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 يف اإلسالم ما ملكت أميانكممسألة 
 مسألة الرق واإلماء يف اإلسالم  حولأخرياً  يف كثري من األوساط ارــث الذي ــلغطذا حبث اقتضاه الـه

 معاملةً باملثل مع اآلخرين. اققالطوارئ هي اليت فتحت باب االسرت أحكام 

 وعاد التعامل باألحكام  ،ام الطوارئطويت عندنا أحك ،عندما أهنى الغرب عهد اسرتقاقه لألسرى

 الدائمة الثابتة.

 ّاء هي الكفّارة ملعظم املعاصي اليت ترتكب واحلقوق اليت تنتهك.إعتاق األرق 

وهي ليست أكثر من مشكلة  ،كم من مشكلة حيسبها بعض الباحثني مشكلة يف اإلسالم وحكمه
 جهلهم حبقيقة اإلسالم وحكمه !..

 ،م ررردون أن رعلموا ك  ييء نن اإلسالمأن   إىل حد   ملسلمني يف هذا العصروقد انتهى األمر ببعض ا
ودون أن تكل فه لفهم   ،دون أن رتحرك أحدهم نن جملسه األرائكي احلامل ،وك   ييء نن نظامه وطبيعته

ت وما لف  لف هاك   ؤونته مم ا خف  محله يف اليد وقل ت م ،ذلك إال بقراءة ما طاب له من اجلرائد واجملال 
 نلى الفكر !..

الناس أن رقول فيها برأره. واحدة من املسائ  الكثرية اليت رشتهي بعض  ،ومسألة الر ق  يف حكم اإلسالم
إليه أن ه رنال بذلك خيي   أو  ،إن كان مسلماً  ،ا ردافع بذلك نن اإلسالم وركشف نن حقيقتهن ه إن  رزنم أ

 .من سلطانه ورضعف من قو ته إن كان ملحداً !.
 :وجيزةٍ جامعةٍ ونقول أوالً بكلمةٍ

مبقتضى قانون الطوارئ )أحكام  ،خاصة   ضمن حاالت   ،اق يف صدر اإلسالمقمسح الشارع باالست 
ونندئذ  مت   ،ناملي مجع نليه حممد الفاتح معظم دول العامل مث أغلق السبي  إليه مبوجب بروتوكول   اإلمامة(..

 ة يف اإلسالم.ر  العود إىل الشرائع األساسية والدور 
إذ كانت  -يف ك  ما رتعلق بآثار احلرب  ،به ضرورة اقتضاها قانون املعاملة باملث كان السماح 

عر ض األسرى الذرن رقعون حتت أردرها للقت  والدول الغربية نلى اختالفها ت   ،اجملتمعات العربية اجلاهلية
رائع نودًا إىل األص  الذي تسري نليه الش   فقد كان ،ا إبطاله وإغالق السبي  إليهواالستقاق.. وأم  

د الفاتح أن رقنع الفرجنة وسائر جمتمعات ودول وذلك نندما استطاع فاتح القسطنطينية حمم   ،ماورةالس  
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ومت توقيع وثيقة بينهم  ،ثر احلروب اليت تقوم بينهم وبني اآلخررنامل باإلقالع نن استقاق األسرى إالع
 بذلك.

 وك  ما رقدم نليه الغرب أو غريه اليوم من ،اق معتف به يرنًا منذ ذلك العهدإذن فال روجد استق
 غ يرني.ليس هلا أي مسو   قرصنة   ذلك

فهي باملرصاد ملن رررد أن رعود  ومن مث   ،نصر ولكن أحكام الطوارئ )أحكام اإلمامة( جاهزة يف ك   
ررعة اإلسالمية تعطي احلق  لويل  أمر الش   ن  أي إ ،ةة أو استقاق األسرى خاص  لسبب ما إىل االستقاق نام  

 املسلمني حق معاملة اآلخررن باملث .
 إليك تفصيالً وجيزاً هلذه املسألة اليت غدت تارخياً يروى: ،واآلن

من أنواع  ،نند بعثة خامت األنبياء حمم د نليه الصالة والسالم ،نمد اإلسالم إىل ما كان معروفاً يف العامل
وهو ما كان مصدره احلرب واألسر نمالً  واحد   فأقرَّ منها ما ال سبي  إىل إلغائه من طرف   ،الرق  وأسبابه

وألغى سائرها مم ا كان مصدره القرصنة أو املراباة  ،كل ه وهو قانون املعاملة باملث   بالقانون املعتف به يف العامل
 أو حنو ذلك.

