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 قبل اإلسالم وعصر الرسالة عتق الرقيق ووالء العتاقة عند العرب
 رنا سامل حممد م.م.

 45/6/0222تاريخ القبول:  02/1/0222تاريخ التقديم: 

 ةــــاملقدم

الحمددد واوصال دددسالوصالىدددسبووثدددموالمعادددص ويحمدددحولثاددد لم  وىددد    ومحمددد و
و.أجما  صوثموآلهوص حعهو

و..م وعا أ
ص مثدددد و حدددد  و،وو دددد والادددديسوقعدددد وا ىددددسبوقددددحومايصفدددد  وفقدددد وودددد  وص  والا  
مود  ووأصف ديالووأصل سولدص  والا  قدحوصقدتوو ذ،والاش يالوأصالص  اتوالق ئمحوفيوالقع ثحو

ع ثحواليحبوم وح  ووأشعهفهصو،وص  والجصايوأصمح  و   هيوعمصجعهووص  والحثفو
وحوالى  ولمصلموالا  قحوعا وو قه.مسزم

و   وأقد وشدأو ظديالو ص  دحوفهدصو–عشو وود بوو-والا  قحص ظيوالايسو لمومصلمو
خددذوموهددصبوالا  قددحو   ددصيوأىدد نو ددصيوا ىددسبوح ددموو  وأصمدد و،وص يجددحومدد وارحددياي

ودد  وح دد و،وصمع  ئددهوالىدد م حوصوثددمويأىدده وحي ددحوصويامددحوا  ىدد  وهص دد س بومددنوق مدد
وفحودددز،وارصلدددموالق ددد  ووثدددموالدددينوصوعص  دددحوا  ىددد  ورخ دددهوا  ىددد  وهمددد وا    ددد

ه  ئدددحوص  ي ج دددحولحددد ووحثدددص  ووالمىدددثم  ووثدددموو دددنويقددد قهبوعشددد موالصىددد ئ ومقددد م  و
والمشوثح.

،وال ثحوع  والمدصلموصما قدهوقد وحققدتوم د فنووع ديالولودسوالجد  ع  وأ  وص ع صو
لدذاو،وصصاجع تووأيوفي وفيوالمج مدنوالايعديوا ىدسميوصأ عحولمصلموالا  قحوحقصق  و

ص ع ادحو،ومصاليوالا  قحوأحصا رصلمولث ايفووثمو  غثغ وفيوالجذصيواو  وأ ج يوع  و
 .صهصوم و    صلهوالعح ،وعيزوالحقصنوصالصاجع توال يوم حتولهبأصو،ووق والا  قح

 رب:ـد العـرق عنـال

                           
وقىبوال  ي خ/ووث حواآل اس/وج ماحوالمص  .وو
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فودد  والددينومدد و،وا ىددسبالمج مددنوالايعدديوقعدد ووفئدد تو حدد   مثدد واليق ددنو
فهددددبو،و فدددديوص ددددنواج مدددد ويوصاق  دددد  يوىدددديصودددد  واليق ددددنوو(1)ماهددددص اتوح دددد  هب

صعق تو عق  هبوو(2)أ وىهب و مثوص ووأ هبح مو،ومحيصمص وم وو فحوالحقصنوالم   ح
م دد وسو م حهدد والحددنوو لددمم  ثاددحووا يا المىددثصعحو،وق عاددحوفدديوظدد والحيمدد  وصالقهددي

م د  يوالدينووأصعيزواليصافد وأوأم وارحياييو  م نوعهوذالوا  ى  يصال مصحووصارم 
و:فهي
 .(3)ا ى يق نوأص و خيجوم  يهوو والق  ووارى يفو  وو:الحيصس .3

ومد وح د وفديوق دحواىد يق نو،ووثموالقصاف وال ج ي دحوصا ا يالالخ فوصالىعيو .3
 (و4).ىثم  والو يىي

 (و5).فو  و ى ينولم ثححو ائ ه،ووجزوالم   وو و فنو   ه .1

مدد وامددحواىدد اع صهوصهددصومدد ووصلدد ولثيجدد والحدديومدد هبوصلدد و ذافودد  و،و   ىدد واليق ددن .4
 (و6). هواىبوالهج    ثنووث

صمدد وأشددهيو،وي والثدديصالوو دد والاديسمدصاوأهددبصهديومدد و،وال خ ىددحوأص جد يالواليق ددنو .5
 (و7)وع وااوع وج و  . ج يه و

وثدددموصح دددموىدددث حوالشدددخ و،وفوددد  و عددد حولدددهوعددد اهب،وأص  هالصالددد ووثدددموىددث حو .6

                           
وا ىسم ح،وحى و عياه بوحى وصوثيو عياه بوحى و(1) وال ظب و1) ، وهيالالق ، وال ه حو، مو عح

 .103:وب(3663،والم ي ح

والشي فوأحم و(2) و عياه ب و)، واليىص  ووه  وفي وصالم   ح و(موح و1) ، والق هيال، والوويو،  اي
و.484:وب(3665،والايعي

وو(3) والاثيوأحم   لح والايس، و  ي خ وفي ومح  يات و3) ، وعغ ا ، والما يف، ،وم عاح
 .353:وب(3656

م عاحو،و)م ي،ومحم وحم  واا:و ح،وشياف ى سوا ،وأذييع و ح موع وج عيوالعسوأحم (و4)
 .484-3/486:وب(3656،والما يف

المص  و،ومجثحوال يع حوصالاثب،واليق نوفيوالحج زوقع وا ىسب،وه شبو ص سووع واليحم و(5)
 .3:وب(3664،و30)الا  و

وم ظصيو(6) واع  وع ومويب وال   ومحم  والو  وجم   وأعص والايس، ولى   و4) ، وصتع يو،  ايو،
 .31/410:وب(3664،و   ي

وق  عحوصأعو(7) وع  ووع ااوع ومىثب ومحم  والما يف، و ح، وثيصتووو شح: و3) ، وم ي،  ايو،
 .546(:والما يف
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ودددد  وفدددديوص ددددنواق  دددد  يوىددددي وف   دددد ز وودددد وحي  ددددهولقدددد  وعادددد وو ذا وىددددهو
 .(1)ارمصا 

 رق:ـن الـم المـاإلسف ـموق

حي دحوالودي وفديووأو قدتف دتوالق دص وال ديوصوعهدذهوالوئدحوواه م مد  ووا ىسبوأع  
وأوثدد و ذ،وفدديوالمج مددن(و2)ل غ  يا ددهوا ج م و ددحو دد اه والوع دديصقدد وودد  و،ونالمج مدد

واو مد وعد ،والثيصالوأصالج سووأصالثص ووىعسعوفينوص و ع   وفس،والمى صاالوع  وال  س
وفيوقصلهوُ وو قييصهصوم وو،ثمو  ثحوع  والمىثم  لو  وأى ىع او ا لمووم  صا  ال قص و
وِو  َ والث ِهوَأ  َق و ب وو: ا لم َيَمو ب  وَأو     ِ

(و3)
َصال و ِم  صَ وِ خ  ِ   َم وال م ؤ 

وا ىدسبصق وومد و(و4)
،وا عددد و لدددمث دددهوص جو دددفويصافددد هووثدددمو قثددد  وم ددد عنوالدددينول  ىددد مولدددهوالىددد  يالوو

ف ىدد ث مومدد وينو،و(5)صينوالحدديسوصهمدد وينوالصياثددح،وودد اويافدد   ومدد وجم ادد  ويمهدد وحف
صهدذاووحديا ووالج ي دحومد وىد  ه و صلد اعد وو  وأفقدييو،والجدصاييومد ومدصال ه وأص  الصياثحو

و.(6)و فوهذاوالياف وعا وزم وا يو ص  وو  وع لام ووثموج
ورمددياصلدديوو لددموا ىددسبينوالحدديسوف لددذ  و ؤىدديص وفدديوالحدديسوحعددسووأمدد 

َسوو:عو  حولقصلهو اد لموأصومج    ووم    ثنوىياحهبوو  وأ صاوَفَ دي  فَدَِِذاوَلِق د  ب وال دِذ َ وَووَدي 
س و د وِفدَ ا  وَح  دموَ َ دَنوال َحدي  وَفش  ُّصاوال َصثَ َنوَفِِم  وَمّ   وَعا د  وَصاِِم  َق ِسوَح  موِ َذاوَأث َخ    م صه ب  واليِّ

َزاَيَهدد  َأص 
 ياددسوص حدد والمىددثم  ووثددموو حا ىددسمي ا توصال  ددص وصو  ددتوال شدد(و7)

                           
يى لحوم جى  يو،واليق نوفيو  يوا ىسبوصال صلحوارمص ح،ويائ ومحم وح م وحى وال  ئيو(1)

و.34(:وب3003،وا يوم شصيالو)ج ماحوالمص  و/ووث حواآل اس
 .الم  يوالى عن،وال  ئيو(2)

 .31:وآ ح،وىصيالوالحجياتو(3)

 .30:وآ ح،وىصيالوالجحياتو(4)

والم خ    و(5) وصالايس والم ي    وارى  ذال وم  و خعح وا ج م و ح، والاثصب وماجب :ومياجاح،
 .361:و(3645،و عياه بوم وصيو)اله ئحوالم ي حوالا محولثو  س

 .404:و ايوالهس (،وم ي،و4) ،ويوا ىسبحقصنوا  ى  وف،ووع والصاح وصافيو(6)

 .4:وحآ ،وىصيالومحم و(7)
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وَمدددد وال َاَقَعددددح وو:قدددد  و ادددد لم،والا ددددن ََ َيا وَيَقَعددددح ووَصَمدددد وَأ   َُّ فَدددد
و()يشدددد واليىددددص وأصو،و(1)

و  وفو وهوم وال د يوو  ومىثم  وومي ا و))م وم ومىثبو ا نو و: لموذلَوفق  المىثم  و
فوالزوددد الومدد وم دد ي وا وصقدد وخ دد والشدد ي وجددز (و2)ودد وو ددصوم ددهوعا ددصوم دده((

وِلث و قَددددَياِ وَصال َمَىدددد ِو ِ وَصال َادددد ِمِث َ وَوَث  هَدددد وو:لا ددددنواليقدددد سوفقدددد  و ادددد لم ددددَ َق ت  ِ   َمدددد وال  
َق ِسوَصال َغ ِيِم َ وَصِفيوَىدِع ِ والث دهِو وَصِفيواليِّ َؤل َوِحوق ث صع ه ب  َصال م 

ح دص ووا ىدسبصجاد و،و(3)
لو وو.ووم و ح  وعو   حأو ق َ،وأحيي َ،وو  نوصأوتوحي :ووأعثوظو ي حالا نو

ورهدب ثديوودي وصف مد وو.(4)وث دَلديو وىث   ووأص،وخث توىع ثَ: حص،وع  حوالا ن
و: ينوصصى ئ والا ن

 :العتق عن طريق املكاتبة :أواًل

وصأ اهىددددامووفددددِذا و  ددددسوالاعدددد ووثددددمو وىددددهوعثم ددددهووأ ص دددد غحوهددددذاوالا ددددنو
وثدددبوصووذلدددَو ثدددسوالاعددد و ذاىددد  ومو  عدددحووعددد هووثدددموالوا ىدددسبصجدددسوأصقددد و،و(5)و دددن

َصال ددِذ َ وَ ع َ غ دصَ وال ِو َدد َسوو:لقصلددهو اد لم(و6)،صاليشد وصارم  ددحالىد  وق ي دهووثددموالوىدسو
وَمدددد ِ والث ددددِهوال ددددِذيو وِمدددد   دددديا وَصآ  ددددصه ب  وَخ   وِفدددد ِهب  دددد  ب  وَوِثم  وِ    وَفَودددد ِ ع صه ب  وَأ  َمدددد   و ب  دددد وَمَثَوددددت  ِمم 

آَ  و ب و
 ى و والا قد  وفديومود  ع هبوص حدثهبووثدموذلدَوفاد وو()اليىص ووصو  ،و(7)
فق  و  ويىص و ل ديووثدموو()يىص وااوو لمووياعيأ))ج  و:ق  ،وع وو زسوالعيا 

ل ىد  ووصأق  :و  ويىدص وااوو:ق  ،ووم و  خث يوالج حوق  واو نوال ىمحوصفَواليقعح

                           
 .31:وآ ح،وىصيالوالعث و(1)

ى لبوم  ومو:و ح،والج منورحو بوالقيا ،وار   ييوالقي عيوأحم وع وااومحم وع ووصأعو(2)
 .6/38(،و:وب3000،و ايوالو سوالاثم ح،وع يصت،و3) ،والع يي

 .60:وأ ح،وىصيالوال صعحو(3)

 .503:وب(3685،و ايوالو سوالىثو ح،و)الق هيال،وم ه جوالمىثب،وأعصوعويوالجزائييو(4)

 .3/400:والم  يوالى عن،واع وم ظصيو(5)

وال  عص يو(6) ووثي ومحم  وال و ى ي، و وصال و3) ، وع يصت، والوي ب، والقيا  و اي :وب(3683،
3/114. 

 .11:وآ ح،وىصيالوال صيو(7)
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(و1)((فديوثم هد و اد  و  وأاليقعدحووصفدَ،وهد   ودي وعا قو  وأو دنوال ىدمحو،و و:صاح ا ؟وق  

وو:وثموالى  وصالما نوا ل زابوعه وم ه وارحو بصه  َوعا و
 قى وم و جصبوو  ع ه.وخيآ  حييوالمو  سوو  و فنو .3

و:()لقصلددهو،والددينومدد وعقدديووث ددهو يهددبوصاحدد وأحودد بالمو  ددسووعدد و جددييووث ددهو .3
صا مد ووعد و،و   يوفهدصووعد وشديالو  دو  وصأ اه وع وو  سووثموم ئحو    يووأ م ))

 .(2)فهصووع ((وأصانوشيو  و اه وأو  سووثموم ئحوصق حوف

 وددص وو  وأو   فا دد  ولددزبوىدد  هوقعصلددهووأصوجدد والمو  ددسوالمدد  وع فاددحوصاحدد الوو ذا .1
 لهوفسو ثزمهوقعصلهوح  ئذ.وفيوذلَو يي و

ث دهومد وعقديوووصأ دبثموو  ع هولصوم توالى  وقع و ى   والاع و جصبوو  ع هوعقيوو .4
 .الينوص  يولثصيثحو لموجزوو والصف  وي وو  واِوصو،ولصيثحوى  ه

،والو  عدحوم ادتومد واىد خ امه وصا   ود  وعهد و  ور،و و جصزولثى  وص  ومو  ع ه .5
 صالص  وم وجمثحوالم  فنوال يو  ق نوع لو  عح.

