
 برده داری در اسالم                                                     
 حتي كھ دلیل محكمترین و بھترین ؟ نیست خدا طرف از قران و اسالم كرد اثبات میشود چگونھ

 راستى بھ .است اسالم در برده دارى بحث كنند ماستمالى انرا نمیتوانند ھم مسلمان مراجع بزرگترین
 و علي محمد، میكرد؟؟؟ اعالم ازاد را انسانھا فروش و خرید و داري برده بود، خدا كالم قرآن اگر

 قرآن كل در كھ كرد اضافھ باید میكردند؟؟؟ داري برده باید چرا بودند خدا طرف از اگر علي اوالد
 .ندارد وجود ان كردن اعالم ممنوع یا و دارى برده رد در ایھ یك حتى

 و بردگي. داشت نگاه بندگي یا بردگي در نباید را كس ھیچ حقوق بشر جھاني اعالمیھ ۴ ي ماده
 .است ممنوع باشد، كھ شكلي ھر بھ بردگان دادوستد

 .است ٓازاد و برده بھ انسان تقسیم اسالم، در انسانھا بندي طبقھ دیگر نوع

. میشود برده ارث بھ. شود مي فروش و خرید كھ كاالست یك برده. ندارد تعریف بھ نیازي بردگي
 خطاھا مقابل در است محروم انساني حقوق اكثر از. است مشغول مالكش براي اجباري كار بھ دائما
 . میكند دریافت ناني لقمھ نوكري و اجباري كار مقابل در و میشود روحي و بدني تنبیھ

 و احادیث اینمورد در و بودند كنیز و غالم مالك امامان شیعھ ي ھمھ و صحابھ اكثر پیامبر اسالم،
 بیش بھ صحابھ بعضي بردگان رقم عثمان و عمر زمان در مخصوصا .است موجود فراوانى روایات

 ي نمونھ بھ كھ دارد وجود بردگي احكام مورد در حدیث صدھا و قرٓان ي ٓایھ دھھا. میرسید ھزار از
 .پردازیم مي آنان از كوچكي

 

 خداست خواست ارباب و برده تساوي عدم) ۱ 

 فیھ َفھم اٴیماُنھم ملََكت ما علَى رزقِھم ِبَرٓادي فُضلُوا الذینَ  َفما اْلرزق في بعٍض  علَى بعَضُكم َفضلَ  وهللاّ  -
 )۷۱ نحل( یجحدون هللاّ  اٴَفبِنعمةِ  سواء

 اند یافتھ فزونى كھ وكسانى است داده برترى دیگر بعضى بر روزى در را شما از بعضى خدا و
 انكار را خدا نعمت باز آیا باشند مساوى ھم با ٓان در مبادا نمیدھند خود بردگان بھ را خود روزى
 .مىكنند

 

 نیست مساوي اربابش با و) است مملوك( كاالست برده) ۲

ا مْنھ ینفقُ  َفھو حسًنا رزًقا منا رزْقَناه ومن َشيء علَى یْقدر ال مملُوًكا عبدا مَثالً  هللاّ  ضَرب  وجھًرا سّرً
 )۷۵ نحل( یعلَمون الَ  اٴْكَثُرھم بلْ  ہللّ  اْلحمد یسَتوون ھلْ 

 خود از چیزي( برنمیآید او از كارى ھیچ و است) زرخرید( مملوك كھ اى برده میزند مثلى خدا
 انفاق ٓاشكار و نھان در آن از او و دادھایم نیكو روزى خود جانب از وى بھ كھ كسى با او ٓایا) ندارد
 .نمىدانند بیشترشان بلكھ  راست خداى سپاس یكسانست میكند



 .میبرد بین از كامال را قرآن در برابرى ادعاى ایھ این

 

 .است بزرگ بس گناھي بردگان فرار) ۳

وسھما اهللا رسول قال -   ترجع حتى زوجھا عصت وامراٴة یرجع حتى موالیھ من آبق عبد روٴ

 برگردد تا باشد كرده فرار كھ اي برده یكي) شود نمي پذیرفتھ( رود نمي باالتر سرشان از دوكس نماز
 ).كند جبران( برگردد اینكھ مگر باشد نكرده اطاعت را شوھرش فرمان كھ زني دوم

 القاھرة –دار الحرمین چاپ  ۳۶۲۸شماره  ۶۷صفحھ  ۴جلد الطبرانیتالیف  المعجم األوسط



 



 

 



 بیروت –دار الكتب العلمیة چاپ  ۷۳۳۰شماره  ۱۹۱صفحھ  ۴مستدرك علي صحیحین تالیف حاکم نیشابوری جلد



 



 

 



 لبنان – بیروت - والنشر للطباعة المعرفة دارچاپ  ۱۵۴صفحھ  ۲تالیف جالل الدین سیوطی جلد بالمأثور التفسیر في المنثور الدر

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 روایت را در کتابش نقل میکند و سپس میگوید:جالب اینجا است کھ ھیثمی این 

  ثقات ورجالھ واألوسط الصغیر في الطبراني رواه

 رجال (راویان) این روایت ھمھ ثقھ و مورد اعتماد ھستند

 لبنان – بیروت - العلمیة الكتب دارچاپ  ۳۱۳صفحھ  ۴تالیف ھیثمی جلد الزوائد مجمع



 



 

 



 :كھ داد فرمان خالفتش آغاز در علي حضرت

 .است ھدر خونش برنگردد اربابش سوي بھ كھ فراري ي برده ھر  

  چاپ انتشارات اساطیر ۲۳۳۹صفحھ  ۶ جلد طبري تالیف محمد بن جریر طبری ترجمھ ی ابوالقاسم پاینده تاریخ 



 

 



 

 



 شدیدترین بھ دھند انجام اگر و ندھند انجام ٓازادي براي اي مبارزه بردگان كھ میكند تضمین حكم این
 .میشوند كشتھ ازادى براى تالش گناه بھ و وجھ

 

 اربابش ي اجازه با مگر كند تصرف مالش در تواند نمي برده) ٤

  مواله باذن اال مالھ من اعطاء ال و تزویج ال و تحریر للعبد یجوز ال: عبداهللا ابي عن -

 .اربابش ي اجازه با مگر نیست جایز برده توسط مال مصرف و ازدواج ، ٓازادي: صادق امام

 طھران – اإلسالمیة الكتب دارچاپ  ۴۷۷صفحھ  ۵الکافی تالیف شیخ کلینی جلد 



 



 

 

 



 المشرفة بقم التراث إلحیاء) ع( البیت آل مؤسسةچاپ  ۱۱۳صفحھ  ۲۱تالیف حر عاملی جلد  الشیعة وسائل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 : و این حدیث را عالمھ ی مجلسی تصحیح میکند رجوع کنید بھ

 اإلسالمیة الكتب دارچاپ  ۲۷۴صفحھ  ۲۰تالیف عالمھ ی مجلسی جلد  الرسول آل أخبار شرح في العقول رآةم



 



 

 



 .است جایز شده اسیر زنان و دختران یا شده خریداري كنیزان با جنسي نزدیكي) ۵

 شده برده بكار ٓانان با جنسي نزدیكي جواز و كنیزان مورد در مالكیت لغت قرآن در متعددي ٓایات در
 : جملھ از است

 ملُومینَ  َغیرُ  َفإِنھم اٴیماُنھم ملََكت ما اٴو اٴزواِجِھم علَى ٕاال) ۵ مومنون( حافُظون لفُُروِجِھم ھم والذینَ  -
 ) ۶ مومنون(

 كنند مي حفظ را خود جنسي ٓاالت كھ ھستند كساني) مومنان) (گوید مي مومنان صفات ي دنبالھ در(
 آنان بر صورت این در كھ اند ٓاورده دست بھ كھ كنیزانى یا ھمسرانشان مورد در مگر) گناه از(

 .نیست نكوھشى

 اجازه و عقد خطبھ بھ نیاز و ندارید محدودیتى ھیچ شما كنیز با جنسى ارتباط در كھ میگوید ایھ این
 )است داده اسالم كھ است زنان بھ انسانى كرامت ھمان این.(نیست نیاز موارد بقیھ و زن خود

 است جایز نیز داشتھ شوھر خرید، یا دستگیري از قبل كھ كنیزي با جنسي نزدیكي 

 )۲۴ نساء(  اٴیماُنُكم ملََكت ٕاال ما النساء منَ  اْلمحصَنات -

 مي آن بدنبال و كند مي ذكر را شده حرام آنان با نزدیكي كھ را زناني ٓایھ، این از قبل ي ٓایھ در( 
 ).كنیزان( اید شده آنان مالك كھ زنانى استثناى بھ] است شده حرام شما بر نیز[ شوھردار زنان) گوید

 اسارت بھ جنگھا در كھ شوھرداري زنان با بتوانند كھ داد را امكان این اسالم صدر اعراب بھ ٓایھ این
 .كنند نزدیكي نیز گرفتند مي

 ایھ ھمچین استناد بھ. میكنید مشاھده را داده زنان بھ قرآن و محمد كھ انسانى كرامت ایھ این در ھم باز
 وجھى شدیدترین بھ اسیر دختران و زنھا تمام بھ ھا جنگ در اعراب اى وحشیانھ و بشرى ضد ھاى

 اسرایشان با داعش نیروھاى و زندانھا در اسالمى جمھورى عوامل كھ ھمانكارى. میكردند تجاوز
 .میكنند

 

 كند حالل كردن نزدیكي براي مؤمنش برادر براي را كنیزش تواند مي ارباب) ٦

 :صادق امام: جملھ از متعدد احادیث

  الخیھ جاریتھ الرجل یحل بان باس ال

 .كند حالل مومنش برادر براي را كنیزش فردي كھ ندارد عیبي

و در کتاب االستبصار بابی بھ این نام وجود دارد کھ روایات زیادی از ائمھ در این باب وجود دارد 
 بھ:رجوع کنید 

 طھران – اإلسالمیة الكتب دارچاپ  ۱۳۵صفحھ  ۳تالیف شیخ طوسی جلد االستبصار





 

 

 



 این حدیث در منابع دیگری ھم آمده:

 المشرفة بقم التراث إلحیاء) ع( البیت آل چاپ مؤسسة ۱۲۶صفحھ  ۲۱الشیعة تالیف حر عاملی جلد  سائلو

 

 

 

 



 



 



 لبنان – بیروت - التراث إلحیاء) ع( البیت آل چاپ مؤسسة ۱۹صفحھ  ۱۵الوسائل تالیف محدث نوری جلد  مستدرك 

 



 



 

 



 و محمد تقی مجلسی نیز میگوید این روایت موثق است:

 محمد حاج اسالمي فرھنك بنیادچاپ  ۴۳۷صفحھ  ۸تالیف محمد تقی مجلسی جلد الفقیھ یحضره ال من شرح في المتقین روضة
 كوشانپور حسین

 

 



 



- 



  الینا فارددھا خرجت فاذا منھا تصیب و تخدمك الجاریھ ھذه خذ محمد یا ابوعبداهللا قال

 لذت او از تو و كند خدمت تو بھ اینكھ براي ببر را كنیز این) یاران از یكي( محمد اي: صادق امام
 .برگردان ما بھ را او) كني مسافرت( شوي خارج خواستي كھ ھرگاه و جویي

 المشرفة بقم التراث إلحیاء) ع( البیت آل مؤسسةچاپ  ۱۲۶صفحھ  ۲۱تالیف حر عاملی جلد الشیعة وسائل

 



 

 

 



 



 

 طھران – اإلسالمیة الكتب دارچاپ  ۱۳۶صفحھ  ۳تالیف شیخ طوسی جلد االستبصار

 



 



 

 

 



 و محمد تقی مجلسی این روایت را تصحیح میکند:

 محمد حاج اسالمي فرھنك بنیادچاپ  ۴۳۷صفحھ  ۸تالیف محمد تقی مجلسی جلد الفقیھ یحضره ال من شرح في المتقین روضة
 كوشانپور حسین



 





 حتي و ھدیھ و فروش و خرید با كھ فاحشھ، بھ نزدیك چیزي است، جنسي كاالي یك كنیز بنابراین
 چیزي تنھا میان این در و.  ببرند جنسي لذت او از توانند مي زیادي افراد دیگري، براي كردن حالل

 .انسان نھ كاالست او چون است كنیز خود خواست نیست مھم كھ

 كارھاى چھ اند كرده تعریف ما براى موردشان در دروغ ھزاران اخوندھا كھ شیعھ ائمھ این بینید
 اند شده مرتكب را اى رزیالنھ و شنیع

 

 است ارباب بدست كنیز و غالم طالق و ازدواج )۷

 .عاھر فھو موالیھ ٕاذن بغیر تزوج عبد اٴیما اهللا رسول قال -

 .است فاحشھ كند، ازدواج اربابش ى اجازه بدون كھ اى برده ھر فرمود پیامبر

 لبنات –دار الكتب العلمیة، بیروت چاپ  ۲۰۵صفحھ  ۷تالیف بیھقی جلد السنن الكبرى



 

 



 

 

 



 القاھرة –چاپ دار الحرمین ۱۰۳صفحھ  ۵المعجم األوسط تالیف طبرانی جلد

 



 



 

 



 

  دار الكتب العلمیةچاپ  ۱۲۶صفحھ  ۳تالیف ابن تیمیھ جلد الفتاوى الكبرى البن تیمیة

 



 



 

 



 گفتھ سند آن حسن است: در مورد این روایتالبانی 

 تبیرو –المكتب اإلسالمي  چاپ ۱۹۳۳شماره  ۳۵۱صفحھ  ۶تالیف البانی جلد  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل



 



 

 



 زان فھو موالیھ ٕاذن بغیر تزوج عبد اٴیما اهللا رسول قال -

 است زناكار كند ازدواج اربابش ي اجازه بدون كھ اى برده ھر فرمود پیامبر

 ۱۱۳۹۳شماره  ۳۵۲صفحھ  ۹تالیف ابن حجر عسفالنی جلد  إتحاف المھرة 



 



 



 پیامبر ھمان این. میكرده نگاه اسیر و برده زنان بھ دیدى چھ با و چگونھ محمد احادیث این بھ توجھ با
 .اند كرده مجسم ما براي شیاد روحانیون كھ است رحمت

 

