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 الخالصة
دراسة موضوع الرق من الدراسات المهمة في الفكر اإلنساني عموماً  وال سيما الفكر اإلسالمي، ولها أهمية  تعد  

-كبيرة؛ ألنها متعلقة بشريحة إنسانية مهمة سلبت منهم حريتهم، وأصبحوا سلعة تباع وتشترى. وقد اتُهم اإلسالم 

بيان حقيقة  إلىهذا البحث ويسعى ذلك من الشبهات. وأيدها وأكدها، وغير  –بأنه شرع هذه المسألة  -كدين وفكر

على السؤال األهم في  يجيبأهم التشريعات واألحكام المتعلقة بالرقيق، و استجالءموقف اإلسالم من الرق، و

ذهن كل مهتم بهذا الموضوع، وهو: كيف عالج التشريع اإلسالمي مسألة الرق؟ وما هي التشريعات التي شرعها 

 والنظم  الدياناتوقد أبان البحث أن  .الرقيق؟ ومعالجة السلبيات التي أحيطت بهذا الموضوع اإلسالم لتحرير

من معالجة مسألة الرق معالجة تامة حتى بزوغ نور اإلسالم، فقدَّم مشروعه التدريجي الذي أدَّى لم تتمكن السابقة 

تؤدي إلى تحرير الرق ومساواته إلى محاربة الرق وعمل على تحريره وإصدار مجموعة من التشريعات التي 

بسائر أفراد المجتمع؛ ليؤكد للجميع بأن اإلسالم هو الدين األوحد الذي استلم الريادة في حسم هذه المسألة؛ وليعلن 

للعالم بأنه ال يفرق بين أسود وأبيض، وال عجمي وال عربي، وال ذكر وال أنثى، وال طويل وال قصير إال 

 النتائج والتوصيات. وختم البحث بأهمبالتقوى. 

 

 

 

Islam's Interest in Slavery and its 

Liberation 

(An Analytical Study) 
 

 

 

ABSTRACT 

This research highlights on an important subject that has a magnificent place in 

humanity thought in general, and Islamic thought in specific. This subject is slave and 

its rescuing. It related to a group in society that their freedom has been taken, they 

become like good to be sold and bought. This article strives to declare Islamic view 

upon this issue.   
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 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

 

  :خلقه دمحم وعلى آله وصحبه وبعد على خير والسالمُ   والصالةُ هللالحمد  

ً  دراسة موضوع الرق من الدراسات المهمة نإف لها أهمية و ،سيما الفكر اإلسالمي وال  في الفكر اإلنساني عموما

-م اإلسالم هتُ اقد و .وأصبحوا سلعة تباع وتشترى ،منهم حريتهم ألنها متعلقة بشريحة إنسانية مهمة سلبت ؛كبيرة

ومن خالل هذا البحث نحاول بيان  .، وغير ذلك من الشبهاتها وأكدهادوأي –بأنه شرع هذه المسألة  -كدين وفكر

في ، ونجيب على السؤال األهم علقة بالرقيقبين أهم التشريعات واألحكام المتنو ،حقيقة موقف اإلسالم من الرق

هي التشريعات التي شرعها  وما ؟مسألة الرق ياإلسالم شريعتكيف عالج الهو: و ،م بهذا الموضوعتذهن كل مه

 .حيطت بهذا الموضوعأومعالجة السلبيات التي  الرقيق؟ ريرحتلاإلسالم 

 ، وكان هذا النظام معروفاً اإلنسانملك اإلنسان ألخيه ت :يعنيو ،قتصادياجتماعي اكل عام هو عرف الرق بشو 

د كل من عب، فقد كانت جميع األمم القديمة تمارس ظاهرة الرق وبأبشع صورها فتستأقدم العصور التأريخية منذ

اليهودية  :يانتيندستمر ذلك حتى بعد ظهور الا، وختطافواإل من أسرى الحروب وعمليات القرصنةيقع بيدها 

 . النصرانيةو

م مشروعه التدريجي دَّ ق، فاإلسالمبزوغ نور  معالجة تامة حتى ة مسألة الرقتمكن الديانات السابقة من معالجتولم 

صدار مجموعة من التشريعات التي تؤدي إلى تحرير الرق إى إلى محاربة الرق وعمل على تحريره والذي أدَّ 

حسم هذه  في ستلم الريادةاليؤكد للجميع بأن اإلسالم هو الدين األوحد الذي  ؛ومساواته بسائر أفراد المجتمع

وال طويل وال  ،وال أنثى وال ذكر ،عجمي وال عربي ، واليفرق بين أسود وأبيض للعالم بأنه ال نليعلو ؛المسألة

 . قصير إال بالتقوى

 وهللاَ تعالى أسأل أن ينفع به، إنه على كل شيء قدير.

 

 تعريف الرق لغة ومصطلحا: 1.1

(، الفيروز 032/ 01بن منظور ، لسان العرب )ا) الملك وهو العبوديةيعني شيء من  :ق بالكسر لغةالر   أوال:

يذكر أن سبب التسمية ، و : رق فالن أي صار عبداً يقالو .العبيد يق همقالر. و( 2/322، القاموس المحيط ) آبادي

 .(0/042) ،، كتاب المخصصبن سيدا، أبو الحسن عليا) يخضعون لهمقون ألسيادهم ويُرأن العبيد 

ً إالرق و ً  يجعلهُ  يعني حرمان اإلنسان من حريته وذلك :صطالحا أحمد شفيق، الرق في )لغيره من البشر  ملكا

 ريتهح الرقيق يعه أو تأجيره بحيث يفقدحتى يحل له بمطلقاً ، بحيث يتصرف به المالك تصرفا ( 2اإلسالم ، ص

 .(011، ص الترمانيني، عبد السالم، الرق ماضيه وحاضره) ستقالليتهاالتعبير عن و

ً عتمدت الر  إالتي سبقت اإلسالم هذا النظام و األنظمةقد مارست و ً سَ مُ  ق بشكل كبير وكان نظاما به ، وكان  لما

تنفيذ المشاريع التي تتبناها الدول نجاز األعمال الشاقة وإالبناء ومون بأعمال الزراعة ووم الذين يقه العبيد

 .( 21، ص  الغاللي ، إبراهيم هاشم ، ال رق في القرآن) المستعمرة

في  سيما الفي جزيرة العرب وفي العالم أجمع و ق منتشرة بشكل كبير جداً ولما ظهر اإلسالم كانت ظاهرة الر  

مكان اإلسالم أن يصدر قراراً بتحريم الرق إولم يكن ب .الدولة البيزنطينية المجاورةالفارسية و :تينمبراطورياال

لذلك المسلمين أحراراً ، ولمسلمين بيد العدو عبيداً ، وأسرى العدو بيد عند ذلك سيكون أسرى او  جانب واحد من

ً ق إجتماعياً وخطوات كبيرة جداً من أجل تحسين حالة الر   والمسلمين عتمد اإلسالما صدرت تشريعات و إقتصاديا

ً ، ن أجل معاملة الرق معاملة حسنة وعديدة م ً تحريرهم بأساليب وألسباب كثيرة كما سنوضحه تباعا بأن علما

سب األهواء وكانت توصية بهم حَ  رفُ تصَ يُ هم أسرى الدولة وليس أسرى ألفراد الحروب عتبر أسرى ااإلسالم 

ي تِيًما ِمْسِكينًا ُحب ِهِ  ع ل ى   الطَّع ام   ويُْطِعُمون  ﴿ الرفق بهمإطعامهم وليهم وإحسان الكريم باإلالقرآن  أ ِسيًرا و  سورة ) ﴾ و 

الحسنة في المعاملة معاملتهم هتمام باألسرى و( بحسن االكذلك كانت توجيهات النبي ). و( 8اإلنسان : اآلية ) 

بن هشام ، السيرة النبوية : ا :أنظر) لهةيقدمون قرابين لآلفيه أسرى الحروب يتعرضون للقتل والبيع و توقت كان

 .(  081: صالح الدين األيوبي ، اإلسالم والتمييز العنصري ، ص  062/ 0
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 حقوق الرقيق في اإلسالم. 1. 2

 سبحانه ياها هللاإ عتمد المسلمون في تعاملهم مع األرقاء على المكانة التي منحهما 

ا ﴿ياقولهب ل ْقن اُكمْ  إِنَّا النَّاسُ  أ يُّه  أُْنث ى   ذ ك ر   ِمنْ  خ  ع ْلن اُكمْ  و  ج  ق ب ائِل   ُشعُوبًا و  فُوا و  ُكمْ  إِنَّ  ِلت ع ار  م  ِ  ِعْند   أ ْكر   ﴾ أ تْق اُكمْ  اّللَّ

(02سورة الحجرات : اآلية ) )
 

أبو عبدهللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، الجامع ) هو التقوى فجعل المقياس

وهذا ما أكدته  .( 46، دمحم جابر الحيني ، دراسات إسالمية من القرآن الكريم  ، ص  06/332ألحكام القرآن  : 

خر بل أكد آأو أبيض وأسود ، ولم يميز بين إنسان و وأعجمي اإلسالم بين عربي الشريعة اإلسالمية ، إذ لم يفرق

ً مخلوقون من طينة واحدة ،  06/331القرطبي ، المصدر نفسه : ) ويرجعون إلى أصل واحد أن الناس جميعا

إلنسان من خالل نفخ الروح الواحدة في اكذلك أكد اإلسالم على حرية . (41الغاللي ، ال رق في القرآن ، ص 

وهي  ختلفون عن أسيادهم في الروحيفهم متساوون أمام هللا تعالى ، ومنهم األرقاء الذين ال . جميع بني البشر

نى مع وجب التعامل بالحسأالذي نظر من خالله لجميع بني البشر ، وجوهر اإلنسان ، وهذا هو معيار اإلسالم 

