داعش :هذا هو اإلسالم ،فكفّوا عن النفاق!!
نبيل فياض

أكد الهالل األحمر العراقي ،اليوم الخميس [ البارحة ] ،صحة ما نشر من تقارير
حول قيام تنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” بإنشاء سوق للرقيق وبدئه عرض نساء
الطوائف للبيع بأسواق مدينة نينوى كـ”سبايا”.
وقال محمد الخزاعي المتحدث باسم الهالل األحمر ،في بيان نشر على موقع الهالل
األحمر ،أن “عناصر تنظيم “داعش” خطفوا النساء من اإليزيديات والمسيحيات
كسبايا ،وعرضوهن في أحد األسواق لبيعهن”.
واستنكر الهالل األحمر العراقي الحادث وعبر عن إدانته لهذه األفعال اإلجرامية
التي تقوم بها عناصر “داعش” في المدن العراقية.
وكشف الخزاعي أن “التنظيم احتجز عشرات العائالت في مطار تلعفر من التركمان
واإليزيدية والمسيحيين ،وقتل جميع الرجال” ،مناشداً المنظمات اإلنسانية والمجتمع
الدولي والدولة العراقية إلى “التدخل في نينوى لمعالجة الوضع اإلنساني الصعب”.
وأكد شهود عيان من قضاء سنجار “شنكال” غرب محافظة نينوى شمال العراق،
الذي يقطنه غالبية من األقلية األيزيدية ،أن تنظيم “داعش” قتل كل رجال القضاء
الذين لم يعلنوا توبتهم للتنظيم أو إسالمهم ،وأخذت نسائهم سباياً.

وقال الشهود إنه تم نقل األيزيديات من بلدتي زمار وسنجار ،إلى تلعفر وبعاج ،وتم
بيعهن كـ”سبايا” في أسواق أقيمت للنخاسة “بيع الرقيق” التي تعود جذورها إلى ما
قبل التاريخ.
وكانت وزارة المرأة العراقية قد قالت االثنين الماضي ،في بيان لها ،أن “المعلومات
تؤكد أن تنظيم “داعش” يحتجز نساء وفتيات في منزل واسع داخل سنجار ،كما تم
ترحيل عدد من النساء مع عوائلهن إلى مطار تلعفر بعد قتل الرجال ،وال يزال
مصير كل هؤالء النسوة مجهوالً”.

نعلّق هنا باختصار :المسلمون المدنيّون يستنكرون؟ عيب! أبو بكر البغدادي هو محمد من
جديد ،وداعش هي اإلسالم الحقيقي " .ملك اليمين " محلل من قبل إله المسلمين؛ وما حلله
إله المسلمين ال سبيل إلى تحريمه .لنقرأ ما يقول موقع إسالمي للفتاوى بهذا الشأن:
" فإن الصواب في لفظ اآلية كما وردت في القرآن هكذا( :إِ اال َعلَى أَ ْز َوا ِج ِه ْم أَ ْو َما َملَ َك ْ
ت
ين) [المؤمنون[ ، ]6 :المعارج.]03 :
أَ ْي َمانُهُ ْم فَإِناهُ ْم َغ ْي ُر َملُو ِم َ
وملك اليمين :هم األرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً ،ذكوراً أو إناثاً .

والمقصود بقوله (أَ ْو َما َملَ َك ْ
ّ
وهن اإلماء ،إذ يح ّ
ّ
لمالكهن أن
ق
ت أَ ْي َمانُهُ ْم) :النساء ِمن الرقيق،
يطأهن ِمن غير عقد زواج ،وال شهود ،وال مهرّ ،
ّ
فهن لسن أزواجاً ،فإذا جامعهن ُس ّمي َْن
(سراري) جمعُ :سرّيـة .وقد انتهى الرق تقريبا ً في عصرنا هذا ،فلم يعد هناك عبيد وال
إماء ألسباب معروفة ،وهذا ال يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه ،كالجهاد بين
المسلمين والكفار ،فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق ،وملك
اليمين ،وإن أبطلته قوانين أهل األرض .وما لم توجد هذه األسباب الشرعية ،فاألصل أن
الناس أحرار .قال ابن قدامة في المغني :األصل في اآلدميين الحرية ،فإن هللا تعالى خلق
آدم وذريته أحراراً ،وإنما الرق لعارض ،فإذا لم يعلم ذلك العارض ،فله حكم األصل .وقال
صاحب فتح القدير :والحرية حق هللا تعالى ،فال يقدر أحد على إبطاله إال بحكم الشرع ،فال
يجوز إبطال هذا الحق ،ومن ذلك ال يجوز استرقاق الحر ،ولو رضي بذلك .وهللا أعلم.