و لدموجدزتوود  توو  واِوصو،و جصمهد وصو قدتوأ تهديوو ذاصل والمو  عحو ا نوماهد و .6
 اه وصل ه .الينوصو  وم

لدهومدد ووأو ددم ودص وقد وو  وأو  لددهوووجدزوالمو  دسوصفدديو د هومد  ولىدد  هو عاد  وو ذا .4
لددددهومدددد والىدددد  ووأحددددنهددددبوو ذ ا دددديولثوقدددديا وصالمىدددد و  وو  وأهو  عغدددديوّ ددددِالزودددد الوف

 .(3)غ يال

و
 

 :العتق بالتدبري :ثانيًا

حد  وصفد الوو لدمو دنوالاعد وو أج  صهصوم و  ثنووث ه واىبو))الص  ح((وأيو

                           
 وى يوالوخيواليازيوالمش هيوع ل وى يو،ومحم واليازيوفخيوال   واع و    وال   ووميوع و(1)

 .13/386:و35مجو،وب(3685،و ايوالووي،وع يصت،و1) ،والوع يوصمو   حوالغ س

،ووع والغو يوالع  ايي:و ح،وو  سوالى  والوعي ،وع وشا سوال ى ئيوأحم وع واليحم ووصأعو(2)
 .5/364:وب(3663،و ايوالو سوالاثم ح،وع يصت،و3) ،وى  وويصيوحى 

 .305و-504،والميجنوالى عن،والجزائييو(3)
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و لددمعح جددحوالىدد  وودد  ووصِاذا،و(1)حدديوعادد ومددص يوأ ددتو:وددأ و قددص والىدد  ولثاعدد الىدد  و
ويجدس وو  وأفا وج عيوع ووع وااو،و ياجنوو وص   هوعا قهثم وم عيهوج زولهوع اهوصو

؟و))مدد و شدد ي هو:()ودد و عدديوم ددهوف ح دد جواليجدد وفقدد  ويىددص وااووو ددنوممثصودد  وأ
شديص وهدذاووأمد ،و(2)((  د هوفأو د ههوثم د ()خدذويىدص وأف ش ياهو ا بوع ووعد وااوف

 :و ر يالا نو
،وحديوفأ دتمدتوو  و وأص،وقد و عي دَوأص،ووثدمو عديوم ديوأ دتو: وص وال  ع يوعثوظ .3

 .ص حصوذلَ

و  و و:فثدصوقدد  ،وفدسوصِا صجد والشدي و عديوو  وِفدد،وزنوال د ع يووثدموشدي وجد وثّدو  و  .3
 لبو متوفسو  حيي.و  واِوصو،وصم تو حيي،وحيوفأ تمتوم ومي يوهذاو

ىدددقص وص ددد حوالا دددنوو لدددمصزوع دددنوالمددد عيوفددديوالددد   وصالح جدددحوصهدددذاو دددؤ يوجددد  .1
 و.ع ل  ع ي

 صهيوح م وفصل ه وعم زل ه و ا نوماه وعمصتوالم لَوله .ومحرا عيتوو ذا .4

و:لقصلدهو اد لم،و(3)م زالدتوفديومثدَو م  دهور هد م عي هوو  أو  وألثى  و .5 َصال دِذ َ وه دب 
وَحدددددد ِفظ ص َو صِجِهب  وَوثَددددددوِلو ددددددي  وَأ  َمدددددد   ه ب وِ    وَمدددددد وَمَثَوددددددت  وَأص  َصاِجِهددددددب  ووموَأز  ددددددي  وَا   فَددددددِِ  ه ب 

َمث صِم  َو
(4). 

ذلدددَولوددديو و،وجدددزا وفاث ددده،وفددديوح لدددحوق ددد والمددد عيولىددد  هوع ددد و ددد ع يهوصو قددده .6
 .(5) ح مو  عحووعيالولغ يهوم والم عي صوو ى اج والم عيص وفيوق  وم عي هب

 :العتق بطريقة السائبة :ثالثًا

وصهددصومدد و  ثددنووث ددهواىددب،ووث ددهورحدد هو وص  وّ ددأالاعدد ووثددمو ددنو اوصف هدد 
نوعهددددذهوال ي قددددحو و وددددص وص ؤهولما قددددهوص وصاي ولددددهوعح((وصالاعدددد والددددذيو ا ددددىدددد ئال))

                           
والو صميوأحم و(1) ووثي ومحم  وع  والوع ي، والشيح واي س والم  يي والم ع ح و3) ، ،والق هيال،

 .3/356:وب(3616،وال عاحوارخ يال

 .5/363:والم  يوالى عن،وال ى ئيو(2)

 .504-501:والم  يوالى عن،والجزائييو(3)

 .10-36:وآ ح،وىصيالوالما يجو(4)

وع و:و ح،و( ح حوماجزاتوال عيو)،والو او ىم و  وع ووث يوال مشقيوصوم  وال   وأع(و5)
 .348:وب(3005،و ايوالع   والح  ثح،والق هيال،و3) ،واليؤصفوىا 
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و حدتىد لبوعد وماقد وح د وود  و،وصم والذ  واو قصاوىد ئعح(و1)ف  نوم لهوح  وش  
 .(2)ص ع  هوحذ وحوأع ف ص هو،وف و ق هوى ئعح،وحذ وحوأعيعث  حوزصجحو

 :العتق لقاء خدمة معينة :رابعًا

ومددد وفاددد و،واددد يالووثدددموقع ث دددهوأصع  دددهومددد وحددديسووأهددد وأ قدددذو ذا ا دددنوالاعددد و
وو.(3)و  يال

 :طريقة الفداءالعتق ب :خامسًا

وأصويجدس ووارمصا ه وو و ي نوئف ا وأىياه وصو نوأع  و لمفق و ع  يوالقع ثحو
وصاى ميتوعا ه.وا ىسبمجي ووقع ومألصفحصو  توهذهوال ي قحوو(4)،عيج 

  هلل وابتغاء مرضاته:ا إىل بًاالعتق تقر :سادسًا

مددد وشددديا وو()وصخ ددديومثددد  ووثدددموذلدددَوهدددصوم قددد بوعدددهوأعدددصوعوددديوال ددد  ن
و.(5)لمىثم  وصو قهبولصجهوااو ا لماليق نوا

 العتق لصلة الرحم: :سابعًا

و  وأج د سووفاد وىدميالوعد وموثدموو دنوأصلديوالقيعدو حما ىدسأو توال ا ل بو

                           
و1) والزع  ي( ومي  م ومحم  والق مصس، وجصاهي وم  والايصس و  ج و3) ، والجم ل ح، الم عاحو،

 .3/105:وهد(3106ب/و3888،والخ ي ح

 .341:والم  يوالى عن،وع وق  عحا(و2)

،ومحم وش ويو:وأحم  ح،والشايوصالشايا ،وأعصومحم ووع وااوع ومىثبواع وق  عحوال   صيي(و3)
و1)  و .ب، وب(3644، و3/356: وع و، وع ومحم  والحى   والويجووثيوع  وأعص وأحم   ظي

وار وه  ي وارا  ي، و ح، وج عي: وىم ي و3) ، وع يصت، والو سوالاثم ح، و اي :وب(3686،
8/346. 