 .( 23بالل بن رباح  ، ص  –عباس محمود العقاد ، داعي السماء ) لهذا الجوهر وهو الروحكراماً إالجميع 

في الدولة اإلسالمية وقد حصل هذا فعالً عندما أعطى رجل من  عطاء الرقيق األمان للعدوإعتمد اوقد  

 ) : ( بذلك قالالخليفة عمر بن الخطاب )رقيق المسلمين األمان ألهل جندي في مدينة سابور ، وعندما سمع 

 ( 4/14أبو جعفر بن جرير الطبري ، تأريخ الرسل والملوك  : ) ذمتهم (    وذمته من المسلمين ن عبد المسلمينإ

األحرار ، ولقد أصبح قول  في أغلب األحيان من مكانة تقترب كبيرة للعبد في اإلسالم مكانة نبهذا نالحظ أ، و

 .( 0/62الشيباني، كتاب السير الكبير : ) ( قانوناً سار عليه المسلمون لسنين طوالعمر بن الخطاب )

وحث ، عت إلى عدم التفريق بينهم وبين أفراد أسرهم دالرقيق و معاملة كذلك أكدت الشريعة اإلسالمية على حسن

هللا بن مسعود أن الرسول ( على عدم التفريق بين أفراد األسرة الواحدة في السبي وجاء عن عبد الرسول دمحم )

ً كراهية أن يفرق بينهم أتى بالسبي أعطى أهل ا( ) كان إذدمحم ) بن ماجة  : ابن ماجة ، سنن ا) ( البيت جميعا

( ينهي المسلمين عن التفريق بين وكان الرسول )،  ( 314، ص مس الدين الذهبي ، كتاب الكبائر، ش 3/211

ن ي( غالمين أخو) لقد وهب لي رسول هللا ): ( أنه قال يب عن علي )بالسبي إذ يروي ميمون بن أبي ش

"ن فعل الغالما ما " : فبعت أحدهما فقال
 

المقصود في ما فعل الغالمان ؟ أي قلت : بعت أحدهما قال ) رده( و

، ولقد لعن  ( 2/180، الترمذي ، سنن الترمذي ) الجامع الصحيح (  :  3/216بن ماجة ، السنن : ا) كيف حالهما

 " لعن من يفرق بين الوالدة وولدها ، وبين األخ وأخيه ": ( ذلك التفريق وجاء عنه ) رسول هللا دمحم

ريم ، ص ، دمحم جابر الحيني ، دراسات إسالمية من القرآن الك 06/332القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن  : )

46.) 

تسمح لهم في أداء فرائض اإلسالم بكل حرية فقد منحوا  اكما أعطت الشريعة اإلسالمية للرقيق حقوق 

حج العبد مع أهله إلى بيت هللا الحرام  للحج ، فكان إذا ما الذهاباألوقات الكافية ألداء الصالة و عطواأالحرية و

ويؤكد ،  (2/311أبن قدامة ، المغني : ) يعتق كانت حجته كاملة وإذا تم عتقه فعليه الحج مرة أخرى نومات قبل أ

يما أتقولون وأفهموا ما أقول لكم  سمعوني ماإأيها الناس  " :( قال بن عباس )إ نكذلك قول اإلمام الشافعي أ

"فليحج  يموتن عتق قبل أن إحجه وقضى مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد 
 
الشافعي ، كتاب األم : )

 وتعدد الزوجات .  والطالق كما جعل اإلسالم للرقيق حق الزواج ،( 3/000

وإذا ما قورنت ، العبد  إن أحكام الرقيق في الشريعة اإلسالمية أحكام رحمة ومحبة وهي ترفع من مكانة 

واج منح حرية الز دالنواحي فإذا عرفنا أن اإلسالم قبأحكام الكثير من الديانات نشاهد أنها تتفوق عليها في جميع 

تزوج من أمة  ما ااسية جداً إذعاقب عليها الحر عقوبة قن األمم األخرى عدت ذلك من الكبائر التي يُ إللرقيق ف

، أي منع الحر من الزواج من  ( 22العاللي ، ال رق في القرآن ، ص ) حول أحياناً إلى مرتبة رقيقنه يُ بحيث أ

الزواج  ةم السابقة يعمدون إلى تعطيل عمليمن الزواج بالعبدة أو الحرة ، وكان في األقوا األمة ، كذلك يمنع العبد

 .يقاف ذكورة الرجل إ عند الرجال من العبيد عن طريق

أم ولده إذا  نفاق على أمته  نفاق على الرقيق فقد أكدت الشريعة اإلسالمية أن من واجب السيد اإلأما اإل 

الشافعي ) ن لم ينفعوهإينفق على رقيقه حتى و نخر وأنجبت ، كما وجب على السيد أآتزوجت بموافقته من رجل 

 .. ( 4/012، كتاب األم : 
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الخلفاء من بعده ( و، فقد كان الرسول دمحم ) هسيدفي منح الفيء بين العبد و وجدير بالذكر أن اإلسالم ساوى

سيده ، ساوى عند تقسيمه الفيء بين عبد و( وذكر أن الخليفة أبو بكر الصديق ) للرقيق أيضاً ،يقسمون الفيء 

ف درهم الآثالثة  ( قسم لثالثة مملوكين لبني غفار ممن شهدوا بدراً ) وفي رواية أخرى أن عمر بن الخطاب

الُمد : بالضم ) وم وهو يحمل المدنه أنه خرج في يلكل واحد منهم في السنة ، كما ساوى في الطعام أيضاً فروي ع

مكيال وهو رطالن أو رطل وثلث أو مليء كفي اإلنسان المعتدل إذا مألهما ومد يده بهما وبه سمي مداً وقد 

ً ، أنظر الفيروز أبادي ، القاموس المحيط :  القسط : هو مكيال )القسط و ( 0/222جربُت ذلك فوجدته صحيحا

يساوي نصف صاع كانت تحصل به الجزية العينية من زيت وعسل وخل ، أنظر : أحمد بن يحيى بن جابر 

ني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة إبيد وقال :  ( 301 – 204البالذي ، فتوح البلدان ، ص 

أبو عبيد بن القاسم بن سالم ، كتاب ) للرقيقوقسطي خل وقسطي زيت ، فقال رجل وللرقيق ؟ فقال عمر : نعم و

 . ( 360 – 2/311األموال: 

خراج إاإلسالمي ، فكان على الرقيق     تهم كان لها أثر إيجابي في المجتمعاسادإن هذه المساواة بين الرقيق و

( ) الرسول دمحم) أن ( : )بن عمر إ، وقد جاء عن  ( 646/ 3إبن قدامة ، المغني : ) صدقة الفطر كاألحرار

المملوك صاعاً من تمر وصاعاً من شعير قال : فعدل الناس إلى فرض صدقة الفطر على الذكر واألنثى والحر و

دفع عن عبده إذا لم حتى في هذه الحالة كان السيد ي، و( 1/42النسائي ، صحيح سنن النسائي  : )ر( ب   صاع نصف

إبن سالم ، ) من ماله لكي يوفره لتحرير نفسهن الشرع اإلسالمي منع الرقيق من أن يتصدق إ ، بليكن لديه مال

( 2/463األموال : 
 

إبن أنس ، ) " المكاتب حتى يعتقازكاة في مال العبد و ال ": ( ) الكريم ، إذ يقول الرسول

 (.2/0114، حميد بن زنجويه ، كتاب األموال:  103الموطأ: ص 

دخلوا في ود الشرعية وفرض اإلسالم العقوبات على العبيد إذا تجاوزوا الحد ،العبيد بأسيادهم ةومن ضمن مساوا

قسموا إلى نإختلفوا في موضوع قتل الحر للعبد فافقهاء المسلمين في موضوع الدية والبغي وقد عرض جموع 

قسم يقول يقتل و الليث بن سعدالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك و قسمين قسم يقول ال يقتل الحر بالعبد وهذا قول

أبن رشد القرطبي ، ) حتج بشيء من الشرع اإلسالمياو حنيفة وأصحابه ، وكل قسم منهم الحر بالعبد وهو قول أب

) إذا قتل الحر : مام الشافعي يقول . فاإل( 3/414، وللمزيد أنظر : إبن قدامة ، المغني :  3/422بداية المجتهد : 

، وكانت حجة  ( 3/31الشافعي ، كتاب األم : ) درهم أو الف دينار ( ألفمائة وإن كانت  القيمته كام فعليه العبد

 ه من المسلمينهمس ومحا ( ونفاه سنةالنبي دمحم ) قتل عبده عمداً فجلده لحر بالعبد أن رجالً اال يقتل  من يقول

 .( 3/062القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن : )

من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ،   : (بالعبد فهو حديث رسول هللا ) أما حجة من يقول يقتل الحر

 0/082، سليمان بن األشعث أبو داوود ، سنن أبي داوود:  2/888أبن ماجة ، السنن : )  ومن أخصاه أخصيناه

رتكاب العبد جريمة إ، وفي حالة  ( 3/066القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن : ) ، أما قتل العبد بالحر فمتفق عليه(

ا نِْصفُ  ف ع ل ْيِهنَّ  بِف اِحش ة   أ ت ْين   ف ِإنْ  أُْحِصنَّ  ف ِإذ ا ﴿: متثاالً لقوله تعالى إنه يعاقب بنصف عقوبة الحر إالزنا ف م 

ن اتِ  ع ل ى   .( 31سورة النساء : اآلية ) )  ﴾ اْلع ذ ابِ  ِمن   اْلُمْحص 

 

 اإلسالممعاملة الرقيق في 1. 3

ً ترفع مكانتهم  عرض اإلسالم أخالقياته الواضحة واإليجابية في معاملة الرقيق ، فالقرآن الكريم جعل لهم حقوقا

ال تليق  بأنها نه لم يستعمل كلمة العبد وعدهاأعليه التسمية ، إذ  إلى مستوى األحرار ، فكان في بداية ما أكد