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بعض األدلة من القرآن:
سورة النساء:
اب لَ ُك ْم ِم َن النِّ َسا ِء َم ْثنَى َوثُ َال َ
ث َو ُر َبا َع فَإ ِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَ اال تَ ْع ِدلُوا فَ َوا ِح َدةً أَ ْو َما
} {3فَا ْن ِكحُوا َما طَ َ
َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم!
ْف َجا َء ْ
ِّين
ت " َما " لِ ْْل َد ِمي َ
اب لَ ُك ْم ِم ْن النِّ َساء " إِ ْن قِي َل َ :كي َ
قَ ْوله تَ َعالَى  " :فَا ْن ِكحُوا َما طَ َ
َوإِنا َما أَصْ لُهَا لِ َما َال يَ ْعقِل !
ات ِم َن النِّ َسا ِء إِ اال َما َملَ َك ْ
صنَ ُ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم
}َ {24و ْال ُمحْ َ
َو ْال ُح ِّرياة تَ ْمنَع ْال ُحراة ِم اما يَتَ َعاطَاهُ ْال َعبِيد  .قَا َل ا
صنَات " [
ين يَرْ ُم َ
هللا تَ َعالَى َ " :واَلا ِذ َ
ون ْال ُمحْ َ
ت
النُّور  ] 4 :أَيْ ْال َح َرائِر َ ,و َك َ
اإل َماء فِي ْال َجا ِهلِياة ال ِّزنَى ; ْ ...ال ُم َراد بِ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
ان عُرْ ف ْ ِ
هُنَا ْال َم ْس ِبياات َذ َوات ا ْألَ ْز َواج َخاصاة  ,أَيْ هُ ان ُم َح ار َمات إِ اال َما َملَ َك ْ
ت ْاليَ ِمين بِال اسب ِْي ِم ْن
ان لَهَا َز ْوج َ .وهُ َو قَ ْول ال اشافِ ِع ّي
ك َح َالل لِلا ِذي تَقَع فِي َسهْمه َوإِ ْن َك َ
أَرْ ض ْال َحرْ ب  ,فَإ ِ ان تِ ْل َ

فِي أَ ان ال ِّسبَاء يَ ْق َ
طع ْال ِعصْ َمة ; َوقَالَهُ اِبْن َو ْهب َوابْن َعبْد ْال َح َكم َو َر َويَاهُ َع ْن َمالِك َ ,وقَا َل بِ ِه
ي أَ ان َرسُول ا
ص ِحيحه َع ْن أَبِي َس ِعيد ْال ُخ ْد ِر ّ
صلاى
هللا َ
أَ ْشهَب  .يَ ُد ّل َعلَ ْي ِه َما َر َواهُ ُم ْسلِم فِي َ
ا
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلا َم يَ ْوم ُحنَ ْي ٍن بَ َع َ
ث َج ْي ًشا ِإلَى أَ ْوطَاس فَلَقُوا ْال َع ُد ّو فَقَاتَلُوهُ ْم َوظَهَرُوا َعلَ ْي ِه ْم
صلاى ا
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلا َم تَ َح ارجُوا ِم ْن
صابُوا لَهُ ْم َسبَايَا ; فَ َك َ
ان نَاس ِم ْن أَصْ َحاب النابِ ّي َ
َوأَ َ
ين  ,فَأ َ ْن َز َل ا
ا
صنَات
ِغ ْشيَانِ ِه ان ِم ْن أَجْ ل أَ ْز َو
اجهن ِم ْن ْال ُم ْش ِر ِك َ
هللا َع از َو َج ال فِي َذلِ َك " َو ْال ُمحْ َ
ض ْ
ِم ْن النِّ َساء إِ اال َما َملَ َك ْ
ت ِع ادتُه اُن َ .وهَ َذا نَصّ
ت أَ ْي َمان ُك ْم "  .أَيْ فَه اُن لَ ُك ْم َح َالل إِ َذا اِ ْنقَ َ
