الشيخ خاشع حقي

الرق يف اإلسالم بني الواقعية واخليال أو العلم واجلهل

الرق في اإلسالم بين الواقعية والخيال أو العلم والجهل
الشيخ خاشع حقي
أيخذ كثري من ابحثي األجانب ومن مثقفي اليوم الذي مل يطلعوا على نظام اإلسالم أنه أابح الرق
وأن يف هذا هدماً ملبدأ احلرية املدنية ـ حسب زعمهم ـ وأنه نقطة ضعف يف التشريع اإلسالمي،
ما كان له أن يقع فيه كما أن البعض يتساءل ملاذا مل يلغيه متاماً ويسد هذا الباب وينتهي منه كما
بت يف منع اخلمر وامليسر والراب  ،وكان هذا هو األجدر به واألصلح لتلك الطبقة من البشر اليت
جعلتها الظروف القاهرة حتت وطأة األسياد وعسفهم وجورهم....
نقول هلم:
على رسلكم أيها الناس ال تسرحوا خبيالكم وال تطلقوا الكالم على عواهنه وتريثوا فإن املسألة
ليست هبذه البساطة اليت جينح إليها خيالكم فظننتم أن األمر ال حيتاج إىل أكثر من جرة قلم
وإصدار أمر بتحرميه وتنتهي املشكلة.
إن األمر ليس كذلك وليست من السهولة كاليت تتصورون إذ أن حترمي الرق خيتلف كل االختالف
عن حترمي اخلمر وامليسر والراب  ،فحني حرم اإلسالم اخلمر والراب وامليسر حرمه على الفرد املسلم
وأمره ابالمتناع عنه وال يتوقف امتناعه على امتناع غريه وال يتصل به بل يلتزم ولو مل يلتزم أما ملاذا
مل يبلغ هنائياً فإننا نقول:
إ نه أبقى عليه كسالح من أسلحة احلرب الدفاعية مياثل السالح الذي يستعمله عدوهم عند
احلاجة ،فالعامل كله كان يسرتق أسرى احلرب وغري أسرى احلرب ولنأت إىل دراسة موضوع نشئ
من التفصيل.
و بداية علينا أن نضع يف نظران نقطتني جوهريتني:
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أوالمها :أن الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت كانت حتيط ابلعامل يف العصر الذي ظهر فيه
اإلسالم كانت حتتم على شارع حكيم أن يقر الرق يف صورة ما وجتعل كل حماولة إللغائه إلغاءً
سريعاً حمكوماً عليه ابإلخفاء والرفض.
اثنيهما :أن اإلسالم مل يقر الرق إال يف صورة حتيط ابلعامل يف العصر الذي ظهر فيه اإلسالم يعلم
أن نظام الرق كان دعامة ترتكز عليها مجيع نواحي احلياة االقتصادية وتعتمد عليها مجيع أنواع
اإلنتاج يف خمتلف أمم العامل.
فلم يكن من اإلصالح االجتماعي يف شيء أن حياول مشرع حترميه حترمياً قاطعاً ألول وهلة بل
وال التفكري فيه ألن حماولة كهذه كان من شأهنا أن تعرض أوامر املشروع للمخالفة واالمتهان وإذا
ما أتيح هلذا املشروع من وسائل القوة ما يكفل به إرغام العامل على تنفيذ ما أمر به فإنه بذلك
يعرض احلياة االقتصادية واالجتماعية هلزة عنيفة ويؤدي تشريعه أخرياً إىل أضرار ابلغة ال تقل يف
سوء مغبتها عما تتعرض له حياتنا يف العصر احلاضر إذا ما ألغي بشكل فجائي استعمال السيارات
واملواصالت احلديثة أو بطل استخدام الكهرابء.
لذلك أقر اإلسالم الرق ولكنه أقره يف صورة تؤدي هي نفسها إىل القضاء عليها ابلتدريج دون أن
حيدث ذلك أي أثر يف نظام اجملتمع اإلنساين بل دون أن تشعر بتغيري يف نظام احلياة.
والوسيلة اليت ارتضاها للوصول إىل هذه الغاية من أحكم الوسائل وأبلغها أثراً وأحسنها نتيجة
وهي تتلخص يف مسلكني.
أحدمها :تضييق الروافد اليت كانت متد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه واستمراره بل والعمل على جتفيفها
جتفيفاً كامالً.
واثنيهما :توسيع املصب أو املنافذ اليت تؤدي إىل العتق والتحرير ،وبذلك كفل اإلسالم القضاء
على الرق يف صورة سليمة هادئة وأاتح للعامل فرتة لالنتقال يتخلص منها شيئاً فشيئاً من هذا
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النظام.
فأما ابلنسبة لألمر األول (وهو جتفيف الروافد) فأن روافد الرق يف العصر الذي جاء فيه اإلسالم
كانت كثرية أمهها:
 -1رق احلرب جبميع أنواعها فكان األسري يف حرب أهلية أو خارجية بني القتل أو االسرتقاق.
 -2رق القرصنة واخلطف والسيب فكان ضحااي هدد االعتداءات يعاملون معاملة أسرى فيفرض
عليهم الرق ويعتربوهنا وسيلة مشروعة.
 -3عجز املدين عن وفاء دينه يف املوعد احملدد لدفعه.
 -4رق الفقر واحلاجة فكان يباح لألب أن يبيع أوالده ذكورهم وإانثهم مبا له من سلطة عليهم.
 -5ارتكاب بعض اجلرائم كالقتل والزان والسرقة فكان حيكم على مرتكب واحدة منها ابلرق ملصلحة
الدولة أو املصلحة اجملين عليه أو أسرته ...إىل غري ذلك من روافد ،نكتفي مما ذكران.
وكانت هذه الروافد تقذف كل يوم يف تيار الرق آالفاً مؤلفة من األنفس حىت كان عدد الرقيق
يزيد على عدد األحرار.
جاء اإلسالم وروافد الرق هبذه الكثرة والغزارة والقوة فما الذي فعله اإلسالم؟
 .1ضيق منبع الرق فألقى روافده وأنواعه يف واحدة أبقى عليها وال تزال معموالً هبا بني الدول
املتحاربة وهي (أسرى احلرب) فال جيوز االسرتقاق وإال يف حالة وقوع أسرى غري مسلمني يف يد
املسلمني ويف حرب مشروعة دينياً.
وهذا التعديل الذي جاء به اإلسالم يف غاية األمهية حيث ضيق املنبع وسد كثرياً من روافده إال
رافداً واحداً أبقى عليه مراعاة لظروف احلرب بني املسلمني وغريهم.
وكان على الذين يفكرون ويعقلون أن يقدروا لإلسالم هذه اخلطوة الواسعة ويشكروه عليها يف سبيل
القضاء على الرق أو حصره يف أضيق احلدود ،وهذا ما مل يفعله دين أو مصلح قبله.
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مث أن املتتبع آلايت القرآن الكرمي ال جيد فيها نصاً أيمر ابالسرتقاق أو يستحسنه وأن اآلية الواردة
يف هذا الشأن قصرت التصرف يف أسرى احلرب على املن أو الفداء.
ومل تذكر االسرتقاق قال تعاىل( :فإذا لقيتم الذي كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا
الواثق فإما مناً بعد وإما فداء حىت تضع احلرب أوارها) وكان ميكن أن يقول أو اسرتقاقاً ولكنه
تالفاها ليشري إىل كراهيته هلا.
 .2وسع املصب ودوائر التحرير فجعل اقتحام العقبة يوم القيامة – وهي السد الذي حيول بني ملؤمن
وبني اجلنة – حترير رقبة .قال تعاىل( :فال اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة )...البلد.
وكفارة القتل اخلطأ مع الدية عتق رقبة وكفارة اإلفطار يف رمضان ابجلماع مع القضاء عتق رقبة
وكفارة احلنث يف القسم ابهلل عتق رقبة .وإذا مزح الرجل وقال ململوكه أنت حر حترر تشوقاً من
اإلسالم للحرية .قال صلى هللا عليه وسلم( :ثالث جدهن جد وهزهلن جد وذكر منها العتق)...
