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 ِكَتاُب اَْلِعْتقِ 
 تعريفو.

 اْلِعْتُق ِف اللَُّغِة: اْْلُُلوُص.
َي اْلبَ ْيُت اْْلَرَاُم َعِتيًقا؛ ِْلُُلوِصِو ِمْن  ، َأْي َخاِلَصتُ َها، َوسُِّ  أَْيِدي اْْلََبابِرَِة.َوِمْنُو َعَتاُق اْْلَْيِل َوِعَتاُق الطًَّْنِ

رِْع: ََتْرِيُر  .َوُىَو ِف الشَّ  الرَّقَ َبِة َوََتِْليُصَها ِمْن الّرِقِّ
 يُ َقاُل: َعَتَق اْلَعْبُد، َوأَْعتَ ْقتو َأََن، َوُىَو َعِتيٌق، َوُمْعَتٌق.

 سواء كان التخليص من مالك أو من غًنه. -
 من مالك: كأن يكون عنده رقاب فأعتقها.

 أو من غًنه: كما لو اشرتى رقبة وأعتقها.
ْْجَاُع.َواْْلَْصُل ِفيِو اْلكِ  - نَُّة، َواْْلِ  َتاُب، َوالسُّ

ا اْلِكَتاُب   فَ َقْوُل اَّللَِّ تَ َعاََل )فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة(.: أَمَّ
 )َفكُّ َرقَ َبٍة(.: َوقَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل 

نَُّة: اْلديث اآليت، ِف َأْخَباٍر َكِثًنٍَة ِسَوى َىَذا. ا السُّ  َوأَمَّ
ِة اْلِعْتِق، َوُحُصولِ َوَأْْجََعْت اْْلََمُة َعَلى صِ   )املغين(اْلُقْربَِة بِِو. ...  حَّ

َا اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َأْعَتَق )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  َعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٛٔٗٔ َقذَأُّيم َاَّللهُ ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنُو  ِاْمَرًأ ُمْسِلماً, ِاْستَ ن ْ
 ُمت هَفٌق َعَلْيِو .  ر (النها ُعْضًوا ِمْنُو ِمنَ 

ِْمِذيِّ َوَصحهَحُو; َعْن َأِب ُأَماَمةَ  - ٜٔٗٔ َا اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َأْعَتَق ِاْمَرأَتَ ٌْنِ ُمْسِلَمتَ ٌْنِ, َكانَ َتا ِفَكاَكُو ِمَن النهار)  َوِللّتِّ  . ( َوَأُّيم
َا ِاْمَرَأٍة َأْعتَ َقْت ِاْمَرَأًة ُمْسِلَمًة, َكاَنْت ِفَكاَكَها ِمْن اَلنهاِر )  َوِِلَِب َداُوَد: ِمْن َحِديِث َكْعِب ْبِن ُمرهةَ  - ٕٓٗٔ  ( .َوَأُّيم

----------- 
َا اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ  )  . ىذا لفظ مسلم ولفظ البخاري )أديا رجل(. ]مسلم[ خيرج الكافر(  َأُّيم
  تنال إال بعتق الرقبة املسلمة.ىذا قيد ِف الرقبة املعتقة، فهذه الفضيلة ال (  ْعَتَق ِاْمَرًأ ُمْسِلماً أَ  ) 
َقذ  َاَّللهُ  )  خّلصو .: أي  ( ِاْستَ ن ْ
 . من املعَتق: أي (  ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنوُ )
 من املعِتق. : أي  ( ُعْضًوا ِمْنوُ )

 أي: خالصو. ( فكاكو) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 . فضل عتق الرقاب وَتليصها من الرق وأن ذلك من أجل الطاعات وأعظم القرابت نستفيد
 ْلنو من أسباب العتق من النار. العتق من النار، ودخول اْلنة. عتق الرقاب :ففي 

 )َمْن أََعاَن ُُمَاِىًدا ِف َسِبيِل اَّللَِّ أَْو َغارًِما ِف ُعْسَرتِِو أَْو ُمَكاتَ ًبا ِِف رَقَ َبِتِو َأظَلَُّو اَّللَُّ ِِف  َعْن َسْهِل ْبِن ُحنَ ْيٍف قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
 ِظلِِّو يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّو( رواه أمحد.

 لكون الرقيق قبل العتق كان ِف حكم املعدوم، إذ ال تصرف لو ِف نفسو، بل ىو يُتصرف فيو. -وهللا أعلم  -وىذا الفضل 
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 العتق من أعظم القرب اليت يتقرب هبا إَل هللا، وىو من أفضل العبادات.ف
 ِمْن أَْفَضِل اْلُقَرِب إََل اَّللَِّ تَ َعاََل.: َواْلِعْتُق  قال ابن قدامة

 ِْلَنَّ اَّللََّ تَ َعاََل َجَعَلُو َكفَّارًَة لِْلَقْتِل، َواْلَوْطِء ِف َرَمَضاَن َواْْلَدْيَاِن.-أ
 ِفَكاًكا ِلُمْعِتِقِو ِمْن النَّاِر. َوَجَعَلُو النَِّبُّ  -ب

َنُو ِمْن التََّصرُِّف ِِف َوِْلَنَّ ِفيِو ََتِْليًصا ِلْْلَدِميِّ ا -ج  نَ ْفِسِو ْلَمْعُصوِم ِمْن َضَرِر الّرِقِّ َوِمْلَك نَ ْفِسِو َوَمَناِفِعِو، َوَتْكِميَل َأْحَكاِمِو، َوََتَكُّ
 َوَمَناِفِعِو، َعَلى َحْسِب إرَاَدتِِو َواْخِتَيارِِه. ... )املغين(.

  ( َا اْمِرٍئ ُمْسِلٍم أَ ماذا نستفيد من قولو  ( ؟ ْعَتَق ِاْمَرًأ ُمْسِلماً َأُّيم
 نستفيد أن ىذا الفضل خاص مبن أعتق مسلماً .

فيو ما يدل على أن ىذا الفضل العظيم إمنا ىو ِف عتق املؤمن، وال خالف ِف جواز عتق الكافر تطّوًعا، فلو كان :  قال القرطبّ 
 . -هنع هللا يضر  -َتسًكا حبديث أيب ذر  الكافر أغلى مثًنا، فُروي عن مالك: أنو أفضل من املؤمن القليل الثمن؛

وخالفو ِف ذلك أكثر أىل العلم؛ نظرًا إَل حرمة املسلم، وإَل ما حيصل منو من املنافع الدينية، كالشهادات، واْلهاد، واملعونة  
 على إقامة الدين، وىو اْلصح، وهللا تعاَل أعلم. 

