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 العتق -28

 هو فك رقبة اآلدمي من الرق.العتق : 

 نشأة الرق:

اإلنسان إذا كفر باهلل نزل عن التكريم الذي كرمه هللا به، فإذا وقف في 

ً له ثم أُِسر، فاإلمام مخير بين ضرب عنقه، أو  وجه اإلسالم محاربا

استرقاقه، فإذا أسلم هذا الرقيق المملوك فتح اإلسالم له أبواب العتق، 

 غب في عتقه وتحريره من الرق.ور

 :سبب الرق 

الناس كلهم أحرار، وال يجوز استرقاق اآلدميين إال بسبب واحد، وهو 

 أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون.

وقد جعل هللا عز وجل لتخليصهم من ذل الرق عدة أسباب، فقد جعل 

العتق الكفارة األولى في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الوطء في نهار 

 ان، كما جعله من مكفرات اليمين، ومن أفضل القَُرب.رمض

 :حكمة مشروعية العتق 

العتق من أعظم القَُرب التي رغَّب فيها اإلسالم؛ لما فيه من تخليص 

 اآلدمي من ذل الرق، وتمكينه من التصرف في نفسه وماله كيف شاء.

 :حكم العتق 

 عتق الرقاب من ذل الرق من أعظم القَُرب المستحبة.

 .[13-11]البلد:(   ه ه ے ہ ہ ہ ه ه ڻ ۀ ۀ ہ)ال هللا تعالى: ق -1
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مَ أملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  النَّ  الَ قَ  قَاَل: َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ َوَعْن أبِـي  -2 َرُجٍل أْعتََق  ايـ 

ً اْمَرأً ُمْسِلـم متفق  .«ِمَن النَّارِ  ْنـهُ مِ  اً  بُِكلعِ ُعْضٍو ِمْنـهُ ُعْضو، اْستَْنقَذَ هللاُ ا

 .(1)ليهع

 :فضل العتق 

ِ َرِض  بِـيَعْن أ مَ أملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  النَّ  الَ قَ  قَاَل: َعْنـهُ  َي هللاُ ُموَسى األَْشعَِريع ا يـ 

َجَها، فَ بَـهَ ا فَأْحَسَن تَأِْديبَـهَ َجاِريَةٌ فَأدَّ  لَـهُ َرُجٍل َكانَْت   لَـهُ ا، َوأْعتَقََها َوتََزوَّ

مَ أْجَراِن، َوأ  .(2)متفق عليه .«أْجَرانِ  لَـهُ ِه فَ ِلـيَوَحقَّ َمَوا ٬اا َعْبٍد أدَّى َحقَّ يـ 

 :أفضل الرقاب 

: الَ عََمِل أْفَضُل؟ قَ الأي  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسأْلُت النَّ الَ َي هللاُ َعنهُ قَ ذَرعٍ َرِض  بِـيَعْن أ

قَاِب أْفَضُل؟ قَ «. بِـيِلـهِ سَ  فِـي، َوِجَهادٌ ٬إِيَماٌن بِا» : الَ قُْلُت: فَأي  الرعِ

 .(3)متفق عليه .«اِلـهَ َها ثََمنًا، َوأْنفَُسَها ِعْندَ أهْ أْغال»

 :وقت العتق 

يستحب العتق في كل وقت، ويتأكد عند ظهور اآليات كالكسوف، 

 والخسوف ونحوهما.

عَتَاقَِة البِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الْت: أَمَر النَّ قَ  اَي هللاُ َعْنـهَ بَْكٍر َرِض  بِـيَعْن أْسَماَء بِْنِت أ

 .(4)متفق عليه .شَّْمِس ُكُسوِف ال فِـي

 

                                                 

 . (1509ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2517أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (154ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2547أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (84ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2518أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (905ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2519ه البخاري برقم )أخرج ،متفق عليه( 4)
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 :ما يحصل به العتق 

يقع العتق من الجاد والهازل بكل لفظ يدل عليه كأنت حر أو عتيق 

 ونحوهما. 