وإذا اشرتك رجالن يف ملك عبد وأعتق أحدمها نصيبه فيه اعتق العبد كله وحتمل شريكه قيمة
نصيبه مسارعة للحرية ،وشرع وسيلة املكاتبة وهي (تعليق عتق العبد على معاوضة مالية يتم عتقه
إذا دفع املال املطلوب لسيده ورغب الطرفني السيد والرقيق فيها) ودعا املسلمني إىل أن يعانوا
الرقيق يف الوفاء هبا حباً يف احلرية وإحقاقاً هلا :بل حلبه احلرية وختليص األرقاء من رقهم جعل
الدولة ملزمة مبساعدته وذلك حني جعل يف ميزانيتها من الزكاة جزءاً معلوماً ملساعدة هؤالء
املكاتبني ونص ...على ذلك يف اآلية الكرمية اليت بينت أصناف املستحقني هلا فقال تعاىل:
( إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل
وابن السبيل )...التوبة.
أعود على اجلواب عن السؤال الذي طرحناه يف مقدمة البحث هو:
ملاذا مل يلغ اإلسالم الرق هنائياً ؟
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فنقول :إن هذا األمر يتعلق بطرفني أو دولتني فتحرميه أما أن يصدر أمر أهلي جلميع البشر ويعملوا
به حىت يقضي على االسرتقاق عاملياً – وهذا غري وارد ألن اإلسالم ليس له سلطان على غري
املسلمني – فتكون النتيجة أن يطبقه املسلمون وحدهم ويعملوا به بينما غري املسلمني يف حل منه
فال يسرتق املسلمون ويطلقون سراح مجيع األسرى إما منّاً وإما فداءً بينما أسرى املسلمني يف
يد العدو يسرتقوهنم ويستذلوهنم كيف شاؤوا!..
فمن الذي يقبل هبذه املعاملة ؟ وأية نفس تتحملها؟ وكيف يقبل املسلمون على حرب يعملون
مسبقاً أن ليس هلم سيد ينقذهم إذا ما وقعوا يف األسر وأهنم سيتعرضون للمهانة واالسرتقاق بينما
أسرى عدوهم سيحظون ابلتكرمي واإلشفاق.
إهنا – بال شك – تكون نقطة ضعف يف الروح املعنوية والقتالية جليش املسلمني بعيدة األثر!...
فال بد إذن يف مثل هذه الظروف اليت تتكرر أن يعمل اإلسالم هلا حساابً وأن يضع الدواء
املناسب هلا ال رغبة يف االسرتقاق بل ليكون عندهم سالح من نوع سالحهم يدافع به اإلسالم
عن نفسه وحيمي جنوده.
ولذلك مل أيمر القرآن الكرمي ابختاذه وإمنا تركه للرسول صلى هللا عليه وسلم احلاكم والقائد يتصرف
به عند احلاجة وحسب ما تقضيه مصلحة املسلمني وهو ما يسمى (السياسة الشرعية) وقد أبقى
اإلسالم على هذه اجلزئية وحدها من بني عوامل كثرية كانت تدفع إىل الرق للحاجة إليها يف
املعاملة ابملثل مع عامل يبيح االسرتقاق بكل أنواعه وخمتلف صوره ،ولذا شرعه وأابحه ومل يغلق
اببه.
مث ملاذا يعيبون اإلسالم وال يعيبون القانون الدويل العام؟
ألن هذا الذي انتهى أليه اإلسالم قبل أربعة عشر قرانً مل خيرج عنه القانون الدويل اخلاص مبعاملة
أسرى احلرب اآلن ومل أيت جبديد
فالدول املتحاربة اليوم أتسر كل دولة جنود عدوها ما تستطيع أسره مث تضعهم يف معسكرات
وتقوم بني الدولتني حماداثت بواسطة طرف اثلث حمايد لتبادل األسرى وقت احلرب ويظل األسرى
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لدى الدولة احملاربة يف صورة اسرتقاق أو ما هو أنكى خلدمة الدولة اآلسرة حىت يتم االتفاق على
مبادلتهم أو إطالق سراحهم.
فليقل لنا بعد هذا أولئك اخلياليون البديل الذي يستحسنونه ما دامت هناك حرب وما دام فيها
أسرى؟ ليقولوا لنا كيف يكون التصرف..
ولو أن املستشكلني فهموا كون الرق مشروعاً يف بعض صوره وشرعته ابقية مستمرة ملا رأوا يف
هذه املسألة أية شبهة ميكن أن تغبش صفحة نظامه الناصعة.