و4) والاثيوأحم   لحو( ومح  ياتوفيو  ي خوالايسوقع وا ىسب، و3) ، وع يصت،  ايوالاثبو،
و.164-166/و3:وب(3644،ومو عحوال ه ح،وعغ ا ،ولثمس   

،وع صيو هوع صي،و هووع واليؤصفوىا :و ح،والى يالوال عص ح،ومحم وع و ىح نوع و ى ي(و5)
 .3/364(:وب3668،و ايوأخع يوال صب،وم ي،و3) 
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صهدذهوالق ود الو ود حو،و(1)((حديوم ومثَوذاويحبومحيصمدحوفهدص)):ق  و()يىص وااو
و.(2)ذصيوالقيعموال ي نولم نواى يق ن

 :العتق كفارة عن القتل اخلطأ :ثامنًا

ص حق قددد ولثا الدددحو،والقددديا والودددي بوو دددنوالاعددد وووددد يالولثق ددد والخ دددأفقددد وجاددد و
ِم   وَخَ أ وص ا لموفيوو  عهوالاز ز:ا ج م و حوصهصوم وع  هوااوىعح  هو وَقَ َ وم ؤ  َصَم  

وَودد  ص و ب  وقَددص  وَودد َ وِمدد   دد  ق صاوفَددِِ   وَ    وَأ   ِثددِهوِ    وَصِ َ ددح وم َىددث َمح وِ لَددموَأه  ِمَ ددح  وَيَقَعددح وم ؤ  ِي ددي  وَفَ ح 
وقَدد وَوددد َ وِمددد   ِمَ دددح وَصاِِ   وَيَقَعددح وم ؤ  ِي دددي  وَفَ ح  ِم   دددؤ  وَصه دددَصوم  وِم ثَددد ن وَفِ َ دددح وَلو ددب  دددَ ه ب  وَصَع   دددَ و ب  وَع   ب  ص 

َ َ  ِعَا   ِو وَفِ َ  ب وَشه َي  ِ وم  وَ ِج   وَلب  ِمَ ح وَفَم   وَيَقَعح وم ؤ  ِي ي  م َىث َمح وِ َلموَأه ِثِهوَصَ ح 
و.(3)

 الصيام: أثناء ءالعتق كفارة للوط :تاسعًا

ودد وولإل ىدد  و يالالصىدد ئ وال دديوجاثهدد وااوىددعح  هوص ادد لموووددو حدد  صهدديو
 .(4)و وذلَووو يالا  ه َوالح ص والشيو حوفجا وو نوالاع و

 :العتق كفارة عن احلنث يف اليمني :عاشرًا

هوفيو  وأو  ،وا  م  فق وحذيوااو ا لموالمىثم  وم والح  وصال   ق وفيو
ث ده وعِد لث غ ِصو و  َؤاِخدذ و ب وال:ق  و ا لم،والاظ بوا ثبالصقتوذا هوجا والا نووو يالولهذاو

و َ  َمدد َ وَفَوو  َي  دده وِ   َادد ب وَوَشددَياِلوَمَىدد ِو َ وِمدد   وِعَمدد وَوق دد    ب وار  و  َؤاِخددذ و ب  وَصَلِودد   ِفدديوَأ  َمدد ِ و ب 
وَيَقَعح و ِي ي  وَ ح  وَأص  َص  ه ب  وِوى  وَأص  َىِ وَم و    ِام صَ وَأه ِث و ب  َأص 

(5). 

                           
وع والغو يوىث م  و:و ح،والمحثموع آلث ي،وع وىا  وع وحزبوا   لىيوأحم محم ووثيوع وو(1)

 .8/360:وب(3001،و ايوالو سوالاثم ح،وع يصت،و3) ،والع  ايي

و2) والمسح( و اؤص  وجم   وأويب وعش ي والهجييو، وال  ىن والقي  وح م وأفي ق   وفي وصالين ا ىسب
والم س ي والخ مسووشي و، وم جى  يوا يوم شصياليى لح والمص  ، و)ج ماح واآل اس، ،ووث ح

 .14-16(:وب3003

 .63:وآ ح،وىصيالوال ى  (و3)

و4) و ىم و  وصأع( ومحم  ووع اا والعخ يي، والعخ يي، و ح ح و ح، و  مي: ومحم  ومحم  ،و3 ،
 .411-3/413:وب3004،وف نوالايع ح ايواآل،والق هيال

 .86:وآ ح،وىصيالوالم ئ ال(و5)
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 :رالعتق كفارة لقسم الظها :حادي عشر

،و(1) هد والدزصجو مد  والظهد يوثوأصقدنو ذاالزصجدحوولمياجادحجا والا نوصى ثحو
وَقع ِ و:لقصلهو ا لم وَيَقَعح وِم   ِي ي  وث ب وَ ا ص  صَ وِلَم وَق ل صاوَفَ ح  وِ َى ِئِهب  صَ وِم   َصال ِذ َ و  َظ ِهي 

و  صَوظ صَ وِعِهوَصالث ه وِعَم وَ ا َمث و وَ َ َم ى  وَذِلو ب  صَ وَخِع ي وَأ  
(2). 

 : العتق يف الظواهر الطبيعية :اثنا عشر

فديوحد  تووهلو دهوحععد،ومح    ولا نوالاع  وصزم    وومو    ووا ىسبلبو  نو
وق لدت:و()عوديووأعديوتع دوأىدم  فاد و،وخىدصفوأصالظصاهيوال ع ا حومد ووىدصفو

ميوو د و)و د و دؤوو:ق لتوآخيصفيوح   و(و3)(ع لا  قحوفيوالوىصفو()ال عيووأمي  )
و.(4)ع لا  قح(والخىصف

 :الولد أمثالثة عشر: عتق 

مددد و دددصبوو ا عددديوحددديا ووال ددديو ثددد ومددد وىددد  ه وصلددد ا ووارمدددحو  وأالشدددي احووأصجعدددت
صقددد و هدددمواليىدددص و(و5)ه ومىددد حقحولثحي دددحوعاددد وصفددد الوىددد  ه  وىدددواربص  دددعحو،وص   ددده
عمددصتوو وع اهد و  ادد ي ومددنوحي  هدد والم  ظدديالروالصلدد وذلددَوأبودد وع ددنوو()محمد و
،و عدياه بو د م وصلد تواع دهو،والى  الوم ي دحوالقع  دحو()و نواليىص وأصق و(و6)ى  ه 
 و(7).ارحيايفيوحوبوعق حو ى ئهووأ عحت))او قه وصل ه ((ولذاوو:فق  

                           
و1) وشح  ح( ووثي وأمي و ا، وصع   وع     ولين و3) ، و مشن، وا ىسمي، والووي و اي (:وب3658،

306. 

