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وذلك أُثريت يف اآلونة األخرية يف مصر احلبيبة مسألة العبيد وملك اليمني ، .. 
فهم  بناء على ، عقد قران ملك ميني رصم يف متّ هنأملخصها ، حادثة شخصية  بسبب

 ..على اإلسالم  –ولألسف  – تحسب اليتملك اليمني  يف مسألةبعضهم ملا أُطِّر فقهياً 
ما حصل يف  وانتقد الكثريون ، رحت عدة آراءطُواألمر عرب وسائل اإلعالم ،  وانتشر

 انثوروم يف نمكي ةلكشملا رذج : لوقيو فقيل دحأ أرجتي ملو ..هذه احلادثة اخلاصة 
 لقعلاو ىلاعت هللا باتك اهضقني اًماكحأ لمحي يذلاو ، ةلأسملا هذهل يريسفتلاو يهقفلا
   .. ةليبنلا ميقلاو ضارعألاب بعالتلا تايثيح تاوهشلا باحصأ يطعي امم ، قطنملاو

أهم يف حقيقته ويف هذا املقال ال أود الوقوف عند جزئيات هذه احلادثة ، فاألمر .. 
الذي متَّ وفقه العقد ( لك اليمني التارخيي مل موهفملا نَّأل ،شخصية من كونه حادثة جزئية 

باطل ، وال عالقة له  مفهوم ) كما أُطِّر فقهياً ( هو يف أصله) يف هذه احلادثة ويف غريها 
  ..  مبنهج كتاب اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد 

يف فقهنا  مت تأطريهاوملك اليمني كمسألة  ما أريد الوقوف عنده هو مسألة العبيد
وما تبعه  منذ اجليل األول )كما ينقل التاريخ (  هذه املسألة ماكحأاملوروث ، وكيف أنَّ 
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، وينقضها كتاب اهللا تعاىل من أجيال هي خروج فاضح على دالالت كتاب اهللا تعاىل 
  ..من أساسها 

تسىب النساء يف احلروب ، ويتحولن إىل ملك ميـني  : قالوا يف فقهنا وتفاسرينا ، .. 
حىت املتزوجات منـهن ، ويـتم    ن عقد نكاح على الرغم من أنوفهن ،يتم وطؤهن دو

ـ   اء بيعهن وشراؤهن كاحليوانات ، وباستطاعة مالكهن أن يبيع وطأهن لغريه ، مـع بق
  .. للمالك ، ذكوراً كانوا أم إناثاً دن من غري املالك هم عبيد خدمتهن للمالك ، وما يل

ووضعوا تشريعات خاصةً ذه املسألة ، حبيث يستطيع الرجل أن يطأ العدد الـذي  
من يزين مبلك ميني عن أحكـام  يريد من النساء حتت مظلة ملك اليمني ، وحبيث خيرج 

ملك اليمني من  –بذلك  – يستثىن وبالتايلاليت شرعها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ،  الزىن
  ..) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل األحكام اليت حيملها 

 )عنـدهم  (  وذهبوا إىل أنَّ عورة اململوكة ختتلف عن عورة احلرة ، فعورة اململوكة
، ووضعوا أحكاماً يف ذلك ال يقبلها عقـل  ) من السرة إىل الركبة ( أشبه بعورة الرجل 

  ..كان معتقده  ي إنسان مهماغها فطرة نقية ألوال تستسي
يؤسر الرجال ويتحولون إىل عبيد ال حيق هلم متلّـك أي شـيء ،    –أيضاً  –وقالوا 

كاحليوانات ، ووضعوا تشريعات خاصة ذه املسألة تخرج العبيد مـن إطـار    نويباعو
  ..الكرامة اإلنسانية 

ذكوراً كانوا ( هي أنَّ دخول هؤالء اململوكني  واملسألة اليت تضع العقل يف الكف ،
يف الدين اإلسالمي بعد سبيهم ، ال يخرجهم من إطار االنصـياع لألحكـام   ) أم إناثاً 

 –فحتى الدين اإلسالمي ذاته .. الظاملة ، اليت متّ تلبيسها وافتراؤها على منهج اهللا تعاىل 
ال حيمـي أعراضـهم ، وال    –ليمني حسب التشريعات الوضعية اخلاصة بالعبيد وملك ا

  ..يصون كرامتهم ، وال حيفظ أمواهلم 
من منظار التشريعات الوضعية اليت لُبست ( العبيد وملك اليمني .. باختصارٍ شديد 

  ..هم خارج إطار اإلنسانية ، وخارج إطار أحكام كتاب اهللا تعاىل ) ظلماً على اإلسالم 
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، ومل يعـد   ، يف زمنٍ تالشت فيه هذه املسائلما فائدة البحث يف  :وإن قال قائل 
وما هي فائدة هذا البحث بعد قرون عديدة مـن التـأطري   .. ؟  هناك عبيد وملك ميني

وما هو العمق الذي من املمكن أن نضيفه لفكرنا اإلسـالمي  .. الفقهي هلذه املسائل ؟ 
  ..عرب إعادة حبث هذه املسائل ؟ 

إنَّ القرآن الكرمي بكلِّ عبارة فيه ليس مؤطَّراً يف سجن التـاريخ والزمـان   :  نقول
وحتى لو .. واملكان ، وإننا نرى يف أي عبارة قرآنية إسقاطات متتد يف كلِّ زمان ومكان 

 الذي ينظر منه عابدو أصنام التاريخ لكتاب اهللا تعاىلالتارخيي  للمنظار –جدالً  – سلّمنا
ال حيملها ، ال من قريـب   ةملاظ تعنينا تربئة القرآن الكرمي مما أُلصق به من تفاسري ، فنحن

وال من بعيد ، ألننا نؤمن أنَّ قدسية القرآن الكرمي وصالحيةَ أحكامه وعدلَ مرتله ، فوق 
ال خيتلف ماضيه عن حاضره عن ) قدسيةً وحكماً وعدالً ( التاريخ ، وأنَّ القرآن الكرمي 

ضمن إطار أحداث  يتوهمها عابدو أصنام التاريخفهذه النصوص القرآنية اليت  ..مستقبله 
منتهية ، نقرؤها يف كلِّ زمان ومكان ، وتدبرنا هلا يف كلِّ زمان ومكان ، هـو عبـادةٌ   

وحنن نؤمن أنَّ أحكام هذه النصوص القرآنية هلا إسقاطاا يف كلِّ .. يأمرنا اهللا تعاىل ا 
  ..زمان ومكان 

، ومن يعترب احلقيقة ضـالته ، ال  عن احلقيقة بشكلٍ جمرد ومن عنده أخالق البحث 
أيضـاً األحكـام   ستنكار ما متّ يف هذه احلادثة اجلزئية ، بل عليه أن يسـتنكر  ايكتفي ب

على كتاب اهللا تعـاىل ، والـيت متّ تقـدميها يف     –ظلماً وعدواناً  –الفاسدة اليت لُبست 
فأشخاص هذه ، إسالمية ومن ثوابت الدين والتفسريي على أنها أحكام موروثنا الفقهي 
حكام الظاملة أصالً ، واليت أُضيفت نما يتكئون يف فعلهم ا على تلك األإاحلادثة اجلزئية 

  ..إلرضاء شهوات بعض السابقني للمقدس 
وهي أنَّ مسـألة   البداية ال بد من الوقوف عند حقيقة يف كتاب اهللا تعاىل ،يف ..  

  : ملك اليمني مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إىل بالصيغة الفعلية ، وبالفعل املاضي حصراً 
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 ،لتصف حاالت اجتماعية  ويف هذا دليلٌ على أنَّ املسألة ترد يف كتاب اهللا تعاىل ..

وسـنتعرض  .. كلِّ عبارة من هذه العبارات بصورا عرب تدبر السياق احمليط يتم إدراك 
  ..لبعض هذه احلاالت باختصار  – لاقملا اذه يف – بإذن اهللا تعاىل

ة ال تصف مسائل ثابتة بعينها ، إنما تصف حركة الفعل يف املسائل إنَّ الصيغة الفعلي
ترتسم يف أذهاننا حركة فعل األكل بشـكلٍ  أكلت ، : عندما نقول : مثالً .. املختلفة 

: وال تكتمل الصورة إالَّ بسياقٍ نصي مكمل كـأن نقـول   .. جمرد عن الشيء املأكول 
بينمـا يف الصـيغة    .....، أو أكلت أموال فالن ، أو  خضاراً، أو أكلت  خبزاًأكلت 

أو : قلـم  : كـأس ، أو  : االمسية فإنَّ الصورة تكتمل ملسألة حمددة بعينها ، كأن نقول 
.....  

( فإنَّ ورود صيغ العبيد وملك اليمني يف كتاب اهللا تعاىل بالصيغة الفعلية .. وهكذا 
وك حتت يعين أنَّ املسألة تصف حركة الفعل يف وقوع اململ) وبالفعل املاضي حصراً 

وهذا يتجلى مبفاهيم .. واإلنفاق واإلرشاد بالنسبة للمالك والتربية اإلشراف والرعاية 
وقد .. خمتلفة ، يبينها السياق القرآين احمليط بكل عبارة من العبارات الفعلية مللك اليمني 

     ..لة بالتفصيل ، مبيناً هذه األنواع يف كتاب اهللا تعاىل أيف كتيب هذه املسبينت 
نكاحٍ شرعي  اليمني يف كتابِ اهللا تعاىل ، ال يعين أبداً ملك الوطء دون عقد ملكو

) يف موروثنا الفقهي والتفسريي ( فقد زعموا ، كما هو يف موروثنا الفقهي والتفسريي 
دفع  أنَّ : وحسب ما ذهبوا إليه .. شرعي نكاح أنَّ اململوكة يتم الدخول فيها دون عقد

القرآن ( وهذا ينقضه كتاب اهللا تعاىل .. مثنها ملالكها هو مبثابة السماح بالدخول ا 
 ..على صريح دالالت كتاب اهللا تعاىل  حمجلة وتفصيالً ، وهو خروج فاض) الكرمي 

وإالَّ كيف بنا أن  عقد ، وال يقتضي حتمية الدخول ،فالنكاح يف كتاب اهللا تعاىل يعين ال
  ..ه تعاىل نفهم قول
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# (ية الكرمية نرى أنه متّ النكاح ففي هذه اآل sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢(  ، ولكن

Ο¢ (الدخول مل يتم  èO £èδθßϑçGø) ¯=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% β r&  ∅ èδθ�¡yϑs? (  .. ويف هذا أكرب دليل
  ..على أنَّ النكاح يف كتاب اهللا تعاىل هو العقد 

، ملك اليمني ال ميكن الدخول ا دون عقد  )القرآن الكرمي (  ويف كتاب اهللا تعاىل
  :يقول تعاىل  نكاح ،
) tΒuρ öΝ©9 ôì ÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ 
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ÈβøŒÎ*Î/ £ ÎγÎ=÷δ r&  ∅ èδθè?# uuρ £èδ u‘θã_ é& Å∃ρá� ÷èyϑø9 $$Î/ (   ] ٢٥: النساء [   
) (#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $#uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6Í←!$ tΒÎ) uρ 4 (   ] ٣٢: النور [    

èδθßs£ ( فقوله تعاىل Å3Ρ $$sù ( وقوله تعاىل ) (#θßs Å3Ρ r&uρ 4(  ، ني الكرمينييف هذين النص
دليلٍ على أنَّ  ربكأ وه ) حاكنلا ةغيص ( ةغيصلا هذاملصورين ملسألة ملك اليمني 

  ..الدخول باململوكة ال يكون إالَّ بعد عقد نكاحٍ شرعي 
كيف تفترون على : وهنا نسأل املطبلني واملزمرين لعبادة أصنام التاريخ فنقول هلم 

وهل  !!! ..الدخول على اململوكة يكون دون عقد نكاح ؟: منهج اهللا تعاىل فتقولون 
، هل تستطيع تغطية ) والسنة منها براء ( اليت متّ تلبيسها على السنة الشريفة  مكروايات

نريد إجابة واضحة وموقفاً واضحاً على ما : نقول هلم  !!! ..هذه احلقائق القرآنية ؟
على  وهي الدخول ، على بطالن املقدمة األوىل يف الفقه املوروث من برهان دامغ نقدمه

وما تذرونه من رماد يف أعني البسطاء  ..اململوكة دون عقد نكاح كباقي النساء ؟ 
كتاب اهللا تعاىل وجرهم كالقطيع إىل مستنقعات  يفبعادهم عن إدراك الدالالت احلق إل
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بأننا قرآنيون وننكر وافتراؤكم علينا عصبياتكم اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 
ليس رداً علمياً على ما نقدمه من دالئل  ، كلُّ ذلك منهج السلف الصاحل السنة وخنالف

كلُّ ذلك هو دليلٌ واعتراف منكم بأنَّ ما  ) ..القرآن الكرمي ( بينة من كتاب اهللا تعاىل 
  ..تدافعون عنه ينقضه كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 

( أنَّ النكاح يعين الدخول ، فكيف إذاً تبيحون  –كما تريدون  –ولو فرضنا جدالً 
قبله ، وذلك مع أبوه أن يطأ الرجل مملوكة أبيه الذي قام بوطئها )  يف فقهكم املوروث
  :علمكم بقوله تعاىل 

) Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ s? $tΒ yx s3 tΡ Ν à2äτ!$ t/#u š∅ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# �ωÎ) $ tΒ ô‰ s% y# n=y™ 4 (  ]  ٢٢: النساء 
[  

وال تدخلوا مبا دخل : فحسب قولكم غري الصحيح يكون معىن هذه العبارة القرآنية 
أليست هذه العبارة القرآنية تبين بطالن ما تذهبون .. آباؤكم من النساء إالَّ ما قد سلف 

  .. إليه من إباحتكم ألن يطأ الرجل ما وطأ أبوه من ملك اليمني ؟ 
وباللف  باتهامنا بإنكار السنة الشريفة ، يبوا على ذلك إالَّطبعاً لن ولن جت.. 

( والدوران واالبتعاد عن حقيقة دالالت النصوص القرآنية ، وكلُّ رد لكم يف ذلك هو 
قدموا إعالنٌ بأنَّ رواياتكم اليت ت) عند أويل األلباب الذين ال يريدون تطليق عقوهلم 
، وإعالنٌ أنَّ املوروث الفقهي ىل على أنها سنة هي روايات مناقضة لكتاب اهللا تعا

بناء على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، بقراءة جمردة  فيهوالتفسريي ال بد من إعادة النظر 
  .. هدفها احلقيقة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل

كما نرى  عقد النكاح الشرعيبعد  الذي هو (( الوطءإنَّ .. ومن جهة أخرى .. 
، ولو كان ملك اليمني يعين ملك الوطء ،  مسألةٌ تستمر عادةهو  )) يف كتاب اهللا تعاىل

 املضارع ، ولكن اليمني بصيغة لكغِ ميص ما نراه أنّ كُلَّ تلك  ..القتضى ذلك ورود
ôM ( [[:  الصيغ تأيت بصيغة املاضي حصراً s3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 ( ،)  ôM x6n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& ( ، 
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) ôM s3n=tΒ £ ßγãΖ≈ yϑ÷ƒr& ( ، ) ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[  .. لقد وردت هذه الصيغ يف كتاب اهللا
  ..بصيغة املاضي  –كما نرى  –مرة ، أتت فيها مجيعها )  ١٥( تعاىل 

ودليلٌ آخر على أنَّ ملك اليمني ال يقتضي بالضرورة ملك حق الوطء ، هو أنَّ .. 
ôM (للنساء حق ملك اليمني  s3n=tΒ £ßγãΖ≈ yϑ÷ƒ r& (  دون أن يعين ذلك أنَّ هؤالء اململوكني

  .. يدخلون ن
يتكئ عليها املوروث الفقهي والتفسريي يف املقدمة األوىل من املقدمات اليت .. إذاً 

 ..وينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً  ، مسألة العبيد وملك اليمني هي مقدمة باطلة
  ..الباطل هو باطل وبالتايل فكلُّ ما يبىن على 

وهناك مقدمة أُخرى انطلق منها الفقه املوروث والتفسري املوروث ، وهي أنَّ .. 
<) * z:دوا بقوله تعاىل هوقد استش..  كباقي البشر العبيد ال حيق هلم التملّك u� ŸÑ ª! $# 

¸ξ sVtΒ #Y‰ ö6tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & óx« tΒuρ çµ≈ oΨ ø%y— §‘ $̈Ζ ÏΒ $ »%ø— Í‘ $YΖ |¡ym uθ ßγsù ß, ÏÿΖãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ #u� Å  

# ·�ôγ y_ uρ ( ö≅ yδ šχ… âθ tGó¡o„ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ öΝèδ ç� sYò2 r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ (   ] ٧٥: النحل [  
‰ (كلمة  يف كتاب اهللا تعاىل ،..  ö7 tã (  طلق على كلِّ إنسانيف القرآن الكرمي ت..  

) ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 7‰ö7 tã 5=ŠÏΖ •Β (   ] ٩: سـبأ [   
) $uΖ ö7 yδ uρuρ yŠ… ãρ# y‰ Ï9 z≈ yϑøŠ n=ß™ 4 zΝ ÷èÏΡ ß‰ ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) ë>#̈ρ r& (   ] ٣٠: ص [  

‰ß (فحينما يوصف سليمان عليه السالم بكلمة  ö7 yèø9 ، وهو ل التعريف أاملعرفة ب ) ) #$

$tΑ ( هدعبالذي ملك ملكاً ال ينبغي ألحد من  s% Éb> u‘ ö� Ïÿøî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’Í< %Z3ù=ãΒ �ω Èö t7.⊥ tƒ 

7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰÷è t/ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9$# (   ] فهذا يعين أنَّ كلمة  ، ] ٣٥: ص) #Y‰ ö6tã ( 

<z * (: يف قوله تعاىل  u� ŸÑ ª! $# ¸ξsV tΒ # Y‰ö6 tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ ø) tƒ 4’ n?tã & óx« (  ،عين فرداً ال ت
  ..حمدد مجيع أفراده ال حيق هلم التملَّك من جنسٍ 



 

٨ 

 

  .. وكلمتا العباد والعبيد يف القرآن الكرمي تشمالن مجيع البشر دون استثناء .. 
) χÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθ s? $ yϑ¯ΡÎ*sù š�ø‹ n=tã à÷≈ n= t6ø9 $# 3 ª! $# uρ 7��ÅÁ t/ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$Î/ (   ] ٢٠: آل عمران [   
) $tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $Vϑù=àß ÏŠ$t7 Ïèù=Ïj9 ( ]  ٣١: غافر [   
) $tΒuρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9 (  ] ٤٦: فصلت [  
) $tΒ ãΑ£‰ t7 ãƒ ãΑöθ s) ø9$# £“t$ s! !$ tΒuρ O$ tΡr& 5Ο≈ ¯=sàÎ/ Ï‰‹ Î7yè ù=Ïj9 (  ]  ٢٩: ق [     

‰Y# ( كلمة ..إذاً ..  ö6tã (  ا وايف اآلية اليت احتج) * z> u� ŸÑ ª!$# ¸ξsV tΒ # Y‰ ö6tã 

%Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & óx« (  من البشر دون غريه ، وترتبط دليست مرتبطةً جبنسٍ حمد ،

‰�ω â‘Ï ( وبصفة ) Z.θè=ôϑ¨Β% (بكلِّ إنسان يتصف بصفة  ø) tƒ 4’ n?tã &óx« (  .. وهذا اإلنسان
يقابله اهللا تعاىل يف املثل ذاته بأي  الذي يتصف اتني الصفتني ، ويضربه اهللا تعاىل مثالً ،

 (الصورة  –يف اآلية ذاا  –إنسان حيمل الصفة اليت تبينها  tΒuρ çµ≈ oΨø% y—§‘ $ ¨Ζ ÏΒ $»%ø— Í‘ $YΖ |¡ ym 

uθ ßγsù ß,ÏÿΖ ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ # u� Å  #·� ôγ y_uρ ( ( .. ضرب اهللا تعاىل مثالً: املعىن هو  وبالتايل يكون تقدير 
  ..وعبداً رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً  عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء

‰Z.θè=ôϑ¨Β ( ، ) �ω â‘Ï% ( [: فصفتا  ø) tƒ 4’ n?tã & óx« ( [  مها صفتان مرتبطتان بالعبد )
فالذي .. وال ترتبطان جبنسٍ حمدد من البشر  الذي يضربه اهللا تعاىل مثالً ،) اإلنسان 

 رب به هذا املثل هو عبدإنسان ( ض ( زانه عن غريه من العبيدله صفتان متي ) الناس ( ،
أضرب لك : فحني يقول أحدنا لآلخر .. ومن املمكن أن يكون أي إنسان من البشر 

 الطول والعمى يتصف ما جنس مثالً رجالً طويالً أعمى ، فهل قولنا هذا يعين أنَّ صفيت
  !!! ..الرجال ؟ 



 

٩ 

 

# (ونقول ملن جيزم بأنَّ الصورة القرآنية ..  Y‰ö6 tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & óx« (  هي
كيف نفهم من منظار دليلك هذا اآليةَ الكرمية التالية  دليلٌ على صفات مجيع العبيد ،

  .. ؟ مباشرةً لآلية اليت جتعلها دليالً على صحة ما جتزم به
) z> u�ŸÑ uρ ª! $# WξsW tΒ È÷,s# ã_ §‘ !$yϑèδ ß‰tn r& ãΝ x6ö/ r& Ÿω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & ó_x« uθ èδ uρ <≅Ÿ2 4’ n?tã 

çµ9 s9 öθtΒ $ yϑuΖ ÷ƒr& –µγÅh_ uθãƒ Ÿω ÏN ù' tƒ A� ö� sƒ¿2 ( ö≅ yδ “ÈθtGó¡o„ uθèδ tΒuρ ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/   uθèδ uρ 4’ n?tã :Þ≡u� ÅÀ 

8ΛÉ) tFó¡•Β (   ] ٧٦: النحل [  
ãΝx6 (إن كانت حجتهم صحيحةً ال بد أن يكون معىن الصورة القرآنية   ö/r& Ÿω 
â‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n?tã &ó_ x« uθ èδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n?tã çµ9 s9öθ tΒ $ yϑuΖ ÷ƒr& –µγÅh_uθ ãƒ Ÿω ÏN ù'tƒ A� ö� sƒ¿2 ( (  أنَّ كلَّ أبكم ال

نَّ كلَّ أبكم ال أيقدر على شيء ، وكلّ أبكم له موىل ، وهذا األبكم كَلٌّ على مواله ، و
  !!! ..فهل يعقل ذلك ؟ .. يأيت خبري أينما يوجهه مواله 

  ..اآلية التالية  –من منظارها  –إن كانت حجتهم صحيحة فكيف نفهم 
) z> u� ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠÏù â !%x. u�à° tβθÝ¡Å3≈ t±tF ãΒ Wξ ã_u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tFó¡o„ 

¸ξ sWtΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λèε ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ (   ] ٢٩: الزمر [   
وهل كلُّ رجل هو سلَم لرجل !!! .. رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ؟  فهل كلُّ.. 