ْقِييد اِبلرَّقَ َبِة :  وقال النووي ا الت َّ ا َغًْن اْلمُ أَمَّ َا ُىَو ِف ِعْتق اْلُمْؤِمَنة . َوأَمَّ ْؤِمَنة َفِفيِو ِبَكْوِِنَا ُمْؤِمَنة فَ َيُدّل َعَلى َأنَّ َىَذا اْلَفْضل اْْلَاّص ِإمنَّ
ق َكفَّارَة اْلَقْتل َكْوِنَا ُمْؤِمَنة ، َوَحَكى أَْيًضا َفْضل ِباَل ِخاَلف َوَلِكْن ُدون َفْضل اْلُمْؤِمَنة ، َوِِلََذا َأْْجَُعوا َعَلى أَنَُّو ُيْشتَ َرط ِف ِعتْ 

 بو َوَغًْنىْم قَاَل : َوَىَذا َأَصّح .اْلَقاِضي ِعَياض َعْن َماِلك : أَنَّ اْْلَْعَلى مَثًَنا أَْفَضل َوِإْن َكاَن َكاِفرًا . َوَخالََفُو َغًْن َواِحد ِمْن َأْصَحا
  ( َقذ  َاَّللهُ ماذا نستفيد من قولو  ر ( ؟ ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنُو ُعْضًوا ِمْنُو ِمَن النهاِاْستَ ن ْ

)استنقذ هللا من كل عضو  و أن إعتاق كامل اْلعضاء أفضل من عتق َنقصها، ليحصل االستيعاب املستفاد من قول نستفيد
 منو ... (.

اَل فَاِقد َغًْنه ِمْن اْْلَْعَضاء َوِف اْلَِْصّي َوَغًْنه أَْيًضا اْلَفْضل ِفيِو ِاْسِتْحَباب ِعْتق َكاِمل اْْلَْعَضاء َفاَل َيُكون َخِصيِّا وَ : قال النووي 
 . اْلَعِظيم َلِكْن اْلَكاِمل أَْوََل َوأَْفَضلو أَْعاَلُه مَثًَنا َوأَنْ َفسو

صان؛ ليحصل إن ِف قولو: "أعتق هللا بكل عضو منو عضًوا" إشارًة إَل أنو ال ينبغي أن يكون ِف الرقبة نق : ابن حجر قالو 
 . االستيعاب

 أيهما أفضل ابلعتق الذكر أم اِلنثى ؟ 
 اْلديث دليل على أن عتق الذكر أفضل من عتق اْلنثى، ْلنو جعل عتق اْلنثى على النصف من عتق الذكر.

 . فالرجل إذا اعتق الذكر أو اعتق امرأتٌن كان فكاكو من النار
 . وذلك ْلن جنس الرجال أفضل من جنس النساء 
 وْلن عتق الذكر فيو من املنافع ما ليس ِف عتق اْلنثى من اْلهاد وتويل القضاء وتويل اْلمامة وحنو ىذا. 

ََنث أَْم الذُُّكور ؟  قَاَل اْلَقاِضي ِعَياض :  َواْختَ َلَف اْلُعَلَماء أدَّيَا أَْفَضل ِعْتق اْْلِ
ََنث أَْفَضل ِْلَن ََّها ِإَذا َعت َ   َقْت َكاَن َوَلدَىا ُحرِّا َسَواء تَ َزوََّجَها ُحّر أَْو َعْبد . فَ َقاَل بَ ْعضهْم : اْْلِ

َفَعة الَّ  ة اْلَمن ْ َهاَدة َوقَاَل آَخُروَن : ِعْتق الذُُّكور أَْفَضل ِِلََذا اْْلَِديث َوِلَما ِف الذِّْكر ِمْن اْلَمَعاِن اْلَعامَّ ََنث ِمْن الشَّ يِت اَل ُتوَجد ِف اْْلِ
َماء َمْن اَل تَ ْرَغب ِِف َواْلَقَضاء َواْلِْ   اْلِعْتق َوَتِضيع بِِو ِِخِاَلِف َهاد َوَغًْن َذِلَك َّمَّا خَيُّص اِبلّرَِجاِل ِإمَّا َشْرًعا َوِإمَّا َعاَدة ، َوِْلَنَّ ِمْن اْْلِ
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 (شرح مسلم)      اْلَعِبيد . َوَىَذا اْلَقْول ُىَو الصَِّحيح .
 من الذي يستحب عتقو ؟ 

 . يستحب عتق من لو كسب، ويكره إن كان ال قوة لو
َتِفُع اِبْلِعْتِق. قال ابن قدامة:  َواْلُمْسَتَحبُّ ِعْتُق َمْن َلُو ِديٌن وََكْسٌب يَ ن ْ

ا َمْن يَ َتَضرَُّر اِبْلِعْتِق، َكَمْن اَل َكْسَب لَُو، َتْسُقُط نَ َفَقُتُو َعْن َسيِِّدِه، فَ َيِضيُع، أَْو َيِصًنُ  َكالِّ َعَلى النَّاِس، َوحَيَْتاُج إََل اْلَمْسأَلَِة، َفاَل   فَأُمِّ
ُقُو.  ُيْسَتَحبُّ ِعت ْ

ْساَلِم، أَْو خُيَاُف َعلَ  أُْعِتَق  ْيِو اْلَفَساُد، َكَعْبٍد خُيَاُف أَنَُّو إَذاَوِإْن َكاَن َّمَّْن خُيَاُف َعَلْيِو اْلُمِضيُّ إََل َداِر اْْلَْرِب َوالرُُّجوُع َعْن ِديِن اْْلِ
َها الزََِّن َواْلَفَساُد، ُكرَِه إْعَتاقُُو.  َواْحَتاَج َسَرَق، َوَفَسَق، َوَقَطَع الطَّرِيَق أَْو َجارِيٍَة خُيَاُف ِمن ْ

َل إََل اْْلَرَاِم َحرَاٌم. ... )امل َوسُّ  غين(.َوِإْن َغَلَب َعَلى الظَّنِّ إْفَضاُؤُه إََل َىَذا، َكاَن ُُمَرًَّما؛ ِْلَنَّ الت َّ
 مبا حيصل العتق ؟ 

 . حيصل العتق: ابلقول: وىو لفظ العتق وما ِف معناه
 ابلصيغة القولية، وىي نوعان: صريح وكناية. فيحصل العتق

 الصريح: ما ال حيتمل إال العتق، مثل: أعتقتك، حررتك، أنت عتيق، أنت حر. -أ
نَِّة، َوُُهَا ُيْستَ ْعَماَلِن ِف اْلِعْتِق ُعْرفًا، َفَكاََن َصرحَِيٌْنِ ِفيِو، َفَمََت أََتى ِبَشْيٍء ِمْن َىِذِه اْْلَ ِْلَنَّ َىَذْيِن اللَّْفَظٌْنِ َوَرَدا ِف اْلِكَتاِب َوال ْلَفاِظ، سُّ

ًئا، َعَتَق أَْيًضا. ... )املغين(.  َحَصَل ِبِو اْلِعْتُق، َوِإْن َلَْ يَ ْنِو َشي ْ
 : حيتمل العتق وحيتمل غًنه، فال يقع العتق بو إال ابلنية.الكناية: كل لفظ حيتمل املعىن وغًنه. أي -ب

ْب َحْيُث ِشْئت، َوَقْد : َوأَمَّا اْلِكَنايَُة، فَ َنْحُو قَ ْولِِو: اَل َسِبيَل يل َعَلْيك، َواَل ُسْلطَاَن يل َعَلْيك، َوأَْنَت َسائَِبٌة، َواْذىَ قال ابن قدامة
ُتك.  َخلَّي ْ

َرُه.فَ َهَذا إْن نَ َوى بِِو   اْلِعْتَق، َعَتَق؛ ِْلَنَُّو حَيَْتِمُلُو، َوِإْن َلَْ يَ ْنوِِه بِِو َلَْ يَ ْعِتْق؛ ِْلَنَُّو حَيَْتِمُل َغي ْ
 َوَلَْ يَرِْد ِبِو ِكَتاٌب، َواَل ُسنٌَّة، َواَل ُعْرُف اْسِتْعَماٍل. )املغين(.