 است: مالك بدست ھم برده طالق) ۸

 گفت او كرده ازدواج اربابش ي اجازه بدون كھ اي برده مورد در شد سوال محمد باقر_امام از - 
 "بینھما فرق شاء ان و اجازه شاء ان سیده الي ذلك"

 اگر و) است جائز ارباب ي اجازه با( دھد اجازه خواست اگر باشد مي اربابش بدست امر این یعني
 كند جدا ھم از را ٓانھا خواست

 طھران – اإلسالمیة الكتب چاپ دار ۴۷۸صفحھ  ۵الکافی تالیف شیخ کلینی جلد 



 

 

 



 

 

 



 المشرفة بقم التراث إلحیاء) ع( البیت آل چاپ مؤسسة ۱۱۴صفحھ  ۲۱الشیعة تالیف حر عاملی جلد  وسائل

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 طھران – اإلسالمیة الكتب چاپ دار ۳۵۱صفحھ  ۷األحكام تالیف شیخ طوسی جلد تھذیب

 

 



 

 



 

 

 



 المشرفة بقم المدرسین لجماعة التابعة اإلسالمي النشر چاپ مؤسسة ۴۴۶صفحھ  ۳الفقیھ تالیف شیخ صدوق جلد  یحضره ال من

 

 



 

 



 

 

 



 طھران – اإلسالمیة الكتب چاپ دار ۴۷۸صفحھ  ۵جلد الکافی تالیف شیخ کلینی 

 

 



 



 

 

 



 .اربابند ملك و اند برده نیز بردگان فرزندان) ۹

 اینكھ بر مبني دارد وجود سني و شیعھ منابع در متعددي احادیث

 فرزند باشد برده دیگري و ٓازاد طرفین از یكي اگر. بود خواھند برده نیز برده وشوھر زن فرزندان
  شود مي ملحق ٓازاد بھ

  ۴۹۲صفحھ ۵ جلد كافي

 ۶۶ صفحھ ۷ جلد مغني

 بھ بلكھ دارد وجود اینكھ نھ اسالم در دارى برده دیدید شده اورده احادیث و ایات در كھ ھمانطور
 .است بشرى ضد قوانین و احكام داراي ھم طریقى وحشیانھ

 حدود تا اسالم دنیاى در دارى برده اسالم، توسط دارى برده لغو بر مبنى روحانیون ادعاى خالف بر
 رییس لینكن ابراھام دنیا در بار اولین و داشت وجود عثمانى امپراتورى پایان تا و پیش سال ۱۰۰

 .كرد را اینكار پھلوى شاه رضا نیز ایران در و كرد لغو را دارى برده امریكا جمھور

 از باید كھ دارد انسانھا ي بقیھ با فرقي چھ برده مگر است عادالنھ داري برده اساسي،ٓایا سوال اما
 ⁉باشد محروم انساني اساسي حقوق

 ⁉ بیندازد تفاوت انسانھا بین باید است دین این و محمد فرستنده كائنات كل خالق خداوند اگر ایا

 ⁉ برادریست و برابري دین دین این ایا

 ⁉شوي كنیز یا غالم كھ حاضري تو ٓایا 

 .است شده اشاره است داشتھ برده پیامبر اینکھ بھ صراحت بھ قرآن در

 ۵۰ آیھ احزاب سوره

َھا یا بِيُّ  أَیُّ ا النَّ تِي أَْزَواَجكَ  لَكَ  أَْحلَْلَنا إِنَّ ا َیِمیُنكَ  َملََكتْ  َوَما أُُجوَرُھنَّ  آَتْیتَ  الالَّ ُ  أََفاء ِممَّ  َعمِّكَ  َوَبَناتِ  َعلَْیكَ  هللاَّ
اِتكَ  َوَبَناتِ  تِي َخاَالِتكَ  َوَبَناتِ  َخالِكَ  َوَبَناتِ  َعمَّ ْؤِمَنةً  َواْمَرأَةً  َمَعكَ  َھاَجْرنَ  الالَّ بِيِّ  َنْفَسَھا َوَھَبتْ  إِن مُّ  إِنْ  لِلنَّ

ِبيُّ  أََرادَ   َملََكتْ  َوَما أَْزَواِجِھمْ  فِي َعلَْیِھمْ  َفَرْضَنا َما َعلِْمَنا َقدْ  اْلُمْؤِمِنینَ  ُدونِ  ِمن لَّكَ  َخالَِصةً  َیْسَتنِكَحَھا أَن النَّ
ُ  َوَكانَ  َحَرجٌ  َعلَْیكَ  َیُكونَ  لَِكْیَال  أَْیَماُنُھمْ  ِحیًما َغفُوًرا هللاَّ  .رَّ

 تو بھ خدا کھ جنگی غنایم ، عنوان بھ کھ را آنان و ای داده را مھرشان کھ را زنانی ما ، پیامبر ای
 تو ھای خالھ دختر و داییھا دختر و ھا عمھ دختر و عموھا دختر و ای شده مالک است داشتھ ارزانی

 بخشیده پیامبر بھ را خود کھ را مؤمنی زن نیز و ، کردیم حالل تو بر اند کرده مھاجرت تو با کھ را
 در دانیم می ما دیگرمؤمنان نھ توست ویژه حکم این گیرد زنی بھ را او بخواھد پیامبر گاه ھر باشد،
 مھربان و آمرزنده خدا و نیاید پیش مشکلی تو تابرای ، ایم کرده حکمی چھ کنیزانشان و زنانشان باره
 .است



 خداوند هللا یا است، سروده خود جنسی ویژه تمایالت اشباع برای محمد کھ است آیاتی از آیھ این
 نازل او بر پیامبر جنسی تمایالت تکریم و شمردن محترم برای و است کرده رھا را خود کار جھانیان

 داللی این بواسطھ خود واجور جور و رنگارنگ و متعدد جنسی شرکای یافتن در پیامبر تا است کرده
 بھ بتواند و نشود تکاپو و تالش متحمل زیاد مسلمانان، و محمد خیالی دوست هللا، سخاوتمندانھ محبت

 .کند درازی دست شرعی مشکل ھیچ بدون میشود یافت او اطراف در کھ زنی ھر

 انسان ضد آیین اخالقیات در کھ بزرگ ای فاجعھ از را ما و  است آمده آیھ این در کھ مھمی مسئلھ
 آنجا از و میروند شمار بھ »برده« اسالم در جنگی اسرای کھ است این میکند آگاه دارد وجود اسالم

 ھمبستر نیز اسرا با شرعی لحاظ از میتوانند شوند، ھمبستر خود ھای برده با میتوانند مسلمانان کھ
 ھا کاال سایر ھمچون جنگ در کھ زنانی تمامی بھ است میتوانستھ آیھ این اساس بر محمد و. شوند
 از را جنگی اسرای بھ تجاوز حق باید واقعی مسلمان ھر نتیجھ در کند، تجاوز میشدند، او نسیب
 .بداند خود الھی حقوق

 بھ او بھ کھ جنگی اسرای با کھ است مسلمانی ھر حق و نمیگذارد تجاوز را کار این نام اسالم البتھ
 بھ تجاوز ناخواستھ جنسی تماس کھ آنجا از است، آشکار ما بر اما. شود ھمبستر اند رسیده غنیمت
 استفاده خود قانونی حق این از متعدد موارد در پیامبر. است آشکار تجاوزی اینکار آید می حساب
 بعد او شوھر و میشود کشتھ او پدر خندق ماجرای در کھ است محمد زنان از یکی صفیھ است، کرده

 و میکشاند خود خیمھ بھ و میکند جدا اسرا میان از را او شب ھمان پیامبر و میشود کشتھ شکنجھ از
 .میکند تجاوز او بھ

 ۵۲ آیھ احزاب سوره

لَ  أَن َوَال  َبْعدُ  ِمن النَِّساء لَكَ  َیِحلُّ  ال ُ  َوَكانَ  َیِمیُنكَ  َملََكتْ  َما إِالَّ  ُحْسُنُھنَّ  أَْعَجَبكَ  َولَوْ  أَْزَواجٍ  ِمنْ  بِِھنَّ  َتَبدَّ  هللاَّ
ِقیًبا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى  .رَّ

 تو چند ھر ، کردن اختیار ، ایشان جای بھ زنی نیز و نیست حالل تو بر زنی ھیچ ، زنان این از بعد
 .است چیزی ھر مراقب خدا و افتد تو دست بھ غنیمت بھ مگرآنچھ ، آید خوش او زیبایی ااز ر

 بھ محمد اطرافیان سوی از کھ اعتراضی دلیل بھ) ۵۱ و ۵۰ احزاب( قبلی آیھ  دو روایات اساس بر
 از دل است نتوانستھ ھمچنان محمد اما. شدند منسوخ آیھ این توسط بود شده او ھای خواھی زیاده این

 .بکند است میافتھ دست آنھا بھ جنگھا در کھ زنانی

 شده گرفتھ غنیمت بھ و شده اسیر زنان بھ مسلمانان سایر ھمچون میتواند ھمچنان کھ میگوید این بنابر
 میان از را آنھا شخصاً  محمد کھ میخوریم بر زنانی بھ محمد زنان کلکسیون در. کند تجاوز جنگ در

 .است کرده گلچین جنگی اسرای

 ھنگامی در صفیھ. است محمد زنان دستھ این از نیز ریحانھ است زنان این ترین معروف از جویریھ
 . است داشتھ سن سال ۶۰ نزدیک محمد و سن سال ۱۷یا  ۱۶ کرد تجاوز او بھ محمد کھ

 .موثق تاریخي منابع ذكر با مینویسم مفصال داري برده بحث اتمام از بعد زن دو این مورد در



 تمام تقریباً  محمد بر عالوه کھ دریافت میتوان نیز احادیث در, قرآنی روشنگر آیات این از گذشتھ
 . اند بوده دار برده نخستین مسلمانان ھمچنین و شیعھ امامان

 بعد خلفاى و محمد كھ كنم اثبات احادیث بھ توجھ با كھ دارم قصد اسالم در دارى برده بحث ادامھ در
 ھا برده ازادى مورد در رو روحانیون دروغ این و اند داشتھ برده شیعھ ائمھ تمامى ھمچنین و وى از

 .كنم افشا را شیعھ ائمھ توسط

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیھِ  ا َنْعِزُل، َفَسأَْلَنا َرُسوَل هللاَّ ، َقاَل: أََصْبَنا َسْبًیا، َفُكنَّ  َوَسلََّم، َفَقاَل: َعْن أَبِي َسِعیٍد الُخْدِريِّ
ُكْم لََتْفَعلُوَن «  »َیاَمِة إِالَّ ِھَي َكاِئَنةٌ َما ِمْن َنَسَمٍة َكاِئَنٍة إِلَى َیْوِم القِ  -َقالََھا َثالًَثا  -أََوإِنَّ
 

 :است کرده روایت الخدری سعید ابی

 از میکردیم،) عزل( منقطع جنسی مقاربت آنھا با و آوردیم بدست زنی اسرای جنگی غنایم میان در ما
 سھ را پرسش این اینکھ از بعد »میکنید؟ را اینکار واقعا آیا« گفت او پرسیدیم، اینکار پیرامون پیامبر

 بوجود قیامت روز تا و باشد، داشتھ وجود باشد قرار کھ نیست نفسی ھیچ« گفت کرد تکرار بار
 .»نیاید

  ۵۲۱۰صحیح بخاری شماره 



 



 

 



 تایید را مسئلھ این محمد و اند شده ھمبستر آنھا با و اند آورده بدست را زنی اسرای مسلمانان اینجا در
 منقطع جماع. باشند نداشتھ منقطع جماع آنھا با کھ است کرده نصیحت را آنھا تنھا او. است کرده

)Coitus Interruptus (خارج و انزال ھنگام در جنسی تماس کردن قطع بھ کھ است اصطالحی 
 .میشود گفتھ جنسی مقاربت ھنگام در مونث طرف بدن از خارج منی کردن

 ُ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ  َعِن اْبِن ُمَحْیِریٍز، َقاَل: َرأَْیُت أََبا َسِعیٍد َرِضَي هللاَّ َعْنُھ، َفَسأَْلُتُھ، َفَقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ
ْت  َعلَْیَنا الُعْزَبُة، َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة َبنِي الُمْصَطلِِق، َفأََصْبَنا َسْبًیا ِمْن َسْبيِ الَعَرِب، َفاْشَتَھْیَنا النَِّساَء، َفاْشَتدَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، َفَقاَل: َوأَْحَبْبَنا الَعْزَل،  َما َعلَْیُكْم أَْن الَ َتْفَعلُوا َما ِمْن َنَسَمٍة َكائَِنٍة «َفَسأَْلَنا َرُسوَل هللاَّ
 »إِلَى َیْوِم الِقَیاَمِة إِالَّ َوِھَي َكائَِنةٌ 

 

 :است کرده روایت محیریز ابن

. پرسیدم منقطع جماع مورد در او از و نشستم او کنار و دیدم را خدری ابو و شدم وارد مسجد بھ من
 میان در یافتیم، دست اسرایی بھ ما و شدیم، خارج مصطلق بنی غزوه برای پیامبر با ما گفت، او

 کھ داشتیم دوست و افتاد دشوار ما بر نکردن جماع و زنی بی و داشتیم زنان بھ تمایل ما عرب اسرای
 میتوانیم چگونھ پرسیدیم خود از داشتیم منقطع جماع قصد کھ وقتی پس. باشیم داشتھ منقطع جماع
 او از ما بپرسیم؟ آن مورد در است حاضر ما میان در کھ خدا پیامبر از اینکھ بدون بکنیم را اینکار

 بھ) شخصی( نفسی باشد قرار اگر زیرا نکنید، را اینکار کھ است بھتر شما برای گفت او و پرسیدیم
 .آید می بدنیا قیامت روز تا بیاید دنیا

 ۴۱۳۸صحیح بخاری شماره 



 



 

 



 اینجا در. است کرده بیان را بیشتری جزئیات اما دارد شباھت بسیار باالیی حدیث با حدیث این
 میان) کنیزان( زن ھای برده. اند گرفتھ را ھایی برده اند، کرده حملھ مصطلق بنی بھ مسلمانان
 کھ میخواھند و اند شده شھوتی خانھ از شان فاصلھ دلیل بھ سربازان. اند شده تقسیم مسلمان سربازان

