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برده داری در اسالم
توجھ:تائید محتوی بعھده خواننده است

ً در اسالم محكوم است.  اگر در اسالم چاره ھا و تدبیرھا اندیشیده شده تا نظام بردگي برچیده شود، ولي این بھ آن معنا نیست كھ بردگي مطلقا
در جنگ مشروع مسلمان ھا بر كفار مسلط بشوند و آنھا را اسیر بگیرند، اسیر كافر در دست مسلمانان پیروز، حكم برده را دارد و احكام

بردگي بر او ثابت است.  امروز ھم اگر چنین جنگي اتفاق بیفتد، حكم ھمین است.  اینگونھ نیست كھ بردگي بھ طور كلي برچیده شده باشد و
الزم باشد كھ كتاب عتق شستھ شود.  البتھ بردگي آن روز بر اساس تبعیض نژادي بود.  سیاھان و مردم ضعیف را بھ دام مي انداختند و

مي فروختند.  اما اگر امر دائر شود بین اینكھ دشمن شكست خورده را بكشند یا اسیرش كنند، كدام انساني تر است؟ دشمني كھ اسیر شده اگر او
را آزاد بگذارند باز ھمان فتنھ را بھ پا خواھند كرد (اما) اگر وي را بكشند ادامة حیات و بازگشت بھ رویش بستھ مي شود، ولي اگر برده باشد

ً در داراالسالم تربیت شود و بھ صورت انسان شایستھ اي درآید.  بھ ھر حال مسألة بردگي في الجملھ در اسالم پذیرفتھ شده ممكن است تدریجا
است و ما از آن دفاع مي كنیم.? (مصباح یزدي، 1372

زنان و كودكان سرزمین فتح شده، غنیمت جنگي بوده بھ مجرد استیالي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده برده بھ حساب مي آیند.  از كلیة
غنایم منقول (اعم از اشیاء و افراد) ابتدا قطایع الملوك و صفایاي اموال و آنچھ را ولي امر بھ مقتضاي والیت مطلقھ اش صالح بداند جدا كرده

بھ عنوان فيء بھ امام تعلق مي گیرد، پس از برداشتن خمس آنھا، باقي مانده بین مجاھدان یعني سربازان حاضر در جنگ تقسیم مي شود.  بھ
نحوي كھ ھر سرباز، مالك سھمي از غنایم از جملھ غالمان و كنیزان مي شود.  شرط اصلي بردگان در این مورد كفر اصلي اسیر است اعم از
كافر حربي و اھل كتاب مادامي كھ معاھد، مستأمن یا وفادار بھ ذمھ نباشند.  بنابراین مسلمان از این طریق مملوك نمي شود.  اما اگر اسیر پس
از اسارت مسلمان شد، این تغییر دین باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي شود و كماكان برده باقي مي ماند.  (منھاج الصالحین 1 / 373،

379 و 380؛ جواھر 21 / 128 ?

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

اسارت منجر بھ بردگي نتیجة مطلق جنگ ھاي مسلمانان با غیرمسلمین است و منحصر در جھاد ابتدایي یا جھاد دفاعي نیست.  حتي مشروط بھ
حضور پیامبر(ص) یا امام(ع) یا اذن ایشان ھم نیست.  تنھا در زمان حضور اگر بدون اذن ایشان جھاد انجام شده باشد و استیذان ھم میسر

بوده باشد، غنایم حاصلھ متعلق بھ امام خواھد بود.  بھ ھر حال در زمان غیبت بنا بر احتیاط، تصرف در غنایم كلیة جنگ ھاي مسلمین با
غیرمسلمین حتي اگر بھ قصد كشورگشایي و تحصیل غنیمت در گرفتھ باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است.  (العروه الوثقي 2 / 

367؛ تحریر الوسیلھ 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)(2)

اگر افرادي از دارالحرب ? اعم از ساكن دارالحرب یا خارج از آن ? از راه سرقت، خیانت، نیرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب
غیرنظامیان یا از جانب نظامیان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و بھ داراالسالم آورده شوند، در حكم غنیمت

محسوب مي شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباینده محسوب شده، تصرف در آنھا جایز و خرید و فروش آنھا مباح است.  حتي اگر
اخذ این افراد توسط غیرمسلمانان صورت بگیرد، خرید مسلمانان از ربایندگان كافر حتي با علم بھ اینكھ مأخوذ از طریق زور و سرقت و

خارج از جنگ بھ تملك كافر درآمده، مجاز است.  (شرایع االسالم(3) 2 / 59، جواھر الكالم(4) 24 / 229، العروه الوثقي(5) 2 / 368،
مھناج الصالحین(6) 2 / 66)

استرقاق(خرید وفروش برده) از طریق خریدن از اولیاء
اگر كفار حربي بھ ھر دلیلي حاضر بھ فروش اعضاي خانوادة خود از قبیل زن، خواھر، دختر یا كودك خود ھستند، خرید آنان جایز است و

بعد از خرید، آنان كنیز خریدار محسوب مي شوند.  چرا كھ كفار حربي فيء مسلمانان ھستند و استنقاذ آنان بھ ھر وجھي جایز است.  در حقیقت
مالكیت از استیالي مسلمان بر كافر حاصل شده نھ از بیع، زیرا واضح است كھ چنین بیعي فاسد است.  بھ ھمین گونھ بر اساس اجماع و اخبار
ابتیاع(خریدن) افرادي كھ گمراھان از كفار حربي بھ اسارت مي گیرند جایز است و آثار ابتیاع صحیح بر آن مترتب مي شود.  اگرچھ مملوكان

ً بھ شیعیان خود رخصت طریق دوم و سوم یا بھ امام(ع) تعلق دارند یا حداقل در آنھا حق خمس است، اما در زمان غیبت ائمھ(ع) استثنائا
تصرف در كنیزان را داده اند.  (جواھرالكالم(8) 30 / 287)

سرایت رقیت از طریق والدین بھ فرزندