
 1 

 كتاب العتق
 تعريفه .

 اْلِعْتُق ِف اللَُّغِة : اْْلُُلوُص .
 ْن أَْيِدي اْْلََبابَِرِة .َوِمْنُه َعَتاُق اْْلَْيِل َوِعَتاُق الطَّْْيِ ، َأْي َخاِلَصتُ َها ، َوُسِمَي اْلبَ ْيُت اْلَْرَاُم َعِتيًقا ؛ ِْلُُلوِصِه مِ 

 َوََتْلِيُصَها ِمْن الرمِقِم . ََتْرِيُر الرَّقَ َبةِ : َوُهَو ِِف الشَّرِْع 
 يُ َقاُل : َعَتَق اْلَعْبُد ، َوأَْعتَ ْقته أَنَا ، َوُهَو َعِتيٌق ، َوُمْعَتٌق .

 سواء كان التخليص من مالك أو من غْيه . -
 من مالك : كأن يكون عنده رقاب فأعتقها .
 أو من غْيه : كما لو اشرتى رقبة وأعتقها .

ْْجَاُع .َواْْلَْصُل ِفيِه اْلكِ  -  َتاُب ، َوالسُّنَُّة ، َواْْلِ
 ( .فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة  )أَمَّا اْلِكَتاُب فَ َقْوُل اَّللَِّ تَ َعاََل 

ُ تَ َعاََل   ( .َفكُّ َرقَ َبٍة ) َوقَاَل اَّللَّ
 ِف َأْخَباٍر َكِثْيٍَة ِسَوى َهَذا .: اْلديث اآليت ، َوأَمَّا السُّنَُّة 

 ) املغين ( .      َعَلى ِصحَِّة اْلِعْتِق ، َوُحُصوِل اْلُقْربَِة بِِه .َوَأْْجََعْت اْْلََمُة 
بِ ( .

َ
ر
ُ
 ) وهو من أفضلِ الق

 أي : العتق من أعظم القرب اليت يتقرب هبا إَل هللا ، وهو من أفضل العبادات .
 .َواْلِعْتُق ِمْن أَْفَضِل اْلُقَرِب إََل اَّللَِّ تَ َعاََل : قال ابن قدامة 

َ تَ َعاََل َعَعَلُه َكفَّاَرًة لِْلَقْتِل ، َواْلَوْءِء ِِف َرَمَضاَن َواْْلََْمَاِن ِْلَ -أ   .نَّ اَّللَّ
 .ِفَكاًكا ِلُمْعِتِقِه ِمْن النَّاِر  َوَعَعَلُه النَِِّبُّ  -ب
ِه َوَمَناِفِعِه ، َوَتْكِميَل َأْحَكاِمِه ، َوََتَكَُّنُه ِمْن التََّصرُِّف ِِف نَ ْفِسِه َوَمَناِفِعِه ، َوِْلَنَّ ِفيِه ََتِْليًصا ِلْْلَدِميِم اْلَمْعُصوِم ِمْن َضَرِر الرمِقِم َوِمْلَك نَ ْفسِ  -ج 

 ) املغين ( .      َعَلى َحْسِب إرَاَدتِِه َواْخِتَيارِِه .
ُ ِبُكلِم ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمَن النَّاِر َحَّتَّ فَ ْرَعُه بَِفْرِعهِ  َمْن أَْعَتَق َرقَ َبًة ُمْسِلَمًة أَْعَتقَ  ل )قَا َعْن َأِب ُهرَيْ رََة ، َعِن النَِّبِم   ( متفق عليه  اَّللَّ

ِْمِذيِم َوَصحََّحُه َعْن َأِب أَُماَمةَ  َا اْمرٍِئ ُمْسِلٍم أَْعَتَق ِاْمرَأَتَ ْْيِ ُمْسِلَمتَ ْْيِ، َكانَ َتا ِفَكاَكُه ِمَن النَّارِ )  َولِلرتِم  ( . َوأَمُّ
َا ِاْمرَأٍَة أَْعتَ َقْت ِاْمرَأًَة ُمْسِلَمًة، َكاَنْت ِفَكاَكَها ِمْن اَلنَّارِ )  ِب َداُوَد: ِمْن َحِديِث َكْعِب ْبِن ُمرَّةَ َوِْلَ   ( . َوأَمُّ

فهذه الفضيلة ال تنال إال بعتق الرقبة  [ هذا قيد يف الرقبة املعتقة ،ةمسلم[ خيرج الكافر ، ]مسلم( . ]فظ مسلم ولفظ البخاري )أميا رجل[ هذا لأَما أمرى مسلم]
 . [ أي : خالصهفكاكه[ أي من املعِتق . ]عضواً منه[ أي من املعَتق ]بكل عضو منه[ أي وقى وأنقذ وخلص . ]استنقذ هللا منه: هللا( وِف رواية ق)أعتاملسلمة . ]

 ت وأعظم القربات ، ْلنه من أسباب العتق من النار .فاْلديث دليل على فضل عتق الرقاب وَتليصها من الرق وأن ذلك من أعل الطاعا
 ِظلِمِه ) َمْن أََعاَن ُُمَاِهًدا ِف َسِبيِل اَّللَِّ أَْو َغارًِما ِف ُعْسرَتِِه أَْو ُمَكاتَ ًبا ِف َرقَ َبِتِه َأظَلَُّه اَّللَُّ ِف  وَعْن َسْهِل ْبِن ُحنَ ْيٍف قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 ه ( رواه أمحد .لَّ ِإَلَّ ِظلُّ يَ ْوَم ََل ظِ 
 لكون الرقيق قبل العتق كان ِف حكم املعدوم ، إذ َل تصرف له ِف نفسه ، بل هو يُتصرف فيه . -وهللا أعلم  –وهذا الفضل 

 ) وأفضلها أنفسها عند أهلها ( .
 أي : أفضل الرقاب للعتق أنفسها عند أهلها ، وأغالها مثناً .