 ة، وليست خاصةً بأجناسٍ حمدد هذه أمثلة يضرا اهللا تعاىل .. ةداسلا اهيأ. ..!!! .. ؟
  ..من البشر 

من جنسٍ  أليوهكذا نرى أنَّ القرآن الكرمي بريٌء من كلِّ حكمٍ يحرم حق التملّك 
وبالتايل فاملقدمة الثانية اليت اعتمدوا عليها يف األحكام اليت متّ تلبيسها  ..البشر دون غريه 

على اإلسالم يف مسألة العبيد وملك اليمني هي مقدمة باطلة ينقضها كتاب اهللا تعاىل 
  ..وبالتايل كلُّ ما بين عليها من عدم حق العبيد يف التملّك هو باطل .. مجلة وتفصيالً 

  ..نراه يف قوله تعاىل  كلمة العبد كمقابل لكلمة احلرل وهذا املعىن.. .
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) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘n=÷Fs) ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh�çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $#uρ Ï‰ ö7yè ø9$$ Î/ 

4s\Ρ W{$# uρ 4s\ΡW{$$ Î/ 4 (   ] ١٧٨: البقرة [        

�çtø:$# Ìh�çtø:$$Î/ ß‰ö6” ( يف هذه الصورة القرآنية إنَّ كلميت احلر والعبد yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ ( ال 

ومتقابلني يف تعنيان جنسني خمتلفني من البشر أحدمها مملوك لآلخر وال يقدر على شيء ، 
إنما تعنيان مركزين .. أبداً .. حق التملّك ويف امتالك الكرامة وحرمة العرضِ واملال 

  ..متناقضني متاماً يف اتخاذ القرار بالنسبة ملسألة حمددة يف أي جمتمع  وظيفيني

فكلمةُ احلر  القرارِ املُحيط وبيده رسم ، رقرارٍ ح فرداً مسؤوالً وصاحب تصف
حبيث ال ميلك  وكلمةُ العبد تصف فرداً واقعاً حتت إمرة ذلك احلر ،.. بالنسبة ملسألة ما 

 فقط ، وال تعين أبداً أنّ ذلك العبد بالنسبة لتلك املسألة ، ذلك احلر إالّ تنفيذَ قرارات
مملوك وال ميلك شيئاً يف كُلّ مناحي حياته وأنه منصاع يف باقي مسائل احلياة ألوامر ذلك 

 احلر..  

�” (فالصورة القرآنية  çtø:$# Ìh�çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7yè ø9$$ Î/ (  تقابلتنيتني ملنا حالتني وظيفي رصوت

بالنسبة حلالة وظيفية محددة يجمع  بالنسبة المتالك القرار واملرتبة القيادية يف اتمع ،
إنّ القصاص ينالُ : فاهللا تعاىل يقولُ لنا من خالل هذه الصياغة .. فيها احلر مع العبد 

  ..الفاعلَ ذاته ، وال تلغي هذا القصاص املراتب الوظيفيةُ بني البشرِ مهما كانت 

ية بني البشر ، وجعلُ بعضهم فوق بعضٍ فاملراتب املعيشيةُ والوظيفيةُ والقياد.. 
درجات وظيفية يتخذُ من خاللها بعضهم بعضاً سخرِياً ، ما بني رئيسٍ ومرؤوس ، هو 

 .. يف حقيقته تقابلٌ بني مالك للقرارِ احلر ومنفّذ له دون امتالك احلرية بعدمِ تنفيذه 
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املناصبِ الوظيفية بني البشر ، ال يلغي  إنَّ اختالف: فهذه الصورة القرآنية تقول .. 
 ه لو قتل مرؤوسقتلُ به ، كما أنه يمرؤوس صاص ، فإن قتلَ رئيسرمةَ الدمِ يف القح

  .. رئيسه يقتلُ به ، وال تعين هذه العبارة القرآنية جنسني من البشر كما فُسر تارخيياً 

��çtø:$# Ìh” (، هو العبارةُ التاليةُ مباشرةً لعبارة د صحةَ ما نذهب إليه ومماّ يؤكِّ..  çtø:$$Î/ 

ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ (  وهي عبارة ، :) 4s\Ρ W{$#uρ 4 s\ΡW{$$ Î/ 4 (  ..جرفاألنوثة هنا م دة عن أي

أي لتصف ، ةَ ... أُنثى مهما كانت  مفهومٍ طبقيفلو أنَّ العبارةَ القرآني) ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ 

ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ (  لآلخر ، وتصف مها مملوكختلفني من البشر ، أحدتعين جنسني م

4s\Ρ (الذكور من هذين اجلنسني ، القتضى ذلك ورود العبارة القرآنية  W{$# uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 ( 
ولكن ورودها ذه .. بصيغة أُخرى يتم فيها التمييز بني اإلناث من هذين اجلنسني 

4s\Ρ (الصيغة  W{$#uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 (  لآلخر ختلفني أحدمها مملوكجلنسني م ال وجود هأن ؤكّدي

�” (فورود العبارة القرآنية ..  çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6yè ø9$# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ (  تنيتعين كما قُلنا مرتبتني وظيفي

  ..متقابلتني ، لكلٍّ من اجلنسني الذكور واإلناث ، وليست خاصةً بالذكور دون اإلناث 

 .. غري و وجودالكرمي ، ه نزولِ القرآن خاللَ التاريخ ، بعد العبيد من طبقة ووجود
تجاج بالتاريخ وأفعالِ رجاالته إلثبات وال يمكن االح.. شرعي ، وال يريده اُهللا تعاىل 

   ..شرعية أحكامٍ ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل 

عرب  يريدون جعل التاريخ برجاالته ورواياته حجة على منهج اهللا تعاىل للذين ونقول
التوحيد الذي تزعمون االلتزام :  روايات صنعت خصيصاً للخروج على منهج اهللا تعاىل
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وفكرنا وعقيدتنا وفقهنا من أي شائبة ، يقتضي ترتيه تصوراتنا  أبعد الناس عنهوأنتم به 
روايات فالصادق يف توحيده هللا تعاىل ال جيعل  ..ومن أي مسلك ينقضه كتاب اهللا تعاىل 

   .. آيات كتاب اهللا تعاىلالتاريخ وأعمال رجاالته حجة على 

لفقه املوروث والتفسري املوروث ، وهناك مقدمة أخرى متَّ االنطالق منها يف ا.. 
وهي حق السيب يف احلروب ، واإلتيان بالرجال والنساء واألطفال سبايا وحتويلهم إىل 

مسألة سيب البشر يف احلروب وحتويلهم إىل رق ، ووطء نسائهم ف.. عبيد وملك ميني 
ية التالية واآل.. يف القرآن الكرمي  –على اإلطالق  –دون عقد نكاح ، ال وجود هلا 

  ..تؤكّد هذه احلقيقة 

) #sŒÎ* sù ÞΟçF‹ É)s9 tÏ% ©!$# (#ρã�xÿ x. z>÷� |Øsù É>$s%Ìh�9$# #̈Lym !#sŒÎ) ó/ èφθßϑçFΖsƒùR r& (#ρ‘‰à± sù s−$rO uθ ø9$# $ ¨ΒÎ* sù $ CΖtΒ 

ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ)uρ ¹ !#y‰Ïù 4 ®Lym yìŸÒs? Ü>ö� ptø:$# $yδu‘#y— ÷ρr& 4 y7Ï9≡sŒ öθs9 uρ â!$t±o„ ª!$# u� |ÇtGΡ]ω öΝåκ ÷]ÏΒ Å3≈s9uρ (# uθè=ö6 u‹ Ïj9 

Νà6ŸÒ÷è t/ <Ù÷è t7Î/ 3 tÏ% ©!$# uρ (#θ è=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# n=sù ¨≅ÅÒãƒ ÷Λ àι n=≈yϑôãr& (  ] ٤: حممد [   

إذا كان الرجال املقاتلون من الكفّار ، الذين قاتلونا بسيوفهم ووقعوا أسرى بني 
$ (: مها  ،يضع اهللا تعاىل أمامنا خيارين يف التعامل معهما  أيدينا ، ¨ΒÎ* sù $CΖ tΒ ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹!#y‰Ïù 

إذاً  –فكيف .. ، ونرى أنَّ اهللا تعاىل يقدم خيار املن عليهم وتركهم على خيار الفداء   )
من  نسائهم قهراً وذالً دون عقد نكاح ، ئكون سيب األبرياء واسترقاقهم ووطي –

وكيف يكون حكم اعتناقهم لإلسالم بعد أسرهم ال حيمي !!! .. تشريع اهللا تعاىل ؟ 
نترك !!! .. ، كيف يكون ذلك حكماً من أحكام اإلسالم ؟  !!!؟ كرامتهم وأعراضهم

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نماإلجابة ل..   
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.. رِواية تارخيية على دالالت قوله تعاىل ا بإسقاط وحىت يستقيم األمر عندهم قامو
) $tΒ šχ%x. @c É< oΨÏ9 β r& tβθ ä3tƒ ÿ… ã& s! 3“ u�ó r& 4®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

ª!$#uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nοt� Åz Fψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym (   ] واية  فقالوا..  ] ٦٧: األنفالبناًء على هذه الر :

 (إنَّ كلمةَ  ®Lym ( هي النتهاِء الغاية ،  يف هذه اآلية ةَ والكرميةبارةَ القرآنيوا العرفس :) 

$tΒ šχ%x. @cÉ< oΨÏ9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ… ã& s! 3“ u�ó r& 4 ®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (  أنَّ النيب ،r  له قحال ي

  ..إالّ بعد أنْ يبالغَ يف قتلِ أعدائِه وقهرِهم واإلغالظ عليهِم  أخذُ األسرى ،

4 (إننا نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول ..  ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ حـىت  ( ، وأنه ملْ يقُلْ  ) 4 #$

 (.. ثُـم يف قولـه تعـاىل    .. .) ..حىت يثخن يف الكـافرين  ( و ، أ) يثخن يف القتل 
šχρ ß‰ƒ Ì� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym (  بيانٌ أنَّ املُشكلةَ ليست ،

إنما املشكلةُ تكمن يف أخذ هؤالء األسـرى   يف أخذ األسرى ، وليست يف عدمِ قتلهِم ،
!ª (فهل إرادةُ اِهللا تعاىل يف قوله يف هذه اآلية ..... من أجلِ اإلثخان يف األرض  $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ 

nο t� Åz Fψ   .. !!!تتحقَّق بقتلِ هؤالِء األسرى وخروجِهِم من الدنيا كافرين ؟ ) 3 #$

 هـذا  تؤكّدان فسـاد واآليتان التاليتان مباشرةً هلذه اآليات من سورة األنفالِ ، .. 
  ..التفسري التارخيي 

) $pκ š‰r'̄≈tƒ � É<̈Ζ9$# ≅è% yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒÏ‰÷ƒ r& š∅ÏiΒ #“t� ó™ F{$# βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% # Z�ö�yz öΝä3Ï?÷σãƒ 

#Z� ö�yz !$ £ϑÏiΒ x‹Ï{ é& öΝà6ΖÏΒ ö� Ïÿøó tƒ uρ öΝä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∠⊃∪ βÎ) uρ (#ρß‰ƒ Ì� ãƒ y7tGtΡ$u‹ Åz ô‰s) sù (#θ çΡ$yz 

©!$# ÏΒ ã≅ö6 s% z s3øΒr'sù öΝåκ ÷]ÏΒ 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ íΟŠÅ3ym (  ]٧١ – ٧٠:  األنفال  [  



 

١٤ 

 

فما الفائـدةُ   بقتلِ األسري ، rفلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، ويؤمر الرسولُ .. 
$ (: من قوله تعـاىل   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ≅ è%  yϑ Ïj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t� ó™ F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% 

# Z� ö� yz öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z� ö� yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö� Ïÿ øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm   !! ..؟ ) ‘§

يوجد نص يف القرآن الكرمي يبيح السيب أو االسترقاق ، أو السطو على  ال ..إذاً .. 
فاُهللا تعاىل الرمحن الذي مينع قتلَ األسريِ .. أموالِ الناس أو على أعراضهِم أو على دمائهِم 

 كما رأينا أو استرقاقَه ، حيث حيصر التعاملَ معه يف خيارين ايتهما إطالق سراحه حراً
هذا اإلله  ، ، والذي يبين أنه ال حيق للنيب أخذ األسرى من أجل اإلثخان يف األرض

أعراض اآلخرين ال يمكن أن يبيح االعتداَء على  ) نيملاعلا بر (سبحانه وتعاىل  الرحيم
  ..وال على دمائهم  وال على أمواهلم وال على كرامام

واليت أُطرت فقهياً لتاريخ كلُّ أعمال السيب واالسترقاق اليت حدثت يف ا.. إذاً .. 
من الدين ، هي أعمال بشرية حمضة ، ال عالقة هلا مبنهج اهللا تعاىل ) سف لأل( وحسبت 

  ..ال من قريب وال من بعيد 
 )القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل  الرقابمسألة وهناك تلبيس آخر هو ربط .. 

