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َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

ُ

ُ

ُ

ِّ

العتق ال ِ
ين ِ
اإلسالم ِ
الرق َّ
دين ُ
د َّ ٌ
ٌ
رآنية
ضوء
حتليلية يف
اآليات الق ِ
ِ
ِ
دراسة ِ

د .بكر بن حممد بن بكر اعبد
األستاذ املساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
1245abt@gmail.com
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ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

موضوع البحث:

يتنــاول البحــث دراسـ َة مقصـ ٍ
ـد عظيـ ٍم من مقاصــد الديــن اإلســامي الــواردة يف القــرآن الكريم،

وهــو عنايــة اإلســام باإلنســان وســعيه إلخراجــه مــن العبوديــة والــرق إىل التحـ ُّـرر والعتــق ،وترت َّكــز
مادتــه عــى بيــان مصــادر العتــق يف اإلســام مــن خــال دراســة اآليــات القرآنيــة.

هدف البحث:

إبــراز عنايــة اإلســام باإلنســان ،وســعيه إلخراجــه مــن العبوديــة والــرق إىل التحـ ُّـرر والعتــق،

كــا هيــدف إىل التأكيــد عــى هــذا املقصــد اإلســامي ،ودفــع شــبهات أربــاب الفتــن ورد اهتامهــم
لإلســام بأنــه ديــن الــرق؛ وذلــك ِمــن خــال دراســة اآليــات القرآنيــة.

مشكلة البحث:

-1ما مفهوم العتق والرق؟ وما وجه اعتبار دين اإلسالم دين ٍ
عتق ال دين ٍّ
رق؟

-2ما مصادر الرق يف اجلاهلية؟ وما موقف اإلسالم منه؟
-3ما وسائل العتق ومصادره يف اإلسالم؟ وكيف تناولتها اآليات القرآنية؟

أهم نتائج البحث:

َّ
َّ
الــرق كان موجــو ًدا قبــل اإلســام عنــد كثــر مــن األمــم ،ومل يبتدئــه اإلســام أو ينشــئه،
أن

ـع دائــرة العتــق وض َّيــق دائــرة الـ ِّـر ِّق
فوسـ َ
بــل جــاء وهــو نظــام قائــم ،وواقــع يتعامــل بــه النــاسَّ ،
وحصـــرها يف مصــدر واحــد وهــو القتــال بســبب الكفــر بــاهلل  وحماربــة دينــه.

الدالة (املفتاح َّية):
الكلامت َّ
الرق ،العتق ،شبهة .
ّ
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ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

F
احلمــد هلل ُمنـ ِ
ـزل الرشائــع لصالــح البــاد والعبــاد ،والصــاة والســام عــى مــن حـ َّـر َر اإلنســان

مــن الظلــم واالســتبداد ،وعــى آلــه وصحبــه الذيــن نــروا يف األرض مبــادئ التوحيــد واحلريــة عــى

ســائر العبــاد ،وعــى مــن دعــا بدعوهتــم واهتــدى هبدهيــم بإحســان إىل يــوم املعــاد ،أمــا بعــد:

وزبـ ٍ
ٍ ِ
ـد مــن الشــبهات
فــإن أعــداء اإلســام  -قديـ ًـا وحدي ًثــا  -حياولــون إثــارة
رساب مــن التُّهــمَ َ ،

حــول اإلســام؛ كــي يزرعــوا اإلحلــاد والتشــكيك ،ويصــدُّ وا عن ديــن اهلل مــا اســتطاعوا إىل ذلك سـ ً
ـبيل.

ِ
ومــن مجلــة مــا يثريونــه يف األوســاط العلميــة ،واملجامــع الثقافيــة ،واملنصــات االجتامعيــة؛

زعمهــم َّ
يتضمــن االســتعباد الرصيــح
أن اإلســام نظــا ُم رق وعبوديــة ،ال ديــن عتــق وحريــة ،حيــث
َّ
حلريــة اإلنســان ،فتأ َّثــر هبــذه ُّ
الشــبهة بعــض ِمــن العا َّمــة ،وبــدأوا يطرحــون التســاؤالت املتعلقــة
حــول املوضــوع ،مــن ذلــك العلــة ِمــن إباحــة اإلســام الـ َّ
ـرق وجعلــه جــز ًءا ِمــن نظامــه؟ وكيــف
ٍ
كرمــه اهلل تعــاىل  -يف ســوق
قســم اإلســام اخللــق إىل ســادة وعبيــد؟ وكيــف ُيبــاع اإلنســان  -الــذي َّ
َّ
ـص عــى
ـص القــرآن الكريــم عــى إلغــاء الرقيــق رصاحـ ًة كــا نـ َّ
الســلعة؟ وملــاذا مل ينـ َّ
الرقيــق كــا تبــاع ِّ
حتريــم كثــر مــن املحرمــات؟.

كــا أننــي أثنــاء تدريــي يف اجلامعــة اإلســامية التي ينتمــي طالبــا إىل أعــراق خمتلفة ،وجنسـ ٍ
ـيات
ُ
ـت  -كــا هــو احلــال يف كل قاعــة دراســية  -أالحـ ُ
ـظ ق َّلـ ًة ِمــن
متعــددة ،وأنظمــة وضعيــة متنوعــة ،كنـ ُ

الطــاب الذيــن ال أكا ُد أجــدُ هلــم صو ًتــا وال ِح ًّســا طيلــة الفصــل الــدرايس  -وج ُّلهــم مــن املهاجريــن
الذيــن اســتقروا يف الــدول املتقدمــة ،وحصلــوا عــى جنســياهتا؛ فاســتحقوا املســاواة يف احلقــوق  ،فــإذا
مــا جــاء احلديــث عــن ِملــك اليمــن كــا يف تفســر قولــه تعــاىل :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [النســاء" ]3:أي  :فــإن خشــيتم مــن

تعــداد النســاء أال تعدلــوا بينهــن  ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﮊ
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[النســاء ]129:فمــن خــاف ِمــن ذلــك فيقتــر عــى واحــدة ،أو عــى اجلــواري الــراري؛ فإ َّنــه ال جيــب
فمــن فعــل فحســن ،و َمــن ال فــا حــرج"( .)1وغريهــا ِمــن اآليــات
ـم بينهــن ،ولكــن يســتحبَ ،
قسـ ٌ

وشـ ُ
التــي اشــتملت عــى ذكــر اإلمــاء والعبيــد؛ وجــدت هــؤالء الطــاب قــد ُرفعــت أيدهــمَ ،
ـخ َصت
ِ
ِ
َ
ــب اإلســام وأهلــه،
األديــب
ســؤال
أبصارهــم ،ســائلني عــن هــذا املوضــو ِع
األريــب الــذي ُي ُّ

ُمتم ِّثلــن قولــه تعــاىل :ﮋﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﮊ [البقــرة ،]260:فكنــت ُأجيبهــم جوابــ ًا
ـق الوقــت وحـ ُ
ـال املقــام وقلــة البضاعــة.
ـي ضيـ ُ
عا َّمـ ًا ُ
يفرضــه عـ َّ

فعزمــت مســتعينًا بــاهلل عــى الكتابــة يف هــذا املوضــوعُ ،مب ِّينـ ًا موقــف اإلســام منــه ،وأنــه بــريء
ممــا ا َّدعــاه األعــداء ِمــن أنــه ديــن الــرق ،وســأثبت باألدلــة القاطعــة واحلجــج الواضحــة َّ
أن اإلســام
يف احلقيقــة هــو ديـ ُن عتـ ٍ
ـق ال ديــن ِرق.
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه ،بــل والتأكيــد عليــهَّ ،
أن ديــن اإلســام مل يبتــدئ الــرق ومل ينشــ ْئه،

بــل جــاء والــرق معــروف ومنتــر عنــد مجيــع األمــم ،ومنهــم العــرب الذيــن ُبعــث فيهــم النبــي

 ،فــكان الــرق نظا ًمــا معرو ًفــا يف مجيــع األمــم ،و َمــن قــرأ تواريــخ األمــم وجــد ذلــك

ظاهـ ًـرا غــر خفــي.

وقــد كانــت للــرق مصــادر كثــرة ومتعــددة ،أغلبهــا قائــم عــى الظلــم واجلــور والطغيــان،

وتســلط األقويــاء عــى الضعفــاء(.)2

ـادره ،وفتــح أبــواب العتــق عــى مرصاعيهــا ،فاســتحق أن
فج َّفــف اإلســا ُم مناب َعــه ،وق َّلــص مصـ َ

يســمى ديــن العتــق ال ديــن الــرق  -كــا زعــم أعــداؤه .-
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(( (1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)213/2( ،
(( (2ينظر ملعرفة تاريخ الرق ومصادره قبل اإلسالم :نظام الرق يف اإلسالم ،ملحمد األمني الشنقيطي( ،ص)35 -31؛ ونظام الرق يف
اإلسالم ،لعبد اهلل ناصح علوان( ،ص)16-11؛ الرق يف اإلسالم ،ألمحد شفيق( ،ص.)31-15

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

ـوره املاحــي لــكل ظــام ،كان مما
قــال الشــيخ حممــد رشــيد رضــا" :فلــا ظهــر اإلســام ،وأرشق نـ ُ

أصلحــه مــن فســاد األمــم إبطــال ظلــم الرقيــق وإرهاقــه ،ووضــع األحــكام إلبطــال الــرق بالتدريــج
متعــذرا يف نظــام االجتــاع البــري مــن الناحيتــن :ناحيــة
الرسيــع ،إذ كان إبطالــه دفعــة واحــدة
ً

مصالــح الســادة املســرقني ،وناحيــة معيشــة األرقــاء املســتعبدين"(.)1

أهداف البحث:
 .1إبــراز عنايــة اإلســام باإلنســان ،وســعيه بــكل الســبل وال ُّطـ ُـرق إىل إخراجــه مــن العبوديــة

والــرق إىل التحـ ُّـرر والعتــق.

 .2التأكيد عىل هذا املقصد اإلسالمي ِمن خالل دراسة اآليات القرآنية.
 .3دفع شبهات أرباب الفتن ورد اهتامهم لإلسالم بأنه دين الرق.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تعود أسباب اختياري هلذا املوضوع وأمهيته إىل ٍ
مجلة من األمور ،أبرزها:

ٍ
متعلــق بكرامــة اإلنســان ،وإخراجــه مــن عبوديــة
 .1اإلســهام يف معاجلــة موضــو ٍع اجتامعــي

الــرق إىل حريــة العتــق.

 .2التأكيــد عــى رضورة نبــذ الشــبهات املثــارة حــول الــرق مــن خــال الرجــوع إىل القــرآن

الكريــم ،وفهــم غاياتــه مــن خاللــه.

 .3إسهام هذا املوضوع يف بيان أمهية احلرية يف اإلسالم.
 .4مشــاركة هــذا البحــث يف الدفــاع عــن القــرآن وتربئتــه ممــا ينســبه إليــه أعــداء اإلســام يف

القديــم واحلديــث.

(( (1تفسري املنار ،ملحمد رشيد رضا.)236/11( ،
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ٍ
مزيــد مــن الدراســات التــي هتتــم بالتَّصــدي
 .5حاجــة املجتمــع وحاجــة املكتبــة القرآنيــة إىل

للشــبهات والــرد عليهــا.

 .6توجيــه الدعــاة املتخصصــن يف مواجهــة أربــاب الفتــن والداعــن إىل اإلحلــاد إىل رضورة الــرد
عــى الشــبهاتِ ،مــن خــال الفهــم الشــامل للمقاصــد ومجــع جزيئــات املســائل ،حيــث َّ
ـرا ِمــن
إن كثـ ً
أصحــاب الشــبهات املثــارة حــول الترشيعــات اإلســامية يســت ُّلون الشــبهة ِمــن اجلزئيــات ،ويضعوهنا

يف ســياقات توافــق أهواءهــم.

مشكلة البحث وتساؤالته:

ٍ
مزيــد مــن الشــبهات؛ ليصــدُّ وا عــن
قديــا وحدي ًثــا  -حياولــون إثــارة
إن أعــداء اإلســام -
ً

ديــن اهلل مــا اســتطاعوا إىل ذلــك سـ ً
ـبيل ،ومــن مجلــة هــذه الشــبهات :زعمهــم أن اإلســام نظــام رق

وعبوديــة ،ال ديــن عتــق وحريــة؛ حيــث يتضمــن االســتعباد الرصيــح حلريــة اإلنســان.

واملتدبــر يف كالم اهلل  -تبــارك وتعــاىل  -جيــد عنايــة اإلســام باإلنســان وســعيه بكل الســبل والطرق

إىل إخراجــه مــن العبوديــة والــرق إىل التحــرر والعتــق ،لــذا حيــاول الباحــث التأكيــد عــى هــذا املعنــى،

والــرد عــى الشــبهات املثــارة حولــه مــن خــال دراســة اآليــات القرآنيــة واإلجابــة عــن األســئلة التالية:
 .1ما مفهوم العتق والرق؟ وما وجه اعتبار دين اإلسالم دين ٍ
عتق ال دين ٍّ
رق؟
 .2ما مصادر الرق يف اجلاهلية؟ وما املصدر الوحيد للرق يف اإلسالم؟
 .3ما وسائل العتق ومصادره يف اإلسالم؟ وكيف تناولتها اآليات القرآنية؟

حدود البحث:
اآليــات القرآنيــة التــي ورد فيهــا ترشيــع العتــق واحلــث عليــه وتكثــر طرقــه وأســبابه ،وتفســرها

تفســرا حتليل ًّيــا مــن مصــادر التفســر األصيلة.
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ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

الدراسات السابقة:

هنــاك الكثــر مــن املؤلفــات التــي تناولــت موضــوع الــرق مــن جوانبــه املختلفــة والتــي شــملت

إشــكالية حتديــد مفهومــه ،وتاريــخ االســرقاق عنــد األمــم الســابقة ،ويف العصــور احلديثــة ،وموقــف

الديانــات املختلفــة منــه ومعــامل الديــن اإلســامي يف التعامــل مــع الرقيــق يف ظــل االعتبــارات السياســية
والنفســية واالجتامعيــة والترشيعيــة التــي كانــت ســببا يف عــدم إلغائــه ،إال أنــه مل يســبق  -حســب بحثــي

واطالعــي  -أن ُبحـ َ
ـث هــذا املقصــد اإلســامي وفــق املنهــج الــذي تناولــه البحــث ،والــذي ُيعــدُّ نو ًعــا
ِمــن أنــواع التفســر املوضوعــي املتم ِّثــل يف مجــع اآليــات القرآنيــة التــي أبــرزت عناية اإلســام باإلنســان،

وســعيه بــكل الســبل والطــرق إىل إخراجــه مــن العبوديــة والــرق إىل التحــرر والعتــق ،ودراســتها دراسـ ًة
ـرز هــذا املقصــد ،وتــرد بم ِ
جملهــا عــى أربــاب الشــبهات ،وذلــك بعــد الرجــوع إىل أوعيــة
حتليلي ـ ًة ُتـ ُ
ُّ ُ
البحــث وحمركاتــه ،وهــي  -بحســب مــا وقفــت عليــه  -كــا يــي:

 .1نظــام الــرق يف اإلســام ،د .عبد اهلل ناصح علــوان ،دار الســام2003 ،م ،وهو بحث مســتخلص

مــن كتابــه( :قصــة اهلداية :قصــة اجتامعيــة هادفة مســتمدة من نظــام اإلســام ودوافع اإلنســانية).

 .2الــرق يف اإلســام ،أمحــد شــفيق ،دار طيبــة للطباعــة ،النــارش :مكتبــة النافــذة2010 ،م ،كتبــه

باللغــة الفرنســية ،وترمجــه إىل العربيــة :أمحــد زكــي.

 .3شبهات حول اإلسالم ،حممد قطب ،دار الرشوق1992 ،م.
 .4الــرق قضيــة إنســانية وعــاج قــرآين ،د .أمحــد ســليامن البشــايرة ،جملــة البحــوث والدراســات
اإلســامية ،العــدد العــارش .وأو ُل توصيـ ٍ
ـة َذكرهــا الباحـ ُ
ـث ضمــن توصيات البحــث يف اخلامتــة :التوجي ُه
َّ

بــــ"دراســة قضيــة الــرق يف منهــج القــرآن مــن حيــث حتديــد أســبابه ،وضبــط طريقتــه يف التعامــل مــع

الرقيــق ،ووســائل حتريــره بــا يكشــف عــن الصــورة املثاليــة التــي ال نجدهــا يف نظــام عــى وجــه األرض

غــر اإلســام ،وذلــك للــرد عــى الذيــن يطعنــون عــى اإلســام ملجــرد االســم الظاهــر وال َّت َعامــي عــن
الصــورة احلقيقيــة والطريقــة التــي رســمها".
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ـب أصلــه حمــارضة ألقيــت يف اجلامعــة اإلســامية عــام 1385هـــ،
 .5نظــام الــرق يف اإلســام ،كُت ِّيـ ٌ

وهــو بيــان قدَّ مــه الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي كجواب لســؤال ألقــاه أحــد الطلبــة ،وعرضها

نيابــة عنــه وهــو حــارض :الشــيخ عطيــة حممــد ســامل .

 .6اإلســام والــرق ،د .جوناثــان بــراون – عبــد اهلل حامــد عــي ،ترمجــة :مصطفــى هنــدي -

حممــود عبــد العاطــي.

خطة البحث:
ينقسم البحث إىل:
1.مقدمــة ،ومدخــل يف أمهيــة املوضــوع ،وأهدافــه ،وأســباب اختيــاره ،ومشــكلته ،وتســاؤالته،
ً
مذيــا
والدراســات الســابقة ،ومنهــج البحــث ،وحــدوده ،ثــم ثالثــة مباحــث ،وخامتــة،
بالفهــارس العلميــة.

الرق والعتق،
2.املبحث األول :مفهوم ِّ
وفيه أربعة مطالب:
واصطالحا.
املطلب األول :معنى الرق لغ ًةً
الرق الواردة يف القرآن الكريم.
املطلب الثاين :األلفاظ الدَّ الة عىل ِّواصطالحا.
املطلب الثالث :معنى العتق لغ ًةً
-املطلب الرابع :األلفاظ الدَّ الة عىل العتق الواردة يف القرآن الكريم.

الرق.
3.املبحث الثاين :موقف اإلسالم من ِّ
4.املبحــث الثالــث :مصــادر العتــق يف اإلســام ،ودراســة اآليــات القرآنيــة الدالــة عــى أن
14

اإلســام ديــن العتــق ال ديــن الــرق.

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :العتق بالرتغيب.املطلب الثاين :العتق بالكفارات.-املطلب الثالث :العتق باملكاتبة.

املطلب الرابع :العتق بجعله مرص ًفا من مصارف الزكاة.-املطلب اخلامس :العتق بأم الولد.

منهج البحث:
يتلخص منهج الدراسة يف االستقراء التحلييل للموضوع وفق اآليت:
• تتبع ومجع اآليات القرآنية التي ورد فيها ذكر العتق.
تفسريا حتليل ًّيا.
• دراسة هذه اآليات القرآنية وتفسريها
ً

• عزو اآليات القرآنية داخل البحث بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

• ختريــج مــا يــرد مــن حديـ ٍ
ـث أو أثـ ٍ
ـر مــن الصحيحــن أو أحدمهــا  -إن كان فيــه  ،-وإال فمــن

كتــب الســنة األخــرى ،مــع اإلشــارة إىل احلكــم عليــه َقــدْ ر االســتطاعة.
• توثيق األقوال والنقوالت من مصادرها األصيلة.

• بيان معاين املفردات الغريبة  -إن وجدت  -من كتب الغريب أو املعاجم.
وعزوها إىل مصادرها.
• نسب ُة األبيات الشعرية إذا َو َر َدت إىل قائليها،
ُ
• مراعاة عالمات الرتقيم وضبط ما ُيشكل من الكلامت.
• الرتمجة لألعالم غري املشهورين الواردة أسامؤهم يف البحث باختصار.
• خدمة البحث بفهارس ت َُس ِّهل االستفادة منه.
15

16

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

املبحث األول:
مفهوم الرق والعتق
واصطالحا
املطلب األول :معنى الرق لغ ًة
ً
ً
الرق لغة:
أول :معنى ِّ

«إن أبــا بكــر رجـ ٌ
أصـ ُ
ـق»( )1أي:
ـل رقيـ ٌ
ـل الــرق يف اللغــة :الضعــف ،ومنــه رقــة القلــب ،ويف األثــرَّ :

ضعيــف القلب.

ورق الرجــل :صــار عبــدً ا ،والرقيــق :العبــد ،ومنــه :هــؤالء رقيقــيَّ .
َّ
ورق العبــدُ ر ًّقــا :صــار ،أو بقي

رقي ًقــا ،وســمي العبيــد رقي ًقا :ألهنــم ِير ُّقــون ملالكهــم ويذلون وخيضعــون(.)2

الغ َلـ ِ
ـن ،والر َقـ ُة ِضدُّ ِ
ـظ وال َّث ِ
ـض الغليـ ِ
خـ ِ
فالـ ِّـرق مــن مــادة َر َّق َيـ ِ
ـظ(،)3
ـر ُّق ِر َّقـ ًة ،فهــو رقيــق ،وهو نقيـ ُ
ِّ

وتُقابــل الدقــة ولكــن الرقــة باعتبــار العمــق ،والدِّ قــة باعتبــار اجلوانــب ،والرقــة يف األجســام تُضا ُّدهــا

جل ْفــوة والقســوة.
َّ
الصفاقــة ،ويف النفــس تُضا ُّدهــا ا َ

َ
َّ
اململوك :أدخله يف الرق(.)4
واسرتق
والرق  -بالكرس :-املِ ْل ُك والعبودية،

ـق باإلمامــة ( )137/1( ،ح)682؛ صحيــح مســلم،
(( (1صحيــح البخــاري ،للبخــاري ،كتــاب األذان ،بــاب أهــل العلــم والفضــل أحـ ُّ
ملســلم بــن احلجــاج القشــري ،كتــاب الصــاة ،بــاب اســتخالف اإلمــام إذا عــرض لــه عــذر مــن مــرض وســفر وغريمهــا مــن
يصــي بالنــاس( )313/1( ،ح.)418
(( (2ينظــر :هتذيــب اللغــة ،لألزهــري)230/8( ،؛ املغــرب يف ترتيــب املعــرب ،للمطــرزي( ،ص)195؛ لســان العــرب ،البــن منظــور،
(.)124/10
(( (3ينظر :لسان العرب ،البن منظور.)124 -121/10( ،
(( (4ينظر :املفردات ،للراغب األصفهاين( ،ص)361؛ لسان العرب ،البن منظور.)124-121/10( ،
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اصطالحا:
الرق
ً
ثان ًيا :معنى ِّ
أمــا يف االصطــاح عنــد علــاء املســلمني فهــو ال خيــرج عــن معنــاه اللغــوي فهــو كــون اإلنســان

مملــوك ًا إلنســان آخــر(.)1

ف ِمن ِق َبل بعض الفقهاء بأنه:
"عجز حكمي يقوم باإلنسان سببه الكفر"(.)2
و ُع ِّر َ
ٌ

ِ
وعـ ِّـرف مــن ِق َبــل بعــض الفقهــاء بأنــه" :عجــز رشعــي مانــع للواليــات مــن القضــاء والشــهادات

وغريهــا"(.)3

ومن ُص َور العجز احلكمي :التملك ،وإبرا ُم العقود ،إال باعتباره ً
وكيل عن سيد.
واملــراد بالعجــز احلكمــي أو الرشعــي :أنــه ُحكــم عليــه بالعجــز ،من ًعــا لــه مــن التــرف الكامــل،

ـادرا عليــه(.)4
وإن كان قـ ً

ِ
ـي ُيـ ْ ِ
ـر ُز احلــال التــي ُت َ َّيــز هبــا عــن غــره ممــن حيجــر
ويمكــن أن يضــاف إىل التعريــف َق ْيــدٌ وصفـ ٌّ

عليــه أو يمنــع مــن التــرف ملــرض ونحوه ،وهــو قابليـ ُة البيــع والشـــراء ،فنقــول" :عجز حكمــي يقوم
باإلنســان ســب ُبه الكفــر ،يمنعــه مــن الواليــات ،وجيعلــه قابـ ً
ـا للبيــع والــراء"(.)5
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(( (1املوسوعة الفقهية ،لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.)12/23( ،
(( (2العذب الفائض يف رشح عمدة الفارض ،إلبراهيم بن عبد اهلل الفريض.)23/1( ،
(( (3روضة الطالبني ،للنووي.)162/6( ،
(( (4التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)49
وعالج قرآين ،ألمحد سلامن البشايرة( ،ص.)112 -111
(( (5الرق قضية إنسانية
ٌ

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

الرق الواردة يف القرآن الكريم
املطلب الثاين :األلفاظ َّ
الدالة عىل ِّ
الرق يف القرآن الكريم بعدة ألفاظ منها:
ورد التعبري عن ِّ
 -1ملك اليمني:
ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [املؤمنــون ،]6:وقولــه

تعــاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮊ [النســاء ،]25:وقـــوله تعـــاىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮊ

[النســاء ،]36:وقـــوله تعـــاىل :ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [النحــل.]71:

