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 العتــق -26

 هو تحرير رقبة آدمي وتخليصها من الرق. العتق : 

 الحرية والرق في اإلسالم: 

الناس في اإلسالم كلهم أحرار ال يطرأ عليهم الرق إال بسبب واحد، وهو أن 

 .يؤسروا وهم كفار مقاتلون

وجعل لتحريرهم عدة أسباب لتخليصهم من ذل الررق، فععرل العترق الرفرارة 

فري ههرار رمنران، وفري ال،هرار، وفري قترل الخطر ، كمرا  األولى في الروء 

 جعله من مرفرات اليمين وغير ذلك.

 ة العتقحكمة مشروعي : 

العتررق مررن أع،ررم القرررب المنرردوب إليهررا  ألن   تعررالى جعلرره كفررارة للقتررل 

وغيره من الذهوب، ولما فيه من تخليص اآلدمي المعصوم من ضرر الرق، 

ومالرره حسررب ارتيرراره، وأفنررل الرقرراب وتمرينرره مررن التصرررف فرري هفسرره 

 أغالها ثمناً وأهفسها عند أهلها. 

 والرق موجود، ففتح األبواب للتخلص منه.وقد جا  اإلسالم 

 ما يقع به العتق : 

يقررا العتررق مررن العرراد والهررا ل برررل لفررت يرردل عليرره ك هرر  حررر، أو عتيررق 

م َعتُق عليه بالملك ك مه و أبيه وهحوهمرا، وهحوهما، ومن ملك ذا َرِحـم محرَّ

 وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. 

  :فضل العتق 

أَيُّرـَما َرُجرلأ أََعتَرَق اَمرَر اً : »×عن أبي هريرة رضي   عنه قال: قال النبي 
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 .  (1)متفق عليه«.  ُمَسِلـماً اَستََنقَذَ   بُِرل ِ ُعَنوأ ِمَنـهُ ُعَنواً ِمَن النَّارِ 

 بيا السيد رقيقه هفسه بمال في ذمتهالمكاتبة :. 

 :حكم المكاتبة 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ) تعب إذا دعا العبد الذي فيه رير سيده إليها، لقوله تعالى: -1

 . [33]النور/    (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

يعررب علررى السرريد أن يُررـِعين المراتررب بهرري  مررن مالرره كررالربا، أو ينررا عنرره  -2

المراتب، ومهتريه يقوم مقام مراتبره، فر ن أد م مرا  قدره وهحوه، ويعو  بيا

 ً  . عليه عتق، وإن ععز عاد رقيقا

 اللهم أعتق رقابنا جميعاً من النار، وأجرها من رزي الدهيا، وعذاب اآلررة.

                                                           

 (.1509( واللفت له، ومسلم برقم )2517، أررجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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