  ..مبسألة العبيد وملك اليمني 
مسألة الرقاب يف القرآن الكرمي مسألة مستقلّة متاماً عن مسألة العبيد وملك .. 

اليمني ، وربطها مبسألة العبيد وملك اليمني ناتج عن إسقاط التصورات التارخيية على 
النصوص القرآنية ، وعن سجن املعاين اليت حتملها هذه النصوص ضمن إطار تصورات 

  ..البشر 
يف القرآن الكرمي يف مجيع مرات ورودها  )مسألة الرقاب ( ألة هذه املس وردت لقد

�ã�ƒÌ (دون أي تعلّقٍ بعبارات العبيد وملْك اليمني ، فاهللا تعاىل يقول  øtrB 7πt6 s%u‘ ( (  حيث ،
.. اإلنسانُ عن ذنبِه  وردت هذه الصيغةُ يف القرآن الكرمي مخس مرات ككفّارة يكفِّر ا

7’ (ووردت العبارةُ القرآنية  sù >πt6 s%u‘ (  ًةً واحدة دون تعلّقٍ بكفّارة ، لتشملَ مساحةمر



 

١٥ 

 

 رصواألخرى ، فهي ضمن سياقٍ قرآينٍّ ي يغةيف الص ةاملعني من املساحة وأوسع أكرب
يقتحم ا اإلنسانُ املوانع واحلواجز ،  جوهر اإلنفاق املادي من زاوية كونِه براً وصدقةً ،

  .. مترقياً من عامل املادة اهلابِط إىل عاملِ الروحِ واخلالصِ ِهللا تعاىل 
) Ÿξsù zΝystFø%$# sπt7 s)yè ø9$# ∩⊇⊇∪ !$tΒuρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπt7 s)yè ø9$# ∩⊇⊄∪ ’7sù >πt6s%u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈yè ôÛÎ) ’Îû 5Θöθ tƒ “ÏŒ 

7πt7 tóó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠÏK tƒ # sŒ >πt/t� ø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ #sŒ 7πt/u� øItΒ (   ] ١٦ – ١١: البلد [  

تدور يف إطارِ دالالت االنتظار ) ر ، ق ، ب ( إنّ مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
  ..والترقّب 
) tΑ$ s% ¨Πàσ uΖ ö6 tƒ Ÿω õ‹ è{ù' s? ÉL u‹ós Î=Î/ Ÿωuρ ûÅ› ù&t� Î/ ( ’ ÎoΤÎ) àMŠÏ±yz βr& tΑθà) s? |M ø%§�sù t÷ t/ ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) öΝs9 uρ ó= è%ö� s? ’Í<öθ s% (   ] ٩٤: طـه [  
  ..والتحرير هو مبعىن اخلالص واالستقالل .. 
) øŒÎ) ÏM s9$s% ßN r& t�øΒ$# tβ≡t� ôϑÏã Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘x‹tΡ š� s9 $ tΒ ’ Îû Í_ôÜ t/ # Y‘§�ys ãΒ ö≅ ¬7 s) tGsù ûÍh_ ÏΒ ( 

y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÉΚ¡¡9 $# Þ ΟŠÎ=yè ø9$# (   ] ٣٥: آل عمران [   
  ..واالنفكاك مبعىن الترك واالنفصال .. 
) óΟ s9 Çä3 tƒ tÏ%©! $# (#ρã� xÿx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# tÏ.Î� ô³ßϑø9 $# uρ tÅj3xÿΖ ãΒ 4®L ym ãΝ åκu� Ï? ù' s? èπ uΖÉi� t7 ø9 $# 

  ] ١: البينة  [ )
π (وكلمة ..  t6 s%u‘ (  ثة ، لتشملَ حاالتؤنيف القرآن الكرمي إالّ نكرة ، م مل ترد

حددة ، وال جبنسٍ محدم ةتارخيي ةدةً حبيثيحدمن البشرِ دون غريه واسعةً ليست م د ..
ر من هذه  ولكنالتحر وعدم االنفكاك املُشترك بني مجيع هذه احلاالت هو عدم القاسم

ستطاعة لفعل ذلك ، كأن يقع إنسانٌ ما حتت ضائقة مادية تحيطُ به ، احلالة ، وعدم اال
 هوكسب هأجر زحجآخر وانتظارِه ، فتجعلُه مسجوناً ، أو ي إنسان مأسوراً ملراقبة فتجعلُه



 

١٦ 

 

حلنيِ سداد ما عليه لغريِه ، يف الوقت الذي ال يستطيع فيه السداد ، فيكونُ حترير هذا 
  .. حلالة اليت هو فيها وفكُّه منها ، كفّارةً وصدقةً وقُربةً من اهللا تعاىل اإلنسان من ا

π (فكلمةُ ..  t6 s% u‘ (    ٍتعين حالةً يقع فيها اإلنسانُ حتت االنتظار واملراقبـة بشـكل
وحبيـث ال يسـتطيع    كاملٍ ، وحبيث تسد أمامه كُلُّ آفاقِ اخلروج من هذه الضائقة ،

  … اخلروج من هذه احلالة اليت هو فيها 
ومما يؤكّد أنّ كلمةَ رقبة هي حالةٌ وضائقةٌ ما ، هو أنها مل تجمع مجع املؤنث .. 

كما  –، ألنها ال تعين فرداً من جنسٍ محدد من البشر ، إنما تعين ) رقَبات ( السامل ، 
جردةً عن أي جنسٍ بشري ، ومن املمكن ألي إنسان مهما كان حالةً وضائقةً م –قُلنا 

U$s%Ìh�9 (: جنسه أن يقع يف مثلِ هذه احلالة ، ولذلك نراها تجمع مجع تكسري  $# ( ..  

 .. جوهر رهِما كلمةُ الرقاب لتصويف سياق تني اللتني تردويف الصورتني القرآني
  : اإلنفاق املادي من زاوية كونِه براً وصدقةً 

) ’ tA# u uρ tΑ$yϑø9 $# 4’ n?tã Ïµ Îm6ãm “ÍρsŒ 4† n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tGuŠø9$# uρ tÅ3≈ |¡ yϑø9$# uρ tø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# 

t,Î# Í←!$ ¡¡9 $#uρ ’ Îûuρ ÅU$s%Ìh�9$# (  ] ١٧٧: البقرة [  

) * $ yϑ¯Ρ Î) àM≈ s%y‰¢Á9 $# Ï !# t� s)àÿ ù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑø9$# uρ t,Î# Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $pκ ö� n=tæ Ïπxÿ ©9 xσßϑø9 $# uρ öΝåκ æ5θè=è% †Îûuρ 

É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ †Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! $# Èø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9   ] ٦٠: التوبة [  ) )  #$
’ (يف الرقاب : نرى أنّ الصدقةَ وإتيانَ املال هو .. يف هاتني الصورتني ..  Îûuρ 

ÅU$s%Ìh�9$# (  ابا هي فيه ، وليس للرقحالة الرقاب وحتريريها مم أي يف سبيل فك ، ..
وليس  فالذي يدفَع هو ملن ينتظر السداد من صاحبِ احلالة الذي ال يستطيع سداده ،

  ..للغارِق يف هذه احلالة 



 

١٧ 

 

7’ (ودون االقتران بكفّارة ، رأينا أنّ العبارة القرآنية  sù >π t6 s%u‘ (  ِّها القرآينمع سياق
املُحيط واملُصورِ جلوهر اإلنفاق املادي كَبِر وصدقَة وعطاٍء غريِ مقترن بكفّارة ، هي فقط 

�ã�ƒÌ (فالصيغ القرآنية  اليت تصور ذلك ، øtrB 7π t6s%u‘ ( (  ةٌ بالكفّاراتها خاصرأينا أن..  
Îû† (ويف هذه املسألة نرى أنّ كلمةَ ..  uρ (  ةيف العبارة القرآني رتتكر) †Îû uρ 

É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $#uρ †Îûuρ È≅‹Î6 y™ «! $# Èø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9 ويف هذا دليلٌ على أنّ مسأليت  ، ) )  #$
اإلنفاق يف الرقاب والغارمني ، هلا إطارها اخلاص والذي يميزمها عن إطار مسأليت 

  ..اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل وابن السبيل 
 الرقاب ، وبينه يف مسألة إلقاَء الضوِء عليه هو الفارق بني اإلنفاقِ يف مسألة ريدوما ن

Îûuρ É>$s%Ìh�9† (يف العبارة القرآنية الغارمني ، وذلك  $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ (  .. ، ففي هذا التفريق
  ..تتضح حقيقةُ دالالت النص القرآينِّ أمامنا بشكلٍ أكرب 

 ،) غَرِم ( ، علينا أنْ نميز بني دالالت الفعل الالزم ) غ ، ر ، م ( يف اجلذر اللغوي 
) مغروم ( واسم املفعول هو كلمةُ ) غارِم ( حيثُ اسم الفاعل من هذا الفعل هو كلمةُ 

 ال يتعدى اإلنسانَ املغروم ،  –) غَرِم ( من الفعل الالزم  –، فالغرم يف هذه احلالة 
امةَ ال عالقةَ لغريِ اإلنسان الغارِم ذا الغرم ، أي أنّ الغروفاملغروم هو ذاته الغارِم ، 

املُستحقّةَ على اإلنسان الغارِم ، واليت ال يستطيع دفعها ، ليست لصاحلِ إنسان آخر ، 
وأكثر ما يجسد هذه احلالةَ هو املرضى الذين .. وإنما هي ملصيبة ال عالقةَ لآلخرين ا 

وق طاقته وال لُ بالنسبة لإلنسان الفقري الغارمِ غُرماً ففيهم مرض عالجه باهض ، ويشكِّ
  ..قدرةَ له على دفْعه 

≈�ÏΒÌ (وهذا ما تعبر عنه كلمةُ  tóø9 $# uρ ( القرآينّ يف النص ) * $ yϑ¯Ρ Î) àM≈ s%y‰ ¢Á9 $# 

Ï !#t� s) àÿù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ t,Î# Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $ pκ ö� n=tæ Ïπ xÿ©9 xσ ßϑø9$# uρ öΝåκ æ5θè=è% †Îû uρ É>$s%Ìh�9$# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ 

È≅‹ Î6y™ «! $# Èø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9   .. ] ٦٠: التوبة [  ) )  #$



 

١٨ 

 

≈�ÏΒÌ (وكلمةُ ..  tó ø9$# uρ (  وهي من الفعل الالزم ) مل ترد يف  –كما قلنا  –) غَرِم

≈�ÏΒÌ (ولو كانت كلمة .. ...كتاب اهللا تعاىل إالّ يف هذا املوقع  tóø9 $#uρ (  تعين املديونني
لكان هناك دائن ومدين ، أي مغرِم ومغرم ، وهذا  –كما ذهبت التفاسري التارخيية  –

ÏΒÌ�≈tó (، وليس كلمة  )) املُغرمنيو (( يناسبه كلمة ø9$# uρ (  ةأي لوردت العبارةُ القرآني ،

† (، بينما نراها ترد ) وفي الرقَابِ واملُغرمني : ( على الشكل  Îûuρ É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ ( 
  ..فصياغةُ القرآن الكرمي مطلقةٌ ، وهي مكمن معجزته كما رأينا ونرى بأم أعيننا .. 