 الوجه؟..اإلسالم قد أقر  االستقاق من هذا  ولكن ما معىن أن  
ئلني والباحثني!.. ولوال وهذا هو األمر الذي رغيب نن بال كثري من املتسا ،هذا ما جيب فهمه بدق ة

ه الشررعة ونلى أن   ،من أهم  الرباهني نلى نظمة اإلسالم وخلوده أن حكم اإلسالم يف الرق   وامذلك لعل
 اإلهلية الص احلة لك   زمان ومكان.
 يف اإلسالم إىل قسمني: تنقسم مجلة األمور املشرونة

ب به الناس مجيعاً خياط   ،الندب طلق من حكم اإلباحة أو الوجوب أوقسم تقوم يرنته نلى أساس م
ق بك  فرد من تتعل   ،رة يف ك  زمان ونصرفهي مشرونات دوررة متكر   ،كونم أفرادًا ومجاناتوصف  ب

أو رقضي هبا نلى بعض الناس دون  ،منها ليس لنيبٍّ وال حلاكم أو سلطان أن رغري   ،املسلمني نلى حدة
 ،ة املختلفةالعصور دون األخرى. وميثَّ  هلذا القسم بالواجبات واملندوبات الدرني   بعض أو يف ،بعض

 مات كالطعام والشراب.وباملباحات اليت ال رعتضها أو رشوهبا ييء من احملر  
رقضي الص الحية للحاكم املسلم أن ارع ج   جالله وقسم آخر تقوم يرنته نلى أساس من إنطاء الش  
 وضمن دائرة حمدودة ال رتجاوزها. خاص ة   فيه مبا ررى أن ه اخلري واملصلحة للمسلمني نام ة يف ظروف  
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وهو رساوي ما رسمى بأحكام الطوارئ أو  ،ةورسمى هذا احلكم حبكم اإلمامة أو السياسة الشرني  
 ن.فيما رصطلح نليه نلماء القانو  األحكام العرفية

هي تلك اليت  ،أن رتعل ق هبا هذا النوع من التشررع واألمور اليت اقتضت حكمة الباري ج   جالله
روف ر وجه املصلحة فيها بطوارئ الظ  ورتأث   ،خرىوأ   آخر أو بلدة  و  ف أثرها يف اجملتمع ما بني نصر  خيتل

ر العدو وخمتلف ممتلكاهتم أو تركها وإتالف أيجا ،وميثَّ  هلذا القسم بإنالن حالة احلرب والس لم ،واألحوال
أو  أو استقاق   ت بع بشأن األسرى من قت   كما ميثَّ  له أرضًا بالسياسة اليت رنبغي أن تـ   ،دون أن متسَّ بأذى

أن ه  فق نلىعاملة باملث . كما ميث   هلا بأمور كثرية أ خرى منها ما هو مت  مرانى يف ذلك مبدأ امل أو فداء   منٍّ 
 وال جمال لسردها واحلدرث ننها يف هذا املقام. ،ومنها ما هو حم   خالف بني األئمة ،عمن هذا النو 

نلى حنو ما أوضحناه  ،ال تعين اإلباحة املطلقة أو الوجوب املطلق ،فاملشرونية بالنسبة هلذا القسم الثاين
ا هي تعين نونًا من الصالحية  ،بالنسبة للقسم األول له ملن كانت بيده السلطة ارع ج   جالخيو هلا الش  وإن 

 ،روفسبة ألمور قد خيتلف وجه املصلحة يف معاجلتها مع اختالف الظ  بالن   ،أو رئيس   أو خليفة   من رسول  
فاجأ به املسلمون من أندائهم من طوارئ التصرفات.. وواجب صاحب الس لطة  حيال هذه وتبعًا ملا قد ر  

وحتت  ،ها له الشارعديف حدود الدائرة اليت حد   ،ن ومكاناألمور تطبيق ما تقتضيه املصلحة حسب ك   زما
 سلطان حق  املعاملة باملث .