، وأنظر : العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة:  121أنس ، الموطأ : ص  إبن)ستبدلها بكلمة غالم ابالبشر و

ا ﴿:تى إشارة للعبد كما في قوله تعالىستخدام النص القرآني كلمة فا، كما ( 3/024 ا ف ل مَّ ز  او  ن ا  آتِن ا ِلف ت اهُ  ق ال   ج  غ د اء 

بًا س ف ِرن ا ِمنْ  ل ِقين ا ل ق دْ  ذ ا ن ص  من البشر األحرار  ، ألن العبد هو إنسان كغيره(  63سورة الكهف : اآلية ) ) ﴾ ه  

 .هذا المصطلح لإلشارة إلى الرقيق ستعملالهذا فيجب تقديره ومعاملته معاملة حسنة و

عدم إهانتهم أو تحقيرهم وفتح لهم باب تحريرهم وساعدهم حترام الرقيق وا( على الرسول ) وقد أكد 

، حسن إبراهيم حسن ، النظم  2/084الطبري ، تأريخ الرسل والملوك : ) المناصبللوصول إلى أسمى 

، ومن المؤكد أنهم لم يقوموا بقتل أو تعذيب أي من رقيقهم فقد كان الرقيق منذ  ( 262-263اإلسالمية ، ص 

               في  لساداتهم خواناإثر األحيان إلى إسالمهم ليصبحوا في أكتنتهي رهم يعيشون عيشة كريمة يوصولهم وحتى تحر

 . (333دريد عبد القادر نوري : تأريخ اإلسالم في أفريقيا ، ص) الدين
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على حريته وتزوجوا أن حصل الكثير منهم  لقد كان من نتائج المعاملة الحسنة التي حظي بها الرقيق من المسلمين

ضارة أوروبا في أفريقيا حضارة اإلسالم وح نعيم قداح ،) الدالئل على ذلك كثيرة في المجتمع، واوأنشأوا أسرً 

 . ( 306، ص الغربية

ً لكي  تي يخطوهادخول العبد في اإلسالم كانت الخطوة األولى ال إنو ختالف منازلهم إعلى  للمسلمين يصبح أخا

ا ﴿   : لقوله تعالى متثاالً إة وفالمؤمنون أخ ة   اْلُمْؤِمنُون   إِنَّم  ﴾ إِْخو 
 
، وعد القرآن (  01سورة الحجرات : اآلية ) ) 

ً بمنزلة واحدة أالكريم  وردت في القرآن الكريم تأكيدات أن الناس )له  مام هللا تعالى فهم جميعاً عبيدالبشر جميعا

( وكذلك سورة النساء : اآلية )  330(،)  086(،)  028جميعاً عبيد هلل تعالى ، أنظر : سورة البقرة : اآليات ) 

كرام إ، ومن شدة  ( وغيرها كثير ( 61( وسورة الكهف : اآلية )  083( وسورة آل عمران : اآلية )  023

ثنا عن دن التأريخ اإلسالمي يحإالمسلمين لرقيقهم وحسن معاملتهم وتأكيد القرآن الكريم على رفض العنصرية ف

الولي : ويعرف لغة ) يدة هي المواليبقوا معهم بتسمية جدلكنهم رفضوا مفارقتهم ووسيادهم رقيق كثر حررهم أ

 . . (01/411بأنه الرب أو المالك ، أنظر : أبن منظور ، لسان العرب : 

ليها دين من األديان أو أمة من األمم وحتى إن معاملة المسلمين للرقيق معاملة لم يسبقه إ :ويمكن القول 

جسماني ال يتصل بالعقل كما في بقية األديان فاإلسالم ترك للرقيق  سترقاقإحالة حصوله فهو  سترقاق فياإل

تباع معتقده بل دعا اإلسالم إلى ترغيب الرقيق بالدين اإلسالمي إجبار عبده على إحرية التفكير وال يجوز للسيد 

 طوعاً دون إكراه . 

أسوة بأفرادها ، فكان الرقيق وقد شكل الرقيق ركناً أساسياً من أركان األسرة المسلمة ، ومنحوا حقوقاً  

 يدهيدفعه إلى ذلك حسن المعاملة من قبل سيسهرون على راحة أفرادها وم بتسيير أمور األسر المسلمة ويقو

 طلبهمسك الرقيق بسادتهم بعد التحرير و، والتي كان من نتائجها تم ( 2/321ينظر : شلبي ، مقارنة األديان : )

، أحمد  0/83الشيباني ، السير الكبير : ) الملبس وغيرها من األمورو الشرابللوالء بسبب المساواة بالطعام و

مكانتهم ، إذ ذكر  ، التي تعظم من شأن األرقاء الذين رفع اإلسالم ( 3/111عطية هللا ، القاموس اإلسالمي : 

أمي  رُ بِ هللا والحج وال الجهاد في سبيل بيده لو نفسي  الذيللعبد المملوك الصالح أجران و “ : (الرسول دمحم )

  ”ألحببت أن أموت وأنا مملوك
 
 .( 3/84البخاري ، صحيح البخاري : )

ثل المنهج لحياة كريمة لألرقاء الناظر إلى األحاديث النبوية الشريفة ومنها الحديث السابق يرى أنها تمو 

إذا أتى أحدكم "  : ( يقول) يحدد معاملة أسيادهم لهم فعند الحديث على المساواة في المأكل نجد رسول هللاو

البخاري ، ) " عالجهو لقمة أو لقمتين فأنه حره وأين ن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتإبطعامه ف هخادم

 .( 3/81صحيح البخاري : 

وعليه حلة  ( شوهدذر الغفاري ) اأب نأإن المساواة في الطعام رافقها مساواة في الملبس فيروي  

ه  أعيرته بأم " :( فقال لي النبي ) إن رجالً شكاني إلى النبي ): حلة ، وعندما سئل عن ذلك فقال ه على غالمو

ليلبسه مما وخوانكم خولكم جعلهم هللا تحت ايديكم فمن كان أخوه تحت يده فيلطعمه مما يأكل إن إ " : ثم قال "

"م هعينوأف ن كلفتموهم ما يغلبهمإيلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم ف
 
 . (3/82البخاري ، صحيح البخاري : ) 

ولقد شملت المعاملة الحسنة لألرقاء من المسلمين العفو عن األخطاء التي يرتكبها هؤالء الرقيق ، فيذكر  

( وقال يا رسول هللا كم نعفو عن الخادم فصمت ثم جاء رجل إلى رسول هللا )) قال : ( )أن عبد هللا بن عمر 

" سبعين مرة أعف عنه كل يوم " : قال
  

، وبذلك فقد عد الدين اإلسالمي ( 3/82البخاري ، صحيح البخاري : )

من قذف مملوكه وهو بريء مما  ": ( إلى ذلك بقوله تهام الرقيق بالتهم الباطلة ذنباً كبيراً إذ يشير الرسول )إ

" قال جلد يوم القيامة إال أن يكون كما قال
 
مسلم ، صحيح مسلم : ،  4/081البخاري ، المصدر نفسه : )

00/020) . 

ان يتأكد ك( وصلت إلى حد أن الخليفة عمر بن الخطاب ) وكانت رعاية المسلمين ألحوال األرقاء قد 

ابعتهم فضالً عن متبالسؤال عن األرقاء والتي تأتيه من أي بلد من بلدان الخالفة من قيام أميرهم  من الوفود

 . ( 4/336الطبري ، تأريخ الرسل والملوك : ) يرعاهم فيقوم بعزلهال   إذا تأكد من أنهأعماله األخرى و

ستمرت في إ، (ستمرت المعاملة الحسنة التي كان المسلمون يعاملون بها رقيقهم في عهد الرسول )او 

منطقة  –( عندما يخرج كل يوم سبت إلى العوالي عهد خلفائه من بعده ، فكان الخليفة عمر بن الخطاب )

،  826إبن أنس ، الموطأ : ص ) يساعدهمويضع عن الرقيق العاملين فيها و –طرف المدينة المنورة زراعية في 

ً أنه أثناء دعوة صفوان  ى، كما يرو ( 3/016حياء علوم الدين:إأبو حامد دمحم الغزالي ،  بن أمية له اعنه أيضا

ما  ): سادتهم يأكلون فغضب وقال واقفون والرقيق شاهد  –عندما كان في مكة ألداء فريضة الحج  –على الطعام 
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جمال الدين أبو الفرح ) واحدة لقوم يستأثرون على خدامهم ( وأمر بعد ذلك الرقيق أن يأكلوا مع سادتهم في جفان

 . ( 10بن الجوزي ، تأريخ عمر بن الخطاب ، ص 

ثة الث ":  الحديث النبوي الشريفتزويجهم ما جاء في الرقيق وتعليمهم و ومن جملة ما شجع على حسن معاملة

من بمحمد ، والعبد المملوك إذا أدى حق هللا وحق مواليه ، آمن بنبيه وآلهم أجران ، رجل من أهل الكتاب 

"علمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران و دبها فأحسن تأديبهاأورجل كانت عنده أمة ف
 
 

عندما نعرض األمثلة التي تؤكد حسن و. (  3/082مسلم ، صحيح مسلم : :  0/31البخاري ، صحيح البخاري : )

( عند دخوله معاملة الرقيق في اإلسالم نجدها كثيرة ال تحصى ومنها ما جاء عن الخليفة عمر بن الخطاب )

ينزل عنها ليركب الغالم ساعة ثم يترك الدابة ساعة إلى بيت المقدس هو وغالمه إذ كان يركب دابته ساعة و

خوفاً من أن يراه وللخليفة حتراماً إفرفض الغالم الركوب لتستريح وعندما وصل بيت المقدس جاءت نوبة الغالم 

ً المقدس وهو يمشي على قدميه و الخليفة أصر على ركوب الغالم فدخل إلى بيت نالناس ولك أبو دمحم ) الغالم راكبا

، وفي رواية أخرى نشاهد عظمة تعاليم  ( 302، وافي ، حقوق اإلنسان ، ص  0/314بن أعثم ، الفتوح:  أحمد

عن مبلغ هذا  سئل اإلسالم تجاه الرقيق فقد قيل لألحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم فقال من قيس بن عاصم عندما

السفود : حديدة ذات شعب معقفة يشوي بها اللحم ) الحلم قال أنه كان لقيس خادمة فاسقطت على أبنه سفود

السفود : حديدة ذات شعب معقفة ) شواء فعقره ( 2/208وجمعها سفاقيد ، أنظر : إبن منظور ، لسان العرب : 

ندهشت الخادمة لذلك إ، فمات ف ( 2/208يشوي بها اللحم وجمعها سفاقيد ، أنظر : إبن منظور ، لسان العرب : 

الغزالي ، أحياء علوم الدين : ) لك قال لن يهدىء روعها إال العتق فقال لها أذهبي أنت حرةعندما رأى قيس ذو

3/016 ). 