الرمِقَاِب أَْفَضُل قَاَل   يُّ قَاَل قُ ْلُت أَ «. َسِبيِلهِ  اِْلَمَاُن بِاَّللَِّ َواْلَِْهاُد ِِف »: اَْلْعَماِل أَْفَضُل قَالَ  يُّ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَ . قَاَل ق ُ ْلديث أِب ذر
 رواه مسلم . «اً أَنْ َفُسَها ِعْنَد أَْهِلَها َوَأْكثَ ُرَها مَثَن»
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 . املماليك أحب ِف العتق إَل هللا : أيسْي املربوء ِف رقبته ، واملعى، وسي رقبة ْلنه بالرق كاْللرقيقبالرقبة ا املراد[ أي الرقاب أفضل ؟]
 [ أي : أكثرها مثناً . أعالها مثنا  ] 
 [ أي : أكرمها عند أهلها وأغالها عندهم . وأنفسها عند أهلها] 

ثرها قيمة وأكثرها نفاسة عند أهلها ْلسن أخالقها وكثرة منافعها ، فاْلديث دليل على أن أفضل الرقاب اليت يراد إعتاقها ما كان أك
 والنفس إذا عادت بالنفيس دل هذا على قوة إَماهنا لقوله تعاَل ) لن تنالوا الرب حَّت تنفقوا مما َتبون( .

أما اذا كان ، ذا أراد أن يعتق رقبة واحدة إعلم أفاملراد به وهللا  اً (هلها وأكثرها مثنأأفضلها أنفسها عند ) الرقاب  ِفقوله :  قال النووي
ضحية فان التضحية بشاة معه ألف درهم وأمكن أن يشرتى هبا رقبتْي مفضولتْي أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل وهذا خبالف اْل

 ن .السم سينة أفضل من التضحية بشاتْي دوهنا ِف
 .) يستحب عتق من له كسب ، ويكره إن كان ال قوة له ( 

 اْلصل ِف العتق اَلستحباب ، لكن يكون مستحباً ويكون مكروهاً .
 : إذا كان املعَتق قادر على التكسب املباح . يكون مستحبا  

 إذا كان َل قدرة له على التكسب ، كأن يكون كبْياً ، أو مرضاً ، أو ضعيفاً . ويكون مكروها  :
 ْلنه سيكون عالة على غْيه .

 منه أنه سيقع ِف الزنا ، أو ِف اْلرام ، أو التكسب عن طريق اْلرام .ويكون حراماً : إن علم 
 .َواْلُمْسَتَحبُّ ِعْتُق َمْن َلُه ِديٌن وََكْسٌب يَ ْنَتِفُع بِاْلِعْتِق  قال ابن قدامة :

، فَ َيِضيُع ، أَْو َيِصُْي َكالًّ َعَلى النَّاِس ، َوََيَْتاُج إََل اْلَمْسأََلِة ، َفاَل  فَأُمًّا َمْن يَ َتَضرَُّر بِاْلِعْتِق ، َكَمْن ََل َكْسَب لَُه ، َتْسُقُط نَ َفَقُتُه َعْن َسيِمِدهِ  
ُقُه .  ُيْسَتَحبُّ ِعت ْ

ْساَلِم ، أَْو ُُيَاُف َعلَ  ، َكَعْبٍد ُُيَاُف أَنَُّه إَذا أُْعِتَق َواْحَتاَج ْيِه اْلَفَساُد َوِإْن َكاَن ممَّْن ُُيَاُف َعَلْيِه اْلُمِضيُّ إََل َداِر اْْلَْرِب َوالرُُّعوُع َعْن ِديِن اْْلِ
َها الزمََِن َواْلَفَساُد ، ُكرَِه إْعَتاقُُه .  َسَرَق ، َوَفَسَق ، َوَقَطَع الطَّرِيَق أَْو َعارِيٍَة ُُيَاُف ِمن ْ

 ) املغين ( .     َل إََل اْلَْرَاِم َحرَاٌم .َوِإْن َغَلَب َعَلى الظَّنِم إْفَضاُؤُه إََل َهَذا ، َكاَن ُُمَرًَّما ؛ ِْلَنَّ الت ََّوسُّ 
 ) وحيصل العتق : بالقول : وهو لفظ العتق وما يف معناه ( .

 أي : وَيصل العتق بالصيغة القولية ، وهي نوعان : صريح وكناية .
 : ما َل َيتمل إَل العتق ، مثل : أعتقتك ، حررتك ، أنت عتيق ، أنت حر . الصريح -أ

ِِ ، ِن اللَّْفَظْْيِ َوَرَدا ِف اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ، َوُُهَا ُيْستَ ْعَماَلِن ِف اْلِعْتِق ُعْرفًا ، َفَكانَا َصرََِيْْيِ فِ ِْلَنَّ َهَذيْ  يِه ، َفَمََّت أََتى ِبَشْيٍء ِمْن َهِذِه اْْلَْلَفا
 ) املغين ( .     َحَصَل بِِه اْلِعْتُق ، َوِإْن ََلْ يَ ْنِو َشْيًئا ، َعَتَق أَْيًضا .

 : كل لفظ َيتمل املعى وغْيه . أي : َيتمل العتق وَيتمل غْيه ، فال يقع العتق به إَل بالنية . الكناية -ب
 .َحْيُث ِشْئت، َوَقْد َخلَّْيُتك َسائَِبٌة، َواْذَهبْ ، َوأَْنَت ْلِكَنايَُة ، فَ َنْحُو قَ ْولِِه: ََل َسِبيَل ِل َعَلْيك، َوََل ُسْلطَاَن ِل َعَلْيكَوأَمَّا ا :قال ابن قدامة

َرُه .فَ َهَذا إْن نَ َوى بِِه اْلِعْتَق ، َعَتَق ؛ ِْلَنَُّه ََيَْتِمُلُه ، َوِإْن ََلْ يَ ْنوِِه بِِه ََلْ يَ ْعِتْق ؛ ِْلَنَُّه َيَْ   َتِمُل َغي ْ
 ملغين ( .) ا   وَلَْ يَرِْد بِِه ِكَتاٌب ، َوََل ُسنٌَّة ، َوََل ُعْرُف اْسِتْعَماٍل .