ربت النت   ،ةرضت نلى القانون وظروفه الط بيعي  لو ن   ورمبا قضى احلاكم األنلى يف هذه األحوال بأقضية  
 ة واإلجرام.ة واهلمجي  غارة يف الوحشي  
األحكام العرفية(( تعترب نالجاً ملا تستظ  به من كلمة )) سبةبالن  و  ،سبة لظروفها اخلاص ةولكن ها بالن  

 !..أو نقد   ب نليه بأي  استنكار  طبيعياً صحيحاً ال رعقَّ 
وضعنا  ،إىل حكمه وقانونه وقانون   ونندما أمرنا احلاكم احلقيقي ج   جالله بأن نتحو ل نن ك  حكم  

ا صاحلة يف الظروف واألحوال الطبيعية  زمان ومكان. ومعىن لك    ظمى صاحلة  ن   رائعة   أمام يررعة   ذلك أن 
وصاحلة يف األحوال والظ روف الط ارئة اليت رهرع فيها احلك ام إىل  ،اليت رعتمد فيها الناس نلى قانونم العام  

 قانون الطوارئ.
 ؟وما السبيل إىل ذلك ؟هلاتني احلالتني فكيف تكون شريعة اهلل جلّ جالله صاحلةً

 ال تتبد ل وال ،ية دائمة ميارسها الفرد واجملموعي نصوص الشررعة نفسها أحكاماً تبليغ  السبي  هو أن حتو 
اط  تتضم   ،وي إىل جانب ذلك نصوصًا أ خرىمث  أن حت ،ت نسخ إىل روم القيامة ب هبا األئمة ن أحكامًا خي 
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وذلك كي رواجهوا  ،قيقةضمن موازرن من املصلحة الشرني ة الد   ،معي نة   ون مبوجبها صالحي ات  ر عط   ،واحلك ام
هم إىل التحول نن حكم اهلل إىل أهواء فال جيدوا معها ما رضطر   ،هبا طوارئ األحوال وتقل بات الظ روف

 الن اس وآراء املغرضني.
العام وقانون  وري  من القانون الد لك ٍّ  ة بقسميها اللذرن يرحنامها حاورة  ررعة اإلسالمي  فالش   ،وهكذا

 ويف ك  حال. وهذا أروع مظهر من مظاهر مرونته وخلوده وصالحي ته لك   نصر   ،وارئالط  
ناط وجه املصلحة فيها مسألة ر   ،نقول: إن  مسألة االستقاق نن طررق األسر ،إذا نلمت هذا

لدولة ما أن تقطع فيها أي ال ميكن  ،مبقتضيات احلرب والس الم وسياسة األمم املتعادرة بعضها جتاه بعض
 ول األخرى جتاهها.إال نلى ضوء ما تلتزم به الد   بأمر  

ا أمكن أن جتتمع مجيع الد ول يف نصر من العصور نلى ميثاق  بني   تتواضع نليه وتسري نلى نجه ورمب  
لغد القررب ولكن ليس من املضمون أن ال رأيت ا ،د الفاتح واستمر  إىل نصرنا هذاوهو الذي مت  جبهود حمم  

نيا دول وحكومات  ،أو البعيد بظروف ت لغى فيها مجيع هذه املواثيق واالت فاقي ات وتظهر نلى مسرح الد 
فتفع   وزن   ة أي  قيم للكرامة واحلرر ة اإلنساني  وال ت   ،تستبيح لنفسها ك   ما تصو رها هلا أخيلة الشر  واإلجرام

 االستقاق. باألسرى الذرن رقعون حتت ردها ما هو أسوأ من
هو وحده أجنع الوسائ   ،فتى أن  التهدرد باملعاملة باملث  ،وقد تبحث األمر دول  ناقلة إذ ذاك