 .1:وآ ح،وىصيالوالق  (و2)

الصج زوفيوفقهو،ووع والاظ بوع وع صيوالخثوي:و  ظي،و566/و3:والعخ ييوالم  يوالى عنو(3)
 .و466:وب(3003،وال ايوالم ح ال،و مشن،و3) ،والى حوالو  سوالاز ز

 .3/566:وىهالم  يو و،والعخ يي(و4)

و.3/566،والميجنوالى عن،وصافي(و5)
و.308:والميجوالى عن،والجزائيي(و6)
 ايوالو  سو،و ايوالم  عي،و)ايع ،وفيوع  هو(ى يالواليىص و)،وظ فيووع وال  فنووع والحو ب(و7)

 .318(:و،و3004،والثق في
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 العتق كفارة لضرب العبد: :عشر أربعة

وثموالى  وو لزام   وواو عيوو نوالاع وفيوح لحوا و  ا ووث هوع ل يسوصاجع  و
يوفىدماتومد ولدو ديسواسمد  وأو دتوو:قد  وار  د ييومىاص وأعيفا و،و ويوعهو  وأ

وفددِذاف ل وددتووااواقدد يووث ددَوم ددَووث دده(())و"مددي   "مىدداص ووأعدد خثودديو ددص  و)اوثددبو
َولدصولدبوّ دأومد أ))و:قد  ،ويىص وااوهصوحيولصجهوااو اد لموفقثتو  ،و()هصوال عي
 .(1)لمى َوال  ي((وأص،و َوال  ي وا ولثوح

 :من شخصني ألكثرالعتق  :سة عشرمخ

و دنوأ،وحد هبو  د عهأو دنوأصو،وأوثيوأص ث   ووو  وممثصو  وو ذاالاع وو  وأأيو
بوصو،والاع ووثه بوالاع وص ثدسوم دهوقصِّوو لبو و ولثما نوم و  وِف،والع قيووثموالما نق صِّ

قددد  وو()ال عددديوو  وأو()هي ددديالووأعددديفاددد و(و2) ىددداموفددديوفدددَوع ق دددهومددد والا دددنو  وأ
وفخس هوو نو   ع  وأوم )) لدبوو  وِفد،وود  ولدهومد  و  و وث هوفديوم لدهوولهوم وممثَص

ب ق م ددهول دد حعهوا دديومشددقصنووذلددَوالاعدد وق مددحوودد  وصاى ىدداموفدديو ودد ولددهومدد  وق ددصِّ
 .(3)وث ه((

حقه  إثباتعجز امللك عن ادعائه احلرية  عند عتق الرقيق :ستة عشر

  :يف متلكه

الشدي احووأصجعدتلذاو،واآلخي  ا م ومنووثموحى وال  حوفيوال وا ىسبوأو 
وصألزمدت،و ع ا د  وو د ويوحقد  وور ده،وهوحدي  دأوا  ىد   د ويوو  وأي والاع وعمجدو    ن

ال جدد يالوع ليجدد والحدديوو()اليىددص ووحدديبصقدد وو.(4)يقع ددهوأ دد وعِثعدد تمدد ويومثوددهو
ي يالوهوأعيفا و،ولع نوصشيا واليق نوارى ى حذلَو    فمومنوالقصاو وو  وو وثم هورأصو

                           
وأعصو اؤص وىث م  وا شا والىجى   يوع و ىح نوع وعش يوع وش ا وا ى ي(و1) ى  وأعيو،

 .141و-4/143:وب3688،و ايوالح   ،والق هيال،و اؤص 

 .300:و ايوالشاس(،و)م ي،ولع سوا ىسب،ومحم ووع والىم نوالحو  صي(و2)

 .8/381:والم  يوالى عن،واع وحزب(و3)

و4) ومحم ووع ال( واليق نوصأحو مهوفيوا ىسب، و ج يال وفيوو  سواروم  والو مثحو، مق لحوم شصيال
 .363:ومحم وجم  وال ح  :و ح،وىثحوال يا والقصميىث،ولثوصاوعي
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()ا وال عدديوو()خ ددمهبو ددصبوالق  مددحويجدد وأو ددمووأ دد وحثسثددو:قدد  واا)قدد  و)و
وى أجيوأج يا وف ى صفموم هولبو ا هِوصيج وا،وصيج وع  وحيا وفأو وثم ه،وعيوثبوا ي

ووو.(1)((أجيه

 العتق بشروط: :سبعة عشر

وفم ووثدنوالاعد ووثدموشدي ومد وو دنوم ده،وفيوو نوالاع وأخي هذهوصى ثحو 
ىدثمحوصشدي تووأبوأو ق  يقد  :)و(وعد والديحم و)أعديفاد وىدو  حو،و والشي صجصووو  
 .(2)(م وو شو()خ بوال عيأو  وأوثيو

 :ةـة العتاقـطبيع

ودد  صاوقدد وو  واِوصو،والادديسووثددمواليق ددنوالددذيو ا قددهوىدد  هوص ددفوالمددصلموأ ثددن
،وصال دد حس،وصالما ددن،وو لم لددَ،واىدد خ مصاوهددذهوالوثمددحولث اع دديوودد ومادد  يوم ادد  ال

،وث دددهصالمددد ابوو،وصالمددد اب،وصالددديس،وصالشدددي َ،وصال ز ددد ،وفحث دددصال،وصالجددد ي،وسصالقي ددد
و(و3).صال هي،وصال  عن،وصالمحس

و ىدع  ،والشد ي وعد  والما دنوصو  قدهوأ شدأه فص  والا  قحوهيوقياعدحوحوم دحو
و مثدحووصأهث دحصجاثدهوذاوقدصالو،والى  ووثموالاعد و امدحوالحي دحوصيفدنو د وا ىد  س وو ده

فا د ومد و ا دنوالاعد و(و4)ود والح دصا وا  ى  صهيوال يو م  زوعه و،ويفلثص  حوصال  
ص ايفو،ولو و عقموال ثحوع  هوصع  وما قه،والمج منوأفيا لعق حووصمى ص   وو  عحوحيا و

)فددس ومددصلموفددس (وومدد وودد  صاو قصلددص و)ز دد وعدد وح يثدددحو:ف قدد  ،وهددذهوال ددثحوعدد لص  
ووشددد يالو لدددموارح ددد  موفددديوعاددد وص  ىدددسوالمدددصل،و(5)أيوو  قددده،و(مدددصلمويىدددص واا

                           
 .463-463/و3:والم  يوالى عن،والعخ يي(و1)

و2) والشصو  ي( وع ووثيوع ومحم  ومحم  وارخ  يوشيحوم  قموأص  يوم و   وار، ح    وى  
 .6/303:وب(3641،و ايوالج  ،و)ع يصت،وارخع ي

و3) والزع  ي( والى عن، والم  ي و  ظيو؛30/168-166: والجصاهيي ىم: وحم   وع  ،و و  
وال ح حو  جوالثغحوص ح حوالايع ح وأحم  ح، والغوصيوو  يو: ووع  و3) ، وع يصت،  ايو،