دمحم عبد هللا النقيرة ، إنتشار ) بعد الحدودألنسانية إلقد كانت العالقة الحسنة بين المسلمين ورقيقهم  

ياه إفهذا أحد المسلمين يعتق عبده الوحيد الذي أعطاه  (031اإلسالم في شرقي أفريقيا ومناهضة الغرب له ، ص

لرسول هللا  األمر تركختر أحدهما فرفض الرجل واقال له ( من السبي فعرض عليه عبدين والرسول دمحم )

فأختاره وأعتقه حال الحصول عليه لوجه هللا  "ختر هذا فأني رأيته يصليا " : ختار له أقربهما إلى هللا بقولهاف

المالحظ من و،  ( 20 – 21الترمذي ، الشمائل المحمدية ، ص ) ( لهكرد جميل على مدح الرسول )تعالى 

 خالل هذه الروايه مدى تمسك المسلمين بطاعة هللا ورسوله في المعاملة الحسنة للرقيق . 

رات ديو) وقد شهد أعداء اإلسالم بحسن تلك المعاملة سواء في المشرق أو المغرب اإلسالمي إذ كتب  

ً الرقيق وأحوالهم في الدولة اإلسالمية ب( بربوسا  بس سيده لكون السيد يلأنه ال يمكن التفريق بين العبد وواصفا

نقالً عن بازل دافدسن ، أفريقيا تحت أضواء جديدة  ، ) يتيح له تقليده في كل شيءرقيقه مالبس مشابهة لمالبسه و

يختلف عن الرق عند النصارى وإن حال األرقاء في  المسلمينخر أن الرق عند آيؤكد كاتب أوروبي و،  ( 02ص

بل أن الرقيق  السيد من أسرةأ الشرق أفضل من حال الخدم في أوروبا ، ألن الرقيق في الشرق هم جزء ال يتجز

، وكانت  ( 226غوستاف لوبون ، حضارة العرب  ، ص ) واج من بنات ساداتهم بعد التحريريستطيعون الز

معاملة المسلمين الحسنة لرقيقهم من مصادر الدعوة إلى اإلسالم ففي بعض األماكن يعود العبد بعد تحريره إلى 

، حسن ، النظم اإلسالمية ،  032النقيرة ،إنتشار اإلسالم في شرقي أفريقيا ، ص ) إلسالم بينهمتعاليم الينشر أهله 

 ( 261ص 
.
  

فضلهم في كثير من األحيان على السادة أنفسهم ومن أمثلة انة الرقيق ولدين اإلسالمي من مكوقد رفع ا 

( بعد ( كان يتمتع بمكانة كبيرة لدى المسلمين فقد وصفه عمر بن الخطاب )ذلك الحبشي مؤذن الرسول )

أبو عثمان بن عمرو بن بحر البصري )أعتق سيدنا ، وهو ثلث اإلسالم ( سيدنا و ) إن أبا بكر: عتقه بقوله 

، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا ، حلية  2/066: 0، إبن سعد ، الطبقات ، ق 0/081الجاحظ ، رسائل الجاحظ  : 

 ( 0/341، إبن األثير ، اسد الغابة :  0/042األولياء وطبقات األصفياء  : 

( قد جعل المدينة المنورة تحت سول )كما أن الرقيق في اإلسالم وصلوا إلى مناصب عالية فكان الر 

عمر بن ش الذي كان فيه أبو بكر الصديق وحكم بالل الحبشي ، وولي أسامة بن زيد وهو أحد مواليه قيادة الجي

بعد تحرره يصبح ليس له من العبودية إال األسم و ، فنالحظ من هذه الصورة أن العبد في اإلسالم()الخطاب 

، إبن األثير ، أسد الغابة  2/084الطبري ، تأريخ الرسل والملوك : )جذرياً إتصاالً شخصاً حراً متصالً بالمتجمع 

،  ( 84األيوبي ، اإلسالم والتمييز العنصري ، ص  0/41، العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة :  0/80: 

ً أو بعد( يكرم الرقيق سواءاً ك) وكان الرسول السالم المولى تحررهم ، فقد حمل عليه الصالة و انوا رقيقا
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، إبن األثير ، أسد الغابة :  0/080الجاحظ ، رسائل الجاحظ : ) ستشهاده حتى دفنه بيديه الكريمتينإجليبيب بعد 

  . ( 0/411، العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة ،  0/248

 نصت األحرار بهذا ، وعندما كاوأموضوع معاملة األرقاء بالحسنى ووقد دقق الخلفاء المسلمين في  

عتداء بالكالم ن كان اإلإعتداء عليهم من قبل أسيادهم أو من غيرهم فأن األمر يصل حد العقوبة حتى ويتم اإل

 إلساءتهمهـ ( أمر بجلد بعض العامة  381 -هـ  321، إذ تذكر المصادر أن المعتضد باهلل العباسي ) فحسب

الطبري ، ) اط ألجل إساءة معاملة عبيدهميبالسداً من العامة عد هللاب المتعضدية فالخلب قد ضرللرقيق بالكالم و

، أبو الحسن علي بن الحسن بن علي السعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر:  01/12تأريخ الرسل والملوك : 

4/020 )
  . 

 

أبواب تحرير الرق في اإلسالم1. 4
 

ت شروط تحرير الرقيق قبل من العبودية ، فبعد أن كاناألبواب على مصراعيها لتخليص األرقاء لقد فتح اإلسالم 

قى إلى األبد تحت نير العبودية على العبد أن يب إذ اإلسالم صعبة جداً وال يتم التحرير إال في حاالت نادرة

وافي ، حقوق ) يعتق عبده نلإلسالم تحرم على السيد أاألديان السابقة ل وكانت القوانين في األمم وغالتساإلو

 .  .( 312اإلنسان ، ص 

م الرق حالة طارئة أما في الشريعة اإلسالمية فالعتق أصبح قاعدة للتعامل مع الرقيق ، فقد عد اإلسال 

التحرير في الشريعة اإلسالمية هو جعل الرقبة خالصة هلل تعالى ، أنظر : أبو بكر ) التخلص منهايجب تجاوزها و

، حسن إبراهيم حسن ، النظم ، ص  3/431، الشربيني ، مغني المحتاج :  0/61دمحم السرخسي ، المبسوط  : 

داً تأتي من ها بأسلوب أو طريقة سهلة جطرق التحرير متعددة بل بدأوسائل و   لهذا جعل اإلسالم، و ( 262

 ذلك السيد يقصد أكان فهو كذلك سواءً  أنت حر   ال لعبدهنطق السيد كلمة العتق وق خالل نطق السيد كلمة العتق فإذا

 . (.  0/21الشيباني ، السير الكبير : ) أم ال

البخاري ) ( في هذا الخصوص ، فقد كان يدعو الناس إلى القيام بالعتقبالرسول ) قتدى المسلمونالقد  

، وكان عليه الصالة والسالم يقوم بشراء الرقيق  ( 01/010، مسلم ، صحيح مسلم :   3/21، صحيح البخاري : 

( المثل األعلى في ) ثم يعتقهم أو يقوم بمساعدة األرقاء المملوكين لغيره في أن يشتروا حريتهم و بهذا ضرب

ً وأصبح عمله قاعدة لهم ، الطبري ، تأريخ الرسل  0/081:  3سعد ، الطبقات ، ق إبن) نظر المسلمين جميعا

متعددة ، فقد ( لألرقاء هو وصحابته الكرام كثيرة والدالئل على عتق الرسول )، و ( 020 – 2/021والملوك : 

أعتق العباس بن عبد المطلب سبعين رقبة ، وأعتقت عائشة زوجة والسالم ثالثاً وستين رقبة و أعتق عليه الصالة

أبو نعيم ، ) ألف رقبة( هللا عنهما  رضي)  وم واحد ، وأعتق عبد هللا بن عمر( أربعين رقبة في يالرسول )

 .  ( 311 – 0/314حلية األولياء : 

لتحرير من في يدهم من  ( على عتق العبيد األثر الكبير على الصحابة الكرام ) وكان لتشجيع الرسول 

 عضو منه اً مسلماً إستنقذ هللا بكل عضو منهءمرإأيما رجل أعتق   :( )  جميعاً لقول الرسول األرقاء وإمتثلوا

  ( وكان عنده عبد إشتراه بعشرة اآلف درهممن النار ، وذكر أن سعيد بن مرجانة إنطلق إلى علي بن الحسين )

وائل يتسابقون ألوكان المسلمون ا، (01/010، صحيح مسلم :  3/21البخاري ، صحيح البخاري : )  فأعتقه 

ً يقدم يا كثيرة منهم فديتهم من النار ومنها أنه كان كفارة من الذنوب وبالعتق ألنه يقدم لهم مزا كان العتق أيضا

عباس محمود العقاد ، موسوعة العقاد ) الوطأ في نهار شهر رمضانالخطأ وكذلك للحنث باليمين وكفارة للقتل 