ا قد ال ميكن أن ولصد هم نن اقتحام أبواب الشر  اليت رتخي   ،السياسي ة لكبح مجاح البغاة واأليرار لون أن 
مع الد ول مجيعاً نليه   نلى خصومهم. ومعلوم  أن  هذه السياسة معتربةتنفتح إال   انتباراً تام اً من خالل ما جت 

 وهو مبدأ املعاملة باملث  فيما رتعلق بأسرى احلرب. ،اليوم
أمام  -مهما بـ ع د االحتمال أو قر ب-من نمر الز من  إذًا فمن احملتم  أن جتد الد ولة نفسها ذات روم  

ده ردنًا ملن قد رتصو ر أن ه وح ،روبيف سياسة احل ضرورة استعمال هذا الس الح أو الت لورح به أو انتماده
 الذي رستطيع أن رهد د اآلخررن هبذا الس الح ورستعلي نليهم بسلطانه.

وقد ركون تصو ر ذلك داخاًل يف دائرة احليطة اجملر دة:  ،وقد تكون احتماالت هذه الظ روف قليلة
 ممكن التصو ر والوقوع. وأمر   قائم   لى ك ٍّ احتمال  ه نولكنَّ  ،)واإلسالم حررص  نلى احليطة يف ك   ما رشرنه(

من تقدرر هذا  ،وال بد  للشرائع العاملي ة اليت رراد هلا أن تعيش صاحلًة إىل أبعد مدى ممكن من الزمن
 االحتمال واقعاً ووضع احللول له سلفاً.
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إذ يف ما  ،تأم   أو جهدفأمر  ميسور ال ردنو إىل أي  ،فأم ا ح   ذلك من وجهة نظر القوانني الوضعي ة
ما رت سع حل   هذه  -حالة استثنائية  ختو له أحكام الطوارئ اليت رعلنها احلاكم األنلى نند مدامهة أي  

 لها.ثاملشكلة وك   ما ميا
 هذا هو احل   نن طررق الن ظم والقوانني الوضعي ة.

ا  ،أم ا احل   الذي تقد مه الشررعة اإلسالمية متي ز مث  هذه املسائ  اليت خيتلف وجه  -كما قلنا-فهو أن 
ع هلا أحكاماً شر  وت   ،ابتةة الث  نن سائر األحكام الشرني   ،روف االستثنائيةوارئ والظ  املصلحة فيها بتأثري الط  

 تسم ى بأحكام اإلمامة أو السياسة الشرني ة. ،هبا خاص ةً 
ونلى  ،تها ضمن يروط معروفة حمد دةررعة تعطي احلاكم املسلم صالحي ات معي نة يف معاجلمث  إن  الش  

 ،من ضوابط املصلحة الش رنية اليت تراني دائمًا كرامة اإلنسان وحر رته ومصاحله الدنيور ة واألخرور ة أساس  
  ،حبيث لو حتو ل ننها إىل سبي  أخر ،فهو مكل ف يف مث  هذه احلاالت الط ارئة بإت باع ما رراه من املصلحة

وهو ذاته ما رسم ى يف مصطلح القوانني الوضعي ة باألحكام  ،صارمة   إهلية   ه لعقوبة  كان آمثًا معر ضًا نفس
 العرفي ة.

ن حبالة )ولو نلى وجه الن درة( جيد املسلمون فيها خصوماً فما دام من املمكن أن رأيت الز م ،ونلى هذا
ال سبي  تردع أولئك  أنَّ ومادام من املمكن أن جيد املسلمون إذ ذاك  ،هلم رستق ون أسراهم نند احلرب

 وحالة   ومكان   وما دام اإلسالم درنًا صاحلًا لك   زمان   ، نلى أساس من سياسة املعاملة باملث اخلصوم إال  
فيشر ع أحكامًا احتياطي ة  ،ال بد  من أن رستجيب اإلسالم ملقتضيات املصلحة يف هذه احلالة ،إذاً  ،طارئة  