 او از و میروند محمد نزد بھ آنھا. کنند برقرار جنسی تماس است افتاده دستشان بھ تازه کھ کنیزانی با
 کنید کامل جماع بلکھ نکنید منقطع جماع کھ میگوید آنھا بھ محمد میپرسند، منقطع جماع مورد در
 کھ نمیخواستند آنھا کھ میدھد نشان مرتبطی حدیث). کنید استخراج زن بدن درون در را خود منی(

 برده فروختن اسالمی قوانین اساس بر و داشتند آینده در را آنھا فروش قصد زیرا شوند حاملھ ھا کنیز
 .نیست مجاز باردار

 .کرد صادر را زن زندانیان بھ تجاوز اجازه واقع در محمد نتیجھ در

َھا أَْعَتَقْت َعْن  ُ َعْنَھا أَْخَبَرْتُھ، أَنَّ اٍس، أَنَّ َمْیُموَنَة ِبْنَت الَحاِرِث َرِضَي هللاَّ َولِیَدًة َولَْم ُكَرْیٍب َمْولَى اْبِن َعبَّ
ا َكاَن َیْوُمَھا الَِّذي َیُدوُر َعلَْیَھا ِفیِھ، ِبيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، َفلَمَّ ِ أَنِّي  َتْسَتأِْذِن النَّ َقالَْت: أََشَعْرَت َیا َرُسوَل هللاَّ

، »أََما إِنَِّك لَْو أَْعَطْیِتَھا أَْخَوالَِك َكاَن أَْعَظَم ِألَْجِركِ «، َقالَْت: َنَعْم، َقاَل: »أََوَفَعْلِت؟«أَْعَتْقُت َولِیَدِتي، َقاَل: 
 َرْیٍب، إِنَّ َمْیُموَنَة أَْعَتَقتْ َوَقاَل َبْكُر ْبُن ُمَضَر: َعْن َعْمٍرو، َعْن ُبَكْیٍر، َعْن كُ 

 :است کرده روایت  کریب

) میمونھ( او بود گفتھ او بھ) محمد زنان از یکی( الحارث بنت میمونھ کھ عباس ابن شده آزاد برده
 ای« گفت باشد، پیامبر با تا بود او نوبت کھ روزی در. است کرده آزاد پیامبر اجازه بدون را کنیزی
 او ،»ای؟ کرده چنین واقعا آیا« گفت پیامبر ،»ام؟ کرده آزاد را کنیز یک من کھ میدانی آیا هللا رسول
 خود دائی بھ را) کنیز( او اگر میگرفتی بیشتری پاداش هللا پیش در تو« گفت پیامبر. داد مثبت پاسخ

 ! »میبخشیدی



 



 

 



 

 پاداش تو میگوید او بھ پیامبر اما میکند، آزاد را) زنی برده( کنیزی محمد زنان از یکی اینجا در
 .میداشتی نگاه بندگی در را برده آن یعنی میبخشیدی، خود دائی بھ را او اگر میداشتی بیشتری اخروی

 برده محمد کھ میدھد نشان ببیند را محمد تا میرود محمد خانھ بھ عمر آن در کھوجود دارد  یدیثاحا
 .است میکرده کار اش خانھ در کھ است داشتھ ای

ِبيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعلَى ُغالٍَم لَُھ َخیَّاطٍ  ُ َعْنُھ، َقاَل: َدَخْلُت َمَع النَّ َم إِلَْیِھ َقْصَعًة َعْن أََنٍس َرِضَي هللاَّ ، َفَقدَّ
ِبيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ «ِفیَھا َثِریٌد، َقاَل: َوأَْقَبَل َعلَى َعَملِِھ، َقاَل:  اءَ َفَجَعَل النَّ بَّ ُع الدُّ َقاَل: َفَجَعْلُت » َوَسلََّم َیَتَتبَّ

اءَ  بَّ ُعُھ َفأََضُعُھ َبْیَن َیَدْیِھ َقاَل: َفَما ِزْلُت َبْعُد أُِحبُّ الدُّ  أََتَتبَّ
 
 :است کرده روایت أنس 

 بھ آغاز او کھ شد پیشنھاد کدو از خوراکی او بھ رفت، بود خّیاط یک کھ اش برده خانھ بھ پیامبر
 شدم مند عالقھ کدو بھ بسیار میخورد کدو پیامبر دیدم کھ وقتی از من. کرد آن خوردن

 ۵۴۲۰صحیح بخاری شماره 



 



 

 

 



 . است بوده خیاط کھ است داشتھ ای برده محمد حضرت کھ میدھد نشان حدیث این

ُ َعْنُھ، َیقُوُل: اْفَتَتْحَنا َخْیَبَر، َولَْم  َما َغنِْمَنا الَبَقَر َواإلِِبَل َوالَمَتاَع أََبا ُھَرْیَرَة َرِضَي هللاَّ ًة، إِنَّ َنْغَنْم َذَھًبا َوالَ ِفضَّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِلَى َواِدي القَُرى، َوَمَعُھ َعْبٌد  لَُھ ُیَقاُل لَُھ ِمْدَعٌم، َوالَحَوائَِط، ُثمَّ اْنَصَرْفَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِْذ َجاَءهُ َسْھٌم َعاِئرٌ  أَْھَداهُ لَُھ أََحدُ  َباِب، َفَبْیَنَما ُھَو َیُحطُّ َرْحَل َرُسوِل هللاَّ ، َحتَّى َبنِي الضِّ
 أََصاَب َذلَِك الَعْبدَ 

 :است کرده روایت ھریره ابو

 گاوھا، اما نیاوردیم، بدست غنیمت عنوان بھ را ای نقره و طال ھیچ کردیم، فتح را خیبر ما کھ وقتی
 آن در و رفتیم، القری وادی سمت بھ پیامبر با ما بعد. آوردیم بدست را باغھایی و اشیاع ھا، شتر

 وقتی. بودند داده ھدیھ محمد بھ الضباب بنی را او و داشت نام ِمدُعم کھ داشت ای برده پیامبر زمان
 رھا نشد شناختھ کھ شخصی کمان از کھ پیکانی میداشت بر اسب روی از را پیامبر اسب زین او کھ
 .…کرد برخورد او بھ و شد

 ۴۲۳۴صحیح بخاری شماره 



 

 



 

 



 

 

 



 .شد کشتھ پیکانی توسط وی و داشت ای برده محمد حضرت  کھ میدھد نشان حدیث این

ِبيُّ َصلَّى هللاُ َقاَل اْبُن إِْسَحاَق: َغْزَوةُ ُعَیْیَنَة ْبِن ِحْصِن ْبِن ُحَذْیَفَة ْبِن َبْدٍر َبِني  الَعْنَبِر ِمْن َبِني َتِمیٍم َبَعَثُھ النَّ
 َعلَْیِھ َوَسلََّم إِلَْیِھْم َفأََغاَر َوأََصاَب ِمْنُھْم َناًسا، َوَسَبى ِمْنُھْم نَِساءً 

 
 بنی شاخھ از العنبر بنی علیھ جنگ اعالم حصن بن عیینھ غزوه، در است، کرده روایت اسحاق ابن 

 و کشت را آنھا از برخی و کرد حملھ آنھا بھ او. کند حملھ آنھا بھ تا فرستاد را عیینھ مبرپیا. کرد تمیم
 .کرد برده را بقیھ

ِبيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِلَْیِھْم َفأََغاَر ُھ َقاَل اْبُن إِْسَحاَق: َغْزَوةُ ُعَیْیَنَة ْبِن ِحْصِن ْبِن ُحَذْیَفَة ْبِن َبْدٍر َبِني الَعْنَبِر ِمْن َبِني َتِمیٍم َبَعثَ  صحیح بخاری باب  النَّ
 َوأََصاَب ِمْنُھْم َناًسا، َوَسَبى ِمْنُھْم ِنَساءً 



 



 

 

 



 را بقیھ و کشتند را افراد از برخی آنھا. فرستاد دیگری قبیلھ بھ حملھ برای را افرادش محمد اینجا در
 .کردند حملھ ھمسایھ ھای قبیلھ بھ مسلمانان دیگر بار. گرفتند برده بعنوان

ِبيِّ  َبْیِر أََحبَّ الَبَشِر إِلَى َعائَِشَة َبْعَد النَّ ِ ْبُن الزُّ َبْیِر، َقاَل: َكاَن َعْبُد هللاَّ  َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
اِس ِبَھا، َوَكاَنْت الَ  َقْت، َفَقاَل اْبُن َوأَِبي َبْكٍر، َوَكاَن أََبرَّ النَّ ِ إِالَّ َتَصدَّ ا َجاَءَھا ِمْن ِرْزِق هللاَّ ُتْمِسُك َشْیًئا ِممَّ
َبْیِر: َیْنَبِغي أَْن ُیْؤَخَذ َعلَى َیَدْیَھا، َفَقالَْت:  ، َعلَيَّ َنْذٌر إِْن َكلَّْمُتھُ «الزُّ ، َفاْسَتْشَفَع إِلَْیَھا ِبِرَجاٍل »أَُیْؤَخُذ َعلَى َیَديَّ

ْھِریُّوَن أَخْ ِمْن قُرَ  ًة َفاْمَتَنَعْت، َفَقاَل لَُھ الزُّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َخاصَّ ِبيِّ ْیٍش، َوِبأَْخَواِل َرُسوِل هللاَّ َواُل النَّ
ْحَمِن ْبُن األَْسَوِد ْبِن َعْبِد َیُغوَث، َوالِمْسَوُر ْبنُ  َمْخَرَمَة: إَِذا اْسَتأَْذنَّا  َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، ِمْنُھْم َعْبُد الرَّ
َبلََغْت أَْرَبِعیَن، َفَقالَْت:  َفاْقَتِحُم الِحَجاَب، َفَفَعَل َفأَْرَسَل إِلَْیَھا ِبَعْشِر ِرَقاٍب َفأَْعَتَقْتُھْم، ُثمَّ لَْم َتَزْل ُتْعِتقُُھْم َحتَّى

 »ْفُرُغ ِمْنھُ َوِدْدُت أَنِّي َجَعْلُت ِحیَن َحلَْفُت َعَمًال أَْعَملُُھ َفأَ «

 :است کرده روایت الزبیر بن عروه

 ھواداران از مقابل در او و بود، ابوبکر و محمد از بعد عایشھ نزد افراد ترین محبوب زبیر بن عبدهللا
 بصورت آنرا و نمیکرد حفاظت خوبی بھ بود رسیده او بھ هللا توسط کھ ثروتی از عایشھ. بود او

 این عایشھ و ،»بدھد ادامھ را کار این نباید عایشھ« گفت زبیر بن عبدهللا میکرد، خرج خیریھ و صدقھ
 با کھ میخورم سوگند من دھم؟، ادامھ را کار این نباید من آیا« پرسید اعتراض با و شنیده را حرف
 دائی دو از بویژه قریش مردم از زبیر ابن ھمین بخاطر ،.»گفت نخواھم سخنی دیگر زبیر بن عبدهللا
 ھای دائی الزھریون،. زد باز سر) گفتن سخن از( او اما کنند، میانی در پا کھ کرد خواھش محمد
 وقتی گفتند) عبدهللا بھ( او بھ مخرمھ بن المسور و یغوث، عبد بن االسود بن عبدالرحمن یعنی پیامبر

 کرد اینچنین نیز او. شو وارد ما ھمراه نیز تو میخواھیم را اش خانھ بھ ورود اجازه) عایشھ( او از ما
 آزاد را آنھا) عایشھ( او و فرستاد را خود برده ده) عبدهللا( او ).پذیرفت را آنھا پادرمیانی عایشھ( و

 ایکاش« گفت) عایشھ( او. رسید برده ۴۰ بھ آنھا تعداد تا کرد آزاد را بیشتری ھای برده عایشھ. کرد
 تا کرد، خواھم چھ خود سوگند شکستن صورت در کھ میداشتم اعالم خوردن سوگند ھنگام در من

 .»بشکنم را سوگندم تر آسان میتوانستم

  ۳۵۰۵صحیح بخاری شماره 



 



 

 



 کفاره باید بشکند را خود سوگند و قول مسلمانی ھرگاه کھ دارد اشاره مسئلھ این بھ ۸۹ آیھ مائده سوره
 عایشھ کھ است شده گفتھ اینجا در است، برده کردن آزاد دادن کفاره این ھای راه از یکی و دھد ای
 داشتھ دیگر برده چند او است کرده آزاد را برده ۴۰ عایشھ اگر. است کرده آزاد را خود برده ۴۰

 داشتند برده چند پیغمبر زنان بقیھ است

 تجاوز این اجازه و میكردند تجاوز كنیزھا و اسیر زنان بھ تمام توحش با مسلمانان دیدید كھ ھمانطور
 .بودند كردن دریافت قرآن و محمد از را توحش و

 بخمس وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول تزوج : قال السالم علیھ الصادق محمد بن جعفر هللا عبد أبي عن
 ، والسني فعمرة بھما یدخل لم اللتان فأما ، تسع عن وقبض ، منھن عشرة بثالث ودخل ، امرأة عشرة

 سلمة أم ثم ، زمعة بنت سورة ثم ، خویلد بنت خدیجة فأولھن بھن دخل الالتي عشرة الثالث وأما
 بنت زینب ثم ، عمر بنت حفصة ثم ، بكر أبي بنت عائشة هللا عبد أم ثم ، أمیة أبي بنت ھند واسمھا
 میمونة ثم ، سفیان أبي بنت رملة حبیبة أم ثم ، جحش بنت زینب ثم ، المساكین أم الحارث بن خزیمة

 والتي.  أخطب بن حیي بنت صفیة ثم ، الحارث بنت جویریة ثم ، عمیس بنت زینب ثم ، الحارث بنت
 أزواجھ مع لھما یقسم سریتان لھ وكان ، السلمي حكیم بنت خولة وآلھ علیھ هللا صلى للنبي نفسھا وھبت

 بنت وزینب ، سلمة وأم ، وحفصة ، عائشة:  عنھن قبض الالتي والتسع ، الخندفیة وریحانة ، ماریة: 
 جویریة و ، أخطب بن حیي بنت وصفیة ، سفیان أبي بنت حبیبة وأم ، الحارث بنت میمونة و ، جحش