صلاى ا
ص ِريح فِي أَ ان ْاآليَة نَ َزلَ ْ
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلا َم َع ْن
ب تَ َحرُّ ج أَصْ َحاب النابِ ّي َ
ص ِحيح َ
َ
ت بِ َسبَ ِ
َو ْ
طء ْال َم ْس ِبياات َذ َوات ْاألَ ْز َواج ; فَأ َ ْن َز َل ا
هللا تَ َعالَى فِي َج َوابه ْم " إِ اال َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمان ُك ْم " َ .وبِ ِه
قَا َل َمالِك َوأَبُو َحنِيفَة َوأَصْ َحابه َوال اشا ِف ِع ّي َوأَحْ َمد َوإِ ْس َحاق َوأَبُو ثَ ْور َ ,وهُ َو ال ا
ص ِحيح ِإ ْن
ان أَصْ َحاب َرسُول ا
َشا َء ا
هللا تَ َعالَى َ .و ْ
هللا
اختَلَفُوا فِي اِ ْستِ ْب َرائِهَا ِب َما َذا يَ ُكون ; فَقَا َل ْال َح َسن َ :ك َ
صلاى ا
ي َذلِ َك ِم ْن َح ِديث أَبِي َس ِعيد
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلا َم يَ ْستَب ِْرئُ َ
ض ٍة ; َوقَ ْد ر ُِو َ
ون ْال َم ْسبِياة بِ َح ْي َ
َ
ْال ُخ ْد ِر ّ
يض ) َ .ولَ ْم يَجْ َعل
ض َع َو َال َحائِل َحتاى تَ ِح َ
ي فِي َسبَايَا أَ ْوطَاس ( َال تُوطَأ َحا ِمل َحتاى تَ َ
اش ال از ْوج الساابِق أَثَرًا َحتاى يُقَال إِ ان ْال َم ْسبِياة َم ْملُو َكة َولَ ِكناهَا َكانَ ْ
ت َز ْو َجة َزا َل نِ َكاحهَا
لِفِ َر ِ
ان لَهَا
ضتَا ِن ِإ َذا َك َ
صالِح قَا َل َ :علَ ْيهَا ْال ِع ادة َح ْي َ
اإل َماء َ ,علَى َما نُقِ َل َع ْن ْال َح َسن بْن َ
فَتَ ْعتَ ُّد ِع ادة ْ ِ
َز ْوج فِي َدار ْال َحرْ ب َ .و َكافاة ْال ُعلَ َماء َرأَ ْوا اِ ْستِ ْب َرا َءهَا َوا ْستِ ْب َراء الاتِي َال َز ْو َج لَهَا َوا ِح ًدا فِي
ان
أَ ان ْال َج ِميع بِ َحي َ
ْض ٍة َوا ِح َدة َ .و ْال َم ْشهُور ِم ْن َم ْذهَب َما ِلك أَناهُ َال فَرْ ق بَي َْن أَ ْن يُ ْسبَى ال از ْو َج ِ
ُمجْ تَ ِم َع ْي ِن أَ ْو ُمتَفَ ِّرقَ ْي ِن َ .و َر َوى َع ْنهُ اِبْن بُ َكيْر أَناهُ َما إِ ْن ُسبِ َيا َج ِميعًا َوا ْستُ ْبقِ َي ال ارجُل أُقِ ارا
صا َر لَهُ َعهْد
َعلَى نِ َكا ِح ِه َما ; فَ َرأَى فِي هَ ِذ ِه ال ِّر َوايَة أَ ان اِ ْستِ ْبقَا َءهُ ِإ ْبقَاء لِ َما يَ ْملِ ُكهُ ; ِألَناهُ قَ ْد َ
َو َز ْو َجتُهُ ِم ْن ُج ْملَة َما يَ ْملِ ُكهُ  ,فَ َال يُ َحا ُل بَ ْينَهُ َوبَ ْينَهَا ; َوهُ َو قَ ْول أَبِي َحنِيفَة َوالثا ْو ِر ّ
ي َ ,وبِ ِه
ص ِحيح ْاألَ اول ; لِ َما َذ َكرْ نَاهُ ; َو ِألَ ان ا
قَا َل اِبْن ْالقَا ِسم َو َر َواهُ َع ْن َمالِك َ .وال ا
هللا تَ َعالَى قَا َل ( :