وهــذا املصطلــح مركــب مــن كلمتــن ،قــال الراغــبِ :
"م ْلـ ٌ
ـم ِلك ،وهــو املتــرف
ٌ
ـك مــن الــ َ
باألمــر وبالنهــي ُ ...
ـص ملــك العبيــد يف القــرآن باليمــن"( .)1ون ُِســب املِلــك إىل اليمــن ألهنــا
وخـ َّ

أرشف ،وأمكــن يف التــرف(.)2

 -2الرقبة:
ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ [املجادلــة،]3:

وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﮊ [البقــرة.]177:

و ُيســتخدم هــذا اللفــظ مفــر ًدا ومج ًعــا كــا يف اآليتــن الســابقتني ،والرقبــة جــز ٌء مــن أجــزاء
العبــد ،وإنــا ُخ َّصــت بالذكــر ألجــل ِع َّلــة معنويــة ،وذلــك َّ
أن العبــد اململــوك لســيده كأنــه قــد وضــع
يف رقبتــه قيــدً ا ِ
وغـ ًّ
ـس الداب ـ ُة باحلبــل يف عتقهــا ،فــإذا أعتقــه أطلقــه مــن
ـا ،فهــو حمتبــس بــه كــا حتبـ ُ
ذلــك الغـ ِّـل الــذي كان يف رقبتــه(.)3

(( (1املفردات ،للراغب األصفهاين( ،ص.)775 -774
(( (2املفردات ،للراغب األصفهاين( ،ص.)893
(( (3مغنـــي املحتـــاج إىل معـرفة ألفـاظ املنهـــاج ،للرشبيني)491/4( ،؛ معجـم تفسري ألفـاظ القـــرآن ،لسميح عاطف زين( ،ص)217
 ،مــادة :ر ق ب.
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 -3العبد اململوك:
ـر عــن الرقيــق يف هــذه اآليــة بأنــه عبــدٌ
قــال تعــاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [النحــل]75:؛ ف ُعـ ِّ

احلــر( ،)1وذلــك َّ
مملــوك ،وذلــك لتمييــزه عــن العبــد
أن النــاس كلهــم عبيــدٌ هلل  ،ولكــن
ِّ
ـر ،والــذي اســر َّقه غــره هــو عبــدٌ هلل مملـ ٌ
ـوك إلنســان آخــر.
اإلنســان الــذي مل يســرقه غــره هــو عبــدٌ هلل حـ ٌّ

 -4العبد واألمة:

قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﮊ [النــور ،]32:هــذان اللفظــان مــن

األلفــاظ املســتخدمة للداللــة عــى الـ ِّ
ـاص بالرقيــق الذكــر ،ولفــظ (األمــة)
ـرق ،ولفــظ (العبــد) خـ ٌّ
ـاص باألنثــى ،وإنــا يطلــق هــذان اللفظــان باعتبــار الطاعــة واالنقيــاد للســيد ،ومعنــى العبوديــة
خـ ٌّ
ـرع فيــه الطاعــة للســيد ،و ُينهــى عــن هــذا اإلطــاق إذا
املقصــود هنــا وفيــا قبلــه إنــا ُيــراد بــه مــا ُتـ ْ َ

كان ُيقصــد هبــا االنتقــاص(.)2

فأرشــد اهلل تبــارك وتعــاىل الســادة يف هــذه اآليــة الكريمــة إىل تزويــج مــن حتــت أيدهيــم مــن

األرقــاء ذكــور ًا وإناث ـ ًا؛ ملــا يف النــكاح مــن املقاصــد العظيمــة ،والفوائــد اجلليلــة ،ثــم أتبعــه بقولــه:

ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [النــور ،]33:وقــد أشــار البقاعــي  إىل مناســبته ملــا قبلــه بقولــه:
"وملــا أمــر ســبحانه بــا يعصــم مــن الفتنــة مــن غــض البــر ،ثــم بــا حيصــن مــن النــكاح ،وجـ ًّـرا

عليــه بالوعــد باإلغنــاء ،وكان هــذا الوعــد فيــا بعــد النــكاح ،وقــدم الــكالم فيــه ترغيبـ ًا لإلنســان يف
التــوكل واإلحصــان ،وكان قلبــه مــا قــد يتعــذر ألجلــه إمــا بعــدم وجــدان املهــر ومــا يطلــب منــه

تقديمــه ،أو بعــدم رىض العبــد وغــره بكــون ولــده رقيقــ ًا أو غــر ذلــك ،أتبعــه قولــه حا ًّثــا عــى

قمــع النفــس األمــارة عنــد العجــز :ﮋ ﭥ ﮊ أي يبالــغ يف طلــب العفــة وإجيادهــا عــن احلــرام

ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ أي قــدرة عليــه وباعث ـ ًا إليــه ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ أي الــذي لــه اإلحاطــة بجميــع
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(( (1روح املعاين ،لأللويس.)195/14( ،
(( (2فتح الباري ،البن حجر العسقالين( ،ص.)1286

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

صفــات الكــال ﮋ ﭭ ﭮﭯ ﮊ يف ذلــك الــذي تعــذر عليهــم النــكاح بســببه"(.)1
 -5الفتى والفتاة:
قــال تعــاىل :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [النــور.]33:

ـاة كنايـ ٌة مشــهور ٌة عــن العبـ ِ
ال مــن ال َف َتــى وال َفتـ ِ
قــال أبــو الســعود " :أي إماءكــم ،فـ َّ
ـإن ُك َّ
ـد
واألم ِ
ــة ،وعــى ذلــك مبنــى قولــه « :لي ُق ْ
ــل أحدُ كــم :فتــاي وفتــايت وال ي ُقــل عبــدي
َ
مفهومهــا األصــي( )3حسـن موقـ ٍع ومزيــدُ مناسـ ٍ
ِ
وأمتــي»( ،)2وهلــذه العبـ ِ
ـبة
ـارة يف هــذا املقــا ِم باعتبــار
ُ ْ ُ
َ
ـث صــدوره عــن النسـ ِ
لقولـ ِ
الزنــا مــن حيـ ُ
ـاء؛ ألهنـ َّن الـاَّيت ُيتو َّقــع منهـ َّن
ـه تعــاىل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ وهــو ِّ
ُ
ِ ()4
ذلــك غال ًبــا ُدون َمــن عداه ـ َّن مــن العجائـ ِ
والصغائــر".
ـز َّ

واصطالحا
املطلب الثالث :معنى العتق لغ ًة
ً
ً
أول :معنى العتق لغة:

العتق ،والعتاق ،والعتاقة لغة" :ال ُقوةِ ،
ِ
ومنه عتاق الطري جلوارحها؛ سميت بذلك لقوهتا"(.)5
َّ
َ
يقال :عتق العبد يعتق عت ًقا ِ
وعت ًقا وعتا ًقا وعتاقة ،فهو عتيق وعاتق ،ومجعه عتقاء.

(((1نظم الدرر ،للبقاعي.)268 -267/13( ،
(((2صحيــح البخــاري ،كتــاب العتــق ،بــاب كراهيــة التطــاول عــى الرقيــق ،وقولــه :عبــدي أو أمتــي ( )150/3 ( ،ح)2552؛
القشــري ،وصحيــح مســلم ،كتــاب األلفــاظ مــن األدب وغريهــا ،بــاب حكــم إطــاق لفظــة العبــد واألمــة واملــوىل والســيد،
( ( )1764/4ح.)2249
(((3وهو القوة ،فإهنا مأخوذة من الفتوة وهي القوة.
(( (4إرشاد العقل السليم ،أليب السعود.)173/6( ،
(( (5طلبة الطلبة ،للنسفي( ،ص.)63
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وأعتقته أنا" :فهو ُم ْعتَق وعتيق ،واجلمع كاجلمع ،وأمة عتيق وعتيقة يف إماء عتائق"(.)1

اصطالحا:
ثان ًيا :معنى العتق
ً

اصطالحا" :قوة حكمية ،يصري هبا ً
أهل للترصفات الرشعية"(.)2
العتق
ً

وعرفه بعضهم بقوله" :زوال الرق"(.)3
ويضــاف العتــق إىل اململــوك فيقــال" :أعتــق عبــدً ا أو أم ـ ًة ،ويضــاف إىل الرقبــة ،يقــال :أعتــق

رقب ـ ًةُ ،
وخصــت الرقبــة مــن بــن ســائر األعضــاء ألن ملــك الصاحــب لــه بمنزلــة احلبــل يف رقبتــه،

فــإذا أعتقــه فقــد حـ ّـل ذلــك احلبــل مــن رقبتــه ،وهــي يف األصــل العنــق فجعلــت كنايــة عــن مجيــع
ذات اإلنســان تســمية للــيء ببعضــه"(.)4

الدالة عىل العتق الواردة يف القرآن الكريم
املطلب الرابع :األلفاظ َّ
ورد التعبري عن العتق يف القرآن الكريم بلفظني:

 -1التحرير :قال تعاىل:

ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [النساء.]92:

قــال الزخمــري" :والتحريــر :اإلعتــاق .واحلــر والعتيــق :الكريــم ،ألن الكــرم يف األحــرار كــا

وحــر الوجــه :أكــرم موضــع
أن اللــؤم يف العبيــد .ومنــه :عتــاق اخليــل ،وعتــاق الطــر لكرامهــا.
ّ
منــه .والرقبــة :عبــارة عــن النســمة ،كــا عــر عنهــا بالــرأس يف قوهلــم :فــان يملــك كــذا رأسـ ًا مــن

الرقيــق"(.)5

22

(( (1لسان العرب ،البن منظور)234/10( ،؛ القاموس املحيط ،للفريوزآبادي( ،ص.)906
(( (2التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)147
(( (3طلبة الطلبة ،للنسفي( ،ص.)63
(( (4تبيــن احلقائــق رشح كنــز الدقائــق ،للزيلعــي)402/7( ،؛ النظــم املســتعذب ،البــن بطــال( ،ص)1991؛ رشح ابــن بطــال ،أليب
عبــد اهلل ابــن بطــال( ،ص.)104
(( (5الكشاف ،للزخمرشي.)549/1( ،

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

ِ
ِ
ِ
ِ
والر َق َب ـ ُة
حل ِّر َّيــةْ ،
الر َق َبــة ُحـ َّـرةًَّ .
أي َج ْعـ ُـل َّ
وقــال الطاهــر ابــن عاشــور" :والت َّْح ِريـ ُـر َت ْفعيـ ٌـل م ـ َن ا ُ
ـذ ِ
ات ِمــن إ ْطـ ِ
ـاق ال َب ْعـ ِ
ـت َعــى الـ ّ
ـض َعــى ال ـك ُِّل"(.)1
ُأ ْط ِل َقـ ْ
 -2الفك :قال تعاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ

[البلد.]13:

وأي يشء أشــعرك يــا حممــد مــا
قــال الطــري يف تفســر هــذه اآليــة" :يقــول  -تعــاىل ذكــره َّ :-

العقبــة؟ ثــم بـ َّـن  -جــل ثنــاؤه  -لــه مــا العقبــة؟ ومــا النجــاة منهــا؟ ومــا وجــه اقتحامهــا؟ فقــال:

ـك رقبــة مــن الـ ِّ
اقتحامهــا وقطعهــا فـ ُّ
ـرق وأرس العبــودة"(.)2
الر َق َب ِة :إِ ْعتَا َق َها َوإِ ْط َل َق َها"(.)3
وقال البغويَ :
"و َأ َرا َد بِ َف ِّك َّ

ـك ر َقبـ ٍ
ـة أي عتقهــا ،أو املعاونــة عليــه وختليصهــا مــن
وقــال مجــال الديــن القاســمي َ " :فـ ُّ َ َ

الــرق وأرس العبوديــة ،رجو ًعــا بــه إىل مــا فطــرت عليــه مــن احلريــة"(.)4

(( (1التحرير والتنوير ،البن عاشور.)158/5( ،
(( (2جامع البيان ،للطربي.)441/24( ،
(( (3معامل التنزيل ،للبغوي.)256/5( ،
(( (4حماسن التأويل ،للقاسمي.)478/9( ،
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املبحث الثاين:
الرق
موقف اإلسالم من ِّ
إن األصــل يف اإلنســان احلريــة ،ووقــوع الــرق يف التاريــخ البــري خــروج عــن هــذه القاعــدة،

وكان ألحــوال عارضــة وقعــت؛ نتيجــة لكثــر مــن التقلبــات التــي تعــرض هلــا اإلنســان مــن حــروب
أو كــوراث طبيعيــة أو عــدوان أو اســتغالل حلالــة الضعــف(.)1

ش َع الـ ِّـر َّق ،وأ َّنـ ُه هــو الــذي جــاء بــه ،وهــذا
ـم اإلســا ُم ً
ولقــد ُّاتِـ َ
زورا وهبتا ًنــا بأ َّنــه هــو الــذي َ َ

ً
ـمت َِّه ُم كأ َّنــه مل يقــرأ شــي ًئا يف تاريــخ األمــم الســابقة! ،فـ َّ
معمول
ش ًعــا
الــ ُ
ـإن الـ ِّـر َّق كان نظا ًما موجــو ًدا ُم َ َّ
بــه قبــل اإلســام(.)2

وعالقــة الــرق باإلســام حمــل أخــذ و رد قديـ ًـا وحدي ًثــا ،فقــد ناقــش الفقهــاء مــن شــتى املذاهب

األحــكا َم املتعلقــة بالعبــد واألمــة والعتــق واملكاتبــة ،وذلــك يعكــس األمهيــة االجتامعيــة ملســألة الــرق

 -مــن حيــث تعلقهــا بكرامــة النفــس البرشيــة  -يف الرشيعــة اإلســامية وحــرص اإلســام عىل إرســاء

قواعــد تصــون كرامــة اإلنســان ،واملتأمــل لكتــب الفقــه وكالم الفقهــاء يف هــذه املســألة يــدرك عمــق
الترشيــع الربــاين وحكمــة البــاري جــل شــأنه ومــدى مالءمتهــا ملــا جبلــت عليــه النفــس البشـــرية،
كــا أن التاريــخ اإلســامي رضب أروع األمثلــة يف حســن التعامــل مــع الرقيــق(.)3

ونصــوص القــرآن والســنة ال جتــد فيهــا نصــ ًا يأمــر باالســرقاق ،بينــا حتفــل آيــات القــرآن

وأحاديــث الرســول  بالعــرات مــن النصــوص الداعيــة إىل العتــق والتحريــر.
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(( (1الرق قضية إنسانية ،ألمحد البشايرة( ،ص.)115
(( (2مــن ذلــك مــا ذكــره املســترشق مويــر ويليــام مــن أن اإلســام هــو الــذي نــر الــرق .انظــر :معجــم افــراءات الغــرب عــى
اإلســام ،ألنــور الزنــايت( ،ص.)138
(( (3انظــر :اإلســام والــرق ،جلوناثــان بــراون  -عبــداهلل حامــد عــي ،مقدمــة ترمجــة مصطفــى هنــدي  -حممــود عبدالعاطــي ،بتــرف
يسري .

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

وجتــدر املقارنــة واملوازنــة بــن احلقــوق واألســاليب اإلنســانية التــي رشعهــا اإلســام يف قضيــة

ـررا ومعمــوالً بــه يف املجتمعــات القديمــة ،بــل احلديثــة يف عصــور النهضــة،
الرقيــق ،وبــن مــا كان مقـ ً

حيــث كان الرقيــق يعيشــون حالــة مزريــة منحطــة ،حتــى إن فرنســا كانــت متنــع امللونــن  -فض ـ ً
ا

الرقيــق -مــن القــدوم إىل أراضيهــا لطلــب العلــم والثقافــة واملعرفــة ،ومثــل ذلــك يف التمييــز
عــن َّ
العنــري الــذي عجــزت بعــض دول العــامل اليــوم عــن خت ِّطــي حواجــزه بــن أفــراد شــعبها الذيــن

يعيشــون م ًعــا ،يقــول املــؤرخ الفرنــي غوســتاف لوبــون يف كتابــه حضــارة العــرب" :إن لفظــة الــرق
إذا ذكــرت أمــام األورويب َو َر َد عــى خاطــره اســتعامل أولئــك املســاكني املثقلــن بالسالســل ،املكبلــن

باألغــال ،املســوقني بــرب الســياط ،الذيــن ال يــكاد غذاؤهــم يكفــي لســد رمقهــم ،وليــس هلــم
مــن املســاكن إال حبــس ُمظلم...أمــا احلــق اليقــن فهــو :أن الــرق عنــد املســلمني خيالــف مــا كان عليــه
النصــارى متــام املخالفــة"(.)1

وممــا يتم َّيـ ُـز بــه اإلســا ُم عــن غـ ِ
ـره؛ َّ
فم ـ ْن
أن اإلســام جــاء والـ ِّـر ُق لــه منابـ ُ
ـع كثــر ٌة متعــددةٌَ ،
ٍ
ِ
ـوص أن يقبضــوا عليــه ويبيعــوه أصبــح
ـر ُاق واللصـ ُ
س يف معركــة أصبــح رقي ًقــا ،و َمـ ْن اســتطاع الـ ُّ َّ
ُأ َ
ِ
ـخص وال يســتطيع أن َي ُســدَّ دينَــه فيصبــح رقي ًقــا عنــده ،أو
ـخص مــن الشـ
رقي ًقــا ،وقــد يقــرض الشـ ُ
ـخص بســبب جنايـ ٍ
ـة أو نحـ ِ
ٍ
ـو
ـق عنــد شـ
يســلمه ابنــه عبــدً ا أو أم َتــه أمـ ًة وجاريـ ًة ،وكذلــك َمــن لــه حـ ٌّ

ـرا.
ذلــك أخــذه أو أخــذ أحــد أبنائــه أسـ ً

ـاس َي ْسـ َ ِ
ـق للعتــق
ـق أو بباطــل ،ومل يكــن هنــاك طريـ ٌ
بعضــا بحـ ٍّ
بعضهــم ً
ـر ُّق ُ
جــاء اإلســا ُم والنـ ُ

إال أن ُي ِريــدَ الس ـ ِّيدُ حتريـ َـره فيتحـ َّـرر.

ـرق ،ومل يبـ ِ
وأ َّمــا اإلســا ُم فقــد جــاء وأغلــق مجيــع املنافــذ املفتوحــة للـ ِّ
ـق لذلــك إال با ًبــا واحــدً ا

يمكــن مــن خاللــه أن يصبــح اإلنسـ ُ
ـان رقي ًقــا.

(( (1انظر :الرق عرب التاريخ اإلنساين ،د .عبدالكريم السمك (ص.)64
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ـذ واحـ ٍ
ـذ كثــر ًة لتحريــر العبيــد؛ فأصبــح الــر ُّق يف عهــد اإلســام ذا منفـ ٍ
وفتــح نوافـ َ
ـد حلصولــه
ِّ
ـذ واحـ ٍ
ـرة حلصولــه ومنفـ ٍ
ـرة إلهنائــه ،فيــا كان قبــل ذلــك ذا منافــذ كثـ ٍ
ومنافــذ كثـ ٍ
ـد إلهنائــه.
ـل اإلســام عــى إهنـ ِ
ِ
يعمـ ِ
ـاء الـ ِّـر ِّق دفع ـ ًة واحــدةً؟! دون املــرور بتلــك
ُ
ـم َل ْ َ
فــإن قــال قائـ ٌـل :فلـ َ

التعقيــدات الكثــرة؟!

فيقــال لــهِ َّ :
ـور املســتعصي َة املتجـ ِّ
ـذ َرة يف قلــوب النــاس
إن مــن ســات اإلســام أنــه يعالــج األمـ َ
وعاداهتــم وأعرافهــم بالتدريــج ،ال بال َّط ْفـ َـر ِة.
قــال الشــعراوي ِ :
"مــن ســات اإلســام أنــه يعالــج مثــل هــذه األمــور بالتدريــج

وليــس بال َّط ْفـ َـرة؛ فألغــى اإلســا ُم َّ
ـدرا واحــدً ا وهــو احلــرب املشـــروعة
كل مصــادر الــرق إال مصـ ً
رق ِمــن غــر احلــرب املرشوعــة حــرا ٌم ،وال جيــوز االسـ ُ
التــي يعلنهــا اإلمــام أو احلاكــم ،وكل ٍّ
ـرقاق
ِمــن غــر طريقهــا ،ويف ذات الوقــت عــدَّ د اإلســا ُم أبــواب عتــق العبيــد  ...إذن فاإلســام قــد جــاء
والــرق موجــو ٌد وأبوابــه كثــرة متعــددة ومرصفــه واحــد؛ فأقفــل األبــواب كلهــا إال با ًبــا واحــدً ا،
ِ
ـم تصفي ُتــه متا ًمــا بالتدريــج"(.)1
وفتــح مصــارف الــرق؛ حتــى تَتـ َّ

ٍ
للــر ِّق؛ فذلــك َّ
ٍ
أن اإلســام جــاء بالدعــوة إىل عبــادة اهلل وحــده،
بــاب
وأ َّمــا إبقــا ُء
مفتــوح ِّ
ٍ
والتمســك باحلنيفيــة الســمحة ،فــإذا أراد النــاس َّأل يس ِ
خيــارات
ــل ُموا فقــد تــرك هلــم اإلســام
ُ
ُْ
يعيشــون هبــا يف ديانتهــمِ ،مــن البقــاء حتــت احلكــم اإلســامي مــع دفــع مبل ـ ٍغ مــا ٍّيل مقابــل محايــة

ـاص بعــد إبــرام العهــود واملواثيــق التــي
املســلمني هلــم ،أو بقائهــم يف بالدهــم وحتــت حكمهــم اخلـ َّ
ــن أحــكام الصلــح واتفاقاتــه.
ُت َب ِّ

ـاس عــى ال ُك ْفـ ِ
ـاح لقتــال اإلســا ِم ،وإرغــام النـ ِ
ـر بقــوة الســاح؛
ـاس السـ َ
ولكــن أن حيمــل النـ ُ

ـاح مــن ال ُك َّفـ ِ
ـار مقا َبـ ً
يرضــه اهللُ وال رســو ُله ،وجعــل محـ َـل السـ ِ
ـا بحمــل الســاح مــن
فهــو مــا مل َ
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(( (1تفسري الشعراوي ،ملحمد متويل الشعراوي.)4810-4808/8( ،

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

املســلمني ،فــإذا انتــر املســلمون عليهــم كان للمســلمني أن ي ِ
عاق ُبــوا هــؤالء الكفــار الذيــن تس ـ َّب ُبوا
ُ

بفقــد أمــوال املســلمني وأرواحهــم ،ووقفــوا حائـ َ
ـط َصــدٍّ أمــام نــر دعــوة اإلســام.

ِ
ٍ
ٍ
يم ـ َّن عليهــم
ومل تكــن العقوب ـ ُة عــى ن ََمــط واحــد؛ بــل ُجعــل لإلمــام اخليــار املناســب ،فإ َّمــا أن ُ

بإطــاق رساح األرسى دون يشء ،أو أن ُي ْط َلــب مــن األرسى أن يدفعــوا الدِّ يــة املناســبة ،أو أن يبقــوا
ِأر َّقــاء أرسى يف أيــدي املســلمني ،بحســب املصلحــة.

ِ
ــف يف وجــه
حكــم
وليــس هــذا مــن ال ُّظ ْلــ ِم يف يشء ،بــل هــو
عــاد ٌل يســتح ُّقه مــن أراد أن ِيق َ
ٌ
ِ
رســالة اهلل ،وأراد أن ُي َمكِّــن للطاغــوت يف األرض.

يقــول الشــيخ الشــنقيطي " :وهــذا احلكــم ِمــن أعــدل األحــكام وأوضحهــا وأظهرهــا

حكمــة ،وذلــك َّ
أن اهلل  خلــق اخللــق ليعبــدوه ويوحــدوه ،ويمتثلــوا أوامــره وجيتنبــوا نواهيه ،كام

قــال تعــاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الذاريــات،]57-56:
وأســبغ عليهــم نعمــه ظاهــرة وباطنــة كــا قــال :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﮊ [إبراهيــم ،]34:ويف اآليــة األخــرى يف ســورة النحــل :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [النحــل ،]18:وجعــل هلــم الســمع واألبصــار واألفئــدة ليشــكروه ،كــا قــال تعــاىل:
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﮊ

[النحــل.]78:

ِ
رســله َّ
لئــا تكــون كلمتــه
الكفــار عــى رهبــم وطغــوا وعتــوا ،وأعلنــوا احلــرب عــى
فتمــرد
ُ
َّ

هــي العليــا ،واســتعملوا مجيــع املواهــب التــي أنعــم عليهــم هبــا يف حماربتــه ،وارتــكاب مــا يســخطه،

يتصورهــا اإلنســان.
ومعاداتــه ومعــاداة أوليائــه القائمــن بأمــره ،وهــذه أكــر جريمــة
َّ

فعاقبهــم احلكــم العــدل اللطيــف اخلبــر Cعقوبــ ًة شــديدة تناســب جريمتهــم ،فســلبهم

التــرف؛ فأجــاز بيعهــم ورشاءهــم ،وغــر ذلــك مــن الترصفــات املاليــة ،مــع أنــه مل يســلبهم حقــوق
27

اإلنســانية ســل ًبا كل ًّيــا ،فأوجــب عــى مالكيهــم الرفــق واإلحســان إليهــم ،وأن يطعموهم ممــا يطعمون،

ويكســوهم ممــا يلبســون ،وال يكلفوهــم مــن العمــل مــا ال يطيقــون ،وإن كلفوهــم أعانوهــم؛ كــا هــو

معــروف يف الســنة الــواردة عنــه  مــع اإليصــاء عليهــم يف القــرآن ،كــا يف قولــه تعــاىل:

ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ إىل قولــه:ﮋ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮊ

[النســاء.)1("]36:
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(( (1أضواء البيان ،ملحمد األمني الشنقيطي.)30-29/3( ،

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

املبحث الثالث:
مصادر العتق يف اإلسالم
(دراسة اآليات القرآنية الدالة عىل أن اإلسالم دين العتق ال دين الرق)
بني يدي املبحث:
ـباب ذلــك،
ـو ًفا شــديدً ا للحريــة وإخــراج النــاس مــن الــرق ،فأ ْك َثـ َـر أسـ َ
ـارع تشـ ُّ
ـوف الشـ ُ
لقــد تشـ َّ

حيــث أوجــب جمموعـ ًة مــن الكفــارات يف قتــل اخلطــأ والظهــار واليمــن وغــر ذلــك ،كــا أنــه أوجــب

رسايــة العتــق( ،)1وأمــر بالكتابــة يف قولــه :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ [النــور ،]33:ور َّغــب يف اإلعتــاق
ترغي ًبــا شــديدً ا(.)2

ويف هذا املبحث سنتعرض لذلك من خالل مخسة مطالب:
املطلب األول :العتق بالرتغيب.املطلب الثاين :العتق بالكفارات.املطلب الثالث :العتق باملكاتبة.املطلب الرابع :العتق بجعله مرص ًفا من مصارف الزكاة.-املطلب اخلامس :العتق بأم الولد.