  -هي :طرائق تحرير الرقيق في اإلسالم و. ويمكن اإلشارة تباعاً ألهم  .( 1/312( : 0124اإلسالمية ) بيروت : 

 العتق لوجه هللا تعالى  -أوالً :

ً ، حيث كان المسلمون األوائل يتصدقون  هأكثرهذا الباب من أهم أبواب العتق و كانوقد   إستخداما

في بداية قيام الدولة ( )ل على ذلك ما قام به أبو بكر الصديق ثابأموالهم هلل تعالى بعتق رقبة مسلمة ، وخير م

إبن سعد ، الطبقات ) وقام بعتقهم اإلسالمية حيث أعتق كل الرقيق الذي كان يملكه ثم قام بشراء العديد من الرقيق

 ، وكان الوالي موسى بن نصير يخصص ( 081، أبو األعلى المودودي ، تفسير سورة النور  ، ص  4/323: 

جزء من ميزانية إمارته لكي يفتدي به األسرى الذين يظن فيهم خيراً فيقوم بإعتقاهم ليكونوا خير دعاة لإلسالم 

حسن إبراهيم حسن ، إنتشار اإلسالم والعروبة في ما يلي ) وربما يصل العديد منهم إلى مناصب هامة في الجيش

 . (4الصحراء الكبرى ، ص
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بواب أمام األرقاء ، وفي الوقت األلقد تميز اإلسالم عن غيره من األديان السماوية بأن فتح الكثير من  

( قبل توليه الخالفة كان عمر بن عبد العزيز ) تشير الروايات إلى أننفسه حبب العتق في نفوس سادتهم و

 ً  كسأله الغالم هل أستعجل موالك علي بينما هو هائم في ضربهأسود له بسبب تجني الغالم عليه ويؤدب غالما

قال عمر بن عبد العزيز إلى الغالم و لم تستعجل علي العقاب ؟ فنظر قترفته قال ال ، فقال الغالم إذاً إ بالعقاب لذن

 . .( 2/082المسعودي ، مروج الذهب : ) ذهب فانت حر لوجه هللا تعالىإله : 

من أغلى وأثمن الرقاب فقد  يجب أن يكون الرقيق عتقأن وقد أشارت األحاديث النبوية الشريفة إلى  

عن أي األعمال أفضل ؟ إيمان باهلل وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب  : ( قوله ورد عن الرسول الكريم )

، مسلم ، صحيح مسلم :  3/21البخاري ، صحيح البخاري : ) وأنفسها عند أهلها  أفضل ؟ قال أغالها ثمناً 

3/22 ) . 

 ثانياً : تحرير الرقيق بسبب أدعائه بأنه حر 

من  لقد أوجب اإلسالم بأن كة الحسنة واإليمان باهلل تعالى وتعامل اإلسالم مع الناس على أساس الني 

غير صحيح فعليه وزره ، وفي هذا المجال أجمع األئمة  أدعى حريته وكان صادقاً بالغاً فهو حر ، وإن كان إدعائه

أقسم عليه م عبد له ولكن الغالم أنكر ذلك وأنه في حالة وجود غالم بالغ عاقل في يد رجل وأدعى الرجل أن الغال

إبن أنس ، المدونة : ) ن الغالم حر ، ونجد من خالل هذا القول أن اإلسالم جعل حرية اإلنسان فوق كل شيءإف

 . ( 21، جاويش ، اإلسالم دين الفطرة ، ص 2/21

لقيطاً لتقطا أهناك من الشواهد واألمثلة على ذلك كثير ، فإذا كان هناك رجالن أحدهما مسلم واآلخر كافر وو 

إذا تم الحكم  ألنه ن اللقيط للكافر حتى يضمن اإلسالم حريتهإبنه ، فإدعى الكافرأنه إدعى المسلم بأنه عبده وإف

 2/023السرخسي ، المبسوط : ) هذا دليل آخر على دفاع اإلسالم عن الحريةبداً وف يصبح اللقيط عللمسلم فسو

 .  ( 261، حسن ، النظم اإلسالمية ، ص  022 –

م ( شاهد آخر على عد مدعي الحرية  822 -هـ  308م/800-هـ 016وكان في زمن الخليفة العباسي المأمون )

دعى هذا الملك أنهم من إحراً ، إذ أرسل ملك النوبة رسله إلى المأمون ليقصوا عليه ما فعله بعض الناس ، فقد 

ة وكان هؤالء القوم قد باعوا هذه األراضي رقيقه ، فقد كانوا يزرعون أراضي في أسوان متداخلة في أرض النوب

الرقيق العاملين عليها ، وبعد أن تملكهم تملك الملك يقول أنهم ال أمالك لهم و لمن جاورهم من أهل أسوان فأرسل

قرارهم بالعبودية مضى البيع لهم ولم يستطع إنظر حاكم أسوان في القضية بعد تكليف المأمون له وبسبب عدم 

المسعودي ، مروج الذهب : ) دعاء لم تثبت عليهم العبودية وكانت كافية لتحريرهمعادتها وبهذا اإلستإملك النوبة 

0/442 )  . 

 : تحرير أم الولد ثالثاً 

لقد جعلت الشريعة اإلسالمية عتق الرقبة منهجاً لها ليخلو المجتمع من األرقاء فأقرت أن األمة التي تنجب ولداً 

إبن رشد ) تملكها هذا السيد أن فهي حرة بموت سيدها بشرط أن يكون حملها بعدكان نوعه من سيدها مهما 

، وكذلك أن يقر السيد  ( 116-111، أبو بكر الجزائري ، منهاج المسلم ، ص 3/438القرطبي ، بداية المجتهد : 

أحمد شفيق ، الرق في اإلسالم ، ) دعائهاإليثبت صحة  هلحاقه نسب هؤالء األوالد بنسبإفتراشه لها وإبأوالدها بعد 

 .( 10ص 

( تحرير أم الولد عندما حرر سريته مارية بعد أن ولدت له ولده إبراهيم إذ قال وقد أكد الرسول دمحم ) 

فروي أن الخليفة عمر بن تباع وال توهب  كما أكد اإلسالم أن أم الولد ال  أعتقها ولدها : ( الرسول دمحم )

ؤكم بدمائهن ولحومكم اختلطت دمإ) أفبعد أن : نوا يريدون أن يبيعوا أمهات أوالدهم اك لمن ( قالالخطاب )

، وجاءت  ( 311، وافي ، حقوق اإلنسان ، ص  2/041السرخسي ، المبسوط : ) ( بلحومهن تريدون بيعهن

تأكيدات الشريعة اإلسالمية أن أم الولد تصبح حرة بموت سيدها حتى في حالة وجود ديون كثيرة عليه فال يحق 

السرخسي ، المصدر نفسه ، أحمد شفيق ، الرق في ) عالقة لها بديون سيدها الولورثته بيعها بل يجب تحررها 

 . ( 10اإلسالم ، ص 

 الطبيعية  رابعاً : تحرير الرقيق في الظواهر

ماكن ، وحتى في حصول الظواهر األن تحرير الرقيق في كل األوقات وبأ( يؤكد الرسول دمحم ) 

( بالعتاقة في كسوف أمر النبي )) ا ( قالت : مالطبيعية ، ففي رواية أسماء بنت أبي بكر ) رضي هللا عنه
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البخاري ، صحيح البخاري ) الخسوف بالعتاقة (كنا نؤمر عند  ) : ، كما أكدت ذلك عند الخسوف بقولها( الشمس 

 :3/21 ) . 

 صلة الرحم : بسبب خامساً : تحرير الرقيق

رغب  العبد في هذه الحالة حراً سواء دُ ع  ي أكدت تعاليم اإلسالم أن الرقيق إذا كان ذا رحم فهو حر من ساعته ، إذ  

يقع في الرق عند قريبه عن طريق الشراء أو  أنسيده في عتقه أم لم يرغب ، فقد كان يصادف في بعض األحيان 

 إبن) حراً دون العودة إلى مالكه يصبح هذا الرقيق رث أو غيره من أبواب الرق السابقة لإلسالم ففي هذه الحالةاإل

، دمحم علي الحسن ، العالقات الدولية في القرآن  2/61، السرخسي ، المبسوط :  10 -11/ 2أنس ، المدونة : 

إبن ماجة ، )   من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر  : ( ذلك بقوله، وقد أكد الرسول ) ( 316والسنة  ، ص 

 .(3/842السنن : 

 سادساً : تحرير الرقيق كفارة القتل الخطأ : 

ً لحصول شخص   لقد جعل الدين اإلسالمي الحنيف حالة فقدان الشخص حياته بسبب القتل الخطأ سببا

آخر من الرقيق على حريته بعد أن يتم عتقه من قبل القاتل ككفارة لجريمة القتل الخطأ ، وأن هذا التحرير لم يكن 

أحمد عابدين ، حقوق اإلنسان وواجباته  حسن) الغرض منه العقاب حسب بل هو وسيلة لتحقيق العدالة األجتماعية

 .( 62، السنة الثالثة ،  ص 31بحث منشور في مجلة : دعوة الحق ، العدد  –في القرآن 

القتل الخطأ فأشار اليها  نتيجة منطقياً ومنها مسألة تحرير الرقيق لقد وضع القرآن الكريم لكل مسألة حالً         

ا  ﴿:  بقولهتعالى في كتابه الكريم ه وسبحان م  و 

أً  إاِلَّ  ُمْؤِمنًا ي ْقتُل   أ نْ  ِلُمْؤِمن   ك ان   ط  نْ  خ  م  أً  ُمْؤِمنًا ق ت ل   و  ط  ق ب ة   ف ت ْحِريرُ  خ  ِدي ة   ُمْؤِمن ة   ر  ة   و   إِالَّ  أ ْهِلهِ  إِل ى   ُمس لَّم 