زَاَلِة.: َواَل حَيُْصُل اِبلنِّيَِّة اْلُمَجرََّدِة، ِْلَ قال ابن قدامة  نَُّو إزَالَُة ِمْلٍك، َفاَل حَيُْصُل اِبلنِّيَِّة اْلُمَجرََّدِة، َكَسائِِر اْْلِ
 تنبيو :

 وابلسراية كما سيأيت ِف اْلحاديث القادة إن شاء هللا . – وحيصل العتق مبلك ذا رحم
 اذكر بعض اِلمور اليت فيها اِلنثى على النصف من الذكر ؟ 

 العقيقة .
 العتق.الثاِن: 

 َوالثّاِلُث: الّشَهاَدُة فَِإّن َشَهاَدَة اْمَرأَتَ ٌْنِ ِبَشَهاَدِة َرُجٍل.
 َوالرّاِبُع: اْلِمًنَاُث.
 َواْْلَاِمُس: الّديَُة.
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, َوِهَهاٌد  ي َسِبيِلِو" . قُ ْلُت: فََأيم َأيم اَْلَعَمِل َأْفَضُل؟ قَاَل: "ِإُّيَاٌن ابََِّللهِ  ب َسأَْلُت اَلنه )  قَالَ  َوَعْن َأِب َذرٍّ  - ٕٔٗٔ
 . ُمت هَفٌق َعَلْيوِ  ( اَلّرِقَاِب َأْفَضُل؟ قَاَل: " َأْعََلَه  ََثًَنا, َوأَنْ َفُسَها ِعْنَد َأْىِلَها

---------- 
 لفظ احلديث كامًَل :

، قَالَ  أفَضُل؟ قَاَل: "اْلدياُن اِبهلل، َواْلَِْهاُد ِف َسِبيِلِو"، قَاَل: قُ ْلُت: َأيُّ الّرِقَاِب قُ ْلُت: ََي َرُسوَل هللا، َأيُّ اْْلَْعَماِل )  َعْن َأيب َذرٍّ
قُ ْلُت: ََي ا، أَْو َتْصَنُع ِْلَْخَرَق"، قَاَل: أفَضُل؟ قَاَل: "أَنْ َفُسَها ِعْنَد أَْىِلَها، وَكثَ ُرَىا مَثًَنا"، قَاَل: قُ ْلُت: فَِإْن َلَْ أفَعْل؟ قَاَل: "تُِعٌُن َصانِعً 

 ك ( .َعَلى نَ ْفسِ َرُسوَل هللا، أَرَأَْيَت ِإْن َضُعْفُت َعْن بَ ْعِض اْلَعَمِل؟ قَاَل: "َتُكفُّ َشرََّك َعن النَّاس، فَإن ََّها َصَدَقٌة ِمْنَك 
مثّ"، كما قالو ابن حّبان، والواو ىنا مبعىن " ( إديان ابهلل، وجهاد ِف سبيلو) ولفظ البخارّي:  ( اإلُّيان ابهلل واجلهاد  ي سبيلو) 

 رمحو هللا تعاَل.
 : إمنا قرن اْلهاد ابْلديان ، ْلنو كان عليهم أن جياىدوا ِف سبيل هللا حَت تكون كلمة هللا ىي العليا . قال العيين

املراد ابلرقبة الرقيق، وسي رقبة ْلنو ابلرق كاْلسًن ، و أي للعتق ، حَت يكون ثواهبا أكثر عند هللا تعاَل (  أي الرقاب أفضل) 
 املربوط ِف رقبتو، واملعىن: أي املماليك أحب ِف العتق إَل هللا. 

 أي أجودىا وأرفعها عندىم ، واملال النفيس : ىو املرغوب فيو . ( أنفسها عند أىلها) 
 أي من حيث الثمن . ( وأكثرىا َثناً ) 
در عليو ، وال تيسر يل ، ْلن من املعلوم من أحواِلم أِنم ال ديتنعون من فعل مثل ىذا إال إذا تعذر أي َل أق (  فإن مل أفعل) 

 .عليهم 
 للتنويع ال للشك . (أو ) 
 اْلخرق ىو الذي ال حيسن العمل . ( تصنع ِلخرق) 
 أي من الصناعة أو اْلعانة ، أي فماذا أفعل . ( أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل) 
 أي َتنع وصول شّرك . ( شرهك عن الناسقال تكف ) 
 أي كف شرك عن الناس . (فإهنا ) 
 أي تتصدق هبذه الصدقة على نفسك . ( صدقة منك على نفسك) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 . أن أفضل الرقاب اليت يراد إعتاقها ما كان أكثرىا قيمة وأكثرىا نفاسة عند أىلها ْلسن أخالقها وكثرة منافعها نستفيد
 دلاذا أنفسها أفضل ؟ 

 ْلنو عالمة اْلديان واْلخالص .
بُّونَ )  ْلن عتق مثل ذلك ما يقع غالًبا إال خالًصا، وىو كقولو تعاَل  ( . َلْن تَ َناُلوا اْلِبَّ َحَتَّ تُ ْنِفُقوا َّمَّا َتُِ

 فائدة :
( فاملراد بو وهللا أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما  أفضلها أنفسها عند أىلها وأكثرىا مثناً  ِف الرقاب ) قولو قال النووي: 

اذا كان معو ألف درىم وأمكن أن يشرتى هبا رقبتٌن مفضولتٌن أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل وىذا ِخالف اْلضحية فان 
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 التضحية بشاة سينة أفضل من التضحية بشاتٌن دوِنا ِف السمن.
و ىذا: والذي يظهر أن ذلك خيتلف ابختالف اْلشخاص، فرّب شخص واحد إذا أُعتق انتفع " بعدما ذكر حنقال  ي "الفتح

ابلعتق، وانتفع بو أضعاف ما حَيُصل من النفع بعتق أكثر عدًدا منو، ورّب ُمتاج إَل كثرة اللحم لتفرقتو على احملاويج الذين 
 ينتفعون بو أكثر َّما ينتفع ىو بطيب اللحم.

ثر نفًعا كان أفضل، سواء قّل أو كثر، واْحُتّج بو ملالك ِف أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى مثًنا من فالضابط أن ما كان أك
 املسلمة أفضل، وخالفو أصبغ وغًنه، وقالوا: املراد بقولو: "أغلى مثًنا" من املسلمٌن.