 رم كأمه وأبيه ونحوهما َعتُق عليه بالملك.محومن َملَك ذا رحم 

 وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. 

 وإذا أُعتق بعض العبد عتق كله.

م عليه العبد وإذا كان ال ِ عبد بين اثنين فأعتق أحدهما، فإن كان موسراً قُوع

كله، وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد أن 

 يسعى في عتق ما بقي منه.

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1 ً َمْن أْعتََق َشِقيص: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيع ِمْن  ا

َم  لَـهُ يَُكْن  لَـمْ ، فَإِْن ِلـهِ َما فِـيَخالُصهُ  لَـْيـهِ وِكِه فَعَ ْملُ ـمَ  ِ لُوُك الَمـمْ َماٌل، قُوع

 .(1)متفق عليه  «.لَـْيـهِ َمْشقُوٍق عَ  ْيـرَ قِيَمةَ َعْدٍل، ثُمَّ اْستُْسِعَي غَ 

 ِحـمٍ ذا رَ َمْن َملََك » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسُمَرةَ وَ  -2

 .(2)أخرجه أبو داود والترمذي .«َو ُحر  فَـهُ َرٍم َمـحْ 

 :حكم عمل المشرك 

 من تصدق وهو مشرك ثم  أسلم ُكتب له أجر ذلك العمل الصالح.

 ، أَرأْيَت أْشيَاءَ ٬ا َرُسوَل ا: قُْلُت يَ الَ قَ  ْنـهُ َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرضَي هللاُ عَ 

، ِحـمٍ ِة، ِمْن َصدَقٍَة، أْو َعتَاقٍَة، َوِصلَِة رَ ِلـيَّ َجاهِ ال فِـي ابِـهَ َحنَُّث ـُكْنُت أتَ 

                                                 

 . (1503ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2492أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 1365برقم ) أخرجه الترمذيو (,3949برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 2)
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 .«ْيـرٍ َما َسلََف ِمْن خَ  لَـىَت عَ لَـمْ أسْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  َها ِمْن أْجٍر؟ فَقال النَّ فِـيْل فَـهَ 

 .(1)متفق عليه

 :صفة معاملة المملوك 

بَذَةِ، َوعَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُروِر ْبِن ُسَوْيدٍ َمعْ الَعِن   لَـْيـهِ : لَِقيُت أبَا ذَرعٍ بِالرَّ

 َسابَْبُت َرُجالً  نعِـيَعْن ذَِلَك، فَقَاَل: إ تُـهُ ُغالِمِه ُحلَّةٌ، فََسألْ  لَـىُحلَّةٌ، َوعَ 

رْ فَعَ  ِه، فَقَاَل  تُـهُ يَـّ رْ يَا أبَا ذَرعٍ أعَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  النَّ  ِلـيَ بِأمعِ ِه؟ إنََّك اْمُرٌؤ  تَـهُ يَـّ بِأمعِ

َت أْيِديُكْم، فََمْن َكاَن أُخوهُ تَـحْ هللاُ  لَـُهـمُ ةٌ، إْخَوانُُكْم َخَولُُكْم، َجعَ ِلـيَّ َك َجاهِ فِـي

ا يَأُْكُل، وَ ـْطِعْمهُ مِ ْلـيُ َت يَِدِه، فَ تَـحْ  ا يَْلبَُس، َوال تَُكلعِفُوـْلبِْسهُ مِ ْلـيُ مَّ َما  ُهـمْ مَّ

 .(2)متفق عليه .«ُهـمْ فَأِعينُو ُهـمْ وتُـمُ ، فَإْن َكلَّفْ بُـُهـمْ يَْغلِ 

 :حكم بيع الوالء 

 : عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق.الوالء

والوالء لمن أعتق، فإذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من 

 أعتقه.

 وال يجوز بيع الوالء وال هبته.