 .. ي أغرمالفاعل منه هو .. بينما الفعل املُتعد غرِم ( اسم( ، واسم املفعول هو ) م
وهذه الغرامةُ حينما  ، فهناك غرامةٌ مستحقّةٌ على املُغرم ال بد أن يدفعها للمغرِم ،) مغرم 

تشكّلُ عبأً على املُغرم حبيث ال يستطيع دفع الغرامة املُستحقّة للمغرِم ، وبالتايل تشكِّلُ 
حالةً وضائقةً ال يستطيع املُغرم اخلروج منها ، فإنَّ إخراج هذا املُغرم من حالته بدفعِ 

يكون ذلك مبثابة فك رقبة ، وهذا ما  الغرامة عنه ومساعدته للخروجِ من تلك الضائقة ،
$<Îûuρ É† (تصوره العبارةُ القرآنية  s%Ìh�9$# (   العبارة يف) †Îû uρ É>$s%Ìh�9$# tÏΒÌ�≈ tóø9 $#uρ ( ..  

إذاً الرقاب وحتريرها وفكّها ، هو إخراج املُغرم الذي ال يستطيع وفاَء ما عليه من .. 
وهذه احلالةُ .. من خالل دفع الغرامة املُستحقَّة عليه للمغرِم  حالته اليت هو فيها ،

حسب املفهوم  –موجودةٌ يف كلّ زمان ومكان ، وال عالقةَ ملسائلِ العبيد وملْك اليمني 
مبسألة الرقاب ال من قريب وال من بعيد ، فكما قُلنا مل يقرنْ القرآنُ الكرمي  –التارخيي 

نص من نصوصه  بينهما وال بأي..  
 .. هعلى موما متّ تلبيس ة مبعىن حتريرِ العبيد وملكتارخيي الرقاب من دالالت سألة

اليمني ، إنما هو خروج على حقيقة دالالت كتابِ اِهللا تعاىل ، ألنه يف كتابِ اِهللا تعاىل 
 د سيبوجاالعتداُء على أعراضِ اآلخرين و –كما رأينا  –ال ي هم وال حيقأموال

  ..وحرياتهم 



 

١٩ 

 

رد يف كتاب اهللا تعاىل إالّ تعبارات العبيد وملك اليمني مل وكنا قد بينا أنَّ .. 
ôM ( [[بالصيغة الفعلية ، وبالفعل املاضي حصراً  s3n=tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 ( ،)  ôM x6n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& 

(  ،) ôM s3 n=tΒ £ßγ ãΖ≈yϑ÷ƒ r& (  ،) ôM s3 n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[  ، ةه يف كلِّ عبارة قرآنيحالة وأن
الالد نستشفمن السياق القرآين احمليط  ا ..  

ومكان يقتضي اإلميان أبعظمة كتاب اهللا تعاىل و إنَّ اإلميان احلق نه صاحل لكلِّ زمان
 ..يف كُلِّ زمـان ومكـان    حكْمٍ حيملُه القرآنُ الكرمي له ساحات تطبيقٍ واتباع كُلَّبأنَّ 

والتوهم بتارخيية أحكام العبيد وملك .. فالنص القرآينُّ حاملٌ للتاريخ ، وليس حمموالً به 
، وعن التفسريِ  rإىل الرسولِ  ظلماً اليمني ، ناتج عن تلفيقِ الكثريِ من الروايات ونسبِها

 ةاخلاص ةالقرآني لآليات املغلوط ذه املسألة التارخيي ..   التـارخيي وهذا يشبه التفسـري
 الناسخ واملنسوخِ املزعومة املغلوطَ يف مسألة..  

ففي احلالة املادية ، حيث يقع جمموعة من األيتام والفقراء واألطفال حتـت رعايـة   
يف  ..حيث يتقرب بذلك إىل اهللا تعـاىل   ، هه وإنفاقورعايت هه وتربيتوإشرافإنسان قادر 

، عالقة والية مادية خيـرة   هيباململوك  –ملك ميني  –عالقة املالك  هذه احلالة تكون
هدفها مساعدة اململوك واألخذ بيده إلخراجه من حالته ، حتى يصـبح قـادراً علـى    

واآليـة الكرميـة   .. الكسب احلالل ، وقادراً على مواجهة أعباء احلياة بشكلٍ حر سليم 
) يف هذه احلالة املادية ( الفارق يف الرزق ، وكيف أنَّ اململوك ملك ميني  التالية تبين هذا

لسببٍ مادي يتعلّـق   )ورعاية وتربية وإنفاقه مبعىن واقع حتت إشراف املالك (  هو مملوك
  ..بالرزق 
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) ª! $#uρ Ÿ≅ �Ò sù ö/ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ ’ Îû É− ø—Ìh�9 $# 4 $yϑsù šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒ èù “ÏjŠ!# t� Î/ óΟ ÎγÏ%ø— Í‘ 

4’ n?tã $ tΒ ôM x6 n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í!# uθy™ 4 Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6sùr& «! $# šχρß‰ ys øgs† (   ] ٧١: النحل [  
 لّجوأولوا األلباب يرون يف هذه اآلية الكرمية دعوة من اهللا تعاىل للذين فضلهم 

لريدوا جزءاً من رزقهم على الذين وقعوا حتت إشرافهم وإدارم وعلمهم  ، بالرزق العو
بأنهم مستحقّون للمساعدة ، فيكونون بذلك هم وغريهم سواًء يف رزق اهللا تعاىل الذي 

$ (فعدم قيامهم بذلك  أعطاهم إياه المتحام يف هذه الدنيا ، yϑsù šÏ%©! $# (#θè=ÅeÒ èù 

“ÏjŠ!# t� Î/ óΟ ÎγÏ%ø— Í‘ 4’ n?tã $ tΒ ôM x6n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& óΟ ßγsù ÏµŠÏù í!# uθ y™ 4 (  بنعمة اهللا تعاىل هو جحود

Ïπyϑ÷è ( وبفضله عليهم ÏΖÎ6 sùr& «! $# šχρß‰ ys øgs† ( ..  
ولو كانت هذه اآلية الكرمية جمرد مثل يضربه اهللا تعاىل ، خماطباً به اجلاحدين عقيدة 

لكان من األوىل أن تكون اية اآلية  –كما ذهب معظم املفسرين  –بإلوهية اهللا تعاىل 
يف هذه احلالة  –بصيغة املخاطب ، ألنَّ اخلطاب ) أفبنعمة اهللا جتحدون ( الكرمية 
!ª (موجه ألولئك الذين يقول اهللا تعاىل هلم  –املفترضة  $#uρ Ÿ≅ �Òsù ö/ ä3ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ ’ Îû 

É−ø— Ìh�9$# 4 ( ،  بصيغة املخاطَب ، وبالتايل لكان  –كما نرى  –فهؤالء خياطبهم اهللا تعاىل
  ..بصيغة املخاطب  –أيضاً  –من األوىل أن تكون اية اآلية 

Ïπyϑ÷èÏΖ ( والتعلُّق بالنعمةبينما ورود اية اآلية الكرمية بصيغة الغائب  Î6 sùr& «!$# 

šχρß‰ ys øgs† ( هو اُهللا تعاىل للجاحدين همثلٍ يضرب درجم دليلٌ على أنّ املسألةَ ليست 
مؤكِّداً فيه أنَّ الرزق ال يرد على ملك اليمني ، كما ذهب  عقيدةً بألوهية اِهللا تعاىل

  ..أبداً .. املفسرون 
!ª ( بدايةَ اآلية الكرمية تبدأ بصيغة املُخاطَب فليس من العبث أنَّ..  $#uρ Ÿ≅ �Ò sù 

ö/ ä3ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ ’Îû É− ø— Ìh�9$# 4 ( ، إىل الغائبوبعد ذلك ينتقلُ اخلطاب صيغة  ) $ yϑsù 
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šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ !#t� Î/ óΟÎγ Ï%ø— Í‘ 4’ n?tã $ tΒ ôM x6n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í!# uθ y™ 4 ( ،  وتأيت

 ) Ïπyϑ÷èايةُ اآلية الكرمية أيضاً بصيغة الغائب ÏΖÎ6 sùr& «! $# šχρß‰ ys øgs† (  ، ًلتكون متعلّقة
  ..بالعبارة اليت تسبقُها ، وليس بالعبارة اليت بصيغة املخاطب يف بداية اآلية الكرمية 

Ïπyϑ÷èÏΖ ( بنعمة اهللا تعاىل هو فاجلحود إذاً..  Î6 sùr& «! $# šχρß‰ ysøg s† ( هو، و  خطاب

$ ( موجه ألولئك الذين تصفهم العبارةُ القرآنية yϑsù šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ!# t�Î/ óΟ Îγ Ï%ø—Í‘ 4’ n?tã 

$ tΒ ôM x6n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í !# uθy™ 4 ( هو لوا  ، أي أنَّ اجلحودالذين فُض رد عدم
جبزٍء من رزقهِم على الذين يقعون حتت وصايتهم ورعايتهم وإشرافهم ليكونوا  بالرزق
فاُهللا تعاىل يريد رد جزٍء من الرزق على ملك .. وهذا نقيض التفسري التارخيي .. سواء 

  ..اليمني ، وليس العكس 
 .. اجلحود همتعلّقاً بالنعمة ، وليس باهللا تعجاء هذا إضافة إىل أنّ ورودتاىل وألوهي 
) Ïπyϑ÷è ÏΖ Î6sùr& «! $# šχρß‰ys øgs† (  ، ون به وهذاالذي حيتج ه التفسريِ التارخييمن ينفي توج

.. فكيف يصري عابدو األصنام جاحدين بنعمة اِهللا تعاىل نتيجةَ هذه العبادة  ..أساسه 
  ..وليس نِعمه  لوهيته ،إإنهم بعبادتهِم لألصنام جيحدونَ اَهللا تعاىل و

<z ( التفسريي نفهم اآليةَ الكرمية وبذات املنهج..  u� ŸÑ ª! $# WξsW tΒ Wξã_§‘ ÏµŠÏù â !%x. u�à° 

tβθÝ¡Å3≈ t±tF ãΒ Wξã_ u‘uρ $Vϑn=y™ @≅ ã_ t�Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ ÈθtF ó¡o„ ¸ξ sW tΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λèε ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ 

فليس كُلُّ رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ، وليس كُلُّ رجلٍ سلَماً  .. ] ٢٩: الزمر [  )
لرجلٍ ، إنما هذه أمثلةٌ ال ختص جنساً من البشر دونَ غريه ، ويضربها اُهللا تعاىل ليبين لنا 

  ..أنه تعاىل واحد ، وأنه لو تعددت اآلهلةُ لفسدت السماوات واألرض 
  ..النص التايل وباملنهج ذاته نستطيع قراءةَ .. 
) z> u� ŸÑ Νä3s9 WξsV̈Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àÿΡr& ( ≅ yδ Ν ä3©9  ÏiΒ $ ¨Β ôM s3n= tΒ Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ u!%Ÿ2 u� à° ’ Îû 