 (الفتح) .مرًءا مسلًما، استنقذ هللا بكّل عضو منو عضًوا منو من النارمرفوًعا: "أديا رجل أعتق ا ويؤيّد ما قالوه حديث أيب ىريرة 
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . أن اْلديان أفضل اْلعمال على اْلطالق 
o  مبعىن ) مث ( ، فضل اْلهاد وأنو من أفضل اْلعمال وىو بعد اْلديان ، قال ابن حبان : الواو ِف حديث أيب ذر ىذا

 وقد تقدم اْلمع بٌن اْلحاديث املختلفة ِف تفضيل اْلعمال .

o . أن اْلعمال الصاْلة بعضها أفضل من بعض 

o . حرص الصحابة على اْلًن ، حيث كانوا يسألون من أجل العمل 

o علو اِلمة ، لسؤاِلم أي العمل أفضل ؟ 

o أن أفضل الرقاب عتقاً ما كان نفيساً غالياً عند أىلو . 

o ( َلن تَ َناُلوْا اْلِبَّ َحَتَّ تُنِفُقوْا َّمَّا قال اْلافظ ابن حجر : فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبًا إال خالصًا وىو كقولو تعاَل
بُّوَن   ( .َتُِ

o . فضل الثقة بوعد هللا وأجره العظيم 
o . من عالمات قوة اْلديان بذل املال ِف سبيل هللا ثقة بوعد هللا ابْللف 

o  الكرم والسخاء .فضل 

o  مصداق قولو . ) ما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم ( : 
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  - ٕٕٗٔ ُلُغ ََثََن )  َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ َمْن َأْعَتَق ِشرًْكا لَُو  ي َعْبٍد, َفَكاَن لَُو َماٌل يَ ب ْ

 .ُمت هَفٌق َعَلْيوِ   ( َمَة َعْدٍل, فََأْعَطى ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهْم, َوَعَتَق َعَلْيِو اَْلَعْبُد, َوِإَّله فَ َقْد َعَتَق ِمْنُو َما َعَتقَ اَْلَعْبِد, قُ وَِّم ِقي
َر َمْشُقوقٍ ) َوذَلَُما: َعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٖٕٗٔ  ( . َعَلْيوِ  َوِإَّله قُ وَِّم َعَلْيِو, َواْسُتْسِعَي َغي ْ

َعايََة ُمْدرََهٌة  ي َاخْلَََب ِ    .َوِقيَل: ِإنه اَلسِّ
--------- 

 بكسر الشٌن أي حصة ونصيباً . ( شركاً ) 
 بفتح العٌن وسكون الدال : أي من غًن زَيدة  ِف قيمتو  وال نقصان . ( عدل) 
 . : الشقص السهم ِف امللك والشركة فيو ، قليالً كان أو كثًناً  قال ابن اِلثًن ( شقصاً ) 
 : معىن االستسعاء أن العبد يكلف االكتساب والطلب . قال العلماء(  استسعَي العبد) 
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 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 ىذه اْلحاديث تتكلم عن العبد إذا كان بٌن شركاء .

: معناه أن العبد لو عدة مالكٌن ، وأعتق واحد منهم نصيبو ] ِشركو [ ، فيكون ىذا املعِتق ] الذي أعتق  احلديث اِلول
نصيبو [ إن كان لو مال فإنو يدفع لْلخرين قيمة أنصبائهم ويعتق ْجيع العبد ] يسري العتق على ْجيع العبد [ ، وإذا َل 

 العبد مبعضاً ، يعين بعضو حر وبعضو عبد .يكن لو مال ، فإنو يعتق نصيب املعتق ، ويكون ىذا 
: معناه نفس اْلديث السابق لكن فيو زَيدة تسعية العبد ] أي يستسعى ويقال لو اعمل [ لكي يعطى  احلديث الثاين

 بقية الشركاء حقهم .
 و نصيب شريك و .املعتق إذا أعتق نصيبو فإنو يعتق نصيبو مباشرة ، وأما نصيب شريكو فإنو يعتق أيضاً ، ويُقّوم عليف

 لظاىر حديث الباب ] ابن عمر [ .
 ىذا إذا كان املعِتق موسراً .
 : فقد اختلف العلماء  ي ىذه ادلسألةأما إذا كان املعتق معسراً ، 

: ينفذ العتق ِف نصيب املعِتق فقط وال يطالب املعتق بشيء وال يستسعى العبد ، بل يبقى نصيب الشريك القول اِلول 
 كان .رقيقاً كما  

 وىذا مذىب ْجهور العلماء : كمالك والشافعي وأمحد وأيب عبيد .
 ( .ابن عمر  )ْلديث الباب 

 .وجعلوا قولو ِف اْلديث الثاِن ) فإن َل يكن لو مال قُ وَِّم اململوك قيمة عدل مث اسُتسعَي العبد ( مدرجة 
 وقد جزم ابن املنذر واْلطايب أبنو من فتيا قتادة . 

 عى العبد ِف حصة الشريك .س: يست القول 
 وىذا مذىب ابن شِبمة واْلوزاعي وأيب حنيفة وابن أيب ليلى 

 واستدلوا ابْلديث الثاِن ) فإن َل يكن لو مال قُ وَِّم اململوك قيمة عدل مث اسُتسعَي العبد ( .
 وىذا القول ىو الراهح .

 فائدة :
حرص اْلسالم وتشوفو للعتق ، وجعل لو من السراية والنفوذ ما يفوت على مالك الرقيق رقو بغًن اختياره ِف بعض 

 ومن ىذه السراية :اْلحوال ، اليت منها ما ذكر ِف ىذا اْلديث ، 
الشافعي ومالك لو أن اْلنسان ملك العبد كلو ، مث أعتق بعضو ، فإنو يعتق كلو ِف اْلال بغًن استسعاء ، وىذا مذىب 

 وأمحد والعلماء كافة .
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 .َرَواُه ُمْسِلم ٌ  ( ََّل ََيِْزي َوَلٌد َواِلَدُه, ِإَّله َأْن َيََِدُه ََمُْلوًكا فَ يُ ْعِتَقوُ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٕٗٗٔ
------------- 

 . اْلزاء الذي ىو مبعىن اجملازاة؛ أي: ال يكافئبفتح أولو، من (  ََّل ََيِْزي) 
 . أي: إحسان والد، يعين أنو ال يقوم مبا لو عليو من اْلقوق حَت يفعل معو ذلك(  َوَلٌد َواِلًدا )

 الذي ِف الصحيح ) فيشرتيو فيعتقو ( .(  فَ يُ ْعِتَقوُ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

ذي َحَرَمو أنَّ فضَل برٍّ اِبلَوالَدْيِن، أو أحدُها: ىو أْن جيد أابه أو أمو رقيًقا َّملوًكا، فيشرتيو ويعتقو؛ ْلَنَّو خلَّصو من الرق، الَّ  نستفيد
 من اْلرية، واالستقالل ابلنفس، والكسب.