 .4/3530:وب(3656،ولثمس   وبالاث

،وم عاحولج حوالع   ،وم ي،و1) ،والمصاي  وفيوالشي احوا ىسم ح،وحى ومحم ومخثصف(و4)
 .361:و(3658

 .3/844:والم  يوالى عن،والعخ يي(و5)
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 مددد يسو،وارىددديالفددديووص  دددعحوالمدددصلموو دددصا و(و1)الما دددنووقدددصلهبو)اله شدددميوعددد لص  (
و.(2)ص عقموص ؤهوق ئم  و،وص  هوارىيالص ي ووارىيالليسو     ه والا ئث حوص خ نو
ياع ددحوص  والا  قددحوق  مددحوصف هدد وم دد فنولثمددصلموصلثاشدد يالوو  وأصمدد والمادديصفو

،وفيوظ والحم  حوال يو صفيه والدص  وصأوم لها نوم ومم يىحو ش  هوفهيو مو والم
الاشددد يالو ىددد و  ومددد وصجدددص والدددذ  و ز ددد ص ومددد ووددد  ه وص قددد مص ولهددد والادددص وو  وأومددد و
ووأ هدد مددصاليوالا  قددحوع ل ىددسوالادد بولثقع ثددحوصلعىددصاوجثدد  ه وولددذاوفقدد وا دد مج،و(3)صالقددصال

وو.(5)((أ وىهبمصلموالقصبوم و)):فيوح  ثهو()اليىص ووأو هصهصوم و(و4)و ع  هب
صق مددحوفدديووشددأ   ووقدد  وأودد  صاوووجمدد  ووأبوويعدد  و،وا ىددسبالا قدد  وقعدد وو  وأص عدد صو

ذلَو،و(6)ع   هبولثمصاليوارحيايقثم وزصجوو ذ،وفيوالمو  حوارحيايمج ماهبوفهبو ص و
 ووفددسو عدد  وو لاعدد ولو دده،ويفددنومدد والاعدد أم زلددحومدد والحدديوصووأحدد مددصلموالا  قددحوو  وأ

صم و قنووث هوم و،وص   هو  فو  حوالحي،و وما مثحوالحيوفيوالزصاجوصالم يا  ا م
ص و مشدص و،والمدصاليوعد لو مو ص و و صوصالايسو،و(7)الق   وف جث و  فوح والحي

ق مصاووثمويؤصىهبووح يصاو ا م  وو  واِوصو،وفيوال فوماهبوص و ق مص هبوفيوالمصوس
لدئسو خودمووثدموو*فديو ديفوالِخدَصا وأجثىصهو_وو ثهلوصألى هو_و امصاوالمصلموأو  واِوصو

                           
 .388/و4:ووثيومه  :و ح،والم  يوالى عن،وار وه  ي(و1)

 .81(:وب3646،وم عاحوال قظح،و)الوص ت،والينوم   هوصح  يه،ووع والىسبوال يم    ي(و2)

و3) و( والاثيوأحم   لح ووه ، وفي و)وال صلح و(اليىص  و)عغ ا ، والاثمي، والمجمن ،وم عاح
 .3/333،و:وب(3688

مؤىىحوالجم  و،و)ع يصت،و  ي خواع وخث ص ،و والخ يميع ومحم وع وخث صوو وع واليحم(و4)
 .3/334(:وب3646،ولث ع وح

،وا   عحوفيو م زوال ح عح،وع ووثيوع وحجيوالاىقس يوأحم الو  ووصشه سوال   وأع(و5)
 .3/536:وب(3630،وم عاحوالىا  ال،وم ي،وم عاحوا صفى ت،وعغ ا ،و3) 

،وع يصت،ومو عحوال ه ح،والايان،و3) ،وا ىسبالمو  وفيو  ي خوالايسوقع و،وجصا ووثي(و6)
 .166-4/168(:وب3644،و ايوالاثبولثمس   

و7) وز  ا ( وجيجي وا ىسمي، وال م   و  ي خ و اث ن، ومؤ س: وحى   و)م ي، والهس (، :و اي
و.4/10

 .31/346:والم  يوالى عن،واع وم ظصي،والم ئ ال:والِخصا و(*)
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و.(1)ال  ظيوا هول سوم والايس
الاددديسوفددديووث ددديومددد وو لدددمقددديسوأالمدددصاليوو  وأوالجددد حظصمدددنوهدددذاوفقددد وعددد  و

صهذاوم و ص حوقدص و(و2)صفيوالصايثح،وصفيوالا قثح،وويسوفيوالمّ ومور هب،والما  ي
صو  و،و(3)صلموالقصبوم هب(())الص  ولحمحووثحمحوال ىس((صقصله:و))مو:()اليىص و
مص هواع  ولهوصفيومث وهدذهوالح لدحوود  صاوو  خذوالما نو  وأوا ىسبثايسوقع و ح  ول

و ذاوم ع ددد المددد وزصجدددحو  دددزصجوو  وأوأيو و جدددصزولثما دددن،و  عدددنوع ل ىدددسو  عقدددص ومددد 
الددذيووا ىددسبوثددموح لددهوح ددموجدد  ووارمدديصقدد وعقدديوهددذاو،و(4)مدد توو هدد وأص ثقهدد و
مدد وع  ددهوالقدديا والوددي بوصهددصو،وعأع ددهو لح قدد  و ىددم حوالم ع ددمووصأودد  ،و ع دديال ظدد بووألغددم
وِفديو: ا لموعقصله َصا  و ب  وفَدِِخ  َثم صاوآَع َ ه ب  وَ ا  وَلب  وه َصوَأق َى  وِو  َ والث ِهوَفِِ   وآِلَع ِئِهب  ا  و صه ب 
َصَمَصاِل و ب وال ِّ ِ و

و.(5)
فوديوح  ثدهو،و(6) وصود وهع ده وو وع نوالص  المىثمو()صق و همواليىص و

 شدد ييوج ي ددحو ا قهدد وفقدد  ولهدد وو  وأوأيا تي دديوااوو هدد وو دد م ومددنوالىدد  الوو ئشددحو
:)) وفقدددد  ولهدددد و()فدددذويتوذلددددَوليىددددص وااو،وص  هدددد ول دددد و  وأ ع اهدددد ووثددددمووأهثهددد 

و.(7)((الص  ولم واو نو  وِ م اَوذلَوف
فوددددددد  و قدددددددص ولز ددددددد وعددددددد و،و ا دددددددفوص شدددددددونووثددددددد هبو()صودددددد  واليىدددددددص و

والقدصبوصأحدسمدص ئيوصم ديووأ دت)):أ  د ص قدص ولدهو،و(8)صمص   ((وأخص  وأ ت)):ح يثح
                           

:وب(3645،ومو عحوالخ  جي،و)الق هيال،وع حوا ىسم حالح  يالوالايو،وحى  والخيعص ثيووثي(و1)
313. 