دَّقُوا  أ نْ  دُو    ق ْوم   ِمنْ  ك ان   ف ِإنْ ي صَّ ُهو  ل ُكمْ  ع  ق ب ة   ف ت ْحِريرُ  ُمْؤِمن   و  إِنْ  ُمْؤِمن ة   ر  ك ان   و 

ة   ف ِدي ة   ِميث اق   ب ْين ُكْم  وب ْين ُهمْ  ق ْوم   ِمنْ  ت ْحِريرُ  أ ْهِلهِ  إِل ى   ُمس لَّم  ق ب ة   و  ْن  ۖ   ُمْؤِمن ة        ر  ف م 

ْينِ  ف ِصي امُ  ي ِجدْ  ل مْ   . (  13سورة النساء : اآلية ) ) ﴾ ُمت ت ابِع ْينِ  ش ْهر 

لقد جاءت هذه اآلية الكريمة لتبين مدى تأكيد اإلسالم على تحرير الرقيق ، فأختار القرآن الكريم كفارة  

ذلك فعليه صيام شهرين متتابعين وذلك كي يشعر بمدى رقبة ، أما إذا لم يتمكن القاتل من  تحرير القتل الخطأ

 من صيام شهرين متتابعينعليهم ون هالبعض من مرتكبي هذا الذنب إلى عتق الرقيق ألنه أ تجهإبهذا عظم ذنبه و

 . ( 18دمحم جابر الحيني ، دراسات إسالمية ، ص )

ً و  واسعاً لتحرير الرقيق من جهة  على هذا األساس نالحظ أن تحرير الرقيق بسبب القتل الخطأ يعد بابا

ً في الوقت نفسه يعد قانو  للحد من الجريمة وإن كانت غير متعمدة من جهة أخرى .  ياً إصالح ونا

 كفارة الوطأ أثناء الصيام  تحرير الرقيقسابعاً : 

ألمرأته في نهار  مثلما جعل هللا سبحانه كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة كذلك جعل وطأ الرجل 

و أن فعليه صيام شهرين متتابعين أن لم يتمكن من ذلك إرمضان يوجب عليه تحرير رقبة مؤمنة من الرق ، ف

ثة أحمد بن حنبل فأنه يقول بالخيار في األمور الثال اإلمامعدا  جماع الفقهاء ماإهذا هو يقوم باطعام ستين مسكيناً و

-2/041: السرخسي ، المبسوط : 2/61إبن قدامة ، المغني : ) فأما أن يعتق أو يصوم أو يطعم فأيها أصاب ففيه

، ومع هذا فأي الرأيين نأخذ فكالهما يؤديان الغرض ذاته ،  .(442 – 0/443، مغني المحتاج : ، الشربيني  040

فطار عمداً ن رشد القرطبي إلى أن عدداً من الفقهاء فتحوا باب العتق من خالل هذه اآلية إذ قالوا إن اإلإبويضيف 

ً كفارته العتقبالطعام و ، وهذا دليل على عظمة  ( 0/201رشد القرطبي ، بداية المجتهد :  إبن) الشراب أيضا

 العتق في اإلسالم . 

 ثامناً : تحرير الرقيق كفارة الحنث في اليمين 

يتالعبون باإليمان بعقاب شديد ،  ثماً كبيراً على صاحبه ، وأن هللا سيحانه وتعالى حذرالذينإيشكل الحنث باليمين 

 ﴿:  الذنب بقوله تعالى وتعالى كفارة لهذا           ولكن في الوقت نفسه جعل سبحانه

اِخذُُكمُ  ال   ُ  يُؤ  انُِكمْ  فِي بِاللَّْغوِ  اّللَّ ِكنْ  أ ْيم 
ل   اِخذُُكمْ  و  ا يُؤ  ان   ع قَّْدتُمُ  بِم  تُهُ  ۖ   اأْل ْيم  فَّار  ةِ  إِْطع امُ  ف ك  س اِكين   ع ش ر  م   أ ْوس طِ  ِمنْ  م 

تُُهمْ  أ وْ  أ ْهِليُكمْ  تُْطِعُمون   ا ق ب ة   ت ْحِريرُ أ وْ  ِكْسو  ﴾ ر 
 
. ومن خالل هذه اآلية نالحظ أنه (( 81سورة المائدة : اآلية ) )

الناحية حداها تحرير رقبة ، وهذه دليل آخر على عظم هذا العمل ليس من إأنواع من الكفارات ثالثة هناك 

 . ( 0/431إبن رشد القرطبي ، بداية المجتهد : ) اإلنسانية حسب بل كفارة لمحو الذنوب التي يرتكبها اإلنسان

 

 



 
 

 
40 

 

 

 تاسعاً : تحرير الرقيق كفارة لقسم الظهار 

أشار هللا يعد هذا التحرير جزءاً من الباب الذي قبله إذ إن هذا اليمين مخالف لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ، ولقد 

سبحانه و تعالى إلى هذا القسم من خالل اآلية 

الَِّذين  ﴿الكريمة ا ي عُودُون   ثُمَّ  نِس ائِِهمْ  ِمنْ  يُظ اِهُرون   و  ق ب ة               ف ت ْحِريرُ  ق الُوا ِلم  اسَّا أ نْ  ق ْبلِ  ِمنْ  ر  ِلُكمْ ۖ   ي ت م 
تُوع   ذ  

ُ  ۖ   بِهِ  ُظون   اّللَّ ا و  لُون   بِم  بِير   ت ْعم  ، لقد جعل اإلسالم تحرير رقبة مؤمنة كفارة (  2سورة المجادلة : اآلية )  ﴾ خ 

لهذا القسم الذي كان منبعه الجاهلية فقد كان الرجل يقسم على زوجته ويقول أنت علي كظهر أمي ولهذا سمي 

 ( 1/381كتاب األم :  الشافعي ،) لهذا جعل كفارته تحرير الرقيقار وهو قسم كرهه اإلسالم وحرمه وبقسم الظه

. 

وقال اإلمام الشافعي : ) إن كفارة الظهار في حالة وجوبها على الرجل وهو واجد لثمن الرقبة أو مالك  

الشافعي ، كتاب األم )فيجب عليه تحرير الرقبة وال يجز عنها شيء بشرط أن تكون الرقبة على دين اإلسالم (  لها

 :1/381 
)
 . 

 عاشراً : تحرير الرقيق كفارة ضرب العبد 

ً إذ يدخل فيها جانب إجبار السيد على عتق عبده ي وه  فإذا قام السيد ، وسيلة يكون فيها العتق واجبا

( ، فيروى أن ومدعمة بأحاديث الرسول الكريم ) كثيرةيضرب عبده فكفارة ذلك عتق العبد ، واألمثلة على ذلك 

غالماً له بعد أن ضربه فقال له أأوجعتك ؟ قال ال ، قال فأنت عتيق، وقال لمن حوله  ( دعاعبد هللا بن عمر )

من ضرب غالماًله حدالم يأته أو لطمه فأن كفارته أن يعتقه  :  ( يقولمن الصحابة سمعت رسول هللا )
 

المملوك في كل ذنب ولكن أحفظ له ذلك فإذا عصى هللا  ، وقال بعض السلف التضرب 00/032صحيح مسلم : )

. و لهذا يجب على (314فأضربه على معصية تذكره الذنوب التي بينك وبينه ، أنظر : الذهبي ، كتاب الكبائر ص

يتأكدمن إرتكاب العبد الخطأ ثم يعاقبه عقاباً خفيفاً ، وفي رواية أخرى أن عمر بن الحكم كانت له جارية  نالسيد أ

ذكر و () فضربهاضرباً موجعاً ، ثم ندم على ذلك فأتى إلى رسول هللاترعى غنمه وقد اضاعت أحداها سوداء 

 .( 662إبن أنس ، الموطأ ، ص ) ذلك ( بعتقها إن كانت مؤمنة ففعل له القصة ، فأمره الرسول)

 أحد عشر : تحرير الرقيق المملوك ألكثر من شخص 

لقد أكد اإلسالم ضرورة تحرير الرقيق بكل الوسائل المادية والمعنوية ، بل لم يكتف بهذه الوسائل  

 ( بن عمر )إمن العبد الذي يملكه شركاء تحريراً لقسمه اآلخر ، فقد روي عن ها حالة تحرير جزء إليفأضاف 

العبد قوم قيمة العدل ، فأعطى من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن   : ( قالأن الرسول )

إبن أنس ، الموطأ : وقد أورد البخاري )  منه ما عتق ال فقد عتقإشركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، و

من أعتق  (         قال : الحديث بروايتين أحدهما عن إبن عمر واألخرى عن أبي هريرة فيقول أن النبي )

من مملوكه فعليه خالصة في ماله فأن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم أستسقى غير مشقوق عليه  شقيصا

   : 041، العسقالني ، بلوغ المرام من أدلة األحكام ، ص  3/21صحيح البخاري) 

ك لحديث نجد أن عتق جزء من العبد الذي أشترك فيه شركاء يحرره كله في حال كون الشريفي هذا او 

الذي أعتق نصيبه مؤسراً بأن يدفع هذا الشريك حصص شركاؤه و يحرر العبد ، أما إذا لم يكن السيد موسراً 

فيقوم العبد بالعمل ليحصل على المال و يحرر جزءه المتبقي في حين يرى قسم من الفقهاء أنه في هذه الحالة ال 

 . ( 2/324أحمد شلبي ، مقارنة األديان : ) يحرر الباقي

 ثنا عشر : تحرير الرقيق بواسطة المكاتبة ا

لقد دعا اإلسالم إلى تحرير الرقيق بشتى الوسائل ، ووجه الدعوة إلى الرقيق بأن يقوموا بمكاتبة مالكيهم  

السرخسي ، المبسوط : ) ، كما ألزم السادة بقبول هذه المكاتبة في حالة لمس المالك الرشد و الصالح في مملوكه

ذكر هللا سبحانه وتعالى هذا في كتابه العزيز ، وقد (318: الحسن ، العالقات ، ص ومابعدها  2/311