ما س  بب وجوده من العدم، وىو إبعتاقهما أو إعتاِق وِف إعتاق اْلنسان أابه، أو أُمَّو ُمازاٌة على إحساِنما إَل ولدُها؛ ذلك أِنَّ
 .        ) توضيح اْلحكام ( . كأنَّو أخرجهما من العدم إَل الوجود؛ فإنَّ الرَّقيق َّملوك املنافع واملكاسب-أحدُها 

 ىل يعتق الوالد مبجرد الشراء أم َّل بد من إعتاقو ؟ 
 اختلف العلماء :

 ال يعتق مبجرد الشراء قيل : 
 ب أىل الظاىر .وىذا مذى
 يعتق مبجرد الشراء .وقيل : 

 وىذا قول ْجاىًن العلماء .
 َواْختَ َلُفوا ِف ِعْتق اْْلَقَاِرب ِإَذا َمَلُكوا . : قال النووي 

ُهْم مبَُجرَِّد اْلِمْلك َسَواء اْلَواِلد َواْلَوَلد َوَغًْنُهَا َبْل   اَل بُّد ِمْن إِْنَشاء ِعْتق .فَ َقاَل أَْىل الظَّاِىر : اَل يَ ْعِتق َأَحد ِمن ْ
وا مبَْفُهوِم َىَذا اْْلَِديث .    َواْحَتجُّ

ات َوِإْن َعَلْوا َوَعلَ  َهات َواْْلَْجَداد َواْْلَدَّ ْوَن ، َوِِف اْْلَبْ َناء َواْلبَ َنات َوأَْواَلدىْم َوقَاَل َْجَاِىًن اْلُعَلَماء : حَيُْصل اْلِعْتق ِف اآْلاَبء َواْْلُمَّ
ََنث َوِإْن َسَفُلوا مبَُجرَِّد اْلِمْلك َسَواء اْلُمْسِلم َواْلَكاِفر َواْلَقرِيب َواْلَبِعيد َواْلَواِرث َوَغًنْ الذُّ   ه .ُكور َواْْلِ

ا َتَسبََّب ِِف ِشرَاء الَِّذي يَ تَ َرتَّب َعَلْيِو ِعْتقو أُ   ِضيَف اْلِعْتق ِإلَْيِو َوَاَّللَّ أَْعَلم .َوََتِْويل اْْلُْمُهور اْْلَِديث اْلَمْذُكور َعَلى أَنَُّو َلمَّ
َرَواُه َأْْحَُد, َواِْلَْربَ َعةُ . َورَههَح ََجٌْع ِمَن  (  َمْن َمَلَك َذا رَِحٍم ََمَْرٍم, فَ ُهَو ُحر  )  قَالَ  َأنه اَلنهِبه  َوَعْن ََسَُرَة  - ٕ٘ٗٔ

 .احْلُفهاِظ أَنهُو َمْوُقوف ٌ 
------------ 

بفتح الرَّاء، وكسر اْلاء، وأصلو: موضع تكوين الولد، مثَّ استعمل للقرابة؛ فاملراد هبا ىنا: كل من كان بينك وبينو (  ذا رَِحم) 
 نسب يوجب َترمي النكاح.

احملرم: من ال حيل نكاحو من بفتح امليم، وسكون اْلاء، وفتح الرَّاء املخففة، ويُقال: "ُُمَرَّم" بصيغة املفعول من التحرمي، و (  ََمَْرم )
 اْلقارب.

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 سنده ضعيف ، اختلف ِف وصلو وإرسالو ، ورفعو ووقفو وغًنىا من العلل .
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 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
مبجرد ملكو لو فإنَّو يعتق، عليو  بينو وبينو رحم ُمرمة للنكاح (من )  أنَّ القريب إذا ملك قريبونستفيد أن من أسباب العتق : 

 ويكون حراً .
: ْجهور العلماء على أنَّو يعتق عليو ابلقرابة؛ فقد أْجع اْلئمة اْلربعة على ىذا اْلكم، على اختالف بينهم ِف  قال ابن رشد

 َتديد ذلك، وتفصيلو.
حراً، فإذا ملك أابه أو أمو أو فاْلديث دليل على أن ملك من بينو وبينو رِحم ُمرمة للنكاح فإنو يعتق عليو مبجرد ملكِو لو فيكون 

أختو أو خالتو، ملكها بشراء أو هببة أو بغنيمة فإنو مبجرد دخولو ِف ملكو فإنو يعتق عليو، فيدخل ِف اْلديث اآلابء وإن علوا، 
من ذي الرِحم واْلبناء وإن نزلوا، واْلخوة واْلخوات وأوالدىم، واْلخوال واْلاالت، واْلعمام والعمات ال أوالدىم، ْلِنم ليسوا 

 احملّرم.
 ًة.: ُذو الرَِّحِم اْلَمْحَرِم: اْلَقرِيُب الَِّذي حَيُْرُم ِنَكاُحُو َعَلْيِو َلْو َكاَن َأَحُدُُهَا َرُجاًل َواآْلَخُر اْمَرأَ قال ابن قدامة

يًعا، َواْلَوَلُد َوإِ  ْخَوُة َواْْلََخَواُت َوأَْواَلُدُىْم َوِإْن َوُىْم اْلَواِلَداِن َوِإْن َعَلْوا ِمْن ِقَبِل اْْلَِب َواْْلُمِّ ْجَِ ْن َسَفَل ِمْن َوَلِد اْلَبِنٌَن َواْلبَ َناِت، َواْْلِ
اُت َواْْلَْخَواُل َواْْلَااَلُت ُدوَن أَْواَلِدِىْم. ُهْم َعَتَق َعَلْيِو. َسَفُلوا، َواْْلَْعَماُم َواْلَعمَّ  َفَمََت َمَلَك َأَحًدا ِمن ْ

ُهَما َوِبِو قَاَل اْلََْسُن، َوَجاِبُر ْبُن زَْيٍد، َوَعطَاٌء، َواْلََْكُم، َومَحَّ ُرِوَي َذِلَك َعْن  َلى، ُعَمَر، َواْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ اٌد، َواْبُن َأيب لَي ْ
، َواللَّْيُث، َوأَبُو َحِنيَفَة، َواْلََْسُن ْبُن َصاِلٍح، َوَشرِيٌك، َوحَيٍَْن ْبنُ   )املغين(   آَدَم.  َوالث َّْورِيُّ

 الشافعي : ال يعتق ابمللك إال اآلابء واْلبناء .
 قصره على اْلصول، والفروع، واْلخوة، واْلخوات فقط.مالك : 

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o أنَّ ذا الرحم يعتق مبجرد امللك أو الشراء. 
o َة أسباب، ومن تلك اْلسباب: أنَّ القريب إذا ملك قريبو، فإنَّو يعتق عليو ارع اْلكيم الرحيم َجَعَل للعتق عدَّ  .أن الشَّ
o إذا ملك قريبا من أقاربو ال حيرم عليو فإنو ال يلزمو العتق. 