 الفرق بينهما : أن الصريح َل َيتاج إَل نية ، والكناية َيتاج إَل نية . إذا  :
زَاَلِة . ،َوََل ََيُْصُل بِالنِميَِّة اْلُمَجرََّدِة :  قال ابن قدامة  ِْلَنَُّه إزَالَُة ِمْلٍك ، َفاَل ََيُْصُل بِالنِميَِّة اْلُمَجرََّدِة ، َكَسائِِر اْْلِ
مٍ من النسب عتق عليه ( . ) وبامللك ،

َّ
حِم حمر

َ
 فمن ملك ذا ر
 أي : وَيصل العتق مبلك ذا رحم .

 ( رواه أبو داود . َمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َُمَْرٍم، فَ ُهَو ُحرم )  قَالَ  أَنَّ اَلنَِِّبَّ  َسَُرَة ْلديث 
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 و أي نوع من أنواع امللك .[ عام يدخل فيه من ملك ذا رحم بالشراء أو باهلبة أو بالغنيمة أ من ملك] 
[ الرحم  اسم لكل من بينك وبينه قرابة نسب توعب َترمي النكاح ، وهلذا قال العلماء : ذو الرحم : هو القريب الذي َيرم ذا رِحم ] 

 نكاحه لو كان أحدُها رعالً واآلخر أنثى .. كاْلخ والعم واْلال وابن اْلخ .
 كه له .[ أي يعتق على مالكه بسبب ملفهو حر  ]

لك أباه أو أمه أو أخته أو فاْلديث دليل على أن ملك من بينه وبينه رِحم ُمرمة للنكاح فإنه يعتق عليه مبجرد ملكِه له فيكون حراً، فإذا م
، ء وإن نزلواء وإن علوا، واْلبنا، فيدخل ِف اْلديث اآلبارد دخوله ِف ملكه فإنه يعتق عليه، ملكها بشراء أو هببة أو بغنيمة فإنه مبجخالته

 واْلخوة واْلخوات وأوَلدهم ، واْلخوال واْلاَلت ، واْلعمام والعمات َل أوَلدهم ، ْلهنم ليسوا من ذي الرِحم احملرمم .
 ُر اْمرَأًَة .ُذو الرَِّحِم اْلَمْحَرِم : اْلَقرِيُب الَِّذي ََيُْرُم ِنَكاُحُه َعَلْيِه َلْو َكاَن َأَحُدُُهَا َرُعاًل َواآْلخَ :  قال ابن قدامة

يًعا ، َواْلَوَلُد َوِإْن َسَفَل ِمْن َوَلِد اْلَبِنْيَ  ْخَوُة َواْْلََخَواُت َوأَْوََلُدُهْم َوِإْن َسَفُلوا ، َوُهْم اْلَواِلَداِن َوِإْن َعَلْوا ِمْن ِقَبِل اْْلَِب َواْْلُمِم ْجَِ  َواْلبَ َناِت ، َواْْلِ
 .ْخَواُل َواْْلَاََلُت ُدوَن أَْوََلِدِهْم َواْْلَْعَماُم َواْلَعمَّاُت َواْْلَ 

ُهْم َعَتَق َعَلْيهِ    . َفَمََّت َمَلَك َأَحًدا ِمن ْ
ُهَما َوِبِه قَاَل اْلََْسُن ، َوَعاِبُر ْبُن َزْيٍد ، َوَعطَ   َلى ، اٌء ، َواْلََْكُم ، َومَحَّاٌد ، وَ ُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر ، َواْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ اْبُن َأِب لَي ْ

 ) املغين ( . َوالث َّْورِيُّ ، َواللَّْيُث ، َوأَبُو َحِنيَفَة ، َواْلََْسُن ْبُن َصاِلٍح ، َوَشرِيٌك ، َوََيََْي ْبُن آَدَم .
، َوأُمِم الزَّْوَعِة ، َوابْ َنِتَها إَلَّ الرََّضاَعِة ، َوالرَّبِيَبةِ  اْْلُمِم َواْْلَِخ ِمنْ ، كَ ِتُقوَن َعَلى َسيِمِدِهمْ َوََل ِخاَلَف ِِف أَنَّ اْلَمَحارَِم ِمْن َغْْيِ َذِوي اْْلَْرَحاِم ََل يُ عْ  -

 )املغين( .َواْْلَُوُل َأَصحُّ ، ْبِن َمْسُعوٍد أَنَُّه َكرَِههُ ، أَنَُّه ََل ََيُوُز بَ ْيُع اْْلَِخ ِمْن الرََّضاَعِة َوُرِوَي َعْن اْن اْلََْسِن ، َواْبِن ِسْيِيَن، َوَشرِيكٍ أَنَُّه ُحِكَي عَ 
 ) وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو حتريقه ( .

أي: وَيصل بالتمثيل بعبده، كإنسان عنده عبد فحل، وخاف على أهله منه فخصاه، أي : قط ع خصيتيه، فإنه يعتق عليه ، وكذلك لو 
 غضب على عبده فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق .

 ) وبالسراية ( .
 هو نوعان :و 

 أن يعتق عزءاً من عبده ، مشاعاً أو معيناً ، عتق كله . األول :
 . فلو أن إنساناً عنده عبد فقال: عشرك حر، يعتق كله، أو: إصبعك حر، يسري العتق إليه كله، فال يتبعض العتق

 .أن يعتق نصيبه من عبد مشرتك بينه وبْي غْيه ، فيسري العتق إَل نصيب الشركاء  الثاين :
ُهَما قَالَ ْلديث  ُلُغ مَثََن اَْلَعْبِد، قُ وِمَم ِقيَمَة َعْدٍل، مَ  )  قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ :  اْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ ْن أَْعَتَق ِشرًْكا َلُه ِف َعْبٍد، َفَكاَن َلُه َماٌل يَ ب ْ

 . ُمت ََّفٌق َعَلْيه(  َوِإَلَّ فَ َقْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتقَ  َفَأْعَطى ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهْم، َوَعَتَق َعَلْيِه اَْلَعْبُد،
َر َمْشُقوٍق َعَلْيه) َوهَلَُما: َعْن َأِب ُهَريْ َرَة   (  .َوِإَلَّ قُ وِمَم َعَلْيِه، َواْسُتْسِعَي َغي ْ
َر َمْشُقوٍق َعَلْيهاختلف ِف رواية )  من كالم أِب هريرة ؟ أو مدرعة ( هل هي من كالم النِب َواْسُتْسِعَي َغي ْ