الَِّذين  ﴿:بقوله ا اْلِكت اب   ي ْبت غُون   و  ل ك تْ  ِممَّ انُُكمْ  م  ِلْمتُمْ  إِنْ  ف ك اتِبُوُهمْ  أ ْيم  ْيًرا فِيِهمْ    ع  آتُوُهمْ   خ   ِمنْ  و 

الِ  ِ  م   ﴾ آت اُكمْ  الَِّذي اّللَّ
 
عتاقه إوالمكاتب حسبما عرفته بعض المصادر عبد يقوم سيده ب (22النور / اآلية سورة )

إبن أنس ، الموطأ ، ) فهو حر ، فمتى ما أوفى األقساط في مواعيدها هبعد أن يؤديه أقساط يتكاتب عليها مع سيد

وقد  ، .(114ص  ، الجزائري ، منهاج المسلم ، 03/063: 6: القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، مج  680ص 

ً ، بل أقر اإلسالم  أقر اإلسالم تحرير الرقيق بواسطة المكاتبة وألزم السيد قبول المكاتبة إذا كان العبد صالحا

، الترمذي ، الرق  08/010الطبري ، جامع البيان في تفسير القرآن: ) همساعدة المكاتب في تسديد أقساطه لسيد
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( 21ص
 
يساعد األرقاء المكاتبين في تسديد اقساطهم ومما يؤثر عنه أنه ساعد سلمان ( لقد كان الرسول دمحم ) .

( )ثمائة نخلة وشجع بقية أصحابه على مساعدة سلمان في تسديد أقساط مكاتبته إذ فرض له ثال () الفارسي

تم له ذلك ثمائة نخلة ففي دفع المبلغ الباقي عليه ألن مكاتبته كانت على أربعين أوقية من الذهب وغرس ثال

 . ( 10، أحمد شفيق ، الرق في اإلسالم ، ص 3:2/21إبن سعد ، الطبقات ، ق) وتحرر

ومنها قد جاء عن الرسول  وكانت أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم تشجع المسلمين على التحرير  

( قوله ) :   عتق النسمة أن تنفرد ليستا واحدة ؟ قال ال ، أأعتق النسمة وفك الرقبة ، قيل يا رسول هللا

أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباني ، مسند أحمد ) مصر : د / ت( : )  قها ، وفك الرقبة أن تعين في عتقهاتبع

سنن النسائي : ) ، وقد أشار النسائي ( 3/18: دمحم بن حبان أبو حتم التميمي البستي ، صحيح إبن حبان:  4/311

، إلى نماذج من  وما بعدها ( 0/ 8كاتبة ، أنظر : السرخسي ، المبسوط :، وللمزيد عن التحرير بالم 2/61

ثبات حقوق إلالمكاتبات التي تمت بين السادة ورقيقهم إذ كانوا يكاتبون رقيقهم في عهود يشهدون عليها شهوداً ل

( بتحفيز المسلمين على مساعدة المكاتبين في سداد أقساطهم فقال عليه ستمر الرسول الكريم )إالمكاتب ، و

من أعان مجاهداً في سبيل هللا أو غارما في عسرته ، أو مكاتباً في رقبته أظله هللا يوم ال   : لسالماالصالة و

ظل إال ظله 
 
 (316العسقالني ، بلوغ المرام ، ص )

وليس للسيد أن                    وأن من حق المكاتبين أن يسعوا في األرض كي يوفروا أقساط مكاتبتهم  

،أبو العمر دمحم بن يوسف الكندي ، كتاب  012/ 2إبن أنس ، المدونة : ) يمنعهم بل يجب عليه مساعدتهم في ذلك

يتم مقابل المال حسب بل يمكن  العبد بالمكاتبة الكما أكد اإلسالم أن تحرير  ، ( 228الوالة وكتاب القضاة ، ، ص 

أن يتم مقابل عمل يؤديه العبد لسيده أو خدمة يسديها له وبعد األنتهاء من هذا العمل أو الخدمة يتم تنفيذ المكاتبة 

ه ، التي تمت بينهما فيحرر العبد ، واليسمح للسيد المراوغة والفرارمن تنفيذ المعاهدة التي تمت بينه وبين عبد

 . ( 084أبو األعلى المودودي ، تفسير سورة النور ،  : ص )فهي ملزمة له 

اإلسالم باتاحة الفرصة للمكاتب ليعمل و يجمع أقساط مكاتبته ، فقد أمر بتخصيص جزء من  ولم يكتف 

بأعطاء المال حريتهم ، وعلى الحاكم أن يقوم                     ميزانية الدولة لمساعدة األرقاء في الحصول على

 6القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، مج) للمكاتب ليتحرر أو أن يشتري الرقيق ويحررهم باألموال الموجودة لديه

 .  (26: جاويش ، اإلسالم دين الفطرة ، ص 311: وافي ، حقوق اإلنسان ، ص  03/062: 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن أموال الزكاة والصدقات فيها حصة لتحرير الرقيق ومساعدة المكاتبين على تسديد 

أقساطهم ، وتبين ذلك في قوله تعالى : 

ا﴿ د ق اتُ  إِنَّم  اءِ  الصَّ س اِكينِ  ِلْلفُق ر  اْلم  اْلع اِمِلين   و  ا و  ل ْيه  لَّف ةِ  ع  اْلُمؤ  فِي قُلُوبُُهمْ  و  اْلغ اِرِمين   ق ابِ الر ِ  و  فِي و  ِ  س بِيلِ  و  بْ إو   اّللَّ

ةً  السَّبِيِل   نِ  ِ  ِمن   ف ِريض  ُ  ۖ   اّللَّ اّللَّ ِكيم   ع ِليم   و   ﴾ ح 
  
 (( 61سورة التوبة : اآلية ) )

 ثالثة عشر : تحرير الرقيق بواسطة التدبير 

أنت حر بعد موتي ففي هذه الحالة  ل لهعبده ويقوالسيد وت سيده ، إذ يعد موالتدبير هو ربط عتق العبد ب 

 12، الجزائري ، منهاج المسلم ، ص  3/433إبن رشد القرطبي ، بداية المجتهد : ) يصبح العبد حراً بموت سيده

النسائي ، السنن : ) ، وقد ذكر النسائي ( 421، ص ()، دمحم رواس قلعة جي ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب 

شهاد الشهود على التدابير الحاصل بين العبد وسيده إن السادة ورقيقهم من خاللها ، العديد من الكتب بي ( 2/61

ويكتب السيد في هذا الكتاب ما يثبت فيه إن هذا السيد عاقل بالغ ليس فيه علة وال مرض عند كتابة الكتاب ، كما 

: الشافعي ،  8/02أنس ، المدونة :  إبن)من بعده  السيد ن والء هذا العبد المتحرر بموت سيده لعقبأيثبت فيه 

 .  وما بعدها ( 2/028، وللمزيد عن تحرير الرقيق بالتدبير ، أنظر : السرخسي ، المبسوط :  6/012األم : 

بقية األساليب وتسابق المسلمون لتطبيقه ، فيروى في وكان العتق بواسطة التدبير كثيراً كما هو الحال  

( بهذا غضب عليه الرسول )سمع ماً له بوصية و لم يكن له مال غيره وعندما إن رجالً من األنصار أعتق غآل

وقال من يشتري مني هذا الغالم فاشتراه نعيم بن عبد هللا بثمانمائة درهم                 ألنه لم يترك شيئا لورثته 

 . ( 00/043اإلمام مسلم ، صحيح مسلم : )

ولقد كان المسلمون ال يفكرون بشيء سوى التقرب إلى هللا سبحانه ، فكانوا يرغبون بتحرير رقيقهم بأي  

يملك ماالً غيرهم  وسيلة حتى لو كان فيها خسارة مادية لهم ، ومما يروى إن رجالًاعتق ستة أرقاء له عن دبر وال

 664أنس ، الموطأ ، ص إبن)( الكريم ) وكان ذلك في زمن الرسول
) .
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ً من أبواب العتق إال وفتحها أمام الناس لكي يتحرر   وهكذا نالحظ إن اإلسالم لم يدع مجاالً أو بابا

 حرار . أالمجتمع اإلسالمي كامالً ، ويصبح مجتمع 

المسلم للرقيق وهو بصحة جيدة سليما من األمراض وفي ذلك يقول تحرير لقد أكد اإلسالم ضرورة  

 ( 4/31أبو داوود ، السنن : ) ( مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبعرسول الكريم )ال
.
  