ت أَ ْي َمان ُك ْم ) فَأ َ َحا َل َعلَى ِم ْلك ْاليَ ِمين َو َج َعلَهُ هُ َو ْال ُم َؤثِّ َر فَيَتَ َعلاق ْال ُح ْكم ِب ِه ِم ْن َحي ُ
إِ اال َما َملَ َك ْ
ْث
صهُ ال ادلِيل َ .وفِي ْاآليَة قَ ْول ثَا ٍن قَالَهُ َعبْد ا
ْال ُع ُموم َوالتا ْعلِيل َج ِميعًا  ,إِ اال َما َخ ا
هللا بْن َم ْسعُود
َو َس ِعيد بْن ْال ُم َسيِّب َو ْال َح َسن بْن أَبِي ْال َح َسن َوأُبَ ّي بْن َكعْب َو َجابِر بْن َعبْد ا
هللا َوابْن َعبااس
ي ال ارجُل
فِي ِر َوايَة ِع ْك ِر َمة  :أَ ان ْال ُم َراد بِ ْاآليَ ِة َذ َوات ْاألَ ْز َواج  ,أَيْ فَه اُن َح َرام إِ اال أَ ْن يَ ْشتَ ِر َ
ص َدقَة بِهَا طَ َالقهَا َوأَ ْن تُو َرث طَ َالق َها َوتَ ْ
ْاألَ َمة َذات ال از ْوج فَإ ِ ان بَ ْي َعهَا طَ َالقهَا َوال ا
طلِيق
ال از ْوج طَ َالقهَا  .قَا َل اِبْن َم ْسعُود  :فَإ ِ َذا بِي َع ْ
ت ْاألَ َمة َولَهَا َز ْوج فَ ْال ُم ْشتَ ِري أَ َح ّ
ق بِبُضْ ِعهَا
ك فَ َال بُ ّد
ان َك َذلِ َ
ك ُمو ِجب لِ ْلفُرْ قَ ِة بَيْنهَا َوبَي َْن َز ْوجهَا  .قَالُوا َ :وإِ َذا َك َ
ك ْال َم ْسبِياة ; ُك ّل َذلِ َ
َو َك َذلِ َ
اع ِم ْن
أَ ْن يَ ُكون بَيْع ْاألَ َمة طَ َالقًا لَهَا ; ِألَ ان ْالفَرْ ج ُم َحرام َعلَى اِ ْثنَ ْي ِن فِي َحال َوا ِح َدة ِبإِجْ َم ٍ
ين .
ْال ُم ْسلِ ِم َ
ت فَ ِم ْن َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم ِم ْن
{َ }52و َم ْن لَ ْم يَ ْستَ ِط ْع ِم ْن ُك ْم طَ ْو ًال أَ ْن َي ْن ِك َح ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ

ت َو ا
ْض فَا ْن ِكحُوهُ ان بِإ ِ ْذ ِن أَ ْهلِ ِه ان َوآتُوهُ ان
هللاُ أَ ْعلَ ُم بِإِي َمانِ ُك ْم بَ ْع ُ
فَتَيَاتِ ُك ُم ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ض ُك ْم ِم ْن بَع ٍ
ُوف
أُجُو َرهُ ان بِ ْال َم ْعر ِ
نَباهَ تَ َعالَى َعلَى تَ ْخفِيف فِي النِّ َكاح َوهُ َو نِ َكاح ْاألَ َمة لِ َم ْن لَ ْم يَ ِجد الطا ْو َل َ .. .و َولَد ْاألَ َمة يَ ُكون
َرقِيقًا ; َوهَ َذا هُ َو الا ِذي يَتَ َم اشى َعلَى أَصْ ل ْال َم ْذهَب .
ان لَ ْم يُفَ ار ْق بَ ْينَهُ َما
ق ْاألَ َمة إِ اال أَ ْن يَ ُكون لَهُ ِم ْنهَا َولَد ; فَإ ِ ْن َك َ
إِ َذا تَ َز او َج ْال ُحراة َعلَى ْاألَ َمة فَا َر َ
ضرُو َر ِة َك ْال َميِّتَ ِة  ,فَإِ َذا ارْ تَفَ َع ْ
َ .وقَا َل َم ْسرُوق  :يُ ْف َسخ نِ َكاح ْاألَ َمة ; ِألَناهُ أَ ْم ٌر أُبِي َح لِل ا
ت
ضرُو َرة اِرْ تَفَ َع ْ
ال ا
احة ...