  . الحارث بنت سلمة أم ثم ، خویلد بنت خدیجة وأفضلھن.  زمعة بنت وسورة ، الحارث بنت

 امام جعفر صادق گفت:

 زمعھ دختر هدسو سپس بود خویلد دختر خدیجھ زن نخستین شد بستر ھم آنان با کھ زن سیزده آن اما و
 حفصھ سپس بکر ابی دختر عایشھ عبدهللا ام سپس امیھ ابی دختر بود ھند نامش کھ سلمھ ام سپس
 حبیبھ ام سپس  جحش دختر زینب سپس المساکین ام حارث بن خزیمھ دختر زینب سپس عمر دختر
 سپس حارث دختر جویریھ سپس عمیس دختر سپس حارث دختر میمونھ سپس سفیان ابی دختر رملھ
 دو پیغمبر و حارص دختر خولھ بنام بخشید پیمبر بھ را خودش کھ زنی و اخطب بن حی دختر صفیھ
 :بود کرده قسمت ھم را آندو خود زنھای با کھ داشت ھم کنیز

 و سلمھ ام و حفصھ و بود عایشھ بودند پیغمبر وفا ال در کھ زنی نھ زن آن و خندفیھ ریحانھ و ماریھ
 و اخطب بن حی دختر صفیھ و سفیان ابی دختر حبیبھ اما و حارث دختر میمونھ و جحش دختر زینب

 سلھ ام پس و بود خویلد دختر خدیجھ برتر زنان ھمھ از و زمعھ دختر سوره و حارث دختر جویریھ
 .حارث دختر

 المشرفة بقم المدرسین لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسةچاپ  ۴۱۹صفحھ  ۲جلدخصال تالیف شیخ صدوق 



 

 



 

 

 

 



 او بھ مصر پادشاه طرف از ای ھدیھ ماریھ قبطی آنھا از یکی کھ است داشتھ کنیز دو پیامبر اسالم
 پنھانی بطور حفصھ خانھ در ماریھ با اسالم پیامبر. بود داده حفصھ بھ را کنیز این او و است بوده

 رسوایی و دردسر این ماجرای میکند، ایجاد او برای زیادی دردسر مسئلھ این و میشود ھمبستر
 .است امده نیز قران از ایاتى در میتوانید را اخالقی

 آزاد و ازدواج پیشنھاد او بھ او قبیلھ عام قتل از بعد محمد کھ است یھودی زنی ریحانھ او دیگر کنیز
 . میماند مسلمان غیر و برده عمر آخر تا و نخریده خود بر را مسلمانی ننگ او اما میدھد شدن

 در صحیح بخاری آمده است:

َثَنا َعلِيُّ ْبُن ُسَوْیِد ْبِن َمْنُجوٍف، َعْن عَ  َثَنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحدَّ اٍر، َحدَّ ُد ْبُن َبشَّ َثِني ُمَحمَّ ِ ْبِن ُبَرْیَدَة، َحدَّ ْبِد هللاَّ
ِبيُّ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َعْنُھ، َقاَل: َبَعَث النَّ ا إِلَى َخالٍِد لَِیْقِبَض الُخُمَس، َوُكْنُت َعْن أَبِیِھ َرِضَي هللاَّ لَْیِھ َوَسلََّم َعلِّیً

بِيِّ َصلَّى هللاُ  ا َقِدْمَنا َعلَى النَّ ا َوَقِد اْغَتَسَل، َفقُْلُت لَِخالٍِد: أَالَ َتَرى إِلَى َھَذا، َفلَمَّ  َعلَْیِھ َوَسلََّم َذَكْرُت أُْبِغُض َعلِّیً
 »الَ ُتْبِغْضُھ َفإِنَّ لَُھ ِفي الُخُمِس أَْكَثَر ِمْن َذلِكَ «َفقُْلُت: َنَعْم، َقاَل: » َرْیَدةُ أَُتْبِغُض َعلِّیًا؟َیا بُ «َذلَِك لَُھ، َفَقاَل: 

 است کرده نقل بریده، بن عبدهللا از منجوف، بن سوید بن علی از عباده، بن روح از بشار، بن محمد
 :کھ

 علی دست از من و) بگیرد را غنایم از پیامبر سھم( خمس تا فرستاد خالد سوی بھ را علی خدا رسول
 کھ بردگانی از یکی با جنسی تماس برقراری از بعد( گرفت غسل علی اینکھ از بعد شدم، ناراحت
 بھ وقتی). را برده با علی خوابیدن( »نمیبینی؟ را این آیا« گفتم، خالد بھ من) بود غنایم از جزوی
 علی از آیا بریده ای« گفت، پیامبر. کردم تعریف پیامبر برای را جریان من رسیدیم، پیامبر

 .»است این از بیش خمس از او سھم زیرا نباش، متنفّر او از« گفت پیامبر ،»آری« گفتم  »متنفّری؟

 ۴۳۵۰صحیح بخاری شماره 



 



 

 



 با قضیھ این کھ وقتی. میشود ھمبستر او با و کرده انتخاب اسرا میان از را دختری علی اینجا در
 غنیمت ھمچون اسرا کھ باشید داشتھ توجھ. میکند تایید را مسئلھ این او میشود گذاشتھ میان در محمد

 یا کنند استفاده سکس برای خود کنیز از میتوانند مسلمانان و مسلمانان اموال از و میرفتند شمار بھ ھا
 .کنند تجاوز آنھا بھ دیگر عبارت بھ

 ابنتھ فاطمة حاضنة وھي علیھ السالم علي خادمة - موسى أم حدثتني:  قال زیاد بن إسماعیل وروى
 قالت... – السالم علیھ

 …گفت بمن فاطمھ دخترش سرپرست و) ع( علی کنیز موسی ام گوید زیاد بن اسماعیل

 مؤسسة ال البیت علیھم السالم الحیاء التراثچاپ  ۱۵و  ۱۴صفحھ  ۱االرشاد تالیف شیخ مفید جلد



 



 



 

 



 .است داشتھ مینامیدند موسی ام یعنی پسرش عنوان با را او کھ کنیزی علی کھ ھویداست اینجا در

 :چاپ پیام مقدس ۲۵۸صفحھ   ۱جلد قمی، عباس شیخ اآلمال منتھی

 کھ ھمانست او و شده بسیار اخبار در ذکرش و است) ع( امیر المومنین خاص قنبرغالم بیستم
 .…فرموده المومنین امیر حضرت



 



 



 ۴۲۰ صفحھ  ۱جلد  قمی، عباس شیخ اآلمال منتھی

 بن امیھ و التیمی مالک بن جوین و التیمی حی بن بکر و االزدی الحلیب بن قاسم و عمرو بن سالم و
 بصری بدر بن حجاج و عمرو بن بشر و بوده شجاعان مشاھیر از کھ بشر بن عبدهللا و الطائی سعد

 نمری بنعمرو قعنب رفیقش و رسید) ع( امام حسین بخدمت بصره از عمرو بن مسعود کتاب حامل
 و حسین امام غالمان از نفر ده و اجمعین علیھم هللا رضوان عائذی عبدهللا بن مجمع عائذبن و بصری

 غالم دو امام علی و غالم ده حسین امام کھ است شده اشاره اینجا در .المومنین امیر غالمان از نفر دو
 پدرش و عمرو بن اسلم است آمده بردگان این نام ادامھ در اند، شده کشتھ ماجرا این در کھ اند داشتھ
 امام حضرت کنیز مادرش کھ دئلی عبدهللا بن قارب دیگر و) ع( حسین امام کاتب خودش و بود ترکی
 و آمد بکربال) ع( امام حسن فرزندان با) ع( امام حسن  غالم سھم بن منحجح دیگر و بوده) ع( حسین
 .شد شھید



 



 



 است داشتھ غالمی نیز حسن امام و است داشتھ کنیزی حسین امام کھ است شده مشخص اینجا در

 

 داده آواز را کنیز و داد، فرج ترا خدایتعالی بدرستیکھ فرمود) زین العابدین( حضرت آن پس….
 .…بیار کردی مھیا من نمودن افطار بجھت آنچھ فرمود

 چاپ پیام مقدس .قم ۳۶صفحھ  ۲منتھی اآلمال تالیف شیخ عباس قمی جلد

 

 



 



 



 .است داشتھ کنیزی نیز العابدین زین امام کھ میشود مشخص اینجا در

 

 …صادق امام حضرت کنیز سالمھ از شده روایت 

 چاپ پیام مقدس.قم ۹۸صفحھ  ۲قمی جلد عباس شیختالیف  اآلمال منتھی



 



 



 .است داشتھ سالمھ نام بھ کنیزی امام صادق کھ است شده مشخص جا این در

 

 جعفر امام حضرت بخدمت اسدی عکاشھ ابن کھ اند روایتکرده دیگران و راوندی قطب و کلینی شیخ
 برای انگوری و نمود اکرام و اعزاز را او حضرت و بود ایستاده حضرت آن خدمت در) ع( صادق

 بحد نمینمائی تزویج را جعفر چرا هللا رسول یابن کھ کرد عرض عکاشھ ابن سخن اثنای در طلبید، او
 برده اینزودی در کھ فرمود حضرت بود گذاشتھ حضرت نزد زری ھمیان و است رسیده تزویج

 کنیزی او برای از زر باین و آمد خواھد فرود میمون خانھ در و آمد خواھد بربر اھل از فروشی
 را شما میخواھید کھ فرمود رفتم حضرت آن بخدمت دیگر روز چند از بعد گفت راوی خرید خواھم

 بروید است آمده اکنون خرید، خواھم کنیز او از جعفر برای گفتم من کھ فروشی برده آن از دھم خبر
 را ھمھ داشتم کھ کنیزانی گفت رفتیم فروش برده آن بنزد چون بخرید، کنیزی او از ھمیان باین و

 تا را ایشان آور بیرون گفتم است بھتر دیگری از یکی کنیز دو مگر من نزد است نمانده و ام فروختھ
 .ببینیم

 چاپ پیام مقدس.قم ۲۲۰و  ۲۱۹صفحھ  ۲منتھی اآلمال تالیف شیخ عباس قمی جلد



 



 



 



 .است کرده خریداری را ای برده صادق امام کھ میشود آشکار اینجا در

 خشک عرقشان کھ آن از پیش بده را جماعت این مزد کھ فرمود خود غالم بمعیت حضرت….
 .…شود

 چاپ پیام مقدس.قم ۱۵۶صفحھ  ۲منتھی اآلمال تالیف شیخ عباس قمی جلد



 



 



 .است داشتھ بمعیت نام با ای برده صادق امام کھ میشود مشخص اینجا از

 شدم) ع( امام باقر حضرت سرای بدر روزی گفت کھ کرده روایت کنانی ابوالصباح از راوندی قطب
 دست پس آمد سرای در بر داشت ای برجستھ پستان کھ حضرت آن خدمتکار کنیز کوبیدم را در و

 .…میباشم سرای در بر من کھ بگو خود بآقای گفتم و زدم او پستان بر را خود

 چاپ پیام مقدس.قم ۱۲۴صفحھ  ۲منتھی اآلمال جلد 



 



 



 .است داشتھ کنیزی نیز باقر امام کھ میشود مشخص اینجا در

 

 علیھ إخوانھ فال یخرجون من عنده وقالت سلمى موالة أبي جعفر : كان یدخل

 خارج محضرش از و آمدند مي او نزد حضرت آن برادران: کند مي نقل) ع( باقر امام کنیز سلمي
 …شدند نمي

 چاپ موسسھ الوفاء ۲۹۰صفحھ  ۴۶بحاراالنوار جلد 



 



 

 



 .است داشتھ سلمی نام با کنیزی باقر امام میشود مشخص اینجا در

 

 ۸۳۴ برگ دوم پوشینھ قمی، عباس شیخ اآلمال منتھی

 

 .…است کرده نقل) ع( جعفر بن موسی حضرت دختر رقییھ کنیز ھاشمیھ چنانچھ….

 

 .است داشتھ کنیزی نیز رضا امام دختر رقیھ کھ است شده اشاره این بھ اینجا در

 

 پرسید من از) ع( امام موسی حضرت روزی گفت کھ است روایتکرده ھشام از معتبر بسند ایضا و
 آمده بلکھ کھ فرمود حضرت نھ، گفتم باشد آمده مغرب خروشان برده از کسی کھ خبرداری آیا کھ

 بمحل چون شدم سوار آنحضرت خدمت در من و شد سوار حضرت پس او بنزد برویم تا بیا است
 است آورده بسیار غالمان و کنیزان و است آمده مغرب تجار از مردی کھ دیدیم رسیدیم معھود

 حضرت را ھریک و آورد بیرون کنیز نھ او کن عرضھ ما بر را خود کنیزان کھ فرمود حضرت
 و داری کھ فرمود حضرت ندارم کنیزی دیگر گفت بیاورد دیگر کھ فرمود پس نمیخواھم کھ میفرمود

 … گفت بیاوری کھ باید

 چاپ پیام مقدس.قم ۳۰۵صفحھ  ۲منتھی اآلمال جلد 



 



 



 .است داشتھ نقش ھا برده فروش و خرید در نیز کاظم موسی امام کھ میشود مشخص نیز اینجا در

 بعد کھ بیاور من نزد مرا غالم کھ کرد سوال لعین آن از حضرت پس روایات از بعضی موافق و….
 .…گردد من احوال متکفل من فوت از

 چاپ پیام مقدس.قم ۲۶۱صفحھ ۲منتھی اآلمال جلد



 



 



 .است داشتھ ای برده کاظم موسی امام کھ میشود مشخص اینجا در

 کرد حدیث گفت کھ صولی یحی بن محمد از بیھقی ابوعلی حاکم از روایتکرده عیون در صدوق شیخ
 در بودم او خانھ من و خریدند کوفھ از کنیز چند با مرا کھ گفت بود غدر او نام و پدرم و مادر مرا

 طیب و شرب و اکل راه از بودیم بھشتی در او خانھ در گویا و آوردند مأمون نزد را ما پس کوفھ
 ما بر زنی و نیافتم را آنھا آمدم او بخانھ چون و بخشید) ع( رضا امام بھ او مرا پس بسیار ورز