وكم من مشكلة حيسبها بعض الباحثني ،مشكلة اإلسالم وحكمه وهي ليس أكثر من مشكلة
جهلهم حبقيقة اإلسالم وحىت انتهى األمر ببعض املسلمني يف هذا العصر إىل حد أن الواحد منهم
يريد أن يعرف كل شيء عن اإلسالم وكل شيء عدا نظامه وطبيعته دون أن يتحرك عن حمله
ودون تكلفه لفهم كل ذلك إال قراءة ما طاب من اجلرائد واجملالت وما لف لفها مما خف يف اليد
محله وقل مثنه .ولتوضيح املوضوع بشكل أدق نقول :إن العلماء قسموا مجلة األمور الشرعية يف
اإلسالم إىل قسمني قسم تقوم شرعيته على أساس إعطاء الشارع احلكيم جل جالله الصالحية
للحاكم املسلم أن يقضي فيه مبا يرى فيه اخلري واملصلحة للمسلمني عامة ضمن دائرة حمدودة ال
يتجاوزها ويسمى (حكم اإلمامة أو السياسة الشرعية) وهذا مما خيضع للطوارئ والظروف وميثل
له إبعالن احلرب وأمور كثرية أخرى ومنها السياسة اليت ينبغي أن تتبع بشأن األسرى من قتل أو
فداء أو اسرتقاق.
فهو إن نوع من الصالحية خيوهلا الشارع جل جالله ملن بيده السلطة من رسول أو خليفة أو
رئيس يف أمور قد خيتلف وجه املصلحة يف معاجلتها ابختالف الظروف وتبعاً ملا قد يستجد من
طوارئ األحوال وتقلبات الظروف إذ لو تكن لديه هذه الصالحية الضطر جتاه هذه الظروف أن
يتحول إىل أهواء الناس وأراء املغرضني .وهذا أروع مظهر من مظاهر صالحية التشريع ومرونته
لكل عصر ويف كل حال.
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فلو فرضنا أن حرابً ما قامت بيننا وبني دولة ابغية شرسة وأسرت طائفة من جنودان ورعاايان
وضربت عليهم الرق وهذا فرض ال ينبغي ألي قانون متكامل أن يغفله فال يضعه يف احلسبان
وكان هلم ابملقابل مجاعات من األسرى حتت أيدينا فما الذي سيفعله دعاة املثالية حينئذ لو صح
هلم أن يكونوا يف مركز السلطة واحلكم وال سيما إذا بدا هلم أن التلويح هلم ابملعاملة ابملثل هو أجنح
وسيلة لشل حركة العدو أو إمخاد ضراوته فأين يضعون مثاليتهم تلك أمام هذه الضرورة
ومقتضياهتا...؟
وبعد فهذا هو النظام الرق يف اإلسالم أتينا عليه ابختصار شديد ومل نشأ أن نتطرق لتلك املعاملة
الطيبة اليت لقيها الرقيق يف ظل النظام اإلسالمي الرفيق كما مل نشأ أن نذكر األرقاء الذين حررهم
املسلمون ابتغاء وجه هللا – وعددهم كثري – وذلك لئال يطول بنا البحث واكتفينا ابلرد املوضوعي
كما مل نذكر معسكرات األرقاء والعبيد اليت تسيطر عليها الدول القوية اليوم يف أفريقيا وغريها ويف
مقدمتها فرنسا أم احلرايت كما يقولون.
وعلى كل حال فإن اإلسالم يرحب ابحلرية كل احلرية لكل البشر وحيرص عليها كل احلرص.
واإلنسان يولد حراً يف نظر اإلسالم وإن كان والدته من رقيق وما أمجل قول عمر بن اخلطاب
أحرارا ) ولذلك رحبت الدول
يف هذا اخلصوص (مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم ً
اإلسالمية ابالتفاق الدويل ملع االجتار ابلرقيق فلم يبق بني املسلمني يف العامل رقيق من األفراد أو
اجلماعة يف أية صورة من الصور وبقي على الدول الغربية ومن ينتمي إليها ويتباكى على الرقيق
أن تنزع عن استعمار الشعوب واستعبادها وإذالهلا جملرد أهنا ضعيفة أو أن لون بشرهتا خيالف لون
بشرة البيض وهو أبشع ما يكون يف عامل اإلنسان املعاصر!.
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