ـق جــزءا ِمــن رقيقــه رسى ِ
ـق إىل باقيــه ،و َمــن
الع ْتـ ُ
فمــن َأ ْع َتـ َ
(( (1رسايــة العتــق :هــي انعتــاق باقــي اململــوك إذا ُأعتِــق ُ
ً
بعضــه بــروط؛ َ
ِ
ـر ٍك رسى إىل الباقــي .ينظــر :الــروض املربــع ،للبهــويت( ،ص.)504
أعتــق نصي َبــه مــن ُم ْشـ َ َ
(( (2أضواء البيان ،للشنقيطي.)30/3( ،
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املطلب األول :العتق بالرتغيب

ـر َمــن حتــت أيدهيــم ِمــن ِ
ـاك الرقيــق عــى حتريـ ِ
ـث اإلســا ُم الســاد َة و ُمـ َّ
لقــد حـ َّ
األر َّقــاء ،ور َّغبهم

يف إعتــاق مــا ملكــت أيامهنــم مــن مماليك.

ِ
ومــن اآليــات احلا َّثــة عــى إعتــاق الرقيــق قو ُلــه تعــاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮊ [البلــد.]13-11:

والفــك يف هــذه اآليــة يشــمل أمريــن :األول :حتريــر األرسى ،والثــاين :عتــق العبيــد ،وإليهــا
بــة هــو ِع ْت ُقهــا مــن ِرب َق ِ
ــك الر َق ِ
ِ
أشــار الثعالبــي  بقولــه" :و َف ُّ
الــر ِّق" (.)1
ــة
ْ
األرس أو ِّ
وأي يشء أشــعرك يا
قــال اإلمــام الطــري  يف تفســر هــذه اآلية" :يقــول  -تعــاىل ذكــره َّ :-

حممــد مــا العقبــة؟ ثــم بـ َّـن  -جــل ثنــاؤه  -لــه مــا العقبــة؟ ومــا النجــاة منهــا؟ ومــا وجــه اقتحامهــا؟

ـك رقبــة مــن الـ ِّ
فقــال :اقتحامهــا وقطعهــا فـ ُّ
ـرق وأرس العبــودة ،كــا حدثنــي يعقــوب ،قــال :حدثنــا
ابــن عليــة ،عــن أيب رجــاء ،عــن احلســن :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ قــالُ :ذ ِكــر لنــا أنــه :ليــس

مســلم يعتــق رقبــة مســلمة ،إال كانــت فــدا َءه مــن النــار"(.)2

وقــال ابــن عاشــور " :والفــك :أخــذ الــيء مــن يــد مــن احتــاز بــه ،والرقبــة مــراد هبــا

اإلنســان ،مــن إطــاق اســم اجلــزء عــى كلــه مثــل إطــاق رأس وعــن ووجــه ،وإيثــار لفــظ الرقبــة

هنــا؛ ألن املــراد ذات األســر أو العبــد ،وأول مــا خيطــر بذهــن الناظــر لواحــد مــن هــؤالء هــو رقبتــه؛

ألنــه يف الغالــب يوثــق مــن رقبتــه.

وأطلــق الفــك عــى ختليــص املأخــوذ يف أرس أو ملــك؛ ملشــاهبة ختليــص األمــر العســر بالنــزع

مــن يــد القابــض املمتنــع ،وهــذه اآليــة أصــل مــن أصــول الترشيــع اإلســامي ،وهــو تشــوف الشــارع
إىل احلريــة"(.)3
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(( (1اجلواهر احلسان ،للثعالبي.)592/5( ،
(( (2جامع البيان ،للطربي.)422/24( ،
(( (3التحرير والتنوير ،البن عاشور.)358/30( ،

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

وهبــذا يتبــن فضــل عتــق الرقــاب ،وأ َّنــه ِمــن األعــال الفاضلــة يف الشـــريعة ،ممــا يــدُ ُّل عــى َّ
أن

اإلســام يســعى إىل إزالــة الــرق وحتريــر العبيــد ،وقــد ُقــدِّ م العتــق يف هــذه اآليــة عــى بقيــة اخلصــال

ـوف الرشيعــة اإلســامية إىل عتــق العبيــد ،وحتريرهــم مــن الــرق.
إشــار ًة إىل ت ََشـ ُّ

قالــت بنــت الشــاطئ " :Tبــدأ بفــك الرقبــة ،وهلــذا البــدء داللتــه الرصحيــة عــن أن حتريــر

اإلنســانية مــن أغــال الــرق هــو أول خطــوة يف النضــال الصعــب مــن أجــل الوجــود الكريــم اجلديــر

باإلنســان ،فليــس يشء آخــر بالــذي يســبق رد الكرامــة اآلدميــة لإلنســانية .وكل إصــاح خلــر البــر
واملجتمــع ،إنــا يــأيت بعــد أن نــرد إىل اإلنســانية اعتبارهــا املهــدر بالــرق.

واســتعامل الفــك والرقبــة ،فيــه مــا فيــه مــن إشــعار بــأن العبــد املســرق مغلــول الرقبــة بقيــد مهــن
حــرا
بــرا ً
يســلبه إنســانيته ،وينــزل بــه إىل منزلــة البهــم والــدواب ،وهــو املخلــوق الــذي ســواه اهلل ً
كريـ ًـا ،فاســتعبده خملــوق مثلــه ،حســب لفــرط غــروره بقوتــه وثرائــه ،أن لــن يقــدر عليــه أحــد!" (.)1

قــال الفخــر الــرازي يف تفســره" :عنــد أيب حنيفــة العتــق أفضــل أنــواع الصدقــات ،وعنــد

صاحبيــه الصدقــة أفضــل ،واآلي ـ ُة ُّ
أدل عــى قــول أيب حنيفــة؛ لتقــدُّ ِم العتــق عــى الصدقــة فيهــا"(.)2

ِ
ــو منزلتــه يف الرشيعــةَّ :
أن اهلل  Cجعلــه مــن خصــال
وممــا يــدُ ُّل عــى َع َظ َمــة العتــق ،و ُع ُل ِّ
أصحــاب امليمنــة ،حيــث مـ ِ
ـد َح أه ُلهــا يف آخــر الســورة بقولــه تعــاىل :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ [البلــد.]18:
ُ
قــال الشــيخ الشــنقيطي " :وذكــر تعــاىل بعــض صفــات أصحــاب امليمنــة واملشــأمة

يف البلــد يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ إىل قولــه تعــاىل:

ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [البلــد.)3("]20-13:

(( (1التفسري البياين للقرآن الكريم ،لعائشة بنت الشاطئ.)187-186/1( ،
(( (2مفاتيح الغيب ،للرازي.)169/31( ،
(( (3أضواء البيان ،للشنقيطي.)514/7( ،
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وال فــرق يف فـ ِّ
ـك الرقبــة بــن أن يكــون املعتِــق مالـكًا للرقبــة ،أو أن يشــرهيا مــن سـ ِّيدها ،فــكل

ذلــك داخــل يف عمــوم قولــه تعــاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ  ،وقــد أشــار إىل هــذا الشــيخ ابــن عثيمــن 

بقولــه" :فكهــا مــن الــرق ،بحيــث يعتــق اإلنســان العبيــد اململوكــن؛ ســواء كانــوا يف ملكــه فيعتقهــم،
أو كانــوا يف ملــك غــره فيشــرهيم ويعتقهــم"(.)1
وهذا يفيد توسيع اإلسالم لدائرة العتق.
ومنهــا قولــه تعــاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [البقــرة.]177:
اختلــف املفــرون يف املقصــود بقولــه تعــاىل :ﮋﭯ ﭰ ﮊ يف هــذا املوضــع مــن ســورة البقــرة،

قــال املــاوردي " :ﮋ ﭯ ﭰ ﮊ وفيهــم قوالن:

أحدمها :أهنـم عبيـد ُيعتَقـون ،وهـو قول الشافعي .
والثــاين :أهنــم ُمكَا َت ُبـ َ
ـون ُيعا ُنــون يف كتابتهــم بــا يعتقــدون ،وهــو قــول الشــافعي وأيب حنيفــة"(.)2

واختــار القــول الثــاين إمــام املفرسيــن ابــن جريــر الطــري.

قــال الطــري" :وأمــا قولــه :ﮋ ﭯ ﭰ ﮊ فإنــه يعنــي بذلــك :ويف فـ ِّ
ـك الرقــاب مــن العبــودة،
وهــم املكاتبــون الذيــن َي ْســ َع ْون يف ِّ
فــك رقاهبــم ِمــن العبــودة بــأداء كتاباهتــم التــي فارقــوا عليهــا

ســاداهتم"(.)3

32

(( (1تفسري جزء عم ،ملحمد بن صالح العثيمني( ،ص.)216
(( (2النكت والعيون ،للاموردي.)227/1( ،
(( (3جامع البيان ،للطربي.)84/3( ،

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

فإنــا حا َّثـ ٌة و ُم َر ِّغبــة يف العتــق؛ ســواء بمبــارشة عتــق الرقــاب ،أو بإعانــة
وأ ًّيــا مــا كان املــراد هبــا؛ َّ
العبيــد عــى أداء نجــوم الكتابــة( )1لترسيــع عتقهــم ،ففــي هــذه اآليــة جعــل اهلل ِمــن خصــال الــر إعانة
الرقيــق عــى حتريــره مــن رق العبوديــة وإعتــاق رقبتــه.

هــذا مــا ورد يف القــرآن مــن احلــث والرتغيــب يف عتــق الرقــاب ،وترتيــب األجــر العظيــم عليــه،

وقــد جــاء يف الســنة الصحيحــة احلــث عــى عتــق الرقــاب ،وأنــه مــن أســباب العتــق مــن النــار؛ فقــد
أخــرج البخــاري يف صحيحــه مــن حديــث أيب هريــرة  عـ ِ
ـن
«مـ ْ
ـي قــالَ :
ـن النَّبـ ِّ
ـار ،ح َّتــى َفرج ـه بِ َفر ِجـ ِ
ـو ِمنْ ـه ع ْضـ ِ
ـه»( ،)2وَ َع ـ ْن
ـق َر َق َب ـ ًة ُم ْســلِ َم ًةَ ،أ ْع َتـ َ
َأ ْع َتـ َ
ـن النَّـ ِ َ
ـوا مـ َ
ـق اللَُّ بِ ـك ُِّل ُع ْضـ ٍ ُ ُ ً
ْ َ ُ ْ

ِ
ـر ْ ِ
ُع ْقبـ َة بـ ِ ِ
ـول اهللِ َ قـ َ
ـي َ ،أ َّن َر ُسـ َ
ـي
ـن َأ ْع َتـ َ
«مـ ْ
َ ْ
ـق َر َق َبـ ًة ُم ْؤم َنـ ًةَ ،ف ِهـ َ
ـالَ :
ال َهنـ ِّ
ـن َعامـ ٍ ُ
ِ
ِ
ـن النَّــار»(.)3
فكَا ُكـ ُه مـ َ
ِ
ِ
وتزوجهــا ،فعــن أيب موســى األشــعري 
ور َّغــب رســول اهلل  يف ع ْتــق األَ َمــة ُّ