 .بود تر سخت ما بر ھمھ از این و وامیداشت بنماز و میکرد بیدار شب در را ما کھ بود نگھبان

 چاپ پیام مقدس.قم ۳۰۸صفحھ ۲منتھی اآلمال جلد



 



 



 .است داشتھ برده امام رضا کھ است شده گزارش اینجا در

 آنست بر من اسم کھ دینارھا این از محمد ابو کھ خود بغالم فرمود شدم وارد آنحضرت بر چون….
 .…گرفتم من و آورد غالم آنھا از عدد سی بیاور

 چاپ پیام مقدس.قم ۳۲۶صفحھ ۲منتھی اآلمال جلد



 



 



 .است داشتھ غالمی رضا امام کھ است شده اشاره اینجا در

 بود حضرت آن غالم موفق دوش بر) ع( تقی محمد اما میکرد وداع طواف) ع( رضا امام چون و….
 .…میفرمود طواف را او و

 چاپ پیام مقدس.قم ۳۳۵صفحھ  ۲منتھی اآلمال جلد 



 



 



 است بوده رضا امام برده نیست مشخص کھ است شده اشاره موفق نام با ای برده بھ نیز اینجا در

 

 اسالم پیامبر دھیم نشان کھ بود این داری برده کامل الغای برای تالش از بیش نوشتار این در ما بحث
 اینکھ دلیل بھ او. ندارد را گرفتن قرار تبعیت مورد و بودن رفتاری الگوی و پیشوا و پیامبر شایستگی

 بنابر آنکھ حال باشد، خوبی اخالقی نمونھ تاریخ زمانھای تمامی برای باید دارد پیامبری ادعای
 محکوم را اسالم پیامبر باید است محکوم داری برده اگر. نیست چنین ھرگز او ما امروز اخالقیات

 کرد تایید را داری برده باید و نیست محکوم نیز داری برده نیست، محکوم اسالم پیامبر اگر و کرد

 اخالقی زمانی فرا ای بگونھ باید پیامبر این رفتار کھ است معنی این بھ خاتمیت و پیامبری ادعای
 نظر در خودشان شرایط در را آنھا رفتار باید کھ انسانھا سایر تمام خالف بر این بنابر کند جلوه

 برای بودن اخالقی الگوی دائیھ کھ کسی ھر و پیامبران مورد در کرد، قضاوت آنھا مورد در و داشت
 اگر و کرد قضاوت روز ھای معیار بھ توجھ با باید است داشتھ را زمانھا تمامی در بشریت تمامی
 .کرد رد را ادعایش این و را شخص آن صالحیت باید بود منفی قضاوت این نتیجھ

 ھرگز او پس نیست، مناسب و اخالقی ما برای امروز او داری برده و اسالم پیامبر رفتار اگر
 خطا این دچار ھرگز انسانگرا و خردگرا انسان یک و باشد ما برای خوب مطلقاً  الگویی نمیتواند
 .کند دنبال را خود از تری اخالق بد اخالقی الگوی کھ نمیشود

 میتوان جرأت بھ. نیست تاسیسی اسالم در کھ نیست ای مسئلھ تنھا داری برده مسئلھ گذشتھ این از
 وجود او جامعھ در محمد خود زمان در اسالمی عبادات حتی و رسوم و قوانین تمامی تقریباً  گفت

 و ریزی خون و کشتار و جھاد مگر است، کرده ایجاد را جدیدی چیز ھیچ سختی بھ اسالم و اند داشتھ
 ھنجارھای و قوانین این تنھا او. . پسرخواندگی الغای و جنگ در درختان بریدن و حرام ماه در جنگ
 .است داده ارائھ را آنھا اسالم عنوان با و است آموختھ را خود زمان

 انرا ایات اینكھ یا و میدانند گذشتھ زمانھاي براي را دارى برده كھ متعصب دوستان از دستھ ان براى
 شیعھ حاضر حال مراجع نفوذترین با و بزرگترین از یكي نظر اینجا در كھ كنم عرض میدانند منسوخ

 . مینویسم اسالم در داري برده مورد در را

 : میگوید یزدی مصباح محمدتقی

 .میکنیم دفاع آن از ما و است شده پذیرفتھ اسالم در فیالجملھ بردگی مسالھ 

 . ۳۴۲ و ۳۴۱.  ۱۳۸۷ ،کویر تھران:  تھران.  اول چاپ كدیور محسن نوشتھ »  معاصر اسالم در بردهداری مسالھ« 

 و این نقل قول در وبسایت رسمی دکتر محسن کدیور نیز موجود است رجوع کنید بھ این لینک:

http://kadivar.com/?p=1033 
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 میشود؟ برده شخصی چگونھ

 

 سایر. شود تبدیل برده بھ آزاد از است ممکن مختلف طریق ۷ از شخص یک مرتبھ تشیع مذھب در
 . قرارند این از طریق ۷ این. ھستند تشیع بھ شبیھ بسیار حیث این از نیز اسالمی مذاھب

 

 جنگ در اسارت:  اول دلیل

 و برده شرعاً  شوند، مي اسیر مسلمین دست بھ مسلمانان غیر با مسلمانان جنگ در كھ كساني تمام
 از یكي مشمول آیند درمي مسلمانان اسارت بھ جنگ پایان از پس كھ مرداني. شوند مي محسوب مملوك

 مسلمان اسراي با مبادلھ قبال در یا فدیھ دریافت عوض در آزادي بالعوض، آزادي: شوند مي حكم سھ
 یا استرقاق اختیار صورت در و گیرد مي تصمیم باره این در اسالمي حاكم). گرفتن برده(استرقاق* و

 .شود مي محسوب غنیمت مصادیق از مورد مالي، عوض دریافت

 آنان بر مسلمان فاتحان استیالي مجرد بھ بوده جنگي غنیمت شده، فتح سرزمین كودكان و زنان
 و الملوك قطایع ابتدا) افراد و اشیاء از اعم( منقول غنایم كلیة از. آیند مي حساب بھ برده و مملوك

 بھ فيء عنوان بھ كرده جدا بداند صالح اش مطلقھ والیت مقتضاي بھ امر ولي را آنچھ و اموال صفایاي
 در حاضر سربازان یعني مجاھدان بین مانده باقي آنھا، خمس برداشتن از پس گیرد، مي تعلق امام

 كنیزان و غالمان جملھ از غنایم از سھمي مالك سرباز، ھر كھ نحوي بھ. شود مي تقسیم جنگ
 . شود مي

 كھ مادامي كتاب اھل و حربي كافر از اعم است اسیر اصلي كفر مورد این در بردگان اصلي شرط
 اسیر اگر اما. شود نمي مملوك طریق این از مسلمان بنابراین. نباشند ذمھ بھ وفادار یا مستأمن معاھد،

 برده كماكان و شود نمي بندگی رفع و بردگي الغاي باعث دین تغییر این شد، مسلمان اسارت از پس
 .ماند مي باقي

 

 و کتاب منھاج الصالحین تالیف سید الخوئی تالیف شیخ محمد حسین نجفی  الكالم جواھرنقل از کتاب 

 

 دارالحرب ساكنان كلیھ بلكھ نیست، نظامیان یا جنگ میدان در حاضران بھ منحصر تنھا بردگي حكم
 اند گرفتھ قرار مسلمین استیالي تحت كھ كھنسال و كودك مرد، و زن غیرنظامي، و نظامي از اعم

 .ھستند فوق حكم مشمول

 ‼درایند بردگي بھ باید ھم بزرگساالن و كودكان و زنھا حتي كھ میگوید اینجا در: نكتھ

 جھاد در منحصر و است غیرمسلمین با مسلمانان ھاي جنگ مطلق نتیجة بردگي بھ منجر اسارت 
 ھم ایشان اجازه یا) ع(امام یا) ص(پیامبر حضور بھ مشروط حتي. نیست دفاعي جھاد یا ابتدایي
 .نیست



 میسر ھم) گرفتن اجازه(استیذان و باشد شده انجام جھاد ایشان اجازه بدون اگر حضور زمان در تنھا
 تصرف احتیاط، بر بنا غیبت زمان در حال ھر بھ. بود خواھد امام بھ متعلق حاصلھ غنایم باشد، بوده
 در غنیمت تحصیل و كشورگشایي قصد بھ اگر حتي غیرمسلمین با مسلمین ھاي جنگ كلیة غنایم در

 .است مشروع و مجاز خمس اخراج از پس باشد، گرفتھ

 

 الوثقی تالیف عالمھ طباطبایی یزدی و کتاب تحریر الوسیلھ تالیف خمینینقل از کتاب العروه 

 

 این در. اند شده برده طریق این از بردگان اكثر و است بوده بردگي دالیل مھمترین از یكى جنگ
 :است توجھ قابل ذیل نكات زمینھ

 

 ساكنان تمام و نیست جنگ میدان در حاضران و نظامیان بھ منحصر جنگ طریق از بردگي) : ۱
 بر در است گرفتھ قرار مسلمین) تساط(استیالي تحت كھ را) جنگزده شھر یا مكان(دارالحرب

 .گیرد مي

 

 پنجم  یك از بیش و شوند مي سربازان خصوصي ملك جنگ، طریق از بردگان چھارپنجم حدود) : ۲
 مال(مملوك بردگان اكثر دیگر عبارت بھ. گیرند مي قرار امامت منصب و حاكم شخص اختیار در آنھا

 .حكومت و دولت مملوك نھ شوند مي اشخاص) شدن کسی

 

 آحاد از یك  ھیچ جنگ پایان از پس و شوند مي مملوك امر ولي اختیار با مذكر جنگي اسراي) : ۳
 ).میشوند برده یا و كشتھ یا(ماند نمي باقي اسیر عنوان بھ دشمن

 

 شرعي ضوابط از خارج كھ ھایي جنگ غنایم. نیست مشروع جنگ و جھاد بھ منحصر بردگي) : ٤
 ویژه بھ خمس، پرداخت از پس شده، گرفتھ اسارت بھ كودكان و زنان مردان، جملھ از گرفتھ، انجام

 .ندارد مشروع جنگ و جھاد غنایم با تفاوتي غیبت عصر در

 ھم دفاعى یا شرعى جنگ بدون و باشد گرفتھ در جنگى نیست الزم حتما كھ میگوید اینجا در:  نكتھ
 توحش اوج یعنى این!  گرفت بردگى بھ را انھا و كرد حملھ جایي بھ میشود

 

 )كردن غلبھ(تغلب طریق از) گرفتن برده(استرقاق دوم، دلیل

 



 راه از – آن از خارج یا  لحرب دارا ساكن از اعم –) جنگى سرزمین(دارالحرب از افرادي اگر
 بدون اما نظامیان جانب از یا غیرنظامیان جانب از زور و اسارت غارت، نیرنگ، خیانت، سرقت،
 در شوند، آورده)  اسالم سرزمین(داراالسالم بھ و شوند ربوده جنگ بدون مجموع در و زور اعمال

 در تصرف شده، محسوب رباینده ملك آنان، خمس پرداخت از پس و شوند مي محسوب غنیمت حكم
 صورت غیرمسلمانان توسط افراد این اخذ اگر حتي. است مباح آنھا فروش و خرید و جایز آنھا

 خارج و سرقت و زور طریق از مأخوذ اینكھ بھ علم با حتي كافر ربایندگان از مسلمانان خرید بگیرد،
 . است مجاز درآمده، كافر تملك بھ جنگ از

 

 نقل از کتاب شرایع االسالم و جواھر الکالم و العروه الوثقی و منھاج الصالحین

 

 را او میتوانى بیاورى خودت شھر بھ ترفندى ھر با و نیرنگ و فریب با را كسي و بروى یعنى:  نكتھ
 ‼ بیاورد صفا و صلح بوده قرار دین این عجب!! بكشى بردگى بھ

  در منجملھ است امده متعدد روایات در جنگ غیر طریق از استرقاق جواز

 

 کتاب منھاج الصالحیننقل از 

 

. است بردگي اول در شده ربوده فرد نبودن مسلمان اول، طریق ھمانند طریق این در استرقاق شرط
 خالف خدعھ و سرقت قبیل از ھایي روش گرفتن كار بھ اگرچھ اینكھ طریق این در توجھ قابل نكتة

 لذا مطلقاً، نھ است، احترام قابل اموال محدوده در احكام این حرمت اما است، حرام و ممنوع شرع،
 و است مجاز و صحیح وجھي ھر بھ آن) رھانیدن(استنقاذ است، شرعي احترام فاقد حربي كافر چون

 بھ آنان انتقال بلكھ كند، نمي صدق آن بر …و حرام خیانت حرام، خدعھ حرام، سرقت شرعي لحاظ بھ
 طریق از بردگي كھ است واضح. شود آنان ھدایت و) بصیرت با(استبصار باعث بسا  چھ داراالسالم

 .شود مي كودكان و زنان نصیب بیشتر زور و تغلب

 میدھد را مسلمانان غیر مورد در مسلمانان بھ را ستمكارى و توحش ھر اجازه احكام اینچنین:  نكتھ 

 

 اعضاي فروش بھ حاضر دلیلي ھر بھ حربي كفار اگر اولیاء از خریدن طریق از استرقاق: سوم  دلیل
 خرید، از بعد و است جایز آنان خرید ھستند، خود كودك یا دختر خواھر، زن، قبیل از خود خانواده

 .شوند مي محسوب خریدار كنیز آنان

 در. است جایز وجھي ھر بھ آنان استنقاذ و ھستند مسلمانان)  بھ متعلق(فيء حربي كفار كھ چرا
 چنین كھ است واضح زیرا ،)فروش(بیع از نھ شده حاصل كافر بر مسلمان استیالي از مالكیت حقیقت
 كفار از گمراھان كھ افرادي) فروختن(ابتیاع اخبار و اجماع اساس بر گونھ  ھمین بھ. است فاسد بیعي



 مملوكان اگرچھ. شود مي مترتب آن بر صحیح ابتیاع آثار و است جایز گیرند مي اسارت بھ حربي
 غیبت زمان در اما است، خمس حق آنھا در حداقل یا دارند تعلق) ع(امام بھ یا سوم و دوم طریق

 .اند داده را كنیزان در تصرف رخصت خود شیعیان بھ استثنائاً ) ع(ائمھ

 

 جواھر الکالمنقل از کتاب 

  