$ tΒ öΝ à6≈oΨ ø%y— u‘ óΟçFΡ r' sù ÏµŠÏù Ö !# uθ y™ öΝßγ tΡθèù$sƒrB öΝ à6ÏGxÿŠÏ‚x. öΝ ä3|¡àÿΡr& 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Áxÿ çΡ 
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ÏM≈ tƒFψ $# 5Θöθ s) Ï9 šχθè=É) ÷è tƒ ∩⊄∇∪ È≅ t/ yì t7©? $# šÏ%©!$# (#þθ ßϑn=sß Ν èδ u !#uθ ÷δ r& Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ ( yϑsù “Ï‰ öκu‰ 

ôtΒ ¨≅ |Êr& ª! $# ( $ tΒuρ Μçλ m; ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈̄Ρ (  ] ٢٩ – ٢٨: الروم [   
ÏiΒ $̈Β ôM ( فالعبارة القرآنية..  s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& (  ًداحدال من البشر ال تعين جنساً م

وهذا .. من ما وقع حتت رعايتكم وإشرافكم ومسؤوليتكم : ميلكون شيئاً ، إنما تعين 
 ا أن نتعقَّلَها ، ال أن نقعاُهللا تعاىل من ريدي ه اُهللا تعاىل هو تفصيلٌ آلياتاملثلُ الذي يضرب

اتلم ، لالعتداِء على حريبعني أهواَء أنفِسنا بغريِ عتهِم  يف الضالل مبعضِ البشرِ وأموال
  ..وأعراضهِم وكرامتهِم 

وهناك حالة أخرى من احلاالت احملمولة بالنصوص القرآنية اليت حتوي عبارات .. 
الذين منلك العلم فيهم والطمأنينةَ ، أولئك تعين عبارةُ ملك اليمني  حيثملك اليمني ، 

ال خيتلفون عن األطفال الذين مل يظهروا على  من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ،
ةبالنساء ، وال عن التابعني غريِ أويل اإلر من النساء عورات ..  

) Ÿω uρ šÏ‰ö7 ãƒ £ßγ tFt⊥ƒÎ— �ω Î) $tΒ t� yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ ( tø⌠Î�ôØ u‹ ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n? tã £Íκ Í5θãŠã_ ( Ÿω uρ 

šÏ‰ ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒÎ— �ω Î)  ∅Îγ ÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρr&  ∅Îγ Í←!$ t/#u ÷ρr& Ï!$ t/#u  ∅Îγ ÏGs9θãè ç/ ÷ρ r&  ∅ ÎγÍ←!$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& 

Ï !$oΨ ö/ r&  ∅ ÎγÏGs9θãè ç/ ÷ρ r& £Îγ ÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& ûÍ_t/  ∅ ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& ûÍ_ t/ £Îγ Ï?≡uθyz r& ÷ρ r& £ÎγÍ← !$|¡ ÎΣ ÷ρr& $tΒ 

ôM s3n=tΒ £ßγãΖ≈yϑ÷ƒ r& Íρr& šÏèÎ7≈−F9 $# Î� ö� xî ’ Í<'ρé& Ïπ t/ö‘M} $# zÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9 $# Íρr& È≅ øÿ ÏeÜ9$# šÏ%©!$# óΟ s9 

(#ρã� yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘öθtã Ï!$ |¡ÏiΨ9    ] ٣١:  النور[   ) ) #$
  .. النص التايلودليلٌ أكرب على هذا اجلانب من مسألة ملك اليمني ، نراه يف .. 

 ) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝ ä3ΡÉ‹ ø↔tGó¡uŠÏ9 tÏ%©!$# ôM s3 n=tΒ óΟ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& tÏ%©!$# uρ óΟ s9 (#θäóè=ö7 tƒ 

zΝ è=çtø:$# óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈ n=rO ;N≡§� tΒ 4  ÏiΒ È≅ ö7 s% Íο4θ n=|¹ Ì� ôfxÿ ø9 $# tÏn uρ tβθãèŸÒ s? Ν ä3t/$u‹ ÏO zÏiΒ Íοu��Îγ ©à9$# .ÏΒuρ 
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Ï‰ ÷èt/ Íο4θn=|¹ Ï !$ t±Ïèø9 $# 4 ß]≈ n=rO ;N≡u‘öθ tã öΝ ä3©9 4 š[ ø‹s9 ö/ ä3ø‹ n=tæ Ÿω uρ öΝ ÎγøŠ n=tæ 7y$uΖ ã_ £èδ y‰ ÷èt/ 4 
šχθèù≡§θsÛ / ä3ø‹ n=tæ öΝ à6àÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù ÷èt/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßÎi t7ãƒ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟŠÅ3ym ∩∈∇∪ # sŒÎ) uρ x÷n=t/ ã≅≈ xÿôÛF{$# ãΝ ä3Ζ ÏΒ zΟ è=ßs ø9 $# (#θçΡ É‹ø↔ tFó¡u‹ ù=sù $yϑŸ2 tβx‹ ø↔tGó™ $# šÏ%©!$#  ÏΒ 

öΝ ÎγÎ=ö6 s% 4 š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# öΝà6s9  ÏµÏG≈ tƒ# u 3 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ6ym (   ]٥٩ – ٥٨:  النور [   
فهذا اجلانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمني يف كتابِ اِهللا تعاىل ، تتم فيه مساواةُ .. 

ونرى أنّ األطفالَ الذين مل يبلغوا احلُلم  املتصفني به ، مع األطفال الذين مل يبلغوا احلُلم ،
طبعاً ما عدا ( حينما يتجاوزون مرحلةَ بلوغِ احلُلم ، خيرجون من إطار عدم االستئذان 

، يف حني أنّ املتصفني ذا اجلانب من مسألة )  املرات الثالث الواردة يف هذه املسألة
لّ على أنهم ليس لديهم شهوةٌ وغريزةٌ ملك اليمني ال خيرجونَ من هذا اإلطار ، وهذا يد

  ..وميلٌ للنساء 
  ..وهذا ما نراه أيضاً يف اآلية الكرمية 

) �ω yy$ uΖã_ £Íκ ö� n=tã þ’ Îû £Íκ É″!$ t/# u Iω uρ £Îγ Í←!$ uΖö/ r& Iω uρ £Íκ ÍΞ≡uθ ÷zÎ) Iωuρ Ï!$ uΖ ö/r& £ ÍκÍΞ≡ uθ÷zÎ) Iωuρ 

Ï !$oΨ ö/ r& £ ÎγÏ?≡uθ yzr& Ÿω uρ £ÎγÍ← !$|¡ ÎΣ Ÿω uρ $tΒ ôM x6 n=tΒ £åκ ß]≈ yϑ÷ƒr& 3 (   ]٥٥:  األحزاب [   
Ÿωuρ $tΒ ôM (فالعبارة القرآنية ..  x6n=tΒ £åκ ß]≈ yϑ÷ƒr& 3 (  والتأكّد لْمتعين الذين متّ الع ،

كونهم ال ميلَ عندهم  والطمأنينةُ بأنهم ال يأيت منهم أذى جتاه أحكامِ هذه املسألة ،
للنساِء وال شهوة جتاههن ، فشرط طهارة القلوب وعدمِ اإليذاء الذي حتملُه هذه املسألةُ 

  ..الكاملة متحقِّق فيهم 
تعين عبارة ملك اليمني الزوجة ، مبعين اليت متّ ملك  ويف نصوصٍ قرآنية أُخرى ،.. 

�ωÎ) $tΒ ôM (ه يف االستثناء وطئها عرب عقد النكاح الشرعي ، وهذا ما نرا s3n=tΒ y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 ( 
≅‘ �ω (: من اآلية الكرمية  Ïts† š� s9 â!$ |¡ÏiΨ9 $# . ÏΒ ß‰÷è t/ Iωuρ β r& tΑ £‰ t7s? £Íκ Í5 ô ÏΒ 8l≡uρ ø— r& öθ s9 uρ 

š� t7yf ôã r& £åκ ß]ó¡ãm �ωÎ) $tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 tβ% x.uρ ª! $# 4‘ n=tã Èe≅ ä. & óx« $ Y7ŠÏ%§‘ (  ]  األحزاب :
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فهذه ..  لبقتسملا يفال يعين جنساً من النساِء الاليت سيتم سبيهن  فهذا االستثناء ، ] ٥٢
$ (�ωÎ (العبارة  tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 (  هي بصيغة املاضي وليس املُضارع ، وتعين نساَءهr 

  ..الاليت ملك وطأهن بعقد نكاح شرعي 
≅‘ �ω (إنَّ العبارة القرآنية  Ïts† š� s9 â!$ |¡ÏiΨ9$# .ÏΒ ß‰ ÷èt/ Iω uρ β r& tΑ £‰ t7s? £Íκ Í5 ôÏΒ 8l≡uρ ø— r& öθ s9uρ 

š� t7yf ôã r& £åκß] ó¡ãm (  النساِء على وجه األرض ، ودون استثناء ، ومنهن تعين مجيع

$ (�ωÎ (ولذلك تأيت العبارةُ القرآنية ..  rنساؤه  tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 (  لتستثين نساَءهr 
.. الاليت ملك وطأهن بِعقد نكاحٍ شرعي ، من بني جمموعة النساِء على وجه األرض 

 على النيب متفلوال هذا االستثناُء لُحرr   نساؤه..  
  .. الصورة القرآنيةوهذه اجلانب من دالالت ملْك اليمني نراه يف .. 

 ) ôM tΒÌh� ãm öΝ à6ø‹ n=tã öΝ ä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝä3 è?$oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθ yzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑtã uρ öΝ ä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$oΨ t/uρ 

Ëˆ F{$# ßN$oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{$# ............. * àM≈oΨ|Áósßϑø9$#uρ zÏΒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# �ωÎ) $tΒ ôMs3n=tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ÷ƒr& ( |=≈tG Ï. 

«!$# öΝä3ø‹n=tæ 4 ¨≅Ïmé&uρ Νä3 s9 $ ¨Β u !#u‘ uρ öΝà6 Ï9≡sŒ βr& (#θ äótF ö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒr'Î/ tÏΨÅÁøt’Χ u� ö�xî šÅsÏÿ≈|¡ãΒ 4 $yϑsù 

Λ ä÷è tG ôϑtGó™ $# ÏµÎ/ £åκ ÷]ÏΒ £èδθè?$t↔ sù  ∅èδu‘θã_é& ZπŸÒƒ Ì� sù 4 Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝä3 ø‹n=tæ $yϑŠÏù ΟçF ÷�|Ê≡ t� s? ÏµÎ/ .ÏΒ 

Ï‰÷è t/ ÏπŸÒƒÌ� xÿ ø9$# 4 (  ] ٢٤ – ٢٣: النساء [  

≈àM * (فالعبارة القرآنية ..  oΨ |Áós ßϑø9 $#uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# (  محرهي ضمن سياقٍ قُرآينٍّ ي
العقد على املتزوجات ، وهذه العبارةُ مطْلَقةٌ تشملُ كُلَّ املتزوجات على وجه األرض ، 

  .. ومن ضمنهن أزواج املُخاطبني ذه العبارة القرآنية ، كون متزوجات منهم 
$ (ωÎ (وتأيت العبارةُ التاليةُ هلا مباشرةً ..  tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈yϑ÷ƒ r& ( (  الستثناِء زوجات

مبعىن .. املُخاطبني ذه العبارة القرآنية ، من بني جمموعة املتزوجات على وجه األرض 



 

٢٥ 

 

إالّ ما  أنه يحرم عليكم مجيع النساِء املُحصنات إحصانَ زواج بعقد نكاح شرعي ،
ملكتم وطأهن بعقد نكاحٍ شرعي ، وهن أزواجكم احمللّالت لكم ، فلوال هذه العبارةُ 

ω (القرآنية  Î) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( (  هج زوجتم على املُتزوحلُر..  