ِ
ِ
ـل كَا َنـ ْ ِ
أنــه قــال :قــال رســول اهلل َ :
«أ ُّيـ َـا َر ُجـ ٍ
يم َها،
ـت عنــدَ ُه َوليــدَ ةٌَ ،ف َع َّل َم َهــا َف َأ ْح َسـ َ
ـن َت ْعل َ
و َأدبــا َف َأحسـ ِ
ِ ()4
ـي  هذا
ـم َأ ْع َت َق َهــا َو َتز ََّو َج َهــا؛ َف َلـ ُه َأ ْجـ َـر
ْ َ َ
ـن ت َْأدي َب َهــاُ ،ثـ َّ
َ َّ َ َ
ان»  ،وقــد ط َّبــق النبـ ُّ
وتزوجهــا ،وجعــل عتقهــا صداقهــا(.)6()5
ـي بــن أخطــبَّ ،
األمـ َـر عمل ًّيــا حــن أعتــق صف َّيــة بنــت ُح َيـ ِّ

(( (1نجــوم الكتابــة :هــي دفعــات املــال التــي يؤدهيــا العبــد املكا َتــب لســيده ليصــر حـ ًّـرا .ينظــر :معجــم مقاليــد العلــوم ،للســيوطي،
(ص .)60وأشــار ابــن منظــور يف لســان العــرب إىل وجــه التســمية بقولــه" :وأصلــهَّ :
أن العــرب كانــت جتعــل مطالــع منــازل القمــر
ومســاقطها مواقيــت حلــول ديوهنــا وغريهــا ،فتقــول إذا طلــع النجــم  -أي :الثريــا  :-حـ َّـل عليــك مــا يل ،وكذلــك باقــي املنــازل،
فلــا جــاء اإلســام جعــل اهلل تعــاىل األهلــة مواقيــت ملــا حيتاجــون إليــه مــن معرفــة أوقــات احلــج والصــوم وحمــل الديــون،
ـارا بالرســم القديــم الــذي عرفــوه ،واحتــذاء حــذو مــا ألفــوه" .لســان العــرب ،البــن منظــور.)570/12( ،
وســموها نجو ًمــا اعتبـ ً
(( (2صحيــح البخــاري ،لإلمــام البخــاري ،كتــاب كفــارات األيــان ،بــاب قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬﮊ وأي الرقــاب أزكــى،
(( )145/8ح)6715؛ صحيــح مســلم ،لإلمــام مســلم ،كتــاب العتــق ،بــاب فضــل العتــق( )1147/2( ،ح.)1509
(( (3مسند أمحد ،لإلمام أمحد بن حنبل ،)563/28( ،وصحح إسناده حمققو املسند.
(( (4صحيــح البخــاري ،لإلمــام البخــاري ،كتــاب النــكاح ،بــاب اختــاذ الــراري ومن أعتــق جاريتــه ثــم تزوجهــا( )6/7( ،ح)5083؛
صحيــح مســلم ،لإلمــام مســلم ،كتــاب اإليــان ،بــاب وجــوب اإليــان برســالة نبينــا حممــد  إىل مجيــع النــاس ونســخ
امللــل بملتــه( )134/1( ،ح.)154
(( (5صحيــح البخــاري ،لإلمــام البخــاري ،كتــاب املغــازي ،بــاب غــزوة خيــر( )149/3( ،ح)4200؛ صحيــح مســلم ،لإلمــام
مســلم ،كتــاب النــكاح ،بــاب فضيلــة إعتاقــه أمتــه ثــم يتزوجهــا( )1045/2( ،ح.)1365
(( (6و ُي ْكتَفــى ِمــن هــذا بــا أوردنــاه؛ فـ َّ
ـإن البحــث إنــا هــو لدراســة اآليــات املتحدثــة عــن العتــق ال األحاديــث ،وإال فــإن األحاديــث
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املطلب الثاين :العتق بالكفارات
ـق فيهــا
جعلــت الرشيعــة الكفــارات مــن أعظــم وســائل العتــق وحتريــر الرقيــق ،وقدَّ مــت العتـ َ
عــى غــره مــن اخلصــال يف مجيــع أنــواع الكفــارات التــي وردت يف كتــاب اهلل تعــاىل؛ ِمَّــا يــدُ ُّل عــى
عظيــم عنايــة الشــارع بتحريــر العبيــد.

قــال الشــيخ حممــد رشــيد رضــا" :ونقــولَّ :
إن جعــل الــرع العتــق كفــار ًة لذنــوب متفاوتــة إنــا

لعنايتــه بتحريــر الرقيــق"(.)1

ويمكن إمجال الكفارات التي ُذكر فيها العتق  -حسب ترتيب املصحف -كام يأيت:

 -1كفارة قتل اخلطأ.
قــال تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [النســاء.]92:
يقــول الشــعراوي يف تفســره" :وهنــا قــد نســأل :ومــاذا يســتفيد أهــل املجنــى عليــه بالقتــل مــن

حتريــر رقبــة مؤمنــة؟ .هــل يعــود ذلــك عــى أهــل القتيــل ببســط يف النفعيــة؟ .قــد ال تفيدهــم يف يشء،
لكنهــا تفيــد املجتمــع .. ،ويريــد احلــق بذلــك أن يفتــح مرصفــ ًا حلريــة األرقــاء ضمــن املصــارف
الكثــرة التــي جعلهــا اإلســام لذلــك" (.)2

34

ِ
ـع املقــا ُم لذكرهــا ،قــال الشــيخ حممــد رشــيد رضــا" :قــد ورد يف الكتــاب والســنة وآثــار
واآلثــار الــواردة يف العتــق كثــرة ال يتَّسـ ُ
الســلف مــن الرتغيــب يف العتــق مــا يدخــل تدوينــه يف ســفر كبــر" .تفســر املنــار ،ملحمــد رشــيد رضــا.)238/11( ،
(( (1تفسري املنار ،ملحمد رشيد رضا.)209/2( ،
(( (2تفسري الشعراوي ،ملحمد متويل الشعراوي.)2544/4( ،

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

-2كفارة احلنث يف اليمني.
قــال تعــاىل :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [املائــدة.]89:

وقولــه :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﮊ أخــذ أبــو حنيفــة بإطالقهــا ،فقــال :جتــزئ الكافــرة كــا جتــزئ املؤمنــة.

وقــال الشــافعي وآخــرون" :ال بــد أن تكــون مؤمنــة .وأخــذ تقييدهــا باإليــان مــن كفــارة القتــل؛
الحتــاد املوجــب وإن اختلــف الســبب"(.)1

-3كفارة ال ِّظهار.
قــال تعــاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [املجادلــة.]3:

ويف قولــه تعــاىل يف اآليــة التــي تليهــا :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [املجادلــة ]4:بيــان لعظمــة

القــرآن ،واســترشافه حتقيــق الغايــة بإهنــاء الــرق مــن خــال الكفــارات؛ حيــث رشع الصيــام حــال
عــدم القــدرة عليهــا أو عــدم وجودهــا ،قــال الطاهــر ابــن عاشــور" :رخص ـ ٌة لِــن مل جيــد عتــق رقبــة
أن ينتقــل إىل صيــام شــهرين"(.)2

وقال السعدي " :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ رقبة يعتقها ،بأن مل جيدها أو مل جيد ثمنها"(.)3

(( (1تفســر ابــن كثــر ،البــن كثــر)173/3( ،؛ الــرح الصغــر ،للدرديــر)488/1( ،؛ حاشــية الدســوقي ،البــن عرفــة الدســوقي،
()448/2؛ حتفــة املحتــاج ،البــن امللقــن ()190/8؛ هنايــة املحتــاج ،للرمــي)92/7( ،؛ فتــح القديــر ،البــن اهلــام)234/3( ،؛
حاشــية ابــن عابديــن ،البــن عابديــن الدمشــقي.)497/3( ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.)19/28( ،
(( (3تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)843/1( ،
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ـو ًفا شــديدً ا للحريــة واإلخــراج مــن الــرق ،فأكثـ َـر
ـارع تشـ ُّ
ـوف الشـ ُ
قــال الشــيخ الشــنقيطي" :وت ََشـ َّ
ـباب ذلــك ،كــا أوجبــه يف الكفــارات ِمــن قتــل خطــأٍ وظهــار ويمــن وغــر ذلــك  ...ور َّغــب يف
أسـ َ
اإلعتــاق ترغي ًبــا شــديدً ا" (.)1

وقــال الشــيخ الشــعراوي..." :ثــم فتــح لــه عــدة منافــذ تــؤدي إىل ِعتْقــه وحريته ،فــإن كان للـ ِّ
ـرق يف

اإلســام بــاب واحــد ،فللحريــة عــدة أبــواب ،منهــا العتــق يف الكفــارات ،وهــي يف تكفــر الذنــوب التي

بــن العبــد وربــه" (.)2

تبو َء العتق فيها مقدمة خصال الكفارة.
فهذه الكفارات التي وردت يف القرآن ،وقد رأيت ُّ
وأضافــت الســنة الصحيحــة كفــارة اجلــاع يف هنــار رمضــان؛ فجعلتهــا ككفــارة الظهــار التــي أول

خصلــة فيهــا عتــق الرقبــة.

ِ
ـي  إِ ْذ َجــا َء ُه َر ُجـ ٌـل،
فعــن أيب هريــرة  قــالَ :ب ْينَـ َـا ن َْح ـ ُن ُج ُلـ ٌ
ـوس عنــدَ النَّبِـ ِّ
ِ
ـمَ .ف َقـ َ
ـك؟»َ .قـ َ
ـالَ « :يــا َر ُسـ َ
ـتَ .قـ َ
َف َقـ َ
ـت َعـ َ
«مــا َلـ َ
ـال
ـالَ :و َق ْعـ ُ
ـول اهللَِ ،ه َل ْكـ ُ
ـى ْامـ َـر َأ ِت َو َأ َنــا َصائـ ٌ
ـالَ :
ِ
ــل َ ِ
َر ُس ُ
ــالَ :لَ .ق َ
تــدُ َر َق َبــ ًة ُت ْعتِ ُق َهــا؟»َ .ق َ
«ه ْ
ــالَ « :ف َه ْ
يع َأن ت َُصــو َم
ــول اهللِ َ :
ــل ت َْســتَط ُ

ِ
ــل َ ِ
ــه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
ــالَ :لَ .ف َق َ
ــن»َ .ق َ
ــالَ :لَ .ق َ
ِّني ِم ْســكِينًا»َ .ق َ
ــالَ « :ف َه ْ
ــالَ :ف َمك َ
َــث
َش ْ
تــدُ إِ ْط َعــا َم ســت َ
ـن َعـ َ
ـى َذلِـ َ
ـي  بِ َعـ َـر ٍق فِ َيهــا َتْـ ٌـر َ -وال َعـ َـر ُق:
ـي َ ، ف َب ْينَــا ن َْحـ ُ
ـك ُأ ِ َت النَّبِـ ُّ
النَّبِـ ُّ
«خ ْذهــاَ ،فتَصــدَّ ْق بِـ ِ
ـالَ :
ـه»َ .ف َقـ َ
ـالَ :أ َنــاَ .قـ َ
الســائِ ُل؟»َ .ف َقـ َ
ـلَ -قـ َ
الر ُجـ ُ
ا ْل ِ ْك َتـ ُ
ـلَ :أ َعـ َ
ـى َأ ْف َقـ َـر
َ
ـالَ ُ :
«أ ْيـ َ
ـال َّ
ـن َّ

ِ
ٍ
احل َّر َتـ ْ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـن الَ َب َت ْي َهــا ُ -ي ِريــدُ َ :
ِمنِّــيَ ،يــا َر ُسـ َ
ـنَ -أ ْهـ ُ
ـل َب ْيتِــي.
ـواهللَِ ،مــا َبـ ْ َ
ـل َب ْيــت َأ ْف َقـ ُـر مـ ْ
ـول اهللِ؟! َفـ َ
َف َض ِ
ـالَ :
ـم َقـ َ
«أ ْط ِع ْم ـ ُه َأ ْه َلـ َ
حـ َ
ـك»»(.)3
ـي َ ح َّتــى َبــدَ ْت َأن َيا ُب ـ ُهُ ،ثـ َّ
ـك ال َّنبِـ ُّ
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(( (1أضواء البيان ،للشنقيطي.)30/3( ،
(( (2تفسري الشعراوي ،للشعراوي.)12112/19( ،
(( (3صحيــح البخــاري ،للبخــاري ،كتــاب الصــوم ،بــاب إذا جامــع يف رمضــان ومل يكــن لــه يشء فتصــدق عليــه فليكفــر)32/3( ،
(ح)1936؛ صحيــح مســلم ،لإلمــام مســلم ،كتــاب الصيــام ،بــاب تغليــظ حتريــم اجلــاع يف هنــار رمضــان عــى الصائــم ()781/2
(ح.)1111

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

وقــد جــاءت الرقبــة يف بعــض املواضــع مطلقــة ،ويف أخــرى مقيــدة بوصــف اإليــان ،فمــن

العلــاء مــن عمــل باملطلــق يف موضعــه ،وباملقيــد يف موضعــه ،فلــم حيملــوا املطلــق عــى املقيــد،

ومنهــم مــن محــل املطلــق عــى املقيــد فاشــرطوا أن تكــون مؤمنــة يف مجيــع الكفــارات محــا للمطلــق

عــى املقيــد( ،)1وقــد أشــار حلكمة مــن حكــم التقييــد باإليــان الشـ ُ
ـيخ الشــعراوي  بقولــه" :إذن

فالعلــم مــن اهلل بالنفــس البرشيــة جعــل مــن قتــل خطـ ًـأ ُيفيــد املجتمــع اإليــاين بتحريــر رقبــة ،فيزيــد

املجتمــع إنســانًا حـ ًّـرا يتحــرك حركــة إيامنيــة؛ لذلــك اشــرط احلــق أن تكــون الرقبــة مؤمنــة ،حتــى

نضمــن أن تكــون احلركــة يف اخلــر ،فنحــن ال نحــرر رقبــة كافــرة؛ ألن الرقبــة الكافــرة عندمــا تكــون

مملوكــة لســيد فرشهــا حمصــور ،لكــن لــو أطلقناهــا لــكان رشهــا عا ًّمــا"(.)2

ولعــل يف تكــرر عبــارة( :فمــن مل جيــد) يف الكفــارات إشــارة إىل إعجــاز القــرآن يف اإلنبــاء عــن

أمــر مســتقبيل وهــو اختفــاء الرقيــق وانعدامــه يومــا ،وقــد اختفــى يف هــذا الزمــان فــا يــكاد يوجــد.