ُهَما - ٕٙٗٔ َرُىْم,  َأنه رَُهَلً  ) َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصٌْنٍ َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ َأْعَتَق ِستهًة ََمُْلوِكٌَن َلُو, ِعْنَد َمْوتِِو, ملَْ َيُكْن َلُو َماٌل َغي ْ
نَ ُهْم, فََأْعَتَق ِاثْ نَ ٌْنِ, َوَأَرقه َأْربَ َعًة, َوقَاَل َلُو قَ ْوًَّل َشِديدً  َفَدَعا ِِبِْم َرُسوُل َاَّللِه   م .َواُه ُمْسلِ رَ  (ا َفَجزهَأُىْم أَْثََلًًث, ُثُه َأقْ رََع بَ ي ْ
---------- 

و، فأعتق ستة      أن رجاًل من اْلنصار أوصى عند موتة ) يُعرف اسو، وال عبيده الذين أعتقهم، وِف الرواية التالي ال( َأنه رَُهًَل  )
  ( .َّملوكٌن

 و ( .ستة أعبد ل)  وِف رواية أيب داود(  َأْعَتَق ِستهًة ََمُْلوِكٌَن َلوُ ) 
 ِف ىذه اْلال . أي : عند مرض موتو ، وظاىر ىذا أنو جّنز عنقهم(  ِعْنَد َمْوتِوِ  )
َرُىْم, َفَدَعا ِِبِْم َرُسوُل َاَّللِه  ) فَغِضَب من ذلك، وقال: لقد  فبلغ ذلك النِّب )  وِف رواية النسائيّ (  ملَْ َيُكْن لَُو َماٌل َغي ْ

  ( .لو شهدتو قبل أن يدفن، َل يُدفن ِف مقابر املسلمٌن)  داودوِف رواية أيب  (  ُهمُت أن ال أصلي عليو
 أي : قّسمهم .( َفَجزهَأُىْم ) 
 أي : ثالث حصص ، كل عبدين على حدة . ( أَْثََلًثً ) 
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نَ ُهمْ )   القرعة : استهام يتعٌن بو نصيب اْلنسان .(  ُثُه َأقْ رََع بَ ي ْ
 أي : أبقى حكم الرق على اْلربعة .(  فََأْعَتَق ِاثْ نَ ٌْنِ, َوَأَرقه َأْربَ َعةً ) 
 أي : غلظ لو ابلقول والذم والوعيد . (َوقَاَل َلُو قَ ْوًَّل َشِديًدا  )
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد أن العتق ِف مرض املوت أيخذ حكم الوصية ، فال ينفذ إال فيما أذن فيو الشرع وىو الثلث فأقل .
 وىذا قول ْجهور العلماء .

 مثال: لو أن شخصاً وىو ِف مرض املوت تِبع بنصف مالو، نقول: ليس لك أن تتِبع إال ابلثلث إال أن جييز الورثة.
اِفِعّي َوَأمْحَد َوِإْسَحاق َوَداُود َواْبن َجرِير َواْْلُْمُهور ِف :  قال النووي ُقْرَعة ِِف  إِثْ َبات الْ َوِِف َىَذا اْْلَِديث : َداَللَة ِلَمْذَىِب َماِلك َوالشَّ

ُلث أَقْ رََع بَ ْينهْم ، فَ يُ ْعِتق ثُ ُلثهْم اِبْلُقْرَعِة ، اْلِعْتق َوحَنْوه ، َوأَنَُّو ِإَذا أَْعَتَق َعِبيًدا ِف َمَرض َمْوتو أَْو أَْوَصى ِبِعْتِقِهْم َواَل خَيُْرُجوَن ِمْن الث ُّ 
ا ِف َذِلَك ؛ َبْل يُ ْعِتق ِمْن ُكّل َواِحد ِقْسطو ، َوُيْسَتْسَعى ِف اْلَباِقي ِْلَن ََّها َخَطر ، َوَىَذا َوقَاَل أَبُو َحِنيَفة : اْلُقْرَعة اَبِطَلة اَل َمْدَخل ِلََ 

 (شرح مسلم).    َمْرُدود هِبََذا اْْلَِديث الصَِّحيح َوَأَحاِديث َكِثًنَة
 املرض ينقسم إَل قسمٌن:ف

 : املرض غًن املخوف. القسم اِلول
 الصحيح، فلإلنسان أن يتِبع من كل مالو. ىذا حكمو حكم

( ... مرض غًن خموف، أي: ال خياف منو املوت ِف العادة، كوجع ضرس، وعٌن، وصداع يسًن؛ فهذا ادللخص الفقهيجاء ِف )
القسم من املرض يكون تصرف املريض فيو الزمًا كتصرف الصحيح، وتصح عطيتو من ْجيع مالو، ولو تطور إَل مرض خموف 

 نو، اعتبارًا حبالو حال العطية، ْلنو ِف حال العطية ِف حكم الصحيح.ومات م
ومن كان ِف حكمو كالواقف بٌن الصفٌن، ومن قدم ليقتل قصاصاً ،  : املرض مرضًا خموفًا )خيشى منو اِلالك(القسم الثاين

 وكراكب البحر حال ىيجانو.
 : حكم الوصية.حكموف فهذا ليس لو من مالو تِبعاً إال الثلث )كأنو مات(

 فال جتوز بزَيدة على الثلث وال لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إال إبجازة الورثة.
 .فجزأىم أثالاثً، فأعتق اثنٌن وأرق أربعة(  ...ن رجالً أعتق ستة َّملوكٌن عند موتو الباب ) أْلديث 

 دلاذا قال لو  قوًَّل شديداً ؟ 
أي: غّلظ لو ابلقول، والذم، والوعيد؛ ْلنو أخرج كل مالو عن الورثة،  (  ل لو قواًل شديًداوقا)  : قولو-رمحو هللا  -ل القرطّب قا

ومنعهم حقوقهم منو، ففيو دليل على أن املريض ُمجور عليو ِف مالو، وأن املدبَّر، والوصاَي، إمنا َُترج من الثلث، وأن الوصية إذا 
 .َل الثلث، كما يقولو مالك. انتهى َمَنع من تنفيذىا على وجهها مانٌع شرعي استحالت إ

، َوتَ ْغِليظًا َعَلْيِو ، َوَقْد َجاَء ِِف َشِديًدا َكرَاِىَية لِِفْعِلوِ  َفَمْعَناُه : قَاَل ِف َشْأنو قَ ْواًل  (َوقَاَل لَُو قَ ْواًل َشِديًدا)َوأَمَّا " قَ ْولو : : وقال النووّي 
ِديد رَِوايَة ُأْخَرى تَ ْفِسًن َىَذا اْلَقْول َنا َعَلْيوِ َلْو عَ ): قَاَل الشَّ ُرك الصَّاَلة  َوَىَذا َُمُْمول َعَلى َأنَّ النَِّبّ  (ِلْمَنا َما َصلَّي ْ َوْحده َكاَن يَ ت ْ

 . َعَلْيِو َفاَل بُّد ِمْن ُوُجودَىا ِمْن بَ ْعض الصََّحابَةَوأَمَّا َأْصل الصَّاَلة . ..َعَلْيِو تَ ْغِليظًا َوَزْجرًا لَِغًْنِِه َعَلى ِمْثل ِفْعلو 
 عرف القرعة وما دليل ثبوهتا ؟ 

 القرعة : استهام يتعٌن بو نصيب اْلنسان .
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 عند التساوي وعدم معرفة املستحق. وتشرع :
تساوت على وجو ال ديكن القرعة يعمل هبا: عند التساوي ِف االستحقاق وعدم إمكان اْلمع، قال ابن القيم: اْلقوق إذا ف

 التمييز بينها إال ابلقرعة صح استعماِلا فيها.
اِفِعّي َوَأمْحَد َوِإْسَحاق َوَداُود َواْبن َجرِير َواْْلُْمُهور ِف :  قال النووي  إِثْ َبات اْلُقْرَعة ِِف َوِِف َىَذا اْْلَِديث : َداَللَة ِلَمْذَىِب َماِلك َوالشَّ

 وي ( .. ) نو  اْلِعْتق َوحَنْوه
 واْلدلة على مشروعيتها والعمل هبا كثًنة جداً.