 وقد رعح البخاري ومسلم بأهنا غْي مدرعة حيث أدخال اْلديث ِف كتابيهما، وكذا ابن دقيق العيد وابن عبد اهلادي .
[ الضمْي يعود على من أعتق  فكان له مال[ اسم للمملوك الذكر . ]  يف عبد[ الِشْرك : اْلصة والنصيب . ]  من أعتق شركا  له] 

[ أي : قيمة بقية العبد ، واملراد : ماًَل يعتق منه ، واملعى : إذا كان شخص مشرتك بْي أربعة ، فأعتق واحد  بلغ مثن العبدينصيبه . ] 
آَلف وأكثر ، فإن  3مثاًل [ وبقي ثالثة أرباع ، ولكن هذا املعِتق كان غنيًا َملك  4000منهم نصيبه وهو الربع ] وكان العبد قيمته : 

[ أي : قدر هذا العبد تقديرًا عادًَل َل  قوِ م عليه قيمة عدل[ ْلصحاب اْلصص . ] لاير 3000تق الباقي ، ويدفع ] الشرع يلزمه بع
[ أي : املعِتق  وأعطى شركاءهزيادة فيه وَل نقصان ، فيقدر العبد كاماًل َل عتق فيه ، وتعرف قيمة حصص الذين َل يعتقوا نصيبهم . ] 

وإال فقد [ أي : صار ْجيع العبد حراً . ]  وعَتَق عليه العبدعليه العبد كاماًل . وهذا خرب مبعى اْلمر . ]  أعطى الشركاء نصيبهم ويعتق
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[ أي : وإن َل يكن للمعِتق نصيبه ماٌل يكفي بعتق باقي العبد ، فإنه يعتق من العبد ما عتق ، ويبقى الباقي على ما هو عتق منه ما عتق 
[ أي : ألزم العبد باَلكتساب وَتصيل ما يفك باقيه من الرق ، وقيل  معى استسعي : أي أن  تسعي عليهواسويكون العبد مبعضاً . ] 

[ أي : َل يكلف اململوك ما يشق عليه ِف الكسب والتحصيل وهذا  غري مشقوق عليهُيدم سيده الذي َل يعتقه بقدر ماله من الرق .] 
 ن اْلدمة على املعى الثاين .على املعى اْلول ، أو َل يكلف ما َل يستطيع م

اْلديث دليل على عواز عتق العبد املشرتك من بعض الشركاء ، وأن من أعتق نصيبه من عبد مشرتك بينه وبْي غْيه ، لزمه عتق باقيه 
مع القدرة يضر بالعبد  وخالصه كله من ماله إذا كان غنياً قادراً على دفع قيمة أنصباء الشركاء الذين َل يعتقوا نصيبهم ، َلن تبعيض العتق

 وَل تتم به املصلحة .
وأما إذا كان الذي أعتق نصيبه فقْياً غْي قادر على دفع أنصباء شركائه .

 فقد اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبْي غْيه وعجز عن عتق باقيه على قولْي :
 يطالب املعَتق باَلستسعاء . أنه ينفذ العتق ِف نصيب املعِتق وَل القول األول:

 وهذا قول مالك والشافعي وهو قول أِب عبيد .
 لرواية ) فقد َعَتَق منه ما عتق ( .

 . وأما لفظ ) واستسعي ( فهي من كالم الراوي وليست من كالم النِب 
 لشركاء.أن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وطلب منه أن يعمل لتحصيل نصيب بقية ا القول الثاين:

 .. ( .، وهؤَلء أثبتوا لفظ ) واستسعي .وهذا مذهب أِب حنيفة ، واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم 
 هو الراجح .وهذا القول 

 إذا جاء الوقت ( .
َ
ق

َ
 يف وقتٍ مساه عت

ٌ
 ) وإذا قال لعبدهِ أنت حر

 كقوله أنت حر إذا عاء شهر رمضان ، فإنه يعتق إذا عاء رمضان .
 الشرط ( .) أو 

َ
ه على شرطٍ عتق إذا وجِد

َ
 عِتق

َ
ق

ّ
 عل

 كقوله إذا قدم زيد فأنت حر ، فإنه َل يعتق حَّت يقدم زيد .
ه ( .

َ
 قبل

ْ
 يعتق

ْ
 ) ومل

 ء الشرء ، ْلن املعلق على شرء ينعدم عند عدمه ، ويعتق عند وعوده ، لوعود السبب .يأي : فال يعتق حَّت َي
 ) وَل عتق فيما َل َملك ( . صول الشرء ، فإن خرج من ملكه َل يعتق لقوله لكن بشرء : أن يكون ِف ملكه عند ح

 كما لو مات السيد قبل رمضان ، أو قبل قدوم زيد .
ل ( .

ْ
 بالقو

ُ
ه

َ
 إبطال

ُ
ملك

َ
 ) وال ي

 أي : َل يبطل التعليق بقوله : أبطلت ما علقت عليه العتق ، ْلهنا صفة َلزمة ألزمها نفسه .
ر ، يعتق مبوته إذا خرج من الثلث ( .) وإن علق عتقه مبو

ّ
 ته فهو املدب

 التدبْي : مأخوذ من دبر اْلياة ، أي : ما بعدها . 
 وهو تعليق العتق باملوت .