اإلبَ َ
ت ِْ
ُض ْال ُحقُوق َو ْ
اختِ َالفِهَا .
َو َال ِخ َالف بَي َْن ْال ُعلَ َماء أَناهُ َال يَجُوز لَهُ أَ ْن يَتَ َز اوج أَ َمة نَ ْفسه ; لِتَ َعار ِ
ْ
ك ْاليَ ِمين .
اح ْاألَ َمة ْال َمجُو ِسياة بِ ِم ْل ِ
َ ...ال بَأس بِنِ َك ِ
ت ْاألَ َمة ْال ُم ْسلِ َمة ُج ِل َد ْ
إِ َذا َزنَ ْ
صانُهَا فِي قَ ْول
ت نِصْ ف َج ْلد ْال ُحراة ; َوإِس َْال ُمهَا هُ َو إِحْ َ
ي َو َغيْره ْم َ .و َعلَ ْي ِه فَ َال تُ َح ّد َكافِ َرة إِ َذا َزنَ ْ
ْال ُج ْمهُور  ,اِبْن َم ْسعُود َوال اش ْعبِ ّي َو ُّ
الز ْه ِر ّ
ت َ ,وهُ َو
صانهَا التا َز ُّوج بِ ُح ٍّر  .فَإ ِ َذا َزنَ ْ
ت
قَ ْول ال اشافِ ِع ّي فِي َما َذ َك َر اِبْن ْال ُم ْن ِذر َ .وقَا َل آ َخر َ
ُون  :إِحْ َ
ْاألَ َمة ْال ُم ْسلِ َمة الاتِي لَ ْم تَتَ َز اوج فَ َال َح اد َعلَ ْيهَا َ ...و َال َرجْ م َعلَ ْيهَا ; ِألَ ان الراجْ م َال يَتَنَصاف .
...
ت ْاألَ َمة ثُ ام َعتَقَ ْ
فَإ ِ ْن َزنَ ْ
ت قَبْل أَ ْن يَ ُح ادهَا َسيِّدهَا لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َس ِبيل إِلَى َح ّدهَا َ ,والس ُّْل َ
طان
ت ثُ ام تَ َز او َج ْ
ك ِع ْنده ; فَإ ِ ْن َزنَ ْ
ت لَ ْم يَ ُك ْن لِ َسيِّ ِدهَا أَ ْن يَجْ لِ َدهَا أَ ْيضًا لِ َح ِّ
يَجْ لِدهَا إِ َذا ثَبَ َ
ق
ت َذلِ َ
ان ,
ك َ .وهَ َذا َم ْذهَب َمالِك إِ َذا لَ ْم يَ ُك ْن ال از ْوج ِم ْل ًكا لِل اسيِّ ِد  ,فَلَ ْو َك َ
ال از ْوج ; إِ ْذ قَ ْد يَضُرُّ هُ َذلِ َ
ك ِألَ ان َحقاهُ َما َحقّه .
َجا َز لِل اسيِّ ِد َذلِ َ
اإل َماء ; َوإِ َذا َزنَ ْ
ت ُح اد ْ
ت ثُ ام أُ ْعتِقَ ْ
َ ...وأَجْ َمعُوا أَ ْيضًا َعلَى أَ ان ْاألَ َمة إِ َذا َزنَ ْ
ت َو ِه َي َال
ت َح اد ْ ِ
ت َوقَ ْد ُح اد ْ
ق ثُ ام َعلِ َم ْ
ت أُ ِقي َم َعلَ ْيهَا تَ َمام َح ّد ْال ُحراة ; َذ َك َرهُ اِبْن ْال ُم ْن ِذر .