 قال تعاَل )َوَما ُكنَت َلَديِهم ِإذ يُلُقوَن أَقاَلَمُهم أَي ُُّهم َيكُفُل َمرمَيَ(.
دَحِضٌَن(

ُ
 أي فقارع أىل السفينة فكان من املغلوبٌن. وقال تعاَل )َفَساَىَم َفَكاَن ِمَن امل

ُدوا ِإالَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِو  َأِِب ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ وعن  اَلْستَ َهُموا( قَاَل )َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس َما ِِف النَِّداِء َوالصَّفِّ اَْلوَِّل، مُثَّ َلَْ جيَِ
 متفق عليو.

جيدوا طريقًا حيصلونو، لضيق الوقت، أو لكونو ال يؤذن  : معناه أِنم لو علموا فضيلة اْلذان، وعظيم جزائو، مث َلقال النووي
 للمسجد إال واحداً القرتعوا ِف َتصيلو.

 إذا أراد سفراً أقرع بٌن نسائو( رواه البخاري. وعن عائشة. قالت )كان رسول هللا 
 استهموا ... (. )مثل املداىن ِف حدود هللا والواقع فيها مثل قوم النعمان بن بشًن. قال: قال رسول هللا وعن 

ِم َلَكاَنْت قُ ْرَعًة( -أَْو يَ ْعَلُموَن  -)َلْو تَ ْعَلُموَن  أيب ىريرة. قال: قال عن و   رواه مسلم . َما ِِف الصَّفِّ اْلُمَقدَّ
 . قال أبو عبيد: وقد عمل ابلقرعة ثالثة من اْلنبياء: يونس، وزكرَي، ونبينا دمحم 

 مخسة مواضع وىي ِف القرآن ِف موضعٌن.ِف  وقال اْلمام أمحد: أقرع النِب 
: والشارع جعل القرعة معينة ِف كل موضع تتساوى فيو اْلقوق، وال ديكن التعيٌن هبا، إذ لوالىا للزم أحد ابطلٌن: قال ابن القيم

يل اْلقوق إما الرتجيح مبجرد االختيار والشهوة وىو ابطل ِف تصرفات الشارع، وإما ابلتعطيل ووقف اْلعيان، وِف ذلك تعط
 وتضرر املكلفٌن مبا ال َتيت بو الشريعة الكاملة بل وال السياسة العادلة.

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o  لسعد: "الثلث والثلث كثًن"  -ملسو هيلع هللا ىلص-ال جتوز الوصية أبكثر من الثلث ْلجنِب، إالَّ إبجازة الورثة ِلا بعد املوت؛ لقولو، 

 واْلجنِب ىنا من ليس بوارث.
o .أنَّ التِبعات ِف مرض املوت حكمها حكم الوصية، فينفذ منها ما جيوز تنفيذه ِف الوصية، ودينع منها ما دينع فيها 
o  ،اْلكمة ال ينفذ إال الثلث: ْلنو ِف حال املرض املخوف يغلب موتو بو، فكانت عطيتو من رأس املال جتحف ابلوارث

 كالوصية.  فردت إَل الثلث
َما  َم َرُسوَل اَّللِه             دِ َك, َوَأْشَّتُِط َعَلْيَك َأْن تَْ       قُ    ُكْنُت ََمُْلوًكا ِِلُمِّ َسَلَمَة فَ َقاَلْت: ُأْعتِ   ) قَالَ  َوَعْن َسِفيَنَة  - ٕٚٗٔ
 . احْلَاِكمُ َرَواُه َأْْحَُد َوأَبُو َداُوَد َوالنهَساِئيم وَ  ( ِعْشتَ 

------------ 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

قال: قلت: لو أنك َل تشرتطي )  عن سفينة، بو. وزادوا إال أمحد -وىو حسن اْلديث  -سعيد بن ْجهان  ، فيو حسنحديث 
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 ( .ت ما عش علي ما فارقت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما عشت. قال: فأعتقتين، واشرتطت علي أن أخدم رسول هللا 
 ما حكم تعليق العتق على أمر ؟ 

 جيوز .
 ) كقولو أنت حر إذا جاء رمضان ( . ا قال لعبده: أنت حر ِف وقت ساهفإذ

 . عتق إذا جاء الوقت أو وجد الشرط) كقولو أنت حر إن قدم زيد ( أو علق عتقو على شرط 
 حصول الشرط ( .) لكن بشرط أن يكون ِف ملكو عند . ْلنو عتق بصفة فجاز كالتدبًن  

 . ْلنو حق علق على شرط فال يثبت قبلو كاْلعل ِف اْلعالة : وال يعتق قبل وجود ذلك
وجيوز تعليق العتق بصفة، حنو قولو: إن دخلت الدار فأنت حر، أو: إن أعطيتين ألفاً، فأنت حر، ْلنو عتق :  قال ابن قدامة

ِلا، ْلنو حق علق على شرط، فال يثبت قبلو، كاْلعل ِف اْلعالة. وإن بصفة، فجاز، كالتدبًن، وال يعتق قبل وجود الصفة بكما
 (الكاِف).       قال ذلك ِف مرض موتو، اعتِب من الثلث، ْلنو لو أعتقو، اعتِب من الثلث، فإذا عقده، كان أوَل

 فائدة :
o فسو .ال يبطل التعليق بقولو : أبطلت ما علقت عليو العتق ، ْلنو صفة الزمة ألزمها ن 
o . وللسيد بيع العبد املعلق عتقو على شرط قبل حصول الشرط ولو التصرف فيو هببة وبيع وجعالة 
o  ومَت عاد العبد املعلق عتقو على شرط أو صفة إَل سيده عاد إليو الشرط ، كأن يبيعو أو يهبو مث يعود إَل سيده بعد بيعو

 فإنو يعود إليو بشرطو .
o ق عتق عبده على شرط مث ابعو قبل وقوع الشرط أو وىبو، فإن وقع الشرط بعد ذلك، فإن هور العلماء على أن من علْج

البيع ال ينفسخ وال تبطل اِلبة وال يعتق العبد. وبو يقول أبو حنيفة والشافعي. وىو مذىب أمحد، وقال النخعي وابن أيب 
 ليلى: ينتقض البيع ويعتق العبد.

 اذكر بعض الفوائد من احلديث ؟ 
o  تنجيز العتق مع اشرتاط نفعو للمعِتق، أو اشرتاط نفعو لغًن املعِتقجواز. 
o صحة اشرتاط اْلدمة على العبد املعتق، وأنو يصح تعليق العتق بشرط، فيقع بوقوع الشرط. 
o فيو جواز اشرتاط اْلدمة على املعَتق مدة معلومة بعد العتق أو قبلو. 

َا اْلَوََّلُء ِلَمْن َأْعَتقَ )  قَالَ  َها; َأنه َرُسوَل اَّللِه َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللهُ َعن ْ  - ٖٗٗٔ  ُمت هَفٌق َعَلْيِو  ي َحِديٍث.  (  ِإَّنه
----------- 

 ( . ٜٓٚاْلديث تقدم شرحو ) 
 وفيو أن الوالء ملن أعتق .