 فرزندان بھ والدین طریق از) بندگى(رقیت سرایت: چھارم  دلیل

 مملوكیت زمان در كھ آنان فرزندان تمام باشند، شده مملوك معتبر طرق از یكي بھ مادر و پدر اگر
 .بود خواھند برده و مملوك شوند، مي متولد

 در والدین آوردن اسالم. كند مي سرایت فرزندانشان بھ والدین طریق از بردگي و رقیت بنابراین  
 و ھستند ملك) شده افزوده(نماء بردگان فرزندان. نیست فرزندان بھ رقیت سرایت از مانع رقیت زمان

 . گیرند مي تعلق برده مالك بھ

 

 جواھر الکالم و کتاب منھاج الصالحیننقل از کتاب 

 

 ھمھ كھ نیست چنین بنابراین. بود خواھد حر نیز او فرزند باشد،) ازاد(حر والدین از یكي اگر البتھ 
 ).مادرزاد برده( شوند مي متولد برده مادر از برخي بلكھ شوند، مي متولد آزاد ھا انسان

 

 برده و ھستند امالك جزو بیاید بدنیا برده مادر و پدر یك از كھ كسى  باالتر ازین ظلم و توحش:  نكتھ
 میشوند محسوب زاده

 

 )اعتراف(اقرار طریق از رقیت: پنجم دلیل

 

 بھ مشھور كھ شرطي بھ. شود مي پذیرفتھ او از كرد، اقرار بردگي بھ مختاري بالغ عاقل فرد اگر
 . نباشد معلوم شرعاً  نیز او نسب نبوده حریت

 

 و کتاب منھاج الصالحین الکالم نقل از کتاب جواھر



 حتي. نیست دیگر سوي از زن و مرد و سو یك از غیرمسلمان و مسلمان بین تفاوتي مورد این در
 .آن غیر یا است فقر بردگي و رقیت بھ اقرار از فرد انگیزة نیست مھم

 

 را خود فقر روي از كسى باید چرا دارد وجود دوستى ھمنوع و انسانیت دین این در واقعا اگر:  نكتھ
 ⁉بدھد بردگي بھ

 ⁉ شد پیدایشان كجا از فقرا این پس بوده زدایي فقر براي زكات و خمس اینكھ نھ مگر

 

 )كفر سرزمین(دارالكفر) یافتن(لقیط رقیت:  ششم سبب

 

 او استرقاق نباشد، ممكن ذمي یا مسلمان از تولدش كھ شد یافت سرپرستي بي كودك دارالكفر در اگر
  است جایز

 

 نقل از کتاب منھاج الصالحین

 

 كفایي واجب امري چنین است، وي سرپرستي گرفتن عھده بھ بر متوقف كودكي چنین حفظ اگر البتھ
 .بود خواھد

 و انسانھا كشیدن زنجیر بھ  مسلما نان بھ صفتى حیوان خوى و توحش اجازه دادن با اسالم كھ میبینید
 را برده كھ میشود افشا اینجا روحانیون دروغ ھم باز و میدھد طریقى ھر از را انھا گرفتن بردگى بھ

 .میدانند جنگى اسیران فقط و جنگ زمان مختص فقط

 

 :بینم نمی اضافھ شرح بھ نیازی کھ ھستند بشریت ننگ مایھ و آور شرم قدری بھ اسالمی احادیث این

 

:  قال جاریتھ فرج ألخیھ یحل الرجل:  السالم علیھ هللا عبد ألبي قلت:  قال الملك عبد بن ضریس عن
 الجاریة مولى على اشترط یكون أن إال الجاریة لمولى ھو:  قال منھ بولد جاءت فان:  قلت ، حالل لھ

 . حر فھو بولد جاءت ان لھ أحلھا حین

  

 حالل برادرش برای را کنیزکش واژن مردی :گفتم) است امام صادق منظور اینجا در( عبدهللا ابی بھ
 )چیست؟ حکمش( کند می



 )چیست حکمش( آمد بوجود فرزندی او از اگر: گفتم است، حالل او برای: گفت 

 حالل او بر کھ ھنگامی کنیزش صاحب با اینکھ مگر است کنیزک صاحب بھ متعلق فرزند آن: گفت 
 .باشد آزاد آمد پدید فرزندی اگر کھ کند شرط شد کرده
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 :دھد قرار دیگران دید معرض در فروش برای را کنیزش واژن تواند می کنیز صاحب حتی

 

 الفرج عاریة عن السالم علیھ هللا عبد أبا سألت:  قال الطعار الحسن عن

 . علیھ یشترط أن إال الجاریة لصاحب:  فقال ولد منھ كان فإن:  قلت بھ بأس ال:  قال

 اگر: گفتم ندارد، ایرادی: گفت شد؛ پرسیده) فروش برای( واژن کردن لخت مورد در ابا عبدهللا از   
 .باشند گذاشتھ شرط قبال اینکھ مگر است کنیز صاحب بھ متعلق: گفت شد؟ فرزند صاحب او از
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 و ببوسی را او توانی می تنھا تو کھ بگوید مثال بفروشد، را بدنش از خاصی بخشھای تواند می حتی  
 :است فروختھ را بدنش کل کھ معناست بدان فروخت را واژنش اگر

 

 دیگر چیز او برای کرد، حالل دیگری بر را کنیزش بر بوسھ تنھا مردی اگر: گفت) ع( عبدهللا ابا   
 نیست حالل) واژن( دیگرش چیز  او برای کرد حالل را واژنش از غیر چیز ھمھ اگر و نیست حالل

 .شود می حالل چیز ھمھ کرد حالل را واژن اگر و

 

  طوسی شیخ االحکام تالیف  نقل از کتاب تھذیب

 

 أنك عنك روى قد أصحابنا بعض إن فداك جعلت) :  ع(  هللا عبد ألبي قلت:  قال یسار بن الفضیل عن
 رجل في تقول فما:  لھ قلت ، فضیل یا نعم:  فقال ؟ حالل لھ فھي جاریتھ ألخیھ الرجل أحل إذا:  قلت
 أحل ما إال لھ لیس ، ال:  قال ؟ یفتضھا أن ألھ فرجھا دون ما ألخیھ أحل بكر وھي نفیسة لھ جاریة عنده

فغلبتھ  الفرج دون ما لھ أحل إن أرأیت:  قلت ، ذلك سوى ما لھ یحل لم منھا قبلة لھ أحل ولو منھا لھ
خائنا  یكون ولكن ال:  قال ؟ زانیا أیكون فعل فإن:  قلت:  ذلك لھ ینبغي ال : قال ؟ فافتضھا الشھوة
 بن الحسن قال ، قیمتھا عشر فنصف بكرا تكن لم وإن بكرا كانت إن قیمتھا عشر لصاحبھا ویغرم

 عندي تكون النفیسة الجاریة:  قال رفاعة أن إال مثلھ)  ع(  هللا عبد أبي عن ، رفاعة وحدثني : محبوب
. 

 مردی اگر کھ گوید می صادق امام قول از رابطھ ھمین در كافى اصول كتاب نویسنده کلینی شیخ
 کنیز مردی اگر اگھ شد پرسیده امام از و شود می حالل او بر کرد حالل برادرش برای را کنیزکش
 حکمش( نماید حالل واژنش از غیر را او چیز ھمھ برادرش برای و باشد داشتھ بکری گرانبھای
 )چیست؟

 بوسیدن او برای تنھا اگر و باشد کرده حالل شرط طبق کھ انچھ مگر نیست حالل  او برای کھ گفت
 غیر کنیزک چیز ھمھ مردی بر اگر گفتم: گوید می حدیث راوی ، است حالل بوسھ تنھا نماید حالل را
 چیست حکمش کند، داخلش خواست و نمود غلبھ شھوت او بر و شد حالل واژنش از

 باید کھ است خائن ولی نھ، گفت است؟ زناکار کرد اگر و گقتم. دھد انجام را کار این نباید: گفت امام
 . را آن بیستم یک نباشد بکر اگر و نماید پرداخت را قیمتش دھم یک

 :  منبع
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 انھا كھ كسانى كنید، نگاه اند امده شیعیان حدیث كتب معتبرترین در كھ باال احادیث در دقت با خوب
 نگاه كنیزھا و ھا برده بھ فاسدى ذھن و سخافت چھ با میدانند، الھى علم داراي و معصومائمھ  را

 ‼میكردند صادر حكم و میكردند

 كنیم باور را ظالم و افتاده عقب و متحجر اقایان این مورد در را ھا اخوند خزعبالت باید كى تا

 برده بالعكس و نداشتھ دارى برده با مخالفتى ھیچ اسالم كھ كردیم اثبات برده دارى بحث در اینجا تا
 .است كرده نیز تأیید و امضاء را دارى

 بوده متعدد ھاى برده داراى زنانش و خود محمد كھ كردیم اثبات قرآن متعدد ایات با توجھ با ھمچنین
 .است

 حتى و اند داشتھ برده ائمھ شیعھ تمامى كھ كردیم اثبات شیعھ كتب معتبرترین بھ استناد با ھم باز
 .اند داده انجام ھا برده مورد در را اعمال شنیعترین

 برده مورد در اسالم كھ احكامى و ھا برده حقوق و حق شیعى عمدتا و اسالمى معتبر كتب بھ استناد با
 .مینویسیم شما براى را كرده تصویب ھا

 اسالم در دارى برده مورد در ھا بحث و مقاالت این اعضاء دوستان از زیادى عده پیشنھاد اساس بر
 قرار كانال در شما استفاده براى و میكنیم تھیھ دوستان شما براى اف دى پى فایل یك صورت بھ را

 .میدھیم

 

  ارباب و برده حقوق

 

 عھده(موالي ذمة بر برده مسكن و لباس غذا، مخارج بنابراین. اوست مالك عھدة بھ برده نفقة) ۱ 
 شرعاً  ھزینھ كسري تأمین ندھد، را او مخارج كفاف برده كار و كسب كھ صورتي در. اوست) مالك

 است مولي عھدة بھ

 

 نقل از کتاب منھاج الصالحین

 

 كنیز و غالم دیگر عبارت بھ. كند وادار شرع خالف امور بھ را خود برده ندارد حق) مالك(مولي) ۲
 في لمخلوق طاعھ ال« نبوي مشھور روایت. نیستند مولي از اطاعت بھ مجاز شرع حیطة از خارج

 مستند »نیست اطاعت قابل خالق معصیت در مخلوق) «۱۶۵ حكمت البالغھ، نھج( »الخالق معصیھ
 .است برده حق این

 



 موارد جمیع در شرعي ضوابط رعایت لذا. است مولي از برده اطاعت قلمرو شرعي مباحات حوزة
 است آمده) ۳۳ آیھ نور سوره( قرآن در البتھ. است برده حقوق از

 ھر مکنید وادار زنا بھ دنیوی ثروت خاطر بھ باشند پرھیزگار کھ خواھند اگر را خود کنیزان«… 
 و آمرزنده اند گشتھ وادار کار بدان اکراه بھ کھ کنیزان آن برای خدا ، وادارد زنا بھ را آنان کھ کس

 »است مھربان

 باشد زنا بھ مایل خود کنیز اگر کھ است آن منطقی نتیجھ است شرطی قرآن جملھ کھ آنجا از این بنابر
 .بیاندازد راه شرعی محبت داللی یعنی دارد، وا زنا بھ دنیوی ثروت برای را او میتواند ارباب

 خداست كالم قرآن این گفت باید ھم باز ⁉میگویید چھ اینكار بھ عام اصطالح در شما:  نكتھ

 

 با مشابھ و مساوي حقوق از برده نشده، وضع بردگان براي خاصي حكم شرعاً  كھ مواردي در) ۳
 محتاج برده درباره متفاوت و اختصاصي حكم بنابراین. است برخوردار احرار یعني آدمیان دیگر
 .برعكس نھ است شرعي اثبات

 

 كند جدا وي از استغناء از قبل كنیزش مادر از را كودك ندارد حق مولي) ٤

 

  األم عن االستغناء قبل والولد األم بین التفرقة عدم األحوط) :  ۳۰۶ مسألة( 

  ۳۰۶ مسألھ الصالحین منھاج



 



 .نیست مجاز صغیر برده فروش تمییز، سن از قبل و شیرخوارگي زمان در بنابراین

 

 موظف كافر مالك آورد، اسالم مسلمان، غیر برده اگر. شود نمي مسلمان برده مالك ابتدائاً  كافر) ٥
 .كند دریافت را قیمتش و بفروشد مسلمان بھ را او است

 . ثمنھ وأعطي مسلم على بیع الكافر عبد أسلم ولو ابتداء المسلم یملك ال الكافر) :  ۲۸۸ مسألة( 

 

 ۲۸۸ مسألھ الصالحین منھاج 

 

 و لطف و مدارا و رفق با آنان با شمرده، خداوند ودایع را خود بردگان مولي كھ است شایستھ) ٦
 از و بپرھیزد جور و ظلم از كند، رعایت را عدالت و انصاف ایشان بھ نسبت. كند رفتار مساوات

 نكند فروگذار عفو و محبت

 اید مي میان بھ حرفى اسالم در دارى برده مورد در اخوندھا و مسلمان روحانیون با بحث در وقتى
 حقوق و كرد كنترل انرا بشود كھ داد سوق سوئي بھ انسانى احكام با را دارى برده اسالم میگویند انھا

 .نشود ضایع بردگادن

 انجام بینوا انسانھائ این حق در عزیز اسالم این كھ ظلمى دادن نشان و دروغ این افشاى براي خوب
 شما براى و كرده استخراج انھا كتب معتبرترین از را اسالمى دارى برده احكام مھمترین اند، داده

 . ایم اورده

 اسالم در برادرى و برابرى مورد در مسلمان جماعت دروغ بھ بعد بخوانید را احكام این دقت با لطفا
 .كنید فكر

 

 بردگان احكام ترین مھم

 

 ھرگونھ است مجاز شرعاً  مالك و ھستند خود) صاحب یا مالك(موالي ملك كنیز و غالم برده، -)۱
. نیست شرط مملوك رضایت موال تصرفات از یك  ھیچ در. كند تصرف خود ملك در داند مي صالح