تَ ْعلَم بِ ْال ِع ْت ِ
ُون َج ْل َدة فِي ِّ
الز َنى َ ,وفِي
اإل َماء َس َواء ; َخ ْمس َ
َولَ ْم يَ ْذ ُكر َح اد ْال َع ِبيد ; َولَ ِك ان َح اد ْال َع ِبيد َو ْ ِ
صا ِن ال ِّر ّ
ق فَ َد َخ َل ال ُّذ ُكور ِم ْن
ْالقَ ْذف َو ُشرْ ب ْال َخ ْمر أَرْ بَع َ
ص لِنُ ْق َ
ُون ; ِألَ ان َح ّد ْاألَ َمة إِنا َما نَقَ َ
ق ِشرْ ًكا
اإل َماء تَحْ ت قَ ْوله َعلَ ْي ِه الس َاالم َ ( :م ْن أَ ْعتَ َ
ْال َعبِيد فِي َذلِ َك بِ ِعلا ِة ْال َم ْملُو ِكياة َ ,ك َما َد َخ َل ْ ِ
لَهُ فِي َعبْد ) .
ب َال ِزم َعلَى َربّهَا َ ,وإِ ْن اِ ْختَارُوا
ْس بَيْعهَا بِ َوا ِج ٍ
َوأَجْ َم َع ْال ُعلَ َماء َعلَى أَ ان بَيْع ْاألَ َمة ال ازانِيَة لَي َ

ك ; لِقَ ْولِ ِه َعلَ ْي ِه الس َاالم  ( :إِ َذا َزنَ ْ
ت أَ َمة أَ َحد ُك ْم فَتَبَي َان ِزنَاهَا فَ ْليَجْ لِ ْدهَا ْال َح ّد َو َال يُثَ ِّربْ
لَهُ َذلِ َ
ت فَ ْليَجْ لِ ْدهَا ْال َح ّد َو َال يُثَرِّب َعلَ ْيهَا ثُ ام إِ ْن َزنَ ْ
َعلَ ْيهَا ثُ ام إِ ْن َزنَ ْ
ت الثاالِثَة فَتَبَي َان ِزنَاهَا فَ ْليَبِ ْعهَا َولَ ْو
بِ َح ْب ٍل ِم ْن َشعْر ) َ .ولَ َع ال ال اسيِّد الثاانِي يُ ِع ُّفهَا بِ ْال َو ْ
ك.
ط ِء أَ ْو يُبَا ِلغ فِي التا َحرُّ ز فَيَ ْمنَعهَا ِم ْن َذلِ َ
أَيْ ال ا
صبْر َعلَى ْالع ُْزبَة َخيْر ِم ْن نِ َكاح ْاألَ َمة َ ...س ِمعْت أَنَس بْن َمالِك يَقُول َ :س ِمعْت َرسُول
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلا َم يَقُول َ " :م ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ ْلقَى ا
صلاى ا
ا
هللا طَا ِهرًا ُمطَهارًا فَ ْليَتَ َز اوجْ ْال َح َرائِر ) .
هللا َ
ار
ار ِذي ْالقُرْ َبى َو ْال َج ِ
{َ }06وبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِحْ َسانًا َوبِ ِذي ْالقُرْ بَى َو ْاليَتَا َمى َو ْال َم َسا ِكي ِن َوا ْل َج ِ
ب َوا ْب ِن ال اسبِي ِل َو َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم
ب بِ ْال َج ْن ِ
ب َوالصاا ِح ِ
ْال ُجنُ ِ
سورة النور:
ون نِ َكاحً ا َحتاى يُ ْغنِيَهُ ُم ا
اب
ين يَ ْبتَ ُغ َ
هللاُ ِم ْن فَضْ لِ ِه َوالا ِذ َ
ين َال يَ ِج ُد َ
ف الا ِذ َ
ون ْال ِكتَ َ
{َ }00و ْليَ ْستَ ْعفِ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكاتِبُوهُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم فِي ِه ْم َخ ْيرًا َوآتُوهُ ْم ِم ْن َما ِل ا
ِم اما َملَ َك ْ
هللاِ الا ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َم ْن يُ ْك ِرهُّ ان فَإ ِ ان ا
هللاَ ِم ْن
فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى ْالبِ َغا ِء إِ ْن أَ َر ْد َن تَ َحصُّ نًا لِتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه ان َغفُو ٌر َر ِحي ٌم
ت فِي َعبْد ا
ض َي ا
ي َع ْن َجابِر بْن َعبْد ا
هللا َع ْنهُ ْم أَ ان هَ ِذ ِه ْاآليَة نَ َزلَ ْ
هللا بْن
ر ُِو َ
هللا َوابْن َعبااس َر ِ
أُبَ ّي َ ,و َكانَ ْ
ان يُ ْك ِرههُ َما َعلَى
اريَتَا ِن إِحْ َداهُ َما تُ َس امى ُم َعا َذة َو ْاألُ ْخ َرى ُم َس ْي َكة َ ,و َك َ
ت لَهُ َج ِ
صلاى ا
هللا َعلَ ْي ِه
ال ِّزنَى َويَضْ ِربهُ َما َعلَ ْي ِه اِ ْبتِ َغاء ْاألَجْ ر َو َكسْب ْال َولَد ; فَ َش َكتَا َذ ِل َ
ك إِلَى النابِ ّي َ
َو َسلا َم فَنَ َزلَ ْ
ين .