 أن يقول لرقيقه : أنت حر بعد مويت ، فهذا هو املدبَّر ، فعتقه معلق باملوت ، فال يعتق إَل إذا مات مدبمِرُه .
 : ألمرينْياً ، وسي تعليق العتق باملوت تدب

 ْلن الرقيق يعتق بعدما يُْدبِر سيده ، أي َموت . أوال  :
أو ْلن فاعله دبمر أمر دنياه ) ْلنه استفاد من هذا العبد ِف حال اْلياة باْلدمة ( ودبر أمر آخرته ) ْلنه ملا ععل عتقه بعد موته  ثانيا  :
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 حصل له ثواب العتق ( .
 ويدل له :
؟" فَاْشتَ رَاُه   أَنَّ َرُعاًل ِمْن اَْْلَْنَصاِر أَْعَتَق ُغاَلًما َلُه َعْن ُدبٍُر، َلَْ َيُكْن َلُه َماٌل َغي ْرُُه، فَ بَ َلَغ َذِلَك اَلنَِّبَّ )  َعْن َعابِر . فَ َقاَل: "َمْن َيْشرَتِيِه ِمينِم

وََكاَن َعَلْيِه َدْيٌن، فَ َباَعُه بَِثَماِنَائَِة ِدْرَهٍم، )  َوِف رَِوايٍَة لِلنََّساِئيمِ ، َوِِف َلْفٍظ لِْلُبَخارِيِم: فَاْحَتاج َ . ْيه ُمت ََّفٌق َعلَ   {نُ َعْيُم ْبُن َعْبِد َاَّللَِّ بَِثَماِنَائَِة ِدْرَهٍم 
 ( . اِْقِض َديْ َنكَ )  َفَأْعطَاُه َوقَالَ 

 [ أعتقه بعد موته .  عن دبر[ أي عبداً رقيقاً له . ]  غالما  له] 
 دليل على مشروعية التدبْي وهو عتق العبد باملوت وعلى صحته .اْلديث 
 1فائدة : 

اختلف العلماء ِف التدبْي هل يكون من الثلث أو من رأس املال ؟ اْلمهور قالوا : َيسب عتقه من الثلث قياسًا على الوصية ، جبامع 
 النفوذ بعد املوت .

 2فائدة : 
 باع هذا العبد ملا علم حاعة صاحبه . قبل موت سيده ، لكن ظاهر اْلديث أن النِب اْلديث دليل على عواز بيع العبد املدبر 

 والقول : أن العبد املدبر َل يباع إَل من حاعة هو قول اْلسن وْجاعة .
 َيوز بيعه مطلقاً سواء كان ْلاعة أو لغْي حاعة وهذا قول الشافعي . وقيل :

 َيوز له الرعوع بالوصية ِف حياته . ْلنه شبيه بالوصية ، ومن املعلوم أن املوصي
 َل َيوز بيع املدبر ، وهذا قول ابن عمر وسعيد بن املسيب وهو قول أِب حنيفة ومالك . وقيل :

 لعموم ) أوفوا بالعقود ( وهذا عقد بينه وبْي رقيقه ِف أنه يعتق بعد موته .
 د . والراعح القول باْلواز .وقالوا : ْلن املدبر استحق العتق مبوت سيده فصار شبيهاً بأم الول

 3فائدة : 
 اْلديث دليل على أنه ينبغي ملن ليس عنده سعة ِف الرزق وأموره ضيقة أن يهتم بنفسه أوَلً ومبن يعول.

 باب الكتابة
 ) وهي : أن يشرتي الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل ( . 

 هذا تعريف الكتابة  : أن يشرتي الرقيق نفسه ... اخل .
َنُه ِكَتابًا مبَا ات ََّفَقا  ، ُسِمَيْت ِكَتابَةً   ِذمَِّتِه يُ َؤدَّى ُمَؤعَّاًل : إْعَتاُق السَّيِمِد َعْبَدُه َعَلى َماٍل ِف اْلِكَتابَةُ :  قدامة قال ابن َنُه َوبَ ي ْ ؛ ِْلَنَّ السَّيِمَد َيْكُتُب بَ ي ْ
 َعَلْيِه .

ُضمُّ َأَحَد َو الضَّمُّ ؛ ِْلَنَّ اْلُمَكاَتَب َيُضمُّ بَ ْعَض النُُّجوِم إََل بَ ْعٍض ، َوِمْنُه ُسِمَي اْْلََرُز ِكَتابًا ؛ ِْلَنَُّه يَ َوِقيَل : ُسِمَيْت ِكَتابًَة ِمْن اْلَكْتِب ، َوهُ 
 ) املغين ( .    الطََّرفَ ْْيِ إََل اآْلَخِر خِبَْرزِِه .

ده عقد اتفاق على أن الرقيق يدفع لسيده مبلغًا من املال وتكون هذه فالكتابة : هو شراء العبد نفسه من سيده بأن يقع بْي الرقيق وسي
 املال جنوماً موزعة على مدد معينة . فإذا أداها العبد لسيده عتق العبد وصار حراً .

 . َل بد أن يكون املال مؤعالً فال تصح مبال حالأي :  بثمن مؤجل (قوله ) -
 . َلً فماله لسيدهْلن العبد ليس عنده مال ولو ملَّكه أحد ما 
ولو قال قائل: العبد ليس عنده مال، ولكن لو فرض أن أحداً من الناس قال له: اشرِت نفسك من سيدك، وأنا أعطيك املال نقداً، وهلذا  

بريرة   إن أراد املؤلف أنه َل بد من التأعيل فهذا ليس بصحيح؛ ْلنه قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة   رضي هللا عنهما   فإن
 .أن أعدها هلم ويكون وَلؤك ِل فعلت إن أراد أهلك: تفقال ،اكاتبت أهلها على تسع أواٍق، مث عاءت تستعْي عائشة   رضي هللا عنه
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 )الشرح املمتع( .   فهذا دليل على أن الكتابة َيوز أن تكون حباٍل إذا كان من غْي العبد، أما من العبد فهذا متعذر؛ ْلنه َل َملك 
 صل فيه الكتاب والسنة واْلْجاع .واْل -

 .) َوالَِّذيَن يَ ْبتَ ُغوَن اْلِكَتاَب ممَّا َمَلَكْت أََْمَاُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْْياً ( 
 :ومن السنة 
 . ( متفق عليه ... ُكلِم َعاٍم أُوِقيَّةٌ   َعَلى ِتْسِع أََواٍق ِف  ياتَ ْبُت أَْهلِ كَ   َعاَءْت بَرِيَرُة ِإََلَّ فَ َقاَلْت يَا َعاِئَشُة ِإينمِ ) أَن ََّها قَاَلْت  .َعاِئَشة حديث 
ِه ، َعِن النَِّبِم  وحديث   ( رواه أبو داود . اْلُمَكاَتُب َعْبٌد َما بَِقَي َعَلْيِه ِمْن ُمَكاتَ َبِتِه ِدْرَهمٌ  )قَاَل  َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعدِم

َسِبيِل اَّللَِّ َواْلُمَكاَتُب الَِّذى يُرِيُد اَْلَداَء َوالنَّاِكُح الَِّذى  َثالَثٌَة َحقٌّ َعَلى اَّللَِّ َعْونُ ُهُم اْلُمَجاِهُد ِف )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : َأِِب ُهَريْ َرَة قَاَل حديث و 
 ف ( رواه الرتمذي .يُرِيُد اْلَعَفا

 تابة .وأْجع العلماء على مشروعية الك
 فائدة :

 .َولِْلُمَكاَتِب أَْن يَبِيَع َوَيْشرَتَِي بِِإْْجَاٍع ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم قال ابن قدامة :  
َواْلبَ ْيُع َوالشِمرَاُء ِمْن أَقْ َوى ِعَهاِت   بِاَِلْكِتَساِب ،ِْلَنَّ َعْقَد اْلِكَتابَِة لَِتْحِصيِل اْلِعْتِق ، َوََل ََيُْصُل إَلَّ بَِأَداِء ِعَوِضِه ، َوََل َُمِْكُنُه اْْلََداُء إَلَّ  

 اَِلْكِتَساِب ، فَِإنَُّه َقْد َعاَء ِِف بَ ْعِض اآْلثَاِر ، أَنَّ ِتْسَعَة أَْعَشاِر الرمِْزِق ِِف التِمَجارَِة .
 َوَلُه أَْن يَْأُخَذ َويُ ْعِطَي ، ِفيَما ِفيِه الصَّاَلُح ِلَمالِِه ، َوالت َّْوِفُْي َعَلْيِه .

 .اِن الَِّذي َلهُ ، َواْْلَيَ وَ ممَّا ََل َغَناَء َلُه َعْنُه، َوَعَلى رَِقيِقهِ  ، وَُكْسَوتِِه بِاْلَمْعُروفِ ِه ِمْن اْلَماِل َعَلى نَ ْفِسِه؛ ِِف َمْأَكِلِه، َوَمْشرَبِهِ َوَلُه أَْن يُ ْنِفَق ممَّا ِِف يَدِ 
 )املغين(    َذا فَ َعُلوا َما َيْسَتِحقُّوَن َذِلَك ؛ ِْلَنَُّه ِمْن َمْصَلَحِة ِمْلِكِه ، َفَمَلَكُه ، َكالن ََّفَقِة َعَلْيِهْم .َوَلُه تَْأِديُب َعِبيِدِه ، َوتَ ْعزِيُرُهْم ، إ

 ) وتسن مع أمانة العبد وكسبه ( .
 أي : تسن الكتابة إذا طلب العبد ذلك من سيده .

 . ( ْم َخْْياً َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيهِ لقوله تعاَل ) 
 لكن هللا اشرتء أن يعلم أسيادهم فيهم خْياً ، وهو :

 الصالح ِف الدين . -أ
 والقدرة على اَلكتساب . -ب
ْلنه لو كان غْي صاحل ِف دينه ازداد بعد عتقه فساداً، وُيشى أن َميل بعاطفته إَل الكفر، ولو كان غْي قادر على اَلكتساب كمريض  

 .صار َكالًّ على الناس 
: أن اْلمر لالستحباب . وهذا مذهب مجاهري العلماء

رًا ، وَلَْ َيَِْب َذِلكَ قال ابن قدامة :    .إَذا َسَأَل اْلَعْبُد َسيِمَدُه ُمَكاتَ َبَتُه ، اُْسُتِحبَّ َلُه إَعابَ ُتُه ، إَذا َعِلَم ِفيِه َخي ْ
)املغين( م .    لْ َوُهَو قَ ْوُل َعامَِّة أَْهِل اْلعِ ، ِف ظَاِهِر اْلَمْذَهِب 

 وقدرة على الكسب ( . –: إَل أنه َيب إعابته ، إن علمنا فيه خْياً . ) صالح ِف الدين وذهب بعض العلماء 
 . ( َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْْياً لظاهر اآلية ) 

 وهذا أمر ، واْلمر للوعوب .
 مذهب اْلمهور . والراجح

 )َل َيل مال امرئ مسلم إَل بطيب نفس منه( رواه أمحد . د قال الرسول ْلن العبد مال للسيد، وق
 عدمهِ ( .

َ
 مع

ُ
 ) وتكره

 أي : وتكره الكتابة مع عدم اْلْي .
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 فإذا كان ُيشى منه الشر والفساد ، أو إذا َل يكن ذا كسب ، ْلنه إذا أعتق وليس ذا كسب صار َكالًّ على نفسه وعلى غْيه .
 املك

ُ
 بيع

ُ
كاتِبِه ( . ) وجيوز

ُ
 م

َ
قام

َ
 م

ُ
رتيهِ يقوم

ْ
ش

ُ
ب ، وم

َ
 ات
 أي : وَيوز بيع املكاتب .

عاَءتين بريرة فقالت: كاتَ ْبُت أَهلي َعلى تسِع أَواٍق، ِف كلِم َعاٍم أُوقيٌة، فأعينيين. فقلت: إن أَحبَّ ) قالت -رضي هللا عنها-عائشة ْلديث 
َها. َفَجاَءْت ِمْن ِعْنِدِهم، وَرسوُل هللا  وَيُكوَن َوََلُؤكِ ، أَْهُلِك أَْن أُعدَّها هَلُم  ِل فَ َعْلُت، َفَذَهَبْت بَرِيَرُة ِإََل أْهِلَها، فقالت هَلُْم، فأبَ ْوا َعَلي ْ