≈àM * (ولو متَّ سحب اإلحصان املقصود يف العبارة القرآنية  oΨ |Á ósßϑø9 $# uρ z ÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# 

على الوجه املعنوي لإلحصان ، وهو إحصان العفّة والطهارة ، وإحصان اإلسالم ،  )
àM≈oΨ * (لكان تقدير العبارة القرآنية  |Á ósßϑø9 $# uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# �ωÎ) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( ( 

الاليت من املمكن وطؤهن  (حرمت عليكم كلّ نساء األرض : يف سياقها القرآين هو 
أن تطؤوهن ، إالَّ ما ملكتم وطأهن  بعقد نكاحٍ شرعي حني عقد ) بعقد نكاح شرعي 

مبعىن أنَّ .. النكاح ، وضمن ما حدده اهللا تعاىل لكم ، وهو ما مل يتجاوز األربع نساء 
وطئهن بعقد  نساء األرض حمرمات على أي رجلٍ أن يطأهن ، إالّ أربعاً منهن بعد ملك

  ..نكاحٍ شرعي 
تصف ) ملك اليمني واإلحصان ( فكلّ عبارة قرآنية ترد فيها إحدى هاتني املسألتني 

ومعرفة النوع الذي تصوره العبارة .. من أنواع كلِّ مسألة  –وربما أكثر  –نوعاً حمدداً 
هم السليم حلقيقة القرآنية ، وعدم اخللط بينه وبني األنواع اُألخرى ، يقودنا إىل الف

  ..األحكام اليت حتملها هذه العبارة 
$ (ωÎ (أما ما متّ الذهاب إليه من أنّ العبارةَ القرآنية ..  tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒr& ( (  تعين

إالّ املتزوجات الاليت يتم سبيهن باحلروب ، فهذا تفسري فاسد ، اعتقد أننا بتنا نرى 
  ..فساده بأم أعيننا 

حتمل ما أرادوا ،  – rتسيء للقرآن الكرمي وللنيب  –ولألسف متَّ تلفيق روايات .. 
ومتَّ نسبها للمنهج ظلماً وعدواناً ، لذر الرماد يف األعني ، ولقطع الطريق على كلِّ 

وجاء الالحقون لريجحوا دالالت الروايات على دالالت  ..باحث يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..الرواية التالية  من هذه الروايات.. سبقة الصنع ملا مانتصاراً لعصبيا اآليات الكرمية ،



 

٢٦ 

 

  ) : ٢٦٤٤( مسلم 

و حدثَنِيه يحيى بن حبِيبٍ الْحارِثي حدثَنا خالد بن الْحارِث حدثَنا شعبةُ عن قَتادةَ 
يوم أَوطَـاس لَهـن أَزواج فَتخوفُـوا     ابوا سبياًأَصعن أَبِي الْخليلِ عن أَبِي سعيد قَالَ 

كُمانمأَي لَكَتا ماِء إِلَّا مسالن نم اتنصحالْمةُ والْآي هذه زِلَتفَأُن   ـنى بيحثَنِي يدو ح
 يدعا سثَندح ارِثالْح ننِي ابعي دالا خثَندبِيبٍ ححهوحن ادنذَا الْإِسةَ بِهادقَت نع  

  ) : ١١٢٦٦( أمحد 

   يدـعأَبِـي س نيلِ علأَبِي الْخ نع يتانَ الْبثْمع نانُ عفْيا سثَنداقِ حزالر دبا عثَندح
اج فَكَرِهنا أَنْ نقَع علَيهِن ولَهـن  أَصبنا نِساًء من سبيِ أَوطَاسٍ ولَهن أَزوالْخدرِي قَالَ 

 أَزواج فَسأَلْنا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَنزلَت هذه الْآيةُ والْمحصنات من النسـاءِ 
نهوجا فُرا بِهلَلْنحتقَالَ فَاس كُمانمأَي لَكَتا مإِلَّا م  

مع دالالت كتاب اهللا تعاىل ،  –كما نرى  –يتناقض  فما حتمله هذه الروايات .. 
ومع جممل القيم واألخالق النبيلة اليت حيملها منهج اهللا تعاىل ، ومع الفطرة النقية الطاهرة 

  ..اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها 
ساحة  االعتداء علىاإلحصان هو منع اآلخرين من ويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ  ..

  ..احملصن بالنسبة للمسألة اليت يتحصن ا 
) çµ≈ oΨ ÷Κ¯=tæuρ sπ yè÷Ψ |¹ <¨θç7s9 öΝ à6©9 Ν ä3oΨ ÅÁós çGÏ9 .ÏiΒ öΝ ä3Å™ ù't/ ( (   ]٨٠:  األنبياء [  
) Ÿω öΝà6tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ $·èŠÏΗsd �ω Î) ’ Îû “\� è% >π oΨ ¢Ápt’Χ ÷ρ r& ÏΒ Ï!# u‘uρ ¤‘ß‰ ã` 4 (   ]١٤:  احلشر [   

حصن نفسه بارتباط إما مادي وإما  –يف مسألة الشهوة والغريزة  – فاملُحصن
واجلانب املادي لإلحصان يتمثّل بعقد النكاح بني الذكر واألنثى ، حيث .. معنوي 



 

٢٧ 

 

يحصن كلٌّ منهما اآلخر ، فيمنعه من االتجاه حنو الفاحشة عرب ملكه منه حق الكفاية 
هو ) مملوك ملك ميني أو غري مملوك ( يرتبط بعقد نكاح مهما كان فكلُّ من .. الفطرية 
  ..حمصن 

أما اجلانب املعنوي لإلحصان فيتمثّل بتحصني النفس عرب االتجاه حنو العفّة والطهارة 
  ..واالمتناع عن الفاحشة 

) zΝ tƒó� s∆uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡ t�ôϑÏã ûÉL ©9 $# ôM oΨ |Áôm r& $yγ y_ö� sù (    ]١٢:  التحرمي [        
ويتمثّل هذا اجلانب أيضاً بتحصني النفس عرب اإلسالم واالنصياع ألحكامه ، 

  ..نرامها بوضوح يف اآلية التالية  )املادي واملعنوي (  هذان الوجهان...  والعمل ا
) tΒuρ öΝ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθsÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3 ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 ª! $#uρ ãΝn=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 £ èδθßsÅ3Ρ $$ sù 

ÈβøŒÎ*Î/ £Îγ Î=÷δ r&  ∅ èδθè?#u uρ £ èδu‘θã_é& Å∃ρá�÷è yϑø9$$ Î/ BM≈ oΨ |ÁøtèΧ u� ö� xî ;M≈ ysÏÿ≈ |¡ãΒ Ÿω uρ 

ÅV≡x‹ Ï‚ −GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 4 !# sŒÎ*sù £ÅÁ ômé& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 7πt±Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã 

ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ÏΒ É># x‹yè ø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ ôyϑÏ9 }‘ Ï±yz |M uΖ yèø9 $# öΝ ä3ΖÏΒ 4 β r&uρ (#ρç� É9óÁs? ×� ö� yz öΝ ä3©9 3 
ª! $#uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm   ] ٢٥:  النساء[   ) ‘§

  ..الدالئل التالية إننا نرى يف هذه اآلية الكرمية 
نكح الفتيات املؤمنات من هذا النوع من ملك اليمني ال يكون إالَّ بتحقيق  –)  ١( 

tΒ (الشرط ، وهو عدم االستطاعة طوالً من نكح احملصنات املؤمنات  uρ öΝ ©9 ôì ÏÜtGó¡o„ 

öΝ ä3ΖÏΒ »ω öθsÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠ tGsù 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 (   ..  



 

٢٨ 

 

Ïϑsù $̈Β ôM ( فتطبيق أحكامِ  العبارة القرآنية..  s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9  ( ال يكونُ إالّ بتحقّق الشرط)  4 #$ tΒuρ öΝ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ω öθsÛ β r& yx Å6Ζ tƒ 

ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ( ..   
إنّ ورود هذا احلكم عرب هذا الشرط ليس عبثاً ، وهو حلكمة مرادة من اهللا تعاىل ،  

  ..تتعلّق مباهية احلكم احملمول يف هذه اآلية الكرمية 
y7 (هناك شرطٌ آخر هو اخلوف من الضرر الشديد  –)  ٢(  Ï9≡sŒ ôyϑÏ9 }‘Ï±yz 

|M uΖ yèø9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 4 ( ،  ن لنا أنَّ نكح هذا النوع من النساء ال يكونة تبيفهذه العبارة القرآني
  .. ةشحافلا يف عوقولاو ديدشلا ررضلا نم ةيشخلا وهو ، إالّ بتحقّق هذا الشرط

وحتى لو حتقّق هذان الشرطان ، فالصرب خري من نكح هذا النوع من  –)  ٣( 
β (النساء ، والعبارة القرآنية  r&uρ (#ρç� É9óÁs? ×� ö� yz öΝ ä3©9 3 ª! $#uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ (  ن ذلكتبي

 بشكلٍ جلي..  
يف الدالئل السابقة من هذه الفقرة بيانٌ أنَّ نوع ملك اليمني املقصود يف  –)  ٤( 

فاهللا تعاىل ال ينهى عن نكح نوع .. هذه اآلية الكرمية خمتلف عن األنواع اليت حتدثنا عنها 
 (ود العبارة القرآنية ويف ور.. من النساء عرب الشروط السابقة إالَّ لسبب يتعلّق بالعقيدة 

ª! $#uρ ãΝ n=ôã r& Νä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ÷è t/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 (  بعد العبارة)  Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ 

ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9$# 4 (  وقبل العبارة) £èδθßs Å3Ρ $$sù ÈβøŒÎ*Î/ £ ÎγÎ=÷δ r&  ∅èδθè?# u uρ £ èδ u‘θã_ é& 

Å∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/ BM≈ oΨ |ÁøtèΧ u� ö� xî ;M≈ ys Ïÿ≈|¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹ Ï‚−GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 4 (  َّألكرب دليل على أن
  .. على اإلطالق املسألة تتعلّق بالعقيدة ، وال عالقة هلا بالرق التارخيي

ωöθ« (كلمة  –)  ٥(  sÛ (  ةيف الصورة القرآني)  tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθsÛ β r& 

yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 يراد ا وجه غري مادي ، وليست حمصورةً باجلانب  ) #$



 

٢٩ 

 

#?èδθè∅  (فقوله تعاىل .. املادي كما ذهب معظم املفسرين  uuρ £èδ u‘θã_ é& (  نالذي يبي
 امتالك ناكح هذا النوع من ملك اليمني للمال ، وعدم وجود عبارة تدلّ على فقره ،

وجعل اهللا تعاىل الصرب أوىل من نكح هذا النوع من ملك اليمني ، وعدم السماح بنكح 
هذا النوع من ملك اليمني إالّ بشرطني ، مها عدم االستطاعة طوالً من نكح احملصنات 

!ª (املؤمنات ، واخلوف من الضرر الشديد ، وقوله تعاىل  $#uρ ãΝ n=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ÷èt/ 

.ÏiΒ <Ù÷è t/ 4 (  .. كلُّ ذلك يدلّ على أنَّ املسألة تتعلّق بالعقيدة ال بامتالك املال ، ولذلك
) احملصنات املؤمنات ( فما يراد بعدم االستطاعة طَوالً هو عدم القدرة على تناول املراد 