ت ْاآليَة فِي ِه َوفِي َم ْن فَ َع َل فِعْله ِم ْن ْال ُمنَافِقِ َ
أَيْ ال اش ْيء الا ِذي تَ ْك ِسبهُ ْاألَ َمة بِفَرْ ِجهَا َو ْال َولَد يُ ْستَ َر ّ
ان ال ازانِي يَ ْفتَ ِدي َولَده
ق فَيُبَاع َ .وقِي َل َ :ك َ
اإلبِل يَ ْدفَعهَا إِلَى َسيِّدهَا .
ِم ْن ْال َم ْزنِ ّي بِهَا بِ ِمائَ ٍة ِم ْن ْ ِ
ين َملَ َك ْ
ين لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِم ْن ُك ْم ثَ َال َ
ث
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالا ِذ َ
ين آ َمنُوا لِيَ ْستَأْ ِذ ْن ُك ُم الا ِذ َ
{ }25يَا أَيُّهَا الا ِذ َ
ص َال ِة ْال ِع َشا ِء
ضع َ
ص َال ِة ْالفَجْ ِر َو ِح َ
َمراا ٍ
ُون ثِيَابَ ُك ْم ِم َن الظا ِهي َر ِة َو ِم ْن بَ ْع ِد َ
ين تَ َ
ت ِم ْن قَ ْب ِل َ
ثَ َال ُ
ْض .
ون َعلَ ْي ُك ْم بَ ْع ُ
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح بَ ْع َدهُ ان طَ اوافُ َ
ث َع ْو َرا ٍ
ت لَ ُك ْم لَي َ
ض ُك ْم َعلَى بَع ٍ
ت فِي أَ ْس َماء ِب ْنت َمرْ ثَد َ ,د َخ َل َعلَ ْيهَا ُغ َالم لَهَا َكبِير  ,فَا ْشتَ َك ْ
قَا َل ُمقَاتِل  :نَ َزلَ ْ
ت إِلَى َرسُول
صلاى ا
ا
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلا َم ; فَنَ َزلَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ْاآليَة َ .وقِي َل َ :سبَب نُ ُزولهَا ُد ُخول ُم ْدلِج َعلَى ُع َمر ;
هللا َ
صلاى ا
َو َسيَأْتِي  .يُرْ َوى أَ ان َرسُول ا
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلا َم بَ َع َ
صار يُقَال لَهُ ُم ْدلِج
ث ُغ َال ًما ِم ْن ْاألَ ْن َ
هللا َ
ق َعلَ ْي ِه ْالبَاب  ,فَ َد ا
ق َعلَ ْي ِه ْال ُغ َالم
إِلَى ُع َمر بْن ْال َخطااب ظَ ِهي َرة لِيَ ْد ُع َوهُ  ,فَ َو َج َدهُ نَائِ ًما قَ ْد أَ ْغلَ َ
ف ِم ْنهُ َش ْيء  ,فَقَا َل ُع َمر َ :و ِد ْدت أَ ان ا
هللا
س فَا ْن َك َش َ
ْالبَاب فَنَا َداهُ َ ,و َد َخ َل  ,فَا ْستَ ْيقَظَ ُع َمر َو َجلَ َ
ق إِلَى
نَهَى أَ ْبنَا َءنَا َونِ َسا َءنَا َو َخ َدمنَا َع ْن ال ُّد ُخول َعلَ ْينَا فِي هَ ِذ ِه الساا َعات ِإ اال بِإ ِ ْذ ٍن ; ثُ ام اِ ْنطَلَ َ

صلاى ا
َرسُول ا
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلا َم فَ َو َج َد هَ ِذ ِه ْاآليَة قَ ْد أُ ْن ِزلَ ْ
ت  ,فَ َخ ار َسا ِج ًدا ُش ْكرًا ِ اّلِلِ َ .و ِه َي
هللا َ
َم ِّكياة .