املطلب الثالث :العتق باملكاتبة
يسمى باملكاتبة ،أو الكتابة.
من مصادر العتق يف اإلسالم ما َّ
عرفهــا ابــ ُن األثــر بقولــه" :الكتابــة :أن يكاتــب الرجــل عبــدَ ه عــى مــال يؤديــه إليــه
وقــد َّ

منجـ ًـا ،فــإذا أ َّداه صــار ُحـ ًّـرا .وســميت كتابــة ملصــدر كتــب ،كأنــه يكتــب عــى نفســه ملــواله ثمنــه،
ـص العبــد باملفعــول
ويكتــب مــواله لــه عليــه العتــق .وقــد كاتبــه مكاتبــة ،والعبــد مكا َتــب .وإنــا ُخـ َّ
َّ
ألن أصــل املكاتبــة مــن املــوىل ،وهــو الــذي ُيكاتِــب عبــدَ ه"(.)3

(( (1البحر املحيط يف أصول الفقه ،للزركيش.)9/5( ،
(( (2تفسري الشعراوي ،للشعراوي.)2547/4( ،
(( (3النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري.)148/4( ،
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وعرفهــا بعضهــم بقولــه" :هــي أن يكاتــب الرجــل عبــده والعبــد ســيده ،وذلــك إذا كان العبــد
َّ

ـرف يف عمـ ٍ
ـل ويــؤدي غلتــه إىل ســيده ،ويشــري نفســه هبــا"(.)1
يتـ َّ

ـر هبــا يف كتــاب اهلل تعـــاىل ،قـــال تعـــاىل :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
وقــد جــاء األمـ ُ

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ
[النــور.]33:

وقد اختلف العلامء يف األمر هنا هل هو للوجوب أم للندب عىل قولني:
ـب عــى
ـر ،فواجـ ٌ
فقــال الفريــق األول :إذا طلـ َ
ـب العبــدُ مــن سـ ِّيده أن يكاتبــه ،وكان العبــدُ فيــه خـ ٌ

ســيده أن يكاتبــه ،وذلــك َّ
أن اآليــة جــاءت بصيغــة األمــر :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ  ،واألمـ ُـر يــدُ ُّل
عــى الوجوب.

وأن األمــر يف اآليـ ِ
ـر واجـ ٍ
ـة حممـ ٌ
ـب عــى الســيدَّ ،
وذهــب الفريــق الثــاين :إىل َّ
ـول عــى
أن ذلــك غـ ُ

النـ ِ
ـدب ،ال عــى اإلجيــاب(.)2

والــذي مــال إليــه ابــن جريــر الطــري  القــول بالوجــوب؛ حيــث قــال" :وأوىل القولــن

يف ذلــك عنــدي بالصــواب قـ ُ
ـرا،
ـول مــن قــال :واجــب عــى ســيد العبــد أن يكاتبــه إذا علــم فيــه خـ ً

وســأله العبــد الكتابــة؛ وذلــك َّ
ـرض االنتهــا ُء
أن ظاهــر قولــه :ﮋ ﭶ ﮊ ظاهــر أمــر ،وأمـ ُـر اهللِ فـ ٌ
إليــه ،مــا مل يكــن دليـ ٌـل مــن كتــاب أو ســنة عــى أ َّنــه نــدبَ ،لِــا قــد بينَّــا ِمــن ِ
الع َّلــة يف كتابنــا املســمى:
َّ

البيــان عــن أصــول األحــكام"(.)3
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(( (1مفاتيح العلوم ،للخوارزمي( ،ص.)39
(( (2جامع البيان ،للطربي.)276/17( ،
(( (3جامع البيان ،للطربي.)278/17( ،

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

املطلب الرابع :العتق بجعله مرص ًفا من مصارف الزكاة
ـق الرقــاب
ـن اهلل  Cيف حمكــم كتابــه الكريــم مصــارف الــزكاة الثامنيــة ،وجعــل عتـ َ
لقــد عـ َّ

وفكَّهــا أحــدَ هــذه املصـــارف الثـامنيـــة ،فقـــال :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [التوبــة.]60:
قــال الشــيخ حممــد رشــيد رضــا" :ويف جعــل هــذا النــوع مــن البــذل ح ًّقــا واج ًبــا يف أمــوال
املســلمني دليـ ٌـل عــى رغبــة الرشيعــة يف فـ ِّ
ـك الرقــاب ،واعتبارهــا أن اإلنســان ُخ ِلــق ليكــون حـ ًّـرا ،إال

ـر رقي ًقــا"(.)1
يف أحــوال عارضــة تقــي املصلحــة العامــة فيهــا أن يكــون األسـ ُ
وقد اختلف املفرسون يف معنى هذا املرصف عىل قولني:

فذهــب أصحــاب القــول األول  -وهــم مجهــور العلــاء  :-إىل َّ
أن املــراد بقولــه :ﮋ ﮩ ﮪ ﮊ

هــم املكاتبــون ،ف ُي ْع َطــون مــن الـ َّـزكاة لفــك رقاهبــم.

وذهــب أصحــاب القــول الثــاين  -ومنهــم ابــن عبــاس " :-إىل أ َّنــه ال بــأس أن ُت ْع َتــق الرقبــة مــن

الــزكاة ابتــدا ًء"(.)2

والقــول األول قــول اجلمهــور ،وهــو اختيــار الطــري حيــث يقــول" :والصــواب مــن القــول يف

ذلــك عنــدي قــول مــن قــال :عنــي بالرقــاب يف هــذا املوضــع :املكاتبــون؛ إلمجــاع احلجــة عــى ذلــك،
فـ َّ
ـإن اهلل جعــل الــزكاة ح ًّقــا واج ًبــا عــى َمــن أوجبهــا عليــه يف مالــه خيرجهــا منــه ،ال يرجــع إليــه منهــا

ـع مــن عــرض الدنيــا وال عــوض ،واملعتــق رقبــة منهــا راجــع إليــه والء مــن أعتقــه ،وذلــك نفــع
نفـ ٌ
يعــود إليــه منهــا" (.)3

(( (1تفسري املنار ،ملحمد رشيد رضا.)94/2( ،
(( (2جامع البيان ،للطربي.)524-523/11( ،
(( (3جامع البيان ،للطربي.)525/11( ،

39

املطلب اخلامس :العتق بأم الولد
أم الولد :هي التي ولدت من سيدها يف ملكه(.)1
وممــا قررتــه الرشيعــة اإلســامية َّ
ـمى أم ولــد،
فإنــا تسـ َّ
أن األَ َمــة إذا ولــدت مــن ســيدها ولــدً ا َّ

ويكــون ابنهــا حـ ًّـرا .أمــا هــي فتصــر حــرة بوفــاة ســيدها .قــال ابــن املنــذر" :وأمجــع أهــل العلــم عــى

أن ولــد أم الولــد مــن ســيدها حــر"( .)2وقــال احلجــاوي يف اإلقنــاع" :وإن أولدهــا صــارت أم ولــد له،
وتعتــق بموتــه ،وولده حــر"(.)3

ـة َخ ِفيـ ٍ
ـرآن إىل هــذه املســألة مــن ِجهـ ٍ
وقــد أشــار القـ ُ
ـة ،فقــال تعــاىل :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
َّ
َ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [النســاء.]3:
وذلــك َّ
فإنــا قــد فتحــت با ًبــا جديــدً ا
أن الرشيعــة اإلســامية عندمــا جـ ْ
ـريَّ ،
ـاءت بترشيــع ال َّتـ َ ِّ

أن األمـ َة إذا تزوجــت عبــدً ا رقي ًقــا مثلهــا؛ فـ َّ
مــن أبــواب إهنــاء الـ ِّـر ِّق ،وذلــك َّ
ـإن األمــة ســتبقى أمــة،
وعنــد اإلنجــاب ســيزداد العبيــدُ أو اإلمــا ُء واحــدً ا.

ـإن هــذا املولــود ســيكون ُحـ ًّـرا ،فـ َّ
ـرى هبــا ســيدُ ها ،فأنجبــت ِمنْـ ُه ،فـ َّ
ـع
ـإن الولــد تابـ ٌ
وأ َّمــا إن تـ َّ
ـد ،وأم الولـ ِ
إن األَم ـ َة التــي تــرى هبــا ســتصبح ُأم ولـ ٍ
ـد كــا ســبق ســتعتق بمجــرد وفــاة
ُّ
َّ
ألبيــه ،ثــم َّ َ
َّ
ٍ
ِ ِ
ِ
ـري باإلمــاء با ًبــا إلهنــاء الـ ِّـر ِّق وتصفيتــه،
سـ ِّيدها ،وال تنتقــل إىل م ْلــك سـ ِّيد آخــر .فــكان بــاب التـ ِّ
مــع كونــه يفتــح أبوابـ ًا مرشوعـ ًة لقضــاء الوطــر بــن الســيد واألمــة(.)4
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(( (1املغني ،البن قدامة.)465/10( ،
(( (2اإلقناع ،البن املنذر.)430/2( ،
(( (3اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد ،للحجاوي.)155/3( ،
(( (4تفسري الشعراوي ،للشعراوي.)4810/8( ،

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

A
احلمــدُ هلل أوالً وآخــر ًا ،وبعــد هــذه الدراســة املوجــزة يف بيــان أن اإلســام ديـ ُن عتـ ٍ
ـق ال ديــن رق،

ِ
ـم نتائــجِ البحــث وتوصياتــه يف النقــاط التالية:
نُوجــز أهـ َّ

خروج عن هذه القاعدة.
 -1األصل يف اإلنسان احلرية ،ووقوع الرق يف التاريخ البرشي
ٌ
 -2مل يبتدئ اإلسالم الرق أو ينشئه ،بل جاء وهو نظام قائم ،وواقع يتعامل به الناس.
 -3مناقشــة الفقهــاء  -مــن شــتى املذاهــب -األحــكا َم املتعلقــة بالعبــد واألمــة والعتــق واملكاتبة؛

يعكــس األمهيــة االجتامعيــة ملســألة الــرق – مــن حيــث تعلقهــا بكرامــة النفــس البرشيــة – يف الرشيعــة

اإلســامية وحــرص اإلســام عــى إرســاء قواعــد تصــون كرامــة اإلنســان ،واملتأمــل لكتــب الفقــه

وكالم الفقهــاء يف هــذه املســألة يــدرك عمــق الترشيــع الربــاين وحكمــة البــاري جــل شــأنه ،ومــدى

مالءمتهــا ملــا جبلــت عليــه النفــس البرشيــة.

 -4ض َّيــق اإلســام دائــرة الـ ِّـر ِّق ،وق َّلــص مصــادره وأســبابه ،بــل حرصهــا يف مصــدر واحــد

وهــو القتــال بســبب الكفــر بــاهلل  فالكافــر املعاهــد واملســامل ال جيــوز اســرقاقه.

ِّ
َّ -5
ــع دائــرة العتــق وفتــح أبوابــه عــى
أن اإلســام كــا ض َّيــق مصــادر
وس َ
الــرق وأســبابه؛ َّ

مرصاعيهــا.