َوالِء العِ بَـيْ َعْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُل اى َرُسونَـهَ : لَ قا اَعنُهـمَ  َي هللاُ اْبَن ُعَمَر َرِض َعِن 

 .(3)متفق عليه .تِـهِ َوَعْن ِهبَ 

 :حكم المكاتبة 

 : بيع السيد رقيقه لنفسه بمال في ذمته.المكاتبة

                                                 

 . (123ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1436أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1661ومسلم برقم )واللفظ له، (, 30أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1506ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2535أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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وتجب المكاتبة إذا علم السيد من عبده الخير، وسأله رقيقه المكاتبة، 

 وعلم قدرته على الكسب.

  ( ڇ ڇ ڍ چ چ چ ڇ ڇڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)قال هللا تعالى: 

 .[33]النور:

 :حكم بيع المكاتب 

يستحب للسيد أن يعين المكاتب بشيء من قيمته كالربع مثالً، أو يضع 

 عنه قدره ونحوه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه.

 والمكاتب إذا أدى ما عليه عتق، وإن عجز عاد رقيقاً.

ْحـَمنِ َعْن َعْمرَ  الُمْؤِمنِـيَن بَِريَرةَ َجاَءْت تَْستَِعيُن َعائَِشةَ أمَّ  أنَّ  ةَ بِْنِت َعْبِدالرَّ

ثََمنَِك َصبَّةً  لَـُهـمْ ا: إِْن أَحبَّ أْهلُِك أْن أُصبَّ لَـهَ فَقالْت  َرِضي هللا َعْنـَها

َن ا، فَقالوا: ال، إاِل أْن يَُكوِلـهَ َواِحدَةً فَأُْعتِقَِك فَعَْلُت، فَذََكَرْت بَِريَرةُ ذَِلَك ألَهْ 

: فَقالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوِل اِلـرَ فََزَعَمْت َعْمَرةُ أنَّ َعائَِشةَ ذََكَرْت ذَِلَك  َوالُؤِك لَنَا.

 .(1)متفق عليه .«ْن أْعتَقَ ِلـمَ َوالُء اليَها َوأْعتِِقيَها، فَإِنََّما تَـرِ اشْ »

 :حكم التدبير 

: هو تعليق العتق بالموت. كأن يقول لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد التدبير

 وتي، فإذا مات عتق إن لم يزد عن ثلث المال.م

 لَـهُ لُوِكيَن َمـمْ أَنع َرُجالً أَْعتََق ِستعةَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن 

أَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُهـْم، فَدََعا بِـِهـْم َرُسوُل اْيـرَ َماٌل غَ  لَـهُ يَُكْن  لَـمْ ، تِـهِ ِعْندَ َموْ   ُهـمْ ، فََجزع

 .قَْوالً َشِديداً  لَـهُ ِن َوأََرقَّ أَْربَعَةً، َوقَاَل نَـيْ ، فَأَْعتََق اثْ نَـُهـمْ بَـيْ مع أَْقَرَع أَثاْلَثاً، ثُ 

                                                 

 . (1075ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2564أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 .(1)أخرجه مسلم

 

   بَّر:د  ــحكم بيع الم 

 بَّر وهبته.دَ ـيجوز بيع المُ 

ُجالً ِمْن أنَّ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : بَلََغ النَّ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ٬ْبِن َعْبِداَعْن َجابِِر 

هُ، فَبَاَعهُ بِثَماِن ْيـرَ َماٌل غَ  لَـهُ يَُكْن  لَـمْ َعْن دُبٍُر،  لَـهُ أْعتََق ُغالًما  بِـهِ أْصَحا

 .(2)متفق عليه .لَـْيـهِ إِ  نِـهِ ، ثُمَّ أْرَسَل بِثَمَ َهـمٍ ِمائٍَة ِدرْ 

 من النار، وأجرنا من خزي الدنيا اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين

 خرة يا رب العالمين.وعذاب اآل

                                                 

 . (1668)برقم أخرجه مسلم ( 1)

 . (997ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7186أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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