 فائدة :
اْشرَتِيَها »فَ َقاَل  ْن يَِبيُعوَىا َوَيْشرَتُِطوا َواَلَءَىا َفذََكْرُت َذِلَك لِلنَِّبِّ َعاِئَشة قَاَلْت )َكاَن ِف بَرِيَرَة َثاَلُث َقِضيَّاٍت أَرَاَد أَْىُلَها أَ عن 

َرَىا َرُسوُل اَّللَِّ «. َوأَْعِتِقيَها فَِإنَّ اْلَواَلَء ِلَمْن أَْعَتقَ  َسَها وكان زوجها عبداً. قَاَلْت وََكاَن النَّاُس فَاْخَتاَرْت نَ فْ  قَاَلْت َوَعتَ َقْت َفَخي َّ
َها َوتُ ْهِدى لََنا. َفذََكْرُت َذِلَك لِلنَِّبِّ  ُقوَن َعَلي ْ َها َصَدَقٌة َوُىَو َلُكمْ »فَ َقاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يَ َتَصدَّ  رواه مسلم .َىِديٌَّة َفُكُلوُه( ُىَو َعَلي ْ

 



ٕٔ 
 

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضيَ  - ٜٕٗٔ  ( اَْلَوََّلُء حُلَْمٌة َكُلْحَمِة اَلنهَسِب, ََّل يُ َباُع َوََّل يُوَىبُ )  َاَّللهُ َعن ْ
" ِبَغًْنِ َىَذا اَللهْفظ  , َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَن, َواحْلَاِكم  َوَأْصُلُو  ي "اَلصهِحيَحٌْنِ  .َرَواُه اَلشهاِفِعيم

------------ 
  املراد بو ىنا والء العتاقة ،(  اَْلَوََّلءُ ) 
  ( حُلَْمٌة َكُلْحَمِة اَلنهَسبِ ما معىن قولو ) ؟ 

ُّ: َىَذا ِمْنُو « َواَلُء ْلَُْمٌة َكُلْحَمِة النََّسِب اَل يُ َباُع َواَل يُوَىبُ ( الِف شرح املوطأِن )الزرقا وقال ِْلَِقيَقِة اْلَواَلِء تَ ْعرِيٌف  قَاَل اْْلُيبِّ
ُد تَ ْعرِيًفا َأََتَّ ِمْنُو، َواْلَمْعىَن َأنَّ بَ ٌْنَ اْلُمْعِتِق َواْلَعِتيِق ِنْسَبًة ُتْشِبُو ِنْسَبةَ  َبِو أَنَّ اْلَعْبَد ِلَما ِفيِو َشْرًعا، َواَل جتَِ  النََّسِب َولَْيَسْت بِِو، َوَوْجُو الشَّ

َرُه َمْوُجوًدا، َكَما أَنَّ اْلَوَلَد َكاَن َمْعُدوًما فَ َتَسبََّب اْْلَُب ِِف ُوُجوِدِه، انْ تَ هَ  ِمَن الّرِقِّ َكاْلَمْعُدوِم ِِف  ى. َوَأْصُلُو قَ ْوُل اْبِن نَ ْفِسِو َواْلُمْعِتُق َصي َّ
: َمْعىَن: "اْلَواَلُء ْلَُْمٌة َكُلْحَمِة النََّسِب" أَنَّ اَّللََّ َأْخَرَجُو اِبْْلُرِّيَّ  ِة ِإََل النََّسِب ُحْكًما َكَما َأنَّ اْْلََب َأْخَرَجُو اِبلنُّْطَفِة ِإََل اْلُوُجوِد اْلَعَريبِّ

ا؛ ِْلَنَّ اْلَعْبَد َكاَن َكاْلَمْعُدوِم ِف َحقِّ اْْلَْحَكاِم اَل يَ ْقِضي َواَل يَِلي َواَل َيْشَهُد، فََأْخَرَجُو سَ  ِذِه اْْلَْحَكاِم يُِّدُه اِبْْلُرِّيَِّة ِإََل ُوُجوِد ىَ ِحسِّ
َا اْلَواَلُء ِلَمْن أَْعَتَق، َوأُ  ا َشابََو ُحْكَم النَِّسِب أُنِيَط اِبْلِعْتِق فَِلَذا َجاَء: ِإمنَّ  ْلَِْق ِبرُتْ َبِة النََّسِب، فَ نَ َهى َعْن بَ ْيِعِو َوَعْن ِمْن َعَدِمَها، فَ َلمَّ

 .وِىَبتِ 
رجل إذا كان ديلك عبداً فأعتقو، فذلك العبد العتيق يصًن موًَل لذلك املعتق، وكأنو واملراد بو أن الوقال الشيخ ابن جِبين : .... 

أحد أسرتو وأحد أقاربو، ينتمي إَل تلك القبيلة اليت ىي قبيلة املعتق، وينتسب إليهم، ويكون كأحد أفرادىم، فال جيوز أن تباع 
 يلحق بنسبو ويكون كأحد أفراد النسب، ىذا املراد ابلوالء. قرابتو وال أن توىب وال أن تورث، بل تصًن منة املعتق عليو أنو

وِلذا شبو ابلنسب: )ْلمة كلحمة النسب( والنسب ال جيوز أن يباع وال جيوز أن يوىب، فلو أن إنساًَن مثاًل من قبيلة مشهورة 
، كما لو كان مثاًل من قبيلة َتيم وأراد أراد أن خيرج عن ىذه القبيلة ويقول: أَن أبرأ من ىذه القبيلة، وأَن أنتسب إَل قبيلة أخرى

أن ينتسب إَل غطفان، ىل جيوز لو ذلك؟ ال جيوز، ىل جيوز لبين َتيم أن يبيعوا واحدًا منهم، ويقولون: نبيعكم َي غطفان، 
 ال جيوز. نبيعكم َي بين حنظلة، نبيعكم َي رابب ىذا الرجل الذي كان منا ويكون واحداً منكم وينتسب إليكم؟ نقول: ىذا أيضاً 

 فإذا َل جيز بيع النسب فكذلك بيع الوالء.
 يقول: )ِنى عن بٌن الوالء وىبتو( البيع: أخذ العوض على املبيع، واِلبة: اِلدية بال عوض أو بال عوض مسمى.

قرابيت منو أو  مبعىن أنو ال جيوز للمعتق أن يقول ْلنسان أجنِب: بعتك قرابيت من ىذا العبد الذي أعتقتو بكذا وكذا، أو أىديتك
والييت منو، كما ال جيوز أن يبيع أوالده، فال جيوز أن يقول: بعتك ولدي ىذا، أو قرابيت من ىذا الولد، أو أىديتك قرابيت من ىذا 

 (شرح عمدة اْلحكام)             الولد، أو قرابيت من ىذا اْلخ أو من ىذا العم، أو حنو ذلك.
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 شبهو ابلنسب ، والنسب ال ينتقل بعوض وال بغًن عوض . ْلن الرسول ، الوالء وعن ىبتو مي بيع َتر 
َفٌق َعَلْيِو.  ( نَ َهى َعْن بَ ْيِع اْلَواَلِء، َوَعْن ِىَبِتوِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ وقد ذلك ِف كتاب البيوع : ِف حديث ابن عمر )   ُمت َّ

 