محم ووع والىسبو:و ح،وم  قسوال َي،ويى ئ والج حظ،وأعصووثم  ووميوع وعحيوالج حظ(و2)
 .3/33:وب(3664،وم عاحوالخ  جي،و)الق هيال،وه يص 

 .3/536:والم  يوالى عن،واع وحجيوالاىقس ي(و3)

 .48:والميجنوالى عن،والشي ف(و4)

 .5:وآ ح،وىصيالوارحزاس(و5)

و6) وال  ى عصيي( والقش يي والحى   وأعص والحج ج ومىثب ومىثب، و ح ح و ح، والع قي: ووع  ،ومحم 
 .3/3345(:و ايو ح   وال يا والايعي،و)ع يصت

 .666:وب(3646،و3) ،وو  سوالص أ،و سأأعصووع وااوم لَوع و(و7)

 ايو،و)الوج لح،و وى يوالقيا والاظ ب،ويوم  وال   وأعصوالو او ىم و  ووميوع ووث يوالقيش(و8)
 .1/481:وم يولث ع وح(
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و.(1)(( لي
م زلدحويف ادحوياعدحوفديووصأحثهدب،ولهبوو فحومج  توالح د الوا ىسبوأفىحصق و

عحنويىد لحووا ىسبفو  و(و2)الحيف حوصالثق ف حوصالاىوي حوا   و  وعجهص هبوصخعيا هب
فددديوولألحدددياي ىدددعحومىددد ص حووا شدددوثصوو  وأفدددسواياعدددحو،ولهدددبومددد وظثدددبوا ىددد اع  وح ددد  أ

و.(3)الج   وا ىسميق م ه وصمو   ه وفيوالمج منو

 :حقوق وواجبات موىل العتاقة

صصاجعد تو ؤ  هد و جدد هووحقدصنوالمج مدن ودص ولود وفدي وفديوو  وأال ع اديوومد 
صصاجعد تو جدسوولهوحقصق  ووبا ىسفق وم حو،وصالح  و وىهومنومصلموالا  قح،وهمج ما
وى  ه.وأصا  قهول ؤ  ه وو  وأوث هو

وا ىددسبفدديواي ع ددصاوعهدد وولموالا  قددحوصعدد  والاشدد يالوال ددياالاسقددحوعدد  ومددصوو  و 
،وص دد  ووثددموذلددَوالمشدد يوحوصال ادد ص وصال    دديوعدد  وعا ددهبوالددعا ،وو  ددتوج دد ال

و ددد ووهأيع حدددفددد لمصلمو مددد ه ومددد و يادددسومددد والحددديفوص امددد وفددديوال جددد يالوص ىددد غ و
،و(4)المصال دحولهدبالاشد ئيوصووأىد   هبج  دسوو لدمصوذلَو ح يعص و،وارزم توأصالح جحو

و  وأومد و،وحد أاو د  ووث دهوو ذاوأصعدهوو يثدحووألمدتو ذا ى و وى  هوو  وأوثموالما نوصو
آ دذاَو_وال يو اد يفصاووث هد والقصا   وو  وأص ع صو،و(5) قصبوع  يالوى  هو  وأوثموالما نو

و.(6) حم واىبوقع ثحوى  هوص  ا سوله وص ذص وو ه و  وأالا  قحووح متووثمومصلم_و
))فمدددددصلموالددددديحبو دددددي و،وي واخ ثدددددفوعددددد خ سفو دددددص والدددددص   او  وأص وشدددددَو

صم ياثدددهو،وصمدددصلموالاقدد و و دددي وص و ددصي ،وصمدددصلموالا  قددحو دددصي وص و ددي ،وص ددصي 

                           
 .3/440:والم  يوالى عن:والعسذيي(و1)

 .344:والميجنوالى عن،والشي ف(و2)

:وب(3684،و ايوار  لس،وع يصت،و1) ،وصال م زوالا  ييوا ىسب،و سحوال   وار صعي(و3)
383. 

يى لحوم جى  يو،و حولثمصاليوفيوال صلحوارمص حالح  الوا ق    ،والش ه  وأحم محم ووميو(و4)
 .18:وب(3666،ووث حواآل اس،و)ج ماحوالمص  ،وا يوم شصيال

 .48:والميجنوالى عن،والشي ف(و5)

 .4/165:والميجنوالى عن،والمو  ،ووثي(و6)
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مصلموالا  قدحووثمووأ ثنلهذاو،وصا ي فم و ا نووع هوو  ولهوالص  و،و(1)((لا ع ه
 وايث ددصو خثددفوولددبو ذاوأمصالددهمدد توجم ددنوو ذاف لىدد  و ددي ومدد وو  قددهو،و(2)مددصلموال امددح

(وصال ىدسو دصي وعدهوص و(الدص  ولحمدحووثحمدحوال ىدس))و:()وىصاهوصذلَولقص وال عي
و نوص و ي وال ىد  وأ))الص  ولم و(و)صفيوح   ولثيىص و،و(3) صي ووذلَوالص  
مدد واو ددنووأصومدد وأودد ق و   و ددي وال ىدد  ومدد والددص  و))و:()مدد والددص  ولقصلددهو

وفدِذاو ومدصلمولهد وال  دفوص ع  دهوال  دفحمدزالومدواع دحو()صق وصي وال عديوواو ن
والما دنو و  مدد صالدص  و،وا  دد  صلد هو ص وومد ،ولثددذوصي،وفد لص  وصِا  ثد  ووذوددصيا ووأص  ا و دَي
و.(4)(( والص  سوالمح وصال ى  و و ا  سوف ه وفثبو يث وم  صي وع ل ا 

الا  قددحوفددسوشدي ولثادد  نو)الىدد  (وص ىددق ولود وفدديوح لددحوصجددص وصيثدحولمددصلمو
ص وص  ولديووأو قدَو:لاعد ه،وق  و  وأع،و   ز وو وص ئهوو  والا نو ذاي وحقهوفيوا 

وصايث  ووفِذاوث َو و.(5)يثهولع توالم   ف   يو،وم توالاع والما نوصلبو  َي
مىدد ص حوولمددصلموالا  قددحوفو  ددتوحقصقدد  ووىددسبا الحقددصنوال دديوم حهدد ووأهددبوأمدد 

و:صال يوم ه وارحيايلحقصنو
وثمو حق نوالمى صاالوصالا الحومنوجم نوفئ توالمج مدنوالايعديووا ىسبحي وو:أولا 

صلدبواي وسوج   حو صجسوذلدَوو ذا  فنوال  حوو والما نوو  وأفو  ووثموالى  و
و.(6)القع ثحو أفياصهصوم و واثهوالايسوح   وعق حو و ول  هوم  و

الدذيو ا  دهومدصلموالا  قدحومد والمقد  ث  ومثزمد ولثجد شووارمد  وا ىدسبجاد وو:ثانياا 
و  و فدأىدثمص و))المو:(لقصلدهو)(و7)الذيو ا  هوالحديوو رم  اح يامهوو  وصصاجع

                           
والاق والوي  ،وع ومحم واع ووع ويعهوأحم أعصووميو(و1) ،و)ع يصت،ومحم وام  وصآخيص :و ح،

 .4/416:وب(3656،وصال يجمحوم عاحوال أل ف،والق هيال،و س ايوالو 

 .4/13:والميجنوالى عن،وز  ا (و2)