 قوانني الوضعي ة نن طررق إنالن حالة الطوارئ وحتكيم رأي الفرد!..كما رستجيب لذلك سائر ال  ،لضمانا
مث  رنكر هذا الذي  ،رزنم أن  له درارة بطبيعة األنظمة والقوانني ،ومن أنجب العجب أن جتد ناقالً 

 .!.ي  يرنة  أو قانونسط مقو مات املرونة و االستمرار ألأو جيه  أن ه من أب ،نقول
قاًل رسو غ ك   ما رقدم نليه فرد من الن اس من ألوان اجلرائم واجلنارات أن جتد نا ،وأنجب من ذلك

وغ أق  من ذلك مث ال رس   ،وارئاملختلفة اليت رنزهلا ظلمًا وندوانًا بآالف أو مالرني البشر حبج ة أحكام الط  
 ة القانونية ذاهتا.عام  مع اآلخررن باملث  وباحلج  بكثري حتت ضرورة الت  

ولو  ،ارع ويل  أمر املسلمني حق  معاملة اآلخررن باملث وارئ( أنطى الش  كام الط  إذن ففي ظ   )أح
 للمشكلة. إن رأى أن ه احل   اجلذري   ،اقتضى األمر قتالً أو استقاقاً 

د الفاتح ات فاق دول العامل نلى إلغاء االستقاق يف أنقاب احلروب )وهو ما مت  بعهد حمم   مث  يف ظ   
 األحكام الط ارئة وناد املسلمون إىل األصول الش رنية الدورر ة الثابتة. ومبسانيه( طورت تلك
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ولكن ها رخ صت  ،نلى أن  من األمهي ة مبكان أن نعلم أن  الشررعة اإلسالمي ة مل تنشئ حكم االستقاق
ية هي وذلك يف ظ ِّ أحكام استثنائ ،فيه سريًا مع ما ال بد  منه من معاملة املستق ني ألسرانا مبث  ذلك

 )أحكام اإلمامة( أي أحكام الطوارئ.
 إنتاقفتحت أوسع األبواب إىل  ،ويف الوقت الذي بر رت فيه الشررعة اإلسالمي ة معاملة اآلخررن باملث 

ا تكمن كف ارهتا يف إنتاق رقيقواحلقوق اليت ت نتهك  ،من مت  استقاقهم.. فأكثر املعاصي اليت ت رتكب  ،إن 
 ،ررر الفتاة أوسع بكثري من الظ روف املهي أة للرج  )انظر أحكام أم  الولد يف اإلسالم(والظ روف املهيأة لتح

كذلك روجد يف ساحة   ،ولكن انلم أن ه كما روجد يف دنيا القوانني الوضعي ة ركن دائم ألحكام الط وارئ
 ررعة اإلسالمي ة ركن  دائم  حلاالت الط وارئ )أحكام اإلمامة(.الش  

* *  * 
اً جام ،املنثورة نلى اجلدرانجتد بني الزجاجات والعقاقري  ،من صيدلي ات العامل صيدلي ة  ا دخ  أي  

فلن جتد ناقاًل ميسك بتالبيب  ،فت يف الدنياصغرياً قد ص بغ باللون األمحر فوقه كلمة: )مسوم(!.. ومهما ط  
 بدالً من األدورة الش افية. الص يدالين  رت همه باجلنارة واإلجرام ألن ه قد هي أ للمرضى مسوماً قاتلة

رعلم بأن  املررض قد رؤدي به األمر يف بعض األحوال إىل ضرورة استعمال نوع من  ناق  ذلك ألن  أي  
 مبقادرر معي نة وضمن ظروف حمد دة. ،الس موم نلى أساس من استشارة الط بيب

مستجيبًة ملختلف الظ روف فإن  الصيدلي ة ال تكون ياملًة وافيًة  ،ومهما كانت هذه احلالة نادرة
 واألحوال إال  إذا كان هلذه الس موم ركن  خاصٌّ متمي ز فيها... ون قش نليه باللون األمحر: مسوم.