فقاَل: )ُخِذيَها،   النِب -رضي هللا عنها-، فأْخبَ َرْت َعاِئَشُة َلَّ أْن يُكوَن هَلُم اْلَوَلءُ َعاِلٌس، فقالت: إينمِ َعَرْضُت ذِلَك َعَلْيِهْم، فأبَ ْو إ
ِف النَّاِس، فحمَد هللا وأثى عليه، مث قال: )أما بعد: ما باُل  فَ َفَعَلْت عائشة، مث قام النِب  ا الَوََلُء ِلَمْن أْعَتَق(َواْشرَتِطي هلُم الَوََلَء، فِإِنََّ 

  فَ ُهَو باطٌل َوإْن كاَن َمائََة َشْرء، فقضاُء هللا أحق، َوَشْرطُهُ   كتاب هللاِ رعاٍل يشرتطوَن شُروطاً لَْيَسْت ِف كتاِب هللِا ما كاَن ِمْن َشْرٍء لَْيَس ِف
 متفق عليه .أْوثَُق، فإِنا الوَلء ملن أعتق( 

 ب :اختلف العلماء ِف عواز بيع املكاتب على ثالثة مذاه:  قال ابن امللقن
 .عوازه  : أحدها

 . فعي ِف أحد قوليهوهو قول عطاء والنخعي وأمحد ومالك ِف رواية الشا
 .استدَلَلً هبذا اْلديث  

 . وعليه بوب البخاري بيع املكاتبة إذا رضي املكاتب
)اْلعالم بفوائد . ببيعها وعليه بوب البخاري بيع املكاتب إذا رضي املكاتب فإن بريرة كانت مكاتبة وباعتها املواِل واشرتهتا عائشة وأمر  

 عمدة اْلحكام( 

 
ُ
رتيهِ يقوم

ْ
ش

ُ
كاتِبِه ( . ) وم

ُ
 م

َ
قام

َ
 م

 أي : ويقوم مشرتي املكاتب مقام سيده .
. ) 

َ
ق

َ
ت

َ
ى له ع

ّ
 أد

ْ
 ) فإن

 أي : فإن أدى املكاتب للمشرتي ما بقي من مال الكتابة عتق .
 ) ووالؤه له ( .
 أي : للمشرتي .

 ْلن العتق حصل َتت ملك  ه .
 يقول ) إِنا الوَلء ملن أعتق ( . والرسول 

 ََل نَ ْعَلُم ِخاَلفًا بَ ْْيَ أَْهِل اْلِعْلِم ، ِف أَنَّ َوََلَء اْلُمَكاَتِب ِلَسيِمِدِه ، إَذا أَدَّى إلَْيِه .:  قال ابن قدامة
 َوبِِه يَ ُقوُل َماِلٌك ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي .
َفَعتِ َوَذِلَك ِْلَنَّ اْلِكَتابََة إنْ َعاٌم َوِإْعَتاٌق َلُه ؛ ِْلَنَّ َكْسبَ  ِه ُه َكاَن ِلَسيِمِدِه حِبُْكِم ِمْلِكِه إيَّاُه ، فَ َرِضَي بِِه ِعَوًضا َعْنُه ، َوأَْعَتَق َرقَ َبَتُه ِعَوًضا َعْن َمن ْ

 ( .اْلَوََلءُ ِلَمْن أَْعَتَق )  اْلُمْسَتَحقَِّة َلُه حِبُْكِم اْْلَْصِل ، َفَكاَن ُمْعِتًقا لَُه ، ُمْنِعًما َعَلْيِه ، فَاْسَتَحقَّ َوََلَءُه ؛ ِلَقْولِِه 
َعاِئَشُة : إْن َشاَء أَْهُلِك أَْن أَُعدََّها هَلُْم ِعدًَّة َوِف َحِديِث بَرِيَرَة ، أَن ََّها قَاَلْت : َكاتَ ْبُت أَْهِلي َعَلى ِتْسِع أََواٍق ، ِف ُكلِم َعاٍم أُوِقيٌَّة ، فَ َقاَلْت 

 ، فَ َعْلُت .َواِحَدًة ، َوَيُكوَن َوََلُؤِك ِل 
 فَ َرَعَعْت بَرِيرَُة إََل أَْهِلَها ، َفذََكَرْت َذِلَك هَلُْم ، فَأَبَ ْوا إَلَّ أَْن َيُكوَن اْلَوََلُء هَلُْم .
 )املغين(    َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى أَنَّ ثُ ُبوَت اْلَوََلِء َعَلى اْلُمَكاَتِب ِلَسيِمِدِه َكاَن ُمتَ َقرمِرًا ِعْنَدُهْم .

 جز ( .) وإن ع
 أي : عجز املكاتب عن أداء ْجيع مال الكتابة .
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 قِنًا ( .
َ
 ) عاد

 أي : رعع عبداً .
ب إال باألداء ( .

َ
 ) وال يعتق املكات

 أي : أن العبد الذي كاتب سيده َل يعتق ما دام بقي شيء من مال كتابته .
 ي عليه من كتابته درهم ( رواه أبو داود .) املكاتب عبد ما بق ْلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عده . قال : قال 

فهذا اْلديث يدل على أن املكاتب َل يعتق ويكون له حكم اْلحرار حَّت يؤدي ما عليه من مال الكتابة، فإن بقي عليه شيء ولو قليالً 
 فهو عبد ، جتري عليه أحكام الرقيق ، وهذا مذهب ْجهور العلماء .

ِِف ُسَنن َأِب َيِصْي ُحرًّا بِنَ ْفِس اْلِكَتابَة بَْل ُهَو َعْبٌد َما بَِقَي َعَلْيِه ِدْرَهم َكَما َصرََّح بِِه ِِف اْلَِْديث اْلَمْشُهور  أَنَّ اْلُمَكاَتب ََل  قال النووي :
 ء .َداُوَد َوَغْْيه ، َوهِبََذا قَاَل الشَّاِفِعيم َوَماِلك َوَْجَاِهْي اْلُعَلَما

ق ( .) ومىت أدى املكاتب ما عليه لسيد
َ
 ه ، أو أبرأه منه عت

 أي : أن املكاتب يعتق بأمرين :
 اْلول : أن يؤدي املال املنفق عليه ِف الكتابة ، وقد تقدم هذا .