 -6أكثــر مــن ناقــش شــبهات أعــداء اإلســام املثــارة حــول الــرق واهتــام اإلســام بــه هــم

املفــرون املعــارصون ،وذلــك للحملــة الرشســة التــي شـنَّها أعــداء اإلســام حــول الــرق يف زمنهــم،
ومــن أبــرز هــؤالء :الشــيخ حممــد رشــيد رضــا يف تفســر املنــار ،والشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي يف

أضــواء البيــان ،والشــيخ حممــد متــويل الشــعراوي يف تفســره  -رمحــة اهلل عليهــم أمجعــن .-
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توصيات البحث:

ٍ
بمزيــد مــن الدراســات العلميــة النقديــة التــي تــرد عــى شــبهات أعــداء اإلســام
• ُأويص

والطاعنــن فيــه مــن املســترشقني وغريهــم حــول الــرق.

• نرشخالصــة هــذه الدراســات املتعلقــة بالــرد عــى الشــبهات املثــارة حــول الــرق يف اإلســام،

وذلــك حلاجــة كثــر مــن الدعــاة واألقليــات اإلســامية إليهــا.
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ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

 .1اإلســام والــرق ،جلوناثــان بــراون ،وعبــد اهلل حامــد عــي ،ترمجــة :مصطفــى هنــدي ،وحممــود
عبــد العاطــي.

 .2أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر
اجلكنــي الشــنقيطي (ت1393:هـــ) ،دار الفكــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع -بــروت ،لبنــان،

1415هـــ 1995 -م.

 .3اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،لــرف الديــن أيب النجــا موســى بــن أمحــد احلجــاوي
(ت968:هـــ) ،حتقيــق :عبــد اللطيــف حممــد موســى الســبكي ،دار املعرفــة – بــروت ،لبنــان.

 .4اإلقنــاع ،أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم ابــن املنــذر النيســابوري (ت319 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبد اهلل
بــن عبــد العزيــز اجلربيــن ،دون نــارش ،ط1408 ،1هـــ.

 .5تبيــن احلقائــق رشح كنــز الدقائــق ،لفخــر الديــن عثــان بــن عــي الزيلعــي (ت743:هـــ) ،املطبعة
الكــرى األمرييــة – بــوالق ،القاهــرة ،ط1313 ،1هـــ (مصــورة دار الكتــاب اإلســامي ،ط.)2

 .6حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب املجيــد ،ملحمــد الطاهــر بــن
حممــد بــن حممــد الطاهر بــن عاشــور التونــي (ت1393:هـــ) ،الــدار التونســية للنشـــر  -تونس،

1984م.

 .7حتفــة املحتــاج إىل أدلــة املنهــاج ،أليب حفــص رساج الديــن ابــن امللقــن عمــر بــن عــي بــن أمحــد
الشــافعي املــري (ت804:هـــ) ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن ســعاف اللحيــاين ،دار حــراء  -مكــة
املكرمــة ،ط1406 ،1هـــ.

 .8التعريفــات ،للســيد الرشيــف عــي بــن حممــد اجلرجــاين (ت816:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة -
بــروت ،ط1403 ،1هـــ 1983 -م.
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 .9تفسري الشعراوي ،ملحمد متويل الشعراوي (ت1418 :هـ) ،مطابع أخبار اليوم1997 ،م.
.10تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر ابــن كثــر الدمشــقي (ت774:هـــ)،
حتقيــق :ســامي بــن حممــد ســامة ،دار طيبــة للنشـــر والتوزيــع ،ط1420 ،2هـــ 1999 -م.

.11تفسري املنار ،ملحمد رشيد رضا (ت1354:هـ) ،اهليئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م.
.12تفســر جــزء عــم ،ملحمــد بــن صالــح العثيمــن (ت1421:هـــ) ،إعــداد وختريــج :فهــد بــن نارص
الســليامن ،دار الثريــا للنــر والتوزيــع  -الرياض ،ط1423 ،2هـــ 2002 -م.

.13هتذيــب اللغــة ،أليب منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري (ت370:هـــ) ،حتقيــق :حممــد عــوض
مرعــب ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط2001 ،1م.

.14تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص الســعدي ،حتقيــق:
عبــد الرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـــ 2000 -م.

.15جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري (ت310:هـــ) ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـــ 2000 -م.

.16حاشــية ابــن عابديــن (رد املحتــار عــى الــدر املختــار) ،ملحمــد بــن أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيز
عابدين الدمشــقي احلنفي (ت1252:هـــ) ،دار الفكر -بــروت ،ط1412 ،2هـ 1992 -م.

.17حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر ،ملحمــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي املالكــي
(ت1230:هـــ) ،دار الفكــر ،د.ط ،د.ت.

.18الــرق عــر التاريــخ اإلنســاين ،للدكتــور .عبدالكريــم الســمك ،جملــة أحــوال املعرفــة ( ،العــدد
 ،73الســنة الثامنــة عــرة)1435 ،هـــ 2014 -م.

.19الــرق يف اإلســام ،ألمحــد شــفيق ،ترمجــة :أمحــد زكــي ،دار طيبــة للطباعــة ،مكتبــة النافــذة –
اجليــزة ،مــر ،ط2010 ،1م.
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ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

وعــاج قــرآين ،ألمحــد ســليامن البشــايرة ،جملــة البحــوث والدراســات
.20الــرق قضيــة إنســانية
ٌ
القرآنيــة( ،العــدد العــارشة ،الســنة اخلامســة والسادســة).

.21روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،أليب الفضــل شــهاب الديــن حممــود
األلــويس ،إدارة الطباعــة املنرييــة ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،لبنــان.

.22روضــة الطالبــن وعمــدة املفتــن ،أليب زكريــا حميي الديــن حييى بــن رشف النــووي (ت676:هـ)،
املكتب اإلســامي.

.23شبهات حول اإلسالم ،ملحمد قطب ،دار الرشوق1992 ،م.
.24رشح ابــن بطــال ،ملحمــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن ســليامن بــن بطــال الركبــي أيب عبــد اهلل املعروف
ببطــال ،املكتبــة التجاريــة  -مكــة املكرمة.

.25الــرح الصغــر عــى أقــرب املســالك إىل مذهــب اإلمــام مالــك ،أليب الــركات أمحــد بــن حممــد
الدرديــر ،حتقيــق :مصطفــى كــال وصفــي ،دار املعــارف.

.26صحيــح البخــاري ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،حتقيــق :حممــد زهــر بــن نــارص
النــارص ،دار طــوق النجــاة ،ط1422 ،1هـ.

.27صحيــح مســلم ،ملســلم بــن احلجــاج القشــري (ت261:هـــ) ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي،
دار إحيــاء الــراث العــريب -بــروت.

.28طلبــة الطلبــة يف االصطالحــات الفقهيــة ،لنجــم الديــن أيب حفــص عمــر بــن حممــد النســفي،
املطبعــة العامــرة ،مكتبــة املثنــى  -بغــداد ،د.ط1311 ،هـــ.

.29العــذب الفائــض يف رشح عمــدة الفــارض ،إلبراهيــم بــن عبــد اهلل الفــريض ،ال يوجــد عليــه
معلومــات الطبعــة.

.30فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ألمحد بن حجر العسقالين ،ط بيت األفكار الدولية.
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.31فتــح القديــر ،لكــال الديــن حممد بن عبــد الواحــد الســيوايس املعروف بابــن اهلــام (ت861:هـ)،
دار الفكر ،د .ط ،د .ت.

.32القامــوس املحيــط ،أليب طاهــر جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي (ت817:هـــ)،
حتقيــق بــإرشاف :حممــد نعيــم العرقســويس ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشـــر والتوزيــع –

بــروت ،لبنــان ،ط1426 ،8هـــ 2005 -م.

.33الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،أليب القاســم حممــود بــن عمــر بــن أمحــد الزخمــري
جــار اهلل ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط1407 ،3هـــ.

.34لســان العــرب ،أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور (ت711:هـــ) ،دار
صــادر ،بــروت ،ط1414 ،3هـــ.

.35معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد الفــراء البغــوي
الشــافعي (ت510:هـــ) ،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت،
ط1420 ،1هـ.

.36معجم افرتاءات الغرب عىل اإلسالم ،ألنور حممد زنايت ،موقع نرصة رسول اهلل.
.37معجم تفسري ألفاظ القرآن ،لسميح عاطف زين ،ط2007 ،5م.
.38معجــم مقاليــد العلــوم يف احلــدود والرســوم ،جلــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي
(ت911:هـــ) ،حتقيــق :حممــد إبراهيــم عبــادة ،مكتبــة اآلداب – القاهــرة ،مصـــر ،ط1424 ،1هـ
2004 -م.

.39املغــرب يف ترتيــب املعــرب ،لنــارص بــن عبــد الســيد املطــرزي (ت610:هـــ) ،دار الكتــاب العريب،
د .ط ،د .ت.

.40مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج ،لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد اخلطيــب
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الرشبينــي (ت977:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،ط1415 ،1هـــ 1994 -م.

ِ
ِ
اإلسالم ِدين ِ
العتق ال ِدين الرق (دراس ٌة ِ
اآليات ال ُقرآنِ َّية)
ضوء
حتليل َّي ٌة يف
ُ ُ
ُ ِّ

.41املغنــي ،أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد ابــن قدامــة املقــديس (ت620:هـــ) ،مكتبــة
القاهــرة ،د.ط1388 ،هـــ 1968 -م.

.42مفاتيــح العلــوم ،ملحمــد بــن أمحــد اخلوارزمــي ،حتقيــق :إبراهيــم األبيــاري ،دار الكتــاب العــريب،
ط.2

.43مفاتيــح الغيــب (التفســر الكبــر) ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر الــرازي (ت606:هـــ) ،دار
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.44املفــردات يف غريــب القــرآن ،أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهــاين
(ت502:هـــ) ،حتقيــق :صفــوان عدنــان الــداودي ،دار القلــم والدار الشــامية  -دمشــق ،بريوت،
ط1412 ،1هـ.

.45املوســوعة الفقهيــة ،إصــدار وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،الكويــت ،ط1427 ،5هـــ -
2006م.

الــرق يف اإلســام ،لعبــد اهلل ناصــح علــوان ،دار الســام للطباعــة والنشـــر والتوزيــع
.46نظــام ِّ
والرتمجــة2004 ،م.

الــرق يف اإلســام ،ملحمــد األمــن الشــنقيطي (ت1393:هـــ) ،دار الصفــا ،الزقازيــق،
.47نظــام ِّ
1385هـ.

.48النظــم املســتعذب يف تفســر غريــب ألفــاظ املهــذب ،لبطــال بــن أمحــد بــن ســليامن بــن بطــال،
حتقيــق :مصطفــى عبــد احلفيــظ ســامل1408 ،هـــ 1988 -م.

.49النكــت والعيــون ،لعــي بــن حممــد املــاوردي (ت450:هـــ) ،حتقيــق :الســيد ابــن عبــد املقصــود
بــن عبــد الرحيــم ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،لبنــان.

.50هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج ،لشــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد بــن محــزة شــهاب
الديــن الرمــي (ت1004:هـــ) ،دار الفكــر  -بــروت ،الطبعــة األخــرة1404 ،هـــ 1984 -م.
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.51النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،البــن األثــر املبــارك بــن حممــد ،حتقيــق :طاهــر أمحد الــزاوي،
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No. (3)
Islam is a Religion of freedom not Religion of Slavery: An Analytic Study in the Light of Qur’anic Verses
Dr. Bakr bin Muhammad bin Bakr Abed

Research Topic:
the research studies a great objective among the objectives of the Islamic religion in the Glorious Qur’an which is the care Islam has for man and its
effort to bring him out of servitude and slavery to freedom, and the research
is focused on explaining the sources of freedom in Islam through the study of
Qur’anic verses.

Research Objective:
highlighting the care of Islam for man, and its effort to bring him out of
servitude and slavery to freedom. The research also aims at emphasizing this
Islamic objective and refuting ambiguities and accusations of purveyors of
trouble against Islam that it is a religion of slavery by studying Qur’anic Verses.

Research Problem:
1- What is the meaning of slavery and freedom? And why is the religion of Islam considered a religion of freedom and not a religion of slavery?
2- What are the sources of slavery during the pre-Islamic era? And what is the
position of Islam regarding it?
3- What are the sources and means of freedom in Islam? And how does Qur’anic verses deal with them?

Prominent Research Findings:
There was slavery among many nations before the advent of Islam, it was
not started or created by Islam. Rather, it was already an established system
and reality among people when Islam came. So Islam expanded the circle
of freedom and constricted the circle of slavery and even restricted it to one
source which is battle because of disbelief in Allah and war against His religion.
The researcher also discovered that most of those who refuted the ambiguities
of the enemies of Islam over the issue of slavery are the modern scholars of
exegesis.

Keywords: slavery, freedom, ambiguity.
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