرق قبل العهد النبوي
 البابليون اليونان والرومان الفالسفة اليونان :أفالطون ،أرسطو ال َـم ْز َد ِكيةُ
 الخ َّر ِمية القرامطة البراهمنيةُ
 الفرس مصر القديمة "العهد القديم" :أسباب الاسترقاق "العهد الجديد" :ظاهرة الاسترقاق أوغسطين توما ألاكويني التمييز العنصري ورفض الترخيص بتنصير "العبيد" فيمستعمرة الكاب (جنوب إفريقيا)
ُ
 الكنيسة املورمونية ترخص لألشخاص ذوي البشرة السوداءبتولي املهام الكهنوتية بالقارة إلافريقية بتاريخ  1يونيو 8891م
ُ
عرب ما قبل إلاسالم

املبحث الثاني:
املنهج املعتمد في إلاسالم لتجفيف منابع عبودية
البشر للبشر والتمييز ُ
العنصري
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 تكريم إلانسانية جمعاء بغض النظر عن معتقداتها واختالفاتهاالطبيعية والاجتماعية والفكرية
 تجفيف منابع الحروب والاستعالء ُالعنصري والتقريب بين
الشعوب
 تحريم كافة النظريات ُالعنصرية املستندة إلى التفوق العرقي أو
ِ
البيولوجي املزعوم
الرق:
 منهج تدرج إلاسالم في القضاء النهائي على ِأوَل – ال ِعتق
ثانيا -ال ُـمكاتبة
 رصد ميزانية لتحرير الرقاب من أموال الركن الثالث في إلاسالم(الزكاة) ومن بيت مال املسلمين (خزينة الدولة)
 رد الاعتبار إلانساني "لأل ِرقاء" قبل أزيد من  8111سنة املؤاخاة بين ألاحرار من سادة العرب وال ـ َموالي تحريم التمييز بين ذوي البشرة البيضاء وذوي البشرة السوداءعليه
 ِمن َلئحة "ألارقاء" الذين أعتقهم رسول هللا صلىوسلم:
أوَل -من املوالي الرجال
ثانيا -من إلاماء النساء
 استرقاق الجواري قبل إلاسالم أسرى الحرب انتهاك أعراض النساء املسلمات ألاسيرات دفاع ُزعماء قريش بشراسة عن نظام العبودية وإلاكراه فيالدين :عبادة ألاوثان
 تحريم استخدام أسيرات الحرب  -بعد استرقاقهن  -في مهنة الزنىبنص القرآن
 النكاح عند املشركين العرب قبل البعثة النبوية64
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 تهديد ألامن الاجتماعي بمختلف مكوناته وضرورة التفريق بينالزوجين في إلاسالم والتشريعات الدولية املقارنة:
أوَل -املادة  88من مدونة ألاسرة املغربية
ثانيا  -قوانين ألاحوال الشخصية لألقباط ألاورثوذكس
ثالثا  -املذهب الكاثوليكي
 انشقاق الكنيسة بأنجلترا عن روما سنة 8131م بسبب رفضتطليق كاثرين أراغون :ميالد الكنيسة ألانجليكانية
 اقتناع عدة دول ذات أغلبية كاثوليكية ،في القرن العشرين،بضرورة تقنين الطالق
َ ُ
 ن ْسخ زواج الـ ُمتعة بنص الحديث النبوي الصحيح تحريم إكراه النساء على البغاء سواء زمن السلم أو زمنالحرب
 "العبودية الجنسية" أو "الاستعباد الجنس ي" ِمن تجليات إلاعجاز التشريعي الرباني وحكمته الساطعة علىمستوى ألامن الصحي الوقائي
 السبب ألاول للوفيات في العالم "الدعارة غير الطوعية" و"الدعارة الاختيارية" املعاملة الطيبة ألسرى الحرب في إلاسالمخاتمة
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