 تعیین مولي آنچھ است موظف برده. كند تأمین را مولي رضایت است موظف مباحات حوزة در برده
 شود، ساكن داده اسكانش مولي كھ آنجا در بپوشد، كرده مشخص مولي آنچھ بیاشامد، و بخورد كرده

 .كند رفتار و بگوید سخن خواھد مي او كھ آنگونھ و بپیراید یا بیاراید را خود طلبد مي موال كھ آنگونھ

 .نیست این جز) ۷۵ نحل سوره( »شيء علي یقدر ال مملوكاً  عبداً « شریفة آیة اطالق

 



 برسد، برده بھ مالي طرق از طریقي ھر بھ اگر. است مالكیت حق فاقد مولي اجازه بدون برده –) ۲
 این ھمة شود، ھبھ او بھ یا رسیده، او بھ ارث بھ یا داشتھ، ھمراه بھ مالي بردگي آغاز زمان در مثالً 

 .كند تملیك او بھ را چیزي مولي آنكھ مگر گیرد، مي تعلق وي مالك بھ اموال

 

 نقل از کتاب جواھر الکالم و منھاج الصالحین

  

 كسبي و كار است موظف اجباراً  بلكھ بپردازد، خود عالقة مورد كسب و كار بھ ندارد حق برده –) ۳
 .رسد مي او مالك بھ برده كار مزد و كسب درآمد. دھد انجام كرده تعیین برایش مالكش كھ

  

  ندارند ازدواج حق مولي اجازه بدون كنیز و غالم –) ٤

 

 نقل از کتاب منھاج الصالحین

 

 كھ صورتي در البتھ. بود خواھد مولي عھدة بھ نفقھ و مھریھ داد، ازدواج اجازة غالمش بھ مولي اگر
 .كنیز خود بھ نھ گیرد، مي تعلق او مالك بھ كنیز مھریة باشد، دیگري مالك كنیز غالم، ھمسر

 

 فسخ طالق بھ نیاز بدون ازدواجشان عقد شدن، مملوك و رقیت مجرد بھ متأھل زنان و مردان -)٥
 .باشند درآمده واحدي موالي بردگي بھ ولو شود مي

 

 جنسي استمتاع ھرگونھ بنابراین. است وي با ازدواج حكم در مؤنث برده بھ نسبت مرد مالكیت -)٦
 )مقابل طرف رضایت بدون حتي جنسي ارتباط ،�اسالم در زن كرامت.(است جایز كنیزانش از مرد

 

 نقل از کتاب عروه الوثقی و منھاج الصالحین

 

 نیست، الزم مطلقاً  زن رضایت اوالً  جنسي روابط این در

 روابط این باشد، ھم مشرك و كافر كنیز اگر حتي باشد، كتاب اھل از یا مسلمان كنیز نیست الزم ثانیاً 
 .است مجاز



 اما. نیست الرعایھ الزم چھار عددي سقف واحد زمان در دائم نكاح برخالف كنیز از استمتاع در: ثالثاً 
 مؤنث مالك بھ نسبت مذكر بردگان و است ممنوع ازدواج بدون غالمانش با زن جنسي ارتباط ھرگونھ
  شوند مي محسوب نامحرم

 

 عروه الوثقی نقل از کتاب

 

 ،۳۰ و ۲۹ آیات معارج ،۶ و۵ آیات مومنون سوره( است شده تاکید نیز قرآن در مسئلھ این روی
 ).۲۴ آیھ نساء

 

 یا خود غالم زوجیت بھ – وي رضایت بدون حتي – را كنیزش دارد حق اینكھ بر عالوه موال -)۷  
 درآورد) ازاد شخص(حري یا) وي مالك اجازه با( غیر غالم

 

 از کتاب عروه الوثقینقل 

 

 ولو دیگري مرد اختیار در وي رضایت بدون حتي و ازدواج بدون را خود مؤنث مملوك است مجاز
 )را اسالم در زن ارزش ببینید. (دھد قرار غالمانش از یكي

 در اجازه تنھا و نیست الزم مھریھ ذكر و مدت تعیین شود، مي گفتھ »تحلیل« آن بھ كھ عمل این در
 استثنا موال سوي از موردي اینكھ مگر است مجاز جنسي) لذتھا(استمتاعات كلیة تحلیل با. است انتفاع

 .باشد شده

 

  نقل از کتاب جواھر الکالم و عروه الوثقی و منھاج الصالحین

 

 زماني در. است مجاز حر مرد با كنیز ازدواج و حره زن با غالم ازدواج موال دستور یا اجازه با -)۸
 وي از موال جنسي) بردن لذت(استمتاع ھرگونھ است، غیر زوجیت در موال صالحدید بھ كنیز كھ

 .است ممنوع

 

 نقل از کتاب منھاج الصالحین

 



 آن مدت و است واجب موال بر تحلیل و تزویج فروش، زمان در كنیز) كردن دوري(استبراي -)۹  
 .است روز پنج و چھل حداكثر و طھر یك

 

 الصالحیننقل از کتاب منھاج 

 

 آنھا بھ كند مي كفایت یعني �. كند فسخ طالق بدون را خود كنیز و غالم ازدواج دارد حق مولي -)۱۰
 .شوند جدا ھم از كھ كند امر

 

 نقل از کتاب عروه الوثقی 

 

 عده نصف( روز پنج و ماه دو وي وفات عده و) شدن حیض دوبار(طھر دو مزوجھ كنیز طالق عدة
 .است) حره

 

 کتاب منھاج الصالحیننقل از 

 

 .بپوشاند را خود گردن و مو و سر نیست واجب نماز غیر در چھ و نماز در چھ كنیز -)۱۱

 

 نقل از کتاب عروه الوثقی و تحریر الوسیلھ و منھاج الصالحین

 

 .است متفاوت كنیز با حره دختران و زنان حجاب بنابراین

  

 مادرشان و پدر از تمییز و رشد سن بھ رسیدن از پس را خود بردگان فرزندان دارد حق مولي -)۱۲
 .برساند فروش بھ حتي و كرده جدا

 

 قاضي بھ مراجعھ بدون دارد حق – فاسق و عادل عامي، و مجتھد زن، و مرد از اعم – موال -)۱۳
 .كند مجازات را او و كند اجرا را شرعي حدود مطلق خود خالفكار برده مورد در

 



 الکالمنقل از کتاب جواھر 

 

 پرداخت صورت این غیر در نكند، تجاوز حر دیة از كھ شرطي بھ است، آن قیمت برده دیة -)۱۴
 .نیست واجب حر دیة بر) زیادى(زائد

 

 یا حر اگر. است) بردگي(رقیت و حریت حیث از تساوي عضو و نفس قصاص شرایط از یكي -)۱۵
 شوند نمي قصاص برسانند قتل بھ را اي برده عمداً  اي حره

 

 از مطلقاً  شده آزاد برده اما ،)عتق والء( �برد مي ارث شرایطي با اش شده آزاد برده از موال -)۱۶
 .برد نمي ارث موالیش

 

 نقل از کتاب منھاج الصالحین

 

 ⁉دیدید برادرى و برابرى و انسانى كرامت اسم بھ چیزى شما احكام این خواندن با خوب

 . مینویسم برایتان را قرآن ایات بھ استناد با انرا شرایط و برده یك شدن ازاد چگونگى بحث ادامھ در

 

 .اسالم در برده کردن آزاد چگونگى

 و تدریجی بطور اسالم کھ است این میکنند مطرح  اسالم از دفاع برای آخوندھا کھ ادعاھایی از یکی
 .است کرده منسوخ تدریج بھ را داری برده انجامد می برده آزادی بھ کھ قوانینی وضع با

 : اند نوشتھ مسلمان روحانیون

  ولي نگردید  ملغي  صراحت  بھ  داري برده  اصل. پرداخت  داري برده  تعطیل  بھ  تضییقي  روش با  اسالم«
  مختلفي  ھاي بھانھ  بھ  داشت  فراوان تاكید  بردگان  حقوق  رعایت بر  اینكھ  ضمن  پیش  سال ۱۴۰۰در

 را  گناھان از  بسیاري  كرد كفاره  وضع  داري برده  ممنوعیت یا و  بردگان  رھایي  براي را  مقرراتي
  بھ سواد و  حرفھ  آموزش یا  پول  پرداخت  شامل  كھ  فدیھ با را آنھا یا و داد قرار  بردگان  آزادي

  فرسایش  بھ  كھ كرد  وضع  داري برده  براي  فراواني  شروط و قیود  اسالم. كرد مي آزاد بود  مسلمانان
 .كرد  تعطیل را  آن  تدریج بھ و  انجامید  داري برده

 کرد آزاد را برده باید آنھا بواسطھ کھ ھایی »بھانھ« است الزم شود پرداختھ ادعا این بھ اینکھ برای
 غیر قتل. شود آزاد کفاره بعنوان ای برده کھ است شده توصیھ بھانھ سھ بھ قرآن در. شمریم بر را



 سوره( ظھار کفاره ھمچنین و) ۸۹ آیھ مائده سوره( سوگند شکستن ،)۹۲ آیھ نساء سوره( عمدی
 ).۳ آیھ مجادلھ

 بھ است الزم نمیکند برابری ھرگز »گناھان از بسیاری کفاره« با »گناه سھ کفاره« اینکھ از گذشتھ
 .شود اشاره جزئی بصورت موارد این تک تک

 

 عمد، غیر قتل

 ۹۲ آیھ نساء سوره

ْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِریرُ  َخَطًئا ُمْؤِمًنا َقَتلَ  َوَمن َخَطًئا إِالَّ  ُمْؤِمًنا َیْقُتلَ  أَن لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  وَما َسلََّمةٌ  َوِدَیةٌ  مُّ  أَْھلِھِ  إِلَى مُّ
قُواْ  أَن إِالَّ  دَّ ْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِریرُ  ْمْؤِمنٌ  َوُھوَ  لَُّكمْ  َعُدوٍّ  َقْومٍ  ِمن َكانَ  َفإِن َیصَّ  َوَبْیَنُھمْ  َبْیَنُكمْ  َقْومٍ  ِمن َكانَ  َوإِن مُّ

یَثاقٌ  َسلََّمةٌ  َفِدَیةٌ  مِّ ْؤِمَنةً  َرَقَبةٍ  َوَتْحِریرُ  أَْھلِھِ  إِلَى مُّ نَ  َتْوَبةً  ُمَتَتابَِعْینِ  َشْھَرْینِ  َفِصَیامُ  َیِجدْ  لَّمْ  َفَمن مُّ  َوَكانَ  هللاِّ  مِّ
 .اَحِكیمً  َعلِیًما ّهللاُ 

 باید بکشد خطا بھ را، مؤمنی کھ کس ھر و بکشد خطا بھ جز را دیگر مؤمن کھ نرسد را مؤمنی ھیچ
 ببخشند را خونبھا آنکھ مگر ، کند تسلیم اش خانواده بھ را خونبھایش یا کند آزاد را مؤمن ای بنده کھ
 شود پرداخت اش خانواده بھ خونبھا ، اند بستھ پیمان شما با کھ است قومی واز مؤمن ، مقتول اگر و
 خدا و بگیرد روزه پی در پی ماه دو توبھ برای نیابد ای بنده کھ کس ھر و کند آزاد را مؤمنی بنده و

 .است حکیم و دانا

 

 .قرارند این از دریافت میتوان آیھ این از کھ نکاتی

 : یکم

 یعنی ای، برده ھر نھ است کرده وضع را مومنی برده کردن آزاد قانون آیھ این کھ داشت توجھ باید
) مسلمان غیر( مومن غیر برده بھ را آزادی حق کھ میشود دیده اینجا در دیگر بار اسالم و فاشیسم
 .نمیداند

 

 : دوم

 دیگری مسلمان و میشود، مرتکب را عمد غیر قتل کھ کسی یعنی است کرده استفاده »و« از آیھ این
 بھ را خونبھا ھم و کند آزاد برده یک ھم یعنی دھد، انجام را کار ھردو باید میکشد را) انسانی ھر نھ(

 .بدھند اش خانواده

 



 این آیا میشود، آزاد مسلمان برده یک شود کشتھ خطا بھ کھ مسلمانی ھر ازای در آیھ این اساس بر
 ⁉بیانجامد بردگی الغای بھ میتواند مسئلھ

 محمد حیات دوران تمام در باشد کشتھ را دیگری مسلمان خطا بھ مسلمانی کھ آید می پیش چقدر مگر
 بیشماری تعداد عوض در اما یافت، اند کشتھ را یکدیگر کھ مسلمانانی از مورد ۱۰ میتوان سختی بھ
 .اند شده برده و اند بوده آزاد کھ یافت میتوان را افراد از

 

 سوگند، لغو  

 ۸۹ آیھ مائده سوره

 

مُ  ِبَما ُیَؤاِخُذُكم َولَـِكن أَْیَماِنُكمْ  ِفي ِباللَّْغوِ  ّهللاُ  ُیَؤاِخُذُكمُ  الَ   ِمنْ  َمَساِكینَ  َعَشَرةِ  إِْطَعامُ  َفَكفَّاَرُتھُ  األَْیَمانَ  َعقَّدتُّ
امٍ  َثالََثةِ  َفِصَیامُ  َیِجدْ  لَّمْ  َفَمن َرَقَبةٍ  َتْحِریرُ  أَوْ  ِكْسَوُتُھمْ  أَوْ  أَْھلِیُكمْ  ُتْطِعُمونَ  َما أَْوَسطِ   إَِذا أَْیَماِنُكمْ  َرةُ َكفَّا َذلِكَ  أَیَّ
 .َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  آَیاِتھِ  لَُكمْ  ّهللاُ  ُیَبیِّنُ  َكَذلِكَ  أَْیَماَنُكمْ  َواْحَفُظواْ  َحلَْفُتمْ 

 سوگندھایی شکستن ، سبب بھ ولی کرد نخواھد بازخواست لغوتان سوگندھای سبب بھ را شما خداوند
 کھ متوسطی غذای از است مسکین ده اطعام آن کفاره و کند می بازخواست ، خورید می قصد بھ کھ
 روز روز سھ نیابد کھ ھر و ، بنده یک کردن آزاد یا آنھا پوشیدن یا خورانید می خویش خانواده بھ

 برای را خود آیات خدا کنید وفا خود قسمھای بھ خوردید قسم کھ گاه ھر ، است قسم کفاره این داشتن ه
 .باشید سپاسگزار کھ باشد ، کند می بیان اینچنین شما