سورة الروم:
ب لَ ُك ْم َمثَ ًال ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم هَلْ لَ ُك ْم ِم ْن َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم ِم ْن ُش َر َكا َء فِي َما َر َز ْقنَا ُك ْم
ض َر َ
{َ }55
ون.
ك نُفَ ِّ
ت لِقَ ْو ٍم يَ ْعقِلُ َ
فَأ َ ْنتُ ْم ِفي ِه َس َوا ٌء تَ َخافُونَهُ ْم َك ِخيفَتِ ُك ْم أَ ْنفُ َس ُك ْم َك َذلِ َ
ص ُل ْاآليَا ِ
مالحظة:
التفاسير كلها من القرطبي.

أسواق الرقيق في اإلسالم:
نق ّدم هنا بضع مقاطع من مراجع قديمة تح ّدثت عن أسواق الرقيق في اإلسالم:
" درب مشترك:
هذا الدرب يقرب من درب الع ّداس تجاه الخط الذي كان يعرف بالمساطح ،وفيه
اآلن سوق الجواري ،عرف أ ّوالً بدرب األخاني قاضي القضاة برهان الدين المالك ّي ،فإنه

كان يسكن فيه ،ثم هو اآلن يقال له درب مشتكر وهذه كلمة تركية أصلها بلسانهم أج ترك
بضم الهمزة وأشمامها ،ثم جيم بين الجيم والشين ومعنى هذا السم ثالث نخيل ،وعرّبته
العا ّمة فقالت مشترك وهو مشترك السالح دار الظاهر برقوق ،فإنه سكن بها ومات في سنة
 ( " .538المقريزي ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار.) 658 ،
" المدرسة البوبكرية :هذه المدرسة بجوار درب العباسي قريبا ً من حارة الوزيرية
بالقاهرة ،بناها األمير سيف الدين اسنبغا بن األمير سيف الدين بكتمر البوبكري الناصريّ ،
ووقفها على الفقهاء الحنفية ،وبنى بجانبها حوض ماء للسبيل وسقاية ومكتبا ً لأليتام ،وذلك
في سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة ،وبنى قبالتها جامعاً ،فمات قبل إتمامه وكان يسكن دار
بدر الدين األمير طرنطاي المجاورة للمدرسة الحسامية ،تجاه سوق الجواري  ،فلذلك أنشأ
هذه المدرسة بهذا المكان لقربه منه ،ثم لما كانت سنة خمس عشرة وثمانمائة ...ونودي أال
يدخل أحد الحمام إال بمئزر ،وال يمشي اليهود والنصارى إال بالغيار ،وضربوا على ترك
ذلك .وكسبت الحمامات وأخذ منها جماعة وشهروا من أجل أنهم وجدوا بغير مئزر.
ومنع أن يدخل أحد إلى سوق الرقيق إال أن يكون بائعا أو مشتريا؛ وأفرد الجواري من
الغلمان ،وجعل لكل منهم يوم( " .المقريزي ،اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين
الخلفاء.) 885 ،
" فكنت أراه جمعةً في سوق الجواري ،وجمعة في سوق الكتب ليجمع بذلك بني الدر
والدراري .وتعلم اللغة التركية من جواريه ،وتكلم بها فقل من يؤاخذه فيها لما يجاريه .هذا
مع براعة في عبارته ،وفصاحة في كالمه ،وبالغة في إشارته"( .الصفدي ،أعيان العصر
وأعوان النصر.) 4 ،
" أبو هفان قال :حدثني يوسف ابن الداية قال :كان أبو نواس قاعدا عندنا في سوق الرقيق
وهو يعترض الجواري فاشترى عدة وباع عدة وكن حسان الوجوه آخذات باأللباب فقال له:
يا أبا علي تترك مثل هؤالء اللواتي يرغب فيهن وترغب في الغلمان? " ( أبو هفان ،أخبار
أبي نواس.) 53 ،