و3) وأع( وال    ووصمصفن وع  واا ووع  وق امحوأحم محم  وع  ومحمص  وع  والمغ ي، و3) ، ،وم ي،
 .4/316:وب(3636،وم عاحوالم  ي

 .8/383:والم  يوالى عن،والقي عيو(4)

 .84و:الميجنوالى عن،وال يم    ي(و5)

 .336و-338:والميجنوالى عن،وصافي(و6)

 .346:والميجنوالى عن،وار صعيو(7)
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و.(1)((أ   هبوهبوص ىاموفيوذم هبؤو م 
و  وأخ صالومهمحوفيوصو  توهذهو،وع رحيايالمصاليوحنوالزصاجووا ىسبوأو مو:ثالثاا 

،وارحدديايالادديسوفدديو ددزص جوع دد  هبومدد ووألوهدد ال دديووصاروددياف  ادد  والقددصا   و
،وز  ددددسوع ددددتوجحددددش،وز دددد وعدددد وح يثددددح،ولمددددص هو()فقدددد وخ ددددسويىددددص وااو

هددديوممددد و اثمهددد وو ددد سويعهددد وصىددد حووأ ددد ))و:()فقددد  و،و ى شددد يهوفأيىدددثت و
زصجوحذ وحومدص هوىد لبوصق و،و(2)(())ز  وع وح يثح:(وفق لتوصم وهصوق  ( ع ه 

صمددد و،وخ دددهوف  مدددحوع دددتوالصل ددد وعددد وو عدددحوصو  دددتومددد والمهددد جياتأمددد واع دددحو
و.(3)ف ث  تو ى  وقي ش

ا وودد  وفدديوفىددخووقدد والددزصاجو وىدد م ووالحددنولمددصلموالا  قددحوا ىددسبوأو ددمو:رابعاااا 
(وعي ددديهفقددد وفىدددختو)،وصوعص   دددهويقدددهِووأ ددد بوثدددموالدددزصاجوفددديوواجعددديهالىددد  وقددد و

صوددد  و،والىددد  الوو ئشدددحوي ددديوااوو هددد وأو ق هددد ا ووهددد وعاددد زصاجهددد ومددد وزصج
صاقديو،وف خ  يتو وىه وعاد و حييهد ،وه والى عنوق وزصجه وم ويج وويه همص 

و.(4)اخ   يه و()ال عيو
فقدد و،وأ ددعحولمددصلموالا  قددحوحقددهوفدديواي قدد  والم   ددسوالق    ددحوفدديوال صلددحو:خامساااا 

ل دهوق د  الوالجد شوفديو حد  وحد ومصاأرى محوع وز د وصهدصوو()اى  واليىص و
ودد ومدد حهبوعادد والم   ددسوال    ددحوودد رذا ولددعس وعدد ووف ددس و،و(5)المادد َي
،و(1)صا م مدددحوفددديوال دددسالولمدددصلموأعددديوحذ ودددحوىددد لبوعددد وماقددد (و6)()يعددد حو

                           
،و)ع يصت،و هووع واليؤصف:و ح،والى يالوال عص ح،وأعصومحم ووع والمثَوع وهش بوالما فييو(1)

 3/304:وب(3645،و ايوالج  

 .330:والميجنوالى عن،ووع والحو بو(2)

،وأى والغ عحوفيومايفحوال ح عح،وع ومحم والجزييالحى ووثيووصوزوال   واع وارث يوأعو(3)
 .3/108(:و ايوالشاس،و)م ي،ومحم و عياه بوالع  وصآخيص :و ح

واليحم وع ووثيوالمايصفوع ع واليع نوالش ع  يوالزع  يو(4) ووع    ى يوالص ص و لموج منو،
و) واليىص  وح    وم  و(ار ص  و ح، والوقي: وح م  ومحم  و)ع يصت، والمايفح، ،و اي

 .1/384(:وب3644

،ومحم وأعصوالو  و عياه ب:و ح،و  ي خواليى وصالمثَص،وأعصوجاويومحم وع وجي يوال عيي(و5)
 .1/384:و ايوالما يف(،والق هيال،و5) 

وثيو:و ح،وا ى  ا سوفيومايفحوار ح س،وأعصووميو صىفوع ووع ااوع ومحم ووع والعيو(6)
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:))خذصاوالقديا و قدص ور دح عهو()فود  وال عديو،وح  وو  ومد وخ ديالوالقديا 
،وصم وى لبومصلموأعديوحذ ودح،وسم واع وأبووع وصم وأ عيوع وواوم وأيعاح:

و.(2)صم وما ذوع وجع ((
الق  ديووصألدزبالا الدحوصالق د  وصالحودبوعد  والاد  نوصالما دنووا ىسبوصشي : سادساا 
 ىددسووأصلجدد هووآخديل ديفو دد و دديفووزص و  حدد  ىددصيوعد  والخ ددم  وو  وأعد
وحوم بوع  وال د سوصِاذاالشي ولقصلهو ا لمو"ووأم بف ل  سوم ى صص و (3)ا موأص
 .(4) حومصاوع لا  "و  وأ

الوصاينوال عق حوفيوالمج منوالايعيوفام ووثموو زالحو لما ىسبوىامولق و
ع  هوىعح  هوص ا لموفيوالقيا ووصهصوم ،و حق نوالا  وصالمى صاالوع  والمىثم  وو فح

وَصأ   َثموَصَجَاث َ  و وو:الوي ب وَذَوي  وِم   وِ    وَخَثق َ  و ب  وش ا صع  وَصَقَع ِئَ وِلَ َا َيف صاوَ  وَأ َُّه وال   س  ب 
والث َهوَوِث ب وَخِع ي و وِ    وِو  َ والث ِهوَأ  َق و ب  َيَمو ب  وَأو     ِ

وو.(5)
و

                                                                
 .3/348(:وم عاحو ه حوم ي،و)الوج لح،ومحم والعج صي

 .3/564:والم  يو وىهو(1)

والى ص يو(2) وعوي وأعي وع  واليحم  ووع  وال    وجس  والعش يو، وأح     وفي وال غ ي الج من
 .3/1:وب(3654،وم عاحوالع عيوالحثعي،وم ي،و4) ،وال ذ ي

 و.65:والميجنوالى عن،وار صعيو(3)

وو.58:وآ ح،وىصيالوال ى  و(4)
وو.31:وآ ح،وىصيالوالحجياتو(5)
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Emancipation and the Loyalty of Liberation 
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Abstract 

Arab loyalties before Islam, vary such as alliance and 

neighborhood. Liberation loyal is one of them which is not 

only known by Arabs, but also known by other nations. This 

loyalty is the one which firmly connected to slavery. So, the 

main of divine mission is to dry out slavery sources. Islam 

doesn’t try to repeal slavery and put an end to it at one time, 

for it was one of the economic bases in its society at that time. 

It follows a quiet gradual way and succeeded in decreasing 

slavery sources by varying the means and ways of liberation 

and saving the individuals from slavery chains then advancing 

them toward the aimed freedom by mankind. 

Emancipation loyalty becomes a social connection very 

close to kinship among family members which achieves many 

advantages for both the slave and liberator. Islam gives rights 

and duties for each one of them which make theme practice 

their freedom and various activities in life. 
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