 

 .قرارند این از دریافت میتوان آیھ این از کھ نکاتی

 

 : یکم

 نیز دیگر امکان سھ بنده یک آزادی کنار در اینجا در و. است شده صحبت بنده یک از نیز اینجا در
 یا و مسکین ۱۰ دادن طعام یعنی است، شده استفاده »یا« از اینجا در قبلی آیھ خالف بر و است آمده
 .داد انجام برده کردن آزاد بجای میتوان را گرفتن روزه روز سھ

 ‼است اسانتر ان كردن ازاد و برده یك خریدن از روزه روز سھ گرفتن مسلما خوب

 

 : دوم



 بر مسلمان یک دیگر بعبارت ندارد، پی در اخروی مکافات آیھ این بھ توجھ با خوردن دروغ سوگند
 تمام مسئلھ و گرفتھ روزه روز سھ خود سوگند شکستن از بعد و بخورد سوگند میتواند آیھ این اساس
 .است

  کھ است آمده پیش شماری انگشت موارد تنھا پیامبر سیره در افتد، نمی اتفاق چندان نیز مسئلھ این
 .باشد شکستھ آنرا بعد و باشد خورده سوگندی شخصی

 برده یک تنھا سوگند شدن شکستھ موارد سوم یک در تنھا ریاضی احتماالت اساس بر گذشتھ این از
 . میشود آزاد

 ھزینھ این کھ است ای برده از تر ارزان خیلی مسکین ۱۰ بھ دادن طعام مسلماً  کھ است درحالی این
 بھ زیادی کمک اساساً  نیز »بھانھ« این واقعیت در این بنابر. است او روز ۳ طعام ھزینھ حداکثر
 .است نکرده داری برده با مبارزه

 

 است،) طالق نوعى(ظھار مسئلھ سوم مسئلھ

 

 ۳ آیھ مجادلھ سوره

ا أَن َقْبلِ  مِّن َرَقَبةٍ  َفَتْحِریرُ  َقالُوا لَِما َیُعوُدونَ  ُثمَّ  نَِّسائِِھمْ  ِمن ُیَظاِھُرونَ  والَِّذینَ  ُ  بِھِ  ُتوَعُظونَ  َذلُِكمْ  َیَتَماسَّ  َوهللاَّ
 .َخبِیرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما

 با آنکھ از پیش ، شوند می پشیمان اند گفتھ آنچھ از آنگاه ، کنند می ظھار را زنانشان کھ آنھایی
 کھ کارھایی بھ خدا و دھند می شما بھ کھ است پندی این کنند آزاد ای بنده باید ، یابند تماس یکدیگر

 .است آگاه کنید می

 

 .قرارند این از دریافت میتوان آیھ این از کھ نکاتی

 

 : یکم

 زن آن نشد یافت ای برده اگر کھ است آمده بعدی آیھ در و است شده صحبت بنده یک از نیز اینجا در
 .دھند طعام را مسکین ۶۰ یا و بگیرند، روزه ماه دو میتوانند مرد و

 طالق را زنش است میخواستھ کھ کسی است، بوده طالق از نوعی اعراب میان در زنان کردن ظھار
 .»ھستي مادرم پشت مانند من بھ نسبت تو – امي كظھر مني انت« است میگفتھ بدھد

 



 و بود داده طالق شیوه این بھ را زنش مدینھ ساکنین از یکی کھ شده سراییده محمد توسط وقتی آیھ این
 با اینکھ برای گفت محمد. شود ھمبستر زنش با ھم باز بدھد اجازه او بھ کھ است میخواستھ محمد از

 المیزان تفسیر بھ بیشتر اطالعات برای کنی، آزاد ای بنده حتماً  باید کنی برقراری جنسی تماس زنت
 .کنید مراجعھ آیھ این پیرامون

 آنجا از و است، شده گزارش شماری انگشت تعداد بھ تنھا محمد حیات زمان در نیز زن کردن ظھار
 خود زن مردی کھ آید نمی پیش زمانھا و کشورھا سایر در اتفاق این است بوده عربی کامال امری کھ
 برای تمایل بلکھ نیست، دادن کفاره مستلزم کردن ظھار تنھا گذشتھ این از. باشد کرده ظھار را

 ھای بھانھ از حتی »بھانھ« این ترتیب این بھ. است کفاره پرداخت مستلزم کھ است مجدد ازدواج
 .است کرده کمک داری برده الغای بھ کمتر نیز پیشین

 مورد سھ این و است، مورد سھ تنھا میکنند یاد آن از آخوندھا کھ »مختلف ھای بھانھ« این نتیجھ در
 الغای بھ گذشتھ سال ۱۴۰۰ در اسالم بھانھ سھ این بھ کند ادعا کسی اگر کھ است نادر و بعید آنقدر
 دروغ میلیونھا از دروغى این و. است نکرده رعایت را انصاف واقعا است کرده کمک داری برده

 .است دارى برده مورد در اخوندھا

 را مضحکی و آمد ناکار ابزار واقعا است بوده داری برده با مبارزه ھا »بھانھ« این از هللا ھدف اگر
 مشخص مورد سھ این در میتواند مسلمان یک اینکھ و است، کرده انتخاب داری برده با مبارزه برای

 .است شده تقبیح داری برده کھ نیست مفھوم این بھ ھرگز کند آزاد را ای برده بعید، و

 برده تقبیح در میرود حساب بھ ارباب اموال از کھ برده کردن آزاد طریق از کردن خرج اینکھ ادعای
 یا و طعام تقبیح معنی بھ ھا مسکین بھ طعام پول پرداخت شود ادعا کھ است این مانند است، داری
 دار برده مذمت در قران در ایھ یك حتى و است نشده تقبیح داری برده قرآن کجای ھیچ در. است پول

 .است نیامده فروش برده و

 اعمال را پرستى نژاد ھم اینجا در قران كھ میبریم پى موارد این دانستن با و مطالب این خواندن با
 غیر ھاى برده نھ و اجراست قابل شده مسلمان ھاى برده درباره فقط فوق مورد سھ تمامي چون كرده

 و. میكند افشا را اسالم توسط داري برده لغو مورد در اخوندھا بزرگ دروغ اینكھ دوم و مسلمان
 .ببرد بین از را شنیع و انساني ضد عمل این داري، برده بتواند كھ نداشتھ توانایي انقدر قران هللاِ  اینكھ

 ⁉ است بوده خدا طرف از محمد و بوده قران سراینده كائنات خالق خداى كھ كرد باور باید ھم باز آیا

 دار برده كھ نشود فراموش

 نیز ایران در و شد برچیده كلي بھ امریكا فقید جمھور رییس لینكن ابراھام توسط بار اولین براى ى
 دارى برده عثماني امپراتوري دوران پایان تا اسالم دنیاى در ولي برچید را شنیع عمل این شاه رضا
 .میكنند تأكید ان بر مسلمان روحانیون ھم ھنوز و میشد اعمال رسمي بطور

 انو با مبارزه و دارى برده لغو مورد در اسالمگراھا و اخوندھا ادعاى رد با را دارى برده بحث
 و قران بھ استناد با كھ را مسلمانان و اخوندھا بزرگ دروغ واین میرسانیم پایان بھ اسالم، توسط

 .میكنیم ختم را كردیم افشا احادیث



 ان رد و داری برده با اسالم تدریجی مبارزه ادعای

 است این میکنند مطرح داری برده مسئلھ پیرامون اسالم از دفاع در آخوندھا کھ دیگری رایج ادعای
  است، کرده مبارزه برده داری با تدریج بھ اسالم کھ

 : اند نوشتھ اسالمگراھا نمونھ بعنوان

 و بود  دیرینھ  ھنجارھاي از  انسان  تجارت  یعني  داري برده نیز  اسالم صدر در  كھ  است  طبیعي«…
  عادي  امري دیگر اشیا و ابزارھا  انواع و شمشیر و  عسل و شیر  معاملھ مانند  كھ  نداشت  قبحي تنھا نھ

  بسان  آن  ناگھاني  كردن  ممنوع و  رفت مي شمار بھ  فروش و خرید  قابل  كاالھاي  ردیف در  برده و بود
 .بود  قبول و  ھضم  غیرقابل ما  زمان در  اتومبیل  فروش و خرید  كردن  حرام

 اعتال را جامعھ بخواھد کھ نوینی آئین ھر……نمود نمي  معقول  آن  براي  كني بنیان  روش  دلیل  ھمین  بھ
  …»شود پذیرفتھ جامعھ در کھ گردد عرضھ ای گونھ بھ باید بخشد

 باشد داشتھ صحت میتواند ادعا این آیا

 بین کھ را غیره و والدین با ازدواج و شراب ھمچون را دیگری چیزھای اسالم پیامبر کھ است چگونھ
 اگر اما است، نیافتاده اتفاقی و است کرده اعالم حرام را است بوده رایج نخستین مسلمانان و اعراب

 میان در شراب فروش و خرید آیا آمد؟ می زمین بھ آسمان میکرد اعالم حرام نیز را داری برده
 است نداشتھ وجود اعراب

 مورد مسلمین و اعراب میان در میکرد، منع را داری برده اسالم اگر اینکھ دانستن گذشتھ، این از
 بدانیم، آنرا نتیجھ ما تا است نیافتاده اتفاقی چنین زیرا است، غیب علم نیازمند نمیشد واقع قبول

 است؟ آورده کجا از را غیب علم این  آخوندھا

 نباید باشد ھضم قابل داری برده الغای اینکھ برای انگار کھ اند گفتھ سخن ای بگونھ اسالمگراھا این
 در تنھا را داری برده دیگر عبارت بھ ،»برود شمار بھ فروش و خرید قابل کاالھای رد در« برده

 ‼باشد شده الغا پیش از داری برده کھ کرد الغا میتوان زمانی

 است بوده محال آن الغای است بوده رایج عربستان ساکنین و اعراب میان در داری برده چون و

 جوامع آن در زیرا است، محال ای جامعھ ھر در داری برده الغای واقع در اسالمگرا این نظر بنابر
 الغا آنرا نمیتوان است رایج داری برده کھ آنجا از و است بوده دیرینھ ھای ھنجار از انسانھا تجارت

 ‼ کرد

 است، باطل کامالً  نیز تاریخی لحاظ از بودنش منطقی غیر و بودن متناقض رغم علی ادعا این اما
 اش امپراتوري قلمرو در بزرگ کوروش شود بستھ اسالم پیامبر نطفھ اینکھ از قبل سال ھزار تقریباً 
 رییس(لینکن آبراھام و رضاشاه ھمچون افرادی نیز او از بعد و است کرده الغا را داری برده

 مقاومت از و کردند الغا است بوده رایج کھ زمانی در را، داری برده کامل بطور آمریکا) جمھور
 .اند نترسیده داران برده



 باشد درست ادعا این اگر. است اسالم پیامبر بھ ای حملھ واقع در آخوندھا ادعای این دیگر طرفی از
 را او حرف دار برده و ظالم و قدرتمند ای عده مبادا اینکھ ترس از و مصلحت روی از اسالم پیامبر
 انسان میلیونھا زندگی نابودی باعث او ننگین کار ھمین و است، کرده تایید را داری برده نکنند قبول
 داده اسالمی ظالمانھ قوانین بھ تن و اند شده آنھا برده و اند افتاده مسلمانان دست بھ کھ است شده آزاد
 .اند

 انسان یک کرد، نخواھد و نکرده را است کرده محمد کھ کاری چنین باوجدانی و انسانگرا انسان ھیچ
 از نتواند اگر حداقل یا میکند، دفاع باشد کھ قیمتی ھر بھ حقیقت از و ایستد می ظلم مقابل در جو حق

 نکرده رفتار اینگونھ ھرگز محمد اما نمیکند، امضا و تایید را ستیزی انسان و باطل کند، دفاع حقیقت
 .دیگری شرور و نابکار مدار سیاست ھر مثل درست  است،

 .پیامبر یک از غیر بھ نامید را او میتوان چیز ھر باشد کرده کاری چنین واقعاً  محمد اگر

 اسالم اگر�بکشد طول سال ھزار چند بود قرار داری برده با اسالم تدریجی مبارزه گذشتھ این از
 و نمیشود نائل ھدف این بھ کھ است چگونھ است داشتھ را داری برده با تدریجی مبارزه قصد واقعا
 مسلمانان از برخی میان در ھنوز اما میشود، الغا کفار و ستیزان اسالم دست بھ نھایت در داری برده

 ⁉دارد رواج ھنوز اسالم مھد در و

 دست تنھا اسالم پذیرش از اعراب از بسیاری ھدف دانست، درست را حرف این میتوان جھتی از اما
 خود ھدف است، آمده می دست بھ دیگران غارت راه از کھ است بوده ثروتھایی و ھا برده بھ یافتن

 اسرا کردن غالم و کنیز و آنھا ثروت بھ یافتن دست و دیگران بر سلطھ جز چیزی نیز اسالم پیامبر
 قبول آخوندھا از میتوان میشد، اسالم گسترش موجب نھایت در غارتھا این کھ آنجا از و است نبوده
 اسالم مخالفت بخاطر جامعھ اینکھ دلیل بھ نھ اما میشد، ختم اسالم مرگ بھ داری برده الغای کھ کرد

 ای انگیزه دیگر اینکھ دلیل بھ بلکھ میداد نشان دین این بھ بت نس منفی العمل عکس داری برده با
 .بپیوندند آن بھ ولید بن خالد ھمچون کشتارگرانی و چپاولگران تا نمیماد باقی اسالم بھ گرویدن برای

 بیش شاید اسالم بلکھ است نپرداختھ داری برده با تدریجی مبارزه بھ تنھا نھ اسالم دیدید كھ ھمانطور
 .بخشید تازه حیاتی را انسانی غیر رسم این و ماند وفادار داری برده بھ دیگری باور یا و دین ھر از

 برابري دین اسالم كھ میزنید فریاد خرافاتتان و جھل منابر بر كھ شما: پرسید كذاب اخوندھاي از باید
 این نبوي حدیث یا حكم یا قرآن# ایھ كدامین اساس بر كرده، ملقي را داري برده اسالم و برادریست و

 ⁉میزنید را حرف
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