 الثاين : إذا أبرأ السيد الرقيق من باقي ما عليه أصبح حراً .
 فلو بقي عليه من دين الكتابة ألف ، فقال : تنازلت عنها .

 1فائدة : 
 زم ، فليس لْلخر فس  الكتابة إَل بإذن صاحبه .الكتابة عقد َل 

 2فائدة : 
 وَل تنفس  مبوت السيد وعنونه ، ْلهنا عقد َلزم أشبه البيع ، فإذا مات السيد أدى املكاتب ما عليه لورثة السيد . 

َفِسُ  مبَْوِت السَّيِمدِ  َوُْجَْلُة َذِلَك َأنَّ اْلِكَتابََة ََل . .. قال ابن قدامة : ، ُه َعْقٌد ََلزٌِم ِمْن ِعَهِتهِ ؛ َوَذِلَك ِْلَنَّ ْْيَ أَْهِل اْلِعْلِم ِخاَلفًاََل نَ ْعَلُم ِفيِه ب َ  ،تَ ن ْ
َعاَرِة . َفِسْ  مبَْوتِِه ، َكاْلبَ ْيِع َواْْلِ  ََل َسِبيَل إََل َفْسِخِه ، فَ َلْم يَ ن ْ

نَ ُهْم َعَلى َقْدِر َمَوارِيإَذا ثَ َبَت َهَذا ، فَِإنَّ اْلُمَكاَتَب يُ َؤدِمي جُنُوَمُه ، َومَ  َها ، إََل َورَثَِتِه ؛ ِْلَنَُّه َدْيٌن ِلَمْوُروثِِهْم ، َوَيُكوُن َمْقُسوًما بَ ي ْ ِثِهْم ،  ا بَِقَي ِمن ْ
 ( )املغين َكَسائِِر ُديُونِِه ؛ فَِإْن َكاَن َلُه أَْوََلٌد ذُُكوٌر َوإِنَاٌث ، فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِم اْْلُنْ ثَ يَ ْْيِ .

 3فائدة : 
إذا حلم جنم فلم يؤده فلسيده الفس  ، ْلن السيد رضي بالكتابة على أن يسلم له مال الكتابة على الوعه الذي كاتبه عليه ، فإذا َل يف  

 فله اْلق ِف فس  العتق .
 4فائدة : 

َفِسُ  مبَْوتِِه ، َوََمُوُت َعْبًدا ، َوَما ِف يَِدِه ِلَسيِمِدِه َوِإَذا َماَت وَلَْ ُُيَلِمْف َوفَاًء ، َفاَل ِخاَلَف ِِف اْلَمْذهَ  قال ابن قدامة : َوُهَو ، ِب َأنَّ اْلِكَتابََة تَ ن ْ
 .قَ ْوُل أَْهِل اْلَفت َْوى ِمْن أَئِمَِّة اْْلَْمَصاِر 

 5فائدة : 
 ليس للمكاتب أن يتزوج من غْي إذن سيده . 

َا َعْبٍد  )  النَِّبِم لقول ِلٍك ، َواللَّْيِث ، َواْبِن َأِب لَي َْلى ، َوَأِب َحِنيَفَة ، َوالشَّاِفِعيِم ، َوَأِب يُوُسَف َهَذا قَ ْوُل اْلََْسِن ، َوَما:  قال ابن قدامة أَمُّ
 ( .تَ َزوََّج ِبَغْْيِ إْذِن َمَوالِيِه ، فَ ُهَو َعاِهٌر 

َا عَ َعَلى السَّيِمِد ِفيِه َضَررًا َوِْلَنَّ  ، جُنُوِمهِ  ، فَ يَ ْعِجُز َعْن تَْأِديَةِ َر َوالن ََّفَقَة ِمْن َكْسِبهِ ، َوََيَْتاُج أَْن يُ َؤدِمَي اْلَمهْ ِعُع إلَْيِه نَاِقَص اْلِقيَمةِ َجَز فَ يَ رْ ، ِْلَنَُّه ُرمبَّ
 فَ ُيْمَنُع ِمْن َذِلَك ، َكالتَّبَ رُِّع بِِه .
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 )املغين(            ِوَُيُه .إَذا ثَ َبَت َهَذا ، فَِإنَُّه إَذا تَ َزوََّج ََلْ َيِصحَّ تَ زْ 
 أحكام أمهات األوالد

وته أم الولد : هي اليت ولدت لسيدها ِف ملكه ) أن يطأ سيد أمته فتضع ما يتبْي فيه خلق إنسان سواء وضعته حياً أو ميتاً ( فإهنا تعتق مب
 من رأس ماله .

ه مبا يتبني فيه خلق إنسان فإنها تعتق مبوته 
َ
لد حر أمت

ْ
 ( . ) إذا أو

 أي : إذا وطأ السيد أمته ، فولدت له ، فإهنا تسمى أم ولد ، وتعتق مبوت سيدها .
وقد عاء عن ابن عباس مرفوعاً وعن عمر موقوفًا ) أَما أَمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ( أخرعه ابن ماعه ، والراعح املوقوف 

 . على عمر 
ه صارت أم ولد ، بشرء أن تضع ما يتبْي فيه خلق إنسان سواء ولدته حيًا أو ميتًا ، فهذا اْلديث دليل على أن السيد إذا وطئ أمت

 وتكون حرة بعد موت سيدها وتعتق عتقاً قهرياً من رأس املال .
أس، وهذا عين إذا ولدت ولو ميتًا أو حيًا فإنه َل بد أن يتبْي فيه خلق إنسان، يتبْي فيه اليدان والرعالن والر يقال الشيخ ابن عثيمني : 

وِف الثانية إِنا يكون بعد بلوغ اْلمل مثانْي يوماً، أما قبل ذلك فال َمكن أن ُُيَلَّق؛ ْلن اْلنْي ِف بطن أمه يكون ِف اْلربعْي اْلوَل نطفة، 
كن أن ُيلق، وِف علقة، مث ِف الثالثة يكون مضغة خملقة وغْي خملقة، إذًا َل َمكن أن يبدأ التخطيط إَل بعد الثمانْي، فبعد الثمانْي َم

 التسعْي الغالب أنه خملٌَّق.