نفصال إلبتعاد عن أسيادهم وانتباه في التأريخ اإلسالمي إن كثيراً من الرقيق رفضوا الحرية واإلت اإلفيلومما 

حسان الذي لمسوه من محرريهم لذلك فأن وجودهم إلى جانب أسيادهم يمنحهم حسن المعاشرة واإلبسبب  عنهم

هتمام الشريعة اإلسالمية على اإل ت) الوالء( ، وقد حثبجتماعية والحماية فظهر ما سمي الكثير من الحصانة اإل

فالمولى يعرف  كان العبد يتحول من الرق إلى الحرية ليتصل بسيده برابطة الوالء بالرقيق حتى بعد تحريرهم إذ

 ( 4/410: الفيروز آبادي ، القاموس المحيط :  01/411إبن منظور ، لسان العرب : ) لغة بأنه الرب أو المالك
،
 

، فالوالء يتم عندما  ( 0/80الشيباني ، السير الكبير : ) تشبه كحد بعيد صلة القرابة وأصبحت العالقة بين العاتق

إبن رشد القرطبي ، بداية )يعتق السيد عبده عن نفسه فيصبح والءه له ويقوم بوراثته عندما ال يكون له وريث 

 .  .( 2/321: أإبن قدامة ، المغني :  3/214المجتهد : 

روت له طلب أهل ( عندما ( لعائشة )ويثبت والء المعتق لعاقته في حديث بريرة عندما قال الرسول دمحم )

لبخاري ، صحيح البخاري )  أعتقي فأنما الوالء لمن أعتق  : بريرة للوالء إذا ما تم تسديد نجوم التحرير فقال

 . (01/021: مسلم ، صحيح مسلم :  4/068: 

وأنفرد بها بة الوالء ينقلهم إلى المكانة السامية التي أختارها اإلسالم لهم صتحول األرقاء من العبودية إلى ع إن

عن غيره من األمم واألديان ، وكان السيد الكريم هو الذي يسارع إلى أعتاق عبده ويحوله إلى مولى له ويفضل 

 . ( 0/80الشيباني ، السير الكبير : ) عالقة الوالء على عالقة العبودية التي كانت تربط بينهما

ربطهم بسادتهم الذين عاشوا معهم حياة تشبه لحد الباب الذي ي وكان الرقيق أنفسهم يرغبون في أن يدخلوا هذا

كنت مملوكاً ألم سلمة فقالت  )( : )( خادم الرسول )أثناء عبوديتهم ، فيقول سفينة ) كبير حياة األحرار

 . (314العسقالني ، بلوغ المرام : ص) عاشت (( ( ماتخدم النبي ) نأعتقك وأشرط عليك أ

( وصحابته الكرام للرقيق ومدى النبي )  عن معاملة  األخبارالنبوية الشريفة وونالحظ من خالل هذه األحاديث 

عن بقية األديان والشعوب  هيصالهم إلى الحرية بكل الوسائل المتاحة مما ميزإل ههتمام اإلسالم باألرقاء وسعيإ

 التي سبقته أو عاصرته في تعاملها مع الرقيق . 

لة آتصادي يرتكز على الرق ، فالرقيق كانوا إقومما هو واضح فاإلسالم ظهر والعالم كله كان يرضخ تحت نظام 

صدار إقتصادية تفرض على المجتمع عدم التسرع في جتماعية واإلاإل المجتمع وعماده ، فقد كانت الظروف

، نجمان ياسين ، تطور األوضاع  084 – 082وافي ، حقوق اإلنسان في اإلسالم : ص ) الرق لغاءاألوامر إل

، وكان المجتمع قبل اإلسالم ال يستغرب حالة الرق بل  ( 012اإلقتصادية في عصر الرسالة والراشدين: ص 

 ً األثير ، الكامل في التأريخ  ،  ، وللمزيد أنظر : إبن 3/082األصفهاني ، األغاني : ) تعامل معها تعامالً طبيعيا

كذلك وجب على المسلمين أن يتبعوا مبدأ المعاملة بالمثل تجاه ،  (1/314: العقاد ، الموسوعة : مج  01/333

من األعداء ، ألنهم أن لم يفعلوا ذلك فسيكون أسرى المسلمين عرضة للقتل أو سرى الذين يقعون تحت أيديهم األ

سرى المسلمين أن إأعدائهم ومنوا عليهم بالحرية ف طلق المسلمون أسرىأفإذا ما سترقاق الطويل األمد ، اإل

، شلبي ،  4/311الشافعي ، كتاب األم : ) سترجاعهم بعد ذلكإسر مدى الحياة وال تستطيع الدولة سيبقون في األ

 . ( 081، الجعوان ، القتال في اإلسالم : ص  338\2مقارنة األديان : 

ألسرى اسراهم لن يسترقوا لدى المسلمين ، فأنهم سوف يتمادون في معاملتهم أفإذا ما علم أعداء اإلسالم أن 

 ( 0/28الشيباني ، السير الكبير : ) المسلمين هذا إذا لم يقوموا بقتلهم ، فكان البد من القيام بأسلوب المعاملة بالمثل

جتماعي والنفسي حل الكثير من القضايا ذات المساس بواقع األمة اإل، كذلك فاإلسالم بوصفه ديناً واقعياً تدرج في 

 وغيرذلك .وشرب الخمر وتعدد الزوجات                سيما قضية الرقيق  وال

لقد تزامن مجيء اإلسالم في الوقت الذي كان فيه الرق سائداً في المجتمعات ومنها المجتمع العربي في الجزيرة ، 

ً من الغريزة البشرية التي تقوم على حب التملك والسيطرة ، في تلك الفترة كان  عتراف بالرقوكان اإل نابعا

لغائه وإصالح المجتمع ، ألن إالرقيق يباع ويشترى كأي سلعة تجارية ، ولم يكن من السهل أن يقوم تشريع ديني ب

الحيني ، ) عقابه حد الموتهذا المجتمع يرى كل من يحاول التخلص من العبودية خارجاً عن القانون وقد يصل 

 . ( 40دراسات إسالمية ، ص 
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واحدة ، ألنه لو فعل ذلك الصطدام  إن الدين اإلسالمي الحنيف لم يقم بتحرير الرقيق و الغاء هذا النظام دفعة 

 بجدار قوي يؤدي إلى تعطيل النظام األقتصادي واألجتماعي ، ولكنه عالج المسألة بشكل منطقي تفاديا للمشاكل

 .  ( 000جمان ياسين ، تطور األوضاع اإلقتصادية : ص ن)

وضح اإلسالم ألقد كان دور اإلسالم قوياً في حل المسألة فقد أيقظ الشعور والضمير البشري تجاه هذا اإلنسان ، و

، العالقات الدولية في اإلسالم وهبة الزهيلي ) أن الرق عارض وأن الحرية هي األساس الذي تقوم عليه الحياة

، وعالج اإلسالم مسألة الرق على الرغم من أن عدد الرقيق في  ( 80مقارنة بالقانون الدولي الحديث ( : ص )

، و كانت  ( 3/118عطيةهللا ، القاموس اإلسالمي : ) الدولة اإلسالمية أقل بكثير من عددهم في الدول المجاورة

ن أغلب رؤوس أتحرير الرق بشكل نهائي هو تدريجي ، كذلك فإن من أسباب عدم فنا بشكل لالمعالجة كما اس

أموال الناس كانت من الرقيق ، ألن تجارتهم كانت من أبرزالمجاالت في تلك الفترة وبالتالي فإن أغلب الداخلين 

في اإلسالم سيفقدون روؤس أموالهم ويبقون بال أموال ، فيكون اإلسالم في نظرهم السبب في إفتقارهم ، كما إن 

كبيرة ، ولذلك أستخدم   رقاء وتركهم دون مأوى سوف يؤدي إلى ظهور مشكلة إجتماعيةتحرير هؤالء األ

وهكذا فاإلسالم لم يصدر .  ( 113الجزائري ، منهاج المسلم : ص ) المسلمون أسلوب التدريج للقضاء على الرق

تنتهي هذه الخطيئة إال قراراً بتحريم الرق والغائه بشكل مباشروجعل الرقيق كفارة لكل خطأ يقع فيه المسلم وال

 . ( 011: الرافعي ، اإلسالم : ص  082 – 02/083القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن : مج ) بتحرير الرقيق

عمل اإلسالم على تشجيع عمليات تحرير الرقيق بشكل كبير فقد كانت أساليب الترغيب و الترهيب و الدعوة  قدو

الدينية تحفز المسلمون على عتق رقيقهم ، وبهذا أستطاع اإلسالم أن يقضي على الرق بأسلوب تدريجي ناجح 

  .  (081ي ، تفسير سورة النور : ص دنظر المودوا) .على الرغم من أنه لم يصدر قراراً صريحاً بتحريم الرق

الرق وسيلة أساسية من أساسيات الحياة   وهكذا قدم اإلسالم صورة مثالية للرق ولمعاملته في عصر كان فيه

وأقذرها ، وتحول الرقيق في اإلسالم إلى نظام األخوة الديني واصبح   وكان العبد يسخر ألنجاز أصعب األعمال 

غبار عليه فال فرق بين أسود وال أبيض ثم جاءت التشريعات القرآنية  اإلسالم ، وأصبح لونه الالعبد أخ لسيده في 

أنظر المودودي ، )والنبوية التي فتحت للعبيد أبوباً لتحريرهم وجعلهم جزء ال يتجزأ من أفراد المجتمع اإلسالمي 

 . ( 081تفسير سورة النور ، ص 

 

 ةالخاتم

 أهم النتائج اآلتية: توصل البحث إلى

منح اإلسالم للرقيق حقوقًا كثيرة، من أبرزها أنه إنسان له كرامته وأهليته، وال فضل ألحد على آخر إال  .0

أحكام رحمة  الرؤية اإلسالميةإن أحكام الرقيق في بالتقوى، وأنه مكلف بأداء أركان اإلسالم وشعائره كالحر.و

 .ومحبة وهي ترفع من مكانة العبد

بأخوة إيمانية إنسانية، ومتساوون اإلسالم لمعاملة الرقيق مقومات مهمة، منها: احترامهم، وأنهم يتمتعون  قعّد .3

 في الملبس والمطعم، وأصبحوا جزءا من األسرة المسلمة.

 مع للتعامل قاعدة العتقوجعل  ، وتخليصه من العبودية،وضع اإلسالم أبوابا عديدة لتحرير الرقيق .2

 التحرير وسائل   اإلسالم جعل ولهذا. منها والتخلص تجاوزها يجب طارئة حالة الرق إلسالما عد فقد ، الرقيق

 لعبده وقال العتق كلمة السيد نطق فإذا العتق كلمة السيد نطق خالل من تأتي جداً  سهلة طريقةب بدأها بل متعددة

دعائه بأنه اتحرير الرقيق بسبب و  وكان من طرق تحرير الرقيق، العتق لوجه هللا تعالى، .كذلك فهو حر   أنت

الصوم، والظهار، وحنث اليمين، وكفارة ، وجعل اإلسالم عتقه كفارة للقتل الخطأ، وكفارة للجماع أثناء حر

 لضرب العبد، كذلك تحرير الرقيق عن طريق المكاتبة، والتدبير.
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