  ..ليس بسبب الفقر ، وإنما لعدم توفّر هذا املُراد 
≈ÏM (إنَّ كلمة  –)  ٦(  oΨ |Áós ßϑø9  sŒÎ*sù#! (يف العبارة القرآنية داخل هذه اآلية  ) #$

£ÅÁ ômé& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 7πt±Ås≈ xÿÎ/ £Íκ ö� n=yè sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# š∅ÏΒ É># x‹yè ø9$# 4 (  ،

≈ÏM (تصف ذات النوع من اإلحصان الذي تصفه كلمة  oΨ |Áós ßϑø9 يف العبارة القرآنية  ) #$

tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜ (داخل هذه اآلية الكرمية  tGó¡o„ öΝ ä3ΖÏΒ »ω öθsÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9   ..ل التعريف ، وبذات اآلية الكرمية أفهي ترد معرفة ب ..  ) #$

ÅÁôm£ (وملّا كانت كلمة ..  é& (  ةيف العبارة القرآني) !#sŒÎ*sù £ÅÁ ômé& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 

7π t±Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹yèø9 تزوجن ، مبعىن : تعين  ) 4 #$

≈ÏM (دخلن ساحة اإلحصان بالزواج ، فإنَّ كلمة  oΨ |Áós ßϑø9 يف مريت ورودها يف هذه  ) #$
  ..تعين إحصان اإلسالم  –بناء على ما سبق  – اآلية الكرمية

إنَّ أحكام كتاب اهللا تعاىل تطبق على مجيع املسلمني بذات الدرجة ، وبالتايل وبناء 
على كلِّ ما سبق فإنّ هذا النوع من ملك اليمني يعين الكتابيات الاليت يرتبطن مع بعض 

  ..و الكتابية أ، ألنه ال حيق للمسلم نكح إالّ املسلمة املسلمني بعقد نكاح 



 

٣٠ 

 

tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜ ( إذاً الشرط..  tGó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

حيث اإلحصانُ  هو عدم االستطاعة يف تناولِ املُراد من نكح املُحصنات املؤمنات ، )
من مل يستطع منكم القدرةَ : مبعىن .. املعين يف هذه املسألة الكاملة هو إحصانُ إسالم 

من ال يستطيع ذلك ، فال بأس أن .. على نكحِ املسلمات املؤمنات لسببٍ من األسباب 
$ Ïϑsù ( ..ينكح مما وقع حتت استطاعته وإشرافه وعلمه من الفتيات املؤمنات  ¨Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 ( ..  
املعنيات يف جوابِ الشرط هن الكتابيات حصراً ، كخيارٍ يف حالِ عدمِ .. إذاً .. 

  ..االستطاعة من القدرة على تناولِ نكحِ املسلمات املُحصنات إحصان إسالم 
≈ÏiΒ ãΝä3ÏG (العبارةُ القرآنية  –)  ٧(  uŠ tGsù (  حتت : تعين كن ويسعنيمن الاليت يتحر

يف  – ) \Lsù (فكلمةُ .. علْمكُم ورؤيتكم وإشرافكم ، حبيث تقفُون على حقيقتهن 
  ..تعين الساعي واملتحرك يف مسألة ما  –القرآن الكرمي 
) (#θä9$s% $ oΨ ÷èÏϑy™ \L sù öΝ èδ ã� ä.õ‹ tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ…ã& s! ãΛÏδ≡t�ö/ Î) (   ] ٦٠: األنبياء [  

فإبراهيم عليه السالم ، ليس عبداً ألحد من البشر ، إنما هو متحرك وساعٍ يف .. 
  ..سبيلِ البحث عن احلقيقة 

والفتيةُ املذكورون يف سورة الكهف ، إنما وصفوا ذه الكلمة ، ألنم سعوا .. 
  ..وحتركوا يف سبيلِ البحث عن احلقيقة 

) ßøtªΥ �È à)tΡ y7 ø‹ n=tã Ν èδ r' t7tΡ Èd,ys ø9 $$Î/ 4 öΝ åκ ¨ΞÎ) îπu‹ ÷FÏù (#θãΖtΒ# u óΟ ÎγÎn/ t�Î/ óΟ ßγ≈ tΡ÷ŠÎ— uρ “W‰ èδ (   ]
  ] ١٣: الكهف 
وحينما تضاف كلمةُ فىت اليت تصف إنساناً ما ، إىل إنسان آخر ، فإنها تعين .. 

  ..الساعي واملتحرك حتت علْمِ هذا اآلخر وإشرافه 
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) * tΑ$s%uρ ×οuθó¡ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒÏ‰ yϑø9$# ßN r&t� øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠÍρ≡t� è? $yγ9 tGsù tã Ïµ Å¡øÿ ¯Ρ ( ô‰s% $ yγ xÿtó x© 

$‰7 ãm ( $̄Ρ Î) $ yγ1u� t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7•Β (  ] ٣٠: يوسف [   

) tΑ$s%uρ ÏµÏΨ≈ uŠ÷GÏÿ Ï9 (#θè= yèô_$# öΝ åκ tJyè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝ ÏλÎ;%tnÍ‘ óΟ ßγ ¯=yès9 !$ pκtΞθèùÌ� ÷ètƒ # sŒÎ) (#þθ ç7 n=s)Ρ$# #’ n<Î) óΟ Îγ Î=÷δ r& 

óΟ ßγ̄=yè s9 šχθãè Å_ö� tƒ (  ] ٦٢: يوسف [   

) $£ϑn=sù #y— uρ%ỳ tΑ$s% çµ9 tF xÿÏ9 $ oΨ Ï?#u $ tΡ u!# y‰ xî ô‰ s)s9 $ uΖŠÉ)s9 ÏΒ $ tΡÌ� xÿ y™ #x‹≈ yδ $Y7 |Á tΡ ( ] 
  ]  ٦٢: الكهف 
≈ÏiΒ ãΝä3ÏG (فالعبارةُ القرآنية .. وعلى هذا ..  uŠ tGsù (  اليت حنن بصدد يف املسألة ،

من الاليت يتحركن يف اتمعِ حتت علمكُم ومشاهدتكُم ، وحبيث : تعين ، دراستها 
 كُم هلنكُم ورؤيتحتت إشراف كُم بسعيهنلْممن خاللِ ع نهوحقيقت نتعرفون أخالقَه ..

≈àM (: وهن  احملصنات من الذين أوتوا الكتاب  oΨ |Áós çRùQ $#uρ zÏΒ tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ 

öΝ ä3Î=ö6s% (  ، بعقد نِكاحٍ شرعي اُهللا تعاىل االرتباطَ معهن فما أباحه اهللا تعاىل ، الاليت أباح
  ..هو فقط نساء الذين أوتوا الكتاب  –إضافة للمسلمات  –للمسلمني 
) tΠ öθu‹ ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝä3 s9 àM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛ uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝ ä3ãΒ$yè sÛuρ @≅Ïm 

öΝ çλ°; ( àM≈ oΨ |Áós çRùQ $#uρ z ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨ |Áós çRùQ$# uρ zÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% (    ]
  ] ٥: املائدة 

#! (إذاً العبارة القرآنية  –)  ٨(  sŒÎ*sù £ ÅÁôm é& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 7π t±Ås≈ xÿ Î/ £ Íκö� n=yè sù ß# óÁÏΡ $tΒ 

’ n?tã ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9 $# š∅ÏΒ É>#x‹ yèø9 : فهي تقول  فيها دليلٌ على صحة ما نذهب إليه ، ) 4 #$
الواقعات حتت إشراف املسلمني وعلمهم ومراقبتهم من نساء أهل  ((فإذا تزوجن 

فعليهن نصف ما على املسلمات من العذاب يف حال ارتكان  من املسلمني ،) )الكتاب 
فهن ينتمني لدينٍ آخر ، ويف الوقت ذاته يتعلّقن مع مسلمني بعقد .. لذات الفاحشة 
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نكاح ، وبالتايل يكون حد الفاحشة هو وسطٌ بني هذين احلدين ، مبعىن نصف ما يطبق 
  ..على املسلمة للفاحشة ذاا 

فلو كان املعنيات ذا النوع من ملك اليمني مسلمات ، ملا كان العذاب املطبق 
عليهن هو نصف ما يطبق على املسلمات ، فأحكام كتاب اهللا تعاىل تطبق على مجيع 

ومن جهة أُخرى لو كان املعنيات ذا النوع من ملك اليمني .. املسلمني دون استثناء 
Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ (ركات ، ملا جاز نكحهن أصالً غري كتابيات وبالتايل مش s? ÏM≈ x.Î� ô³ßϑø9 $# 

4®L ym £ÏΒ÷σ ãƒ 4 (   ] ات يرتبطن مع مسلمني بعقد نكاحٍ ..  ] ٢٢١: البقرةكتابي إذاً هن
  ..شرعي 
èδθßsÅ3Ρ£ (الصورة القرآنية  –)  ٩(   $$ sù ÈβøŒÎ*Î/ £ ÎγÎ=÷δ r&  ∅èδθè?#u uρ £èδ u‘θã_é& 

Å∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/ ( ن لنا أنَّ الدخول مبلك اليمنيتبي ، ) ال يكون إالّ  ) اهريغو ةلاحلا هذه يف
بعقد نكاحٍ شرعي ، وبإذن أهل اململوكة ، وبإعطائها مهرها ، وأنه ال فارق يف ذلك 

وكلُّ ذلك يؤكّد صون اإلسالم لكرامتهن ، وعدم متيزهن عن ..  بينها وبني أي مسلمة
  ..غريهن 

قد شرحت و ..فال ميكن شرح مسألة كهذه املسألة يف مقال  وال أريد اإلطالة ،
لقي الضوء عليه أريد أن أما ..  كتيبكلَّ هذه األنواع من ملك اليمني بشكلٍ مفصل يف 

يف هذا املقال هو أنَّ أحكام العبيد وملك اليمني كما أُطّرت فقهاً وتفسرياً موروثاً 
من كلِّ هذه األحكام  بريءوأنَّ اإلسالم  ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً ،

  ..املخجلة اليت يندى منها اجلبني 
 وأقول للذين ينتقدون احلادثة اجلزئية اليت وقعت أخرياً يف مصر من عقد ملك ميني ،

أنتم بنقدكم هذا  :يف الوقت الذي يقرون فيه مبا جاء يف املوروث الفقهي والتفسريي 
ى حق بإقراركم لألحكام الفقهية وللموروث التفسريي على حق ، ولكنكم لستم عل

املتعلّق ذه املسألة ، ولو فرضنا جدالً أنَّ املوروث الفقهي والتفسريي هلذه املسألة 
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صحيح ، عند ذلك ال حيق لكم الكالم والنقد ، ألنَّ بطالن هذا العقد يف هذه احلادثة 
يف مسألة العبيد وملك سه على منهج اهللا تعاىل اجلزئية ال خيرج أبداً عن بطالن ما متّ تلبي

  ..اليمني 
املؤمن بكتاب اهللا تعاىل ورمحته وعدله وبكونه رباً لكلِّ البشر دون استثناء على 
خمتلف طبقام املادية ومعتقدام ، مهّه األول هو البحث عن احلقيقة ، وخصوصاً حينما 

   ) ..قرآن الكرمي ال( يتعلّق األمر بأحكام كتاب اهللا تعاىل 
 ..بكتاب اهللا تعاىل يكون اهللا تعاىل وكتابه الكرمي عنده أكرب من  املؤمن احلق

املوروث ومن قول فالن وعالّن ، وال ختدعه الشعارات الرباقة اهلادفة لسوق الناس 
وعالن  سبقة الصنع ، وال متنعه طبول التطبيل والتزمري لفالناملعصبيات الكالقطيع حنو 
القرآن الكرمي ( الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل  من مساع احلق .. (  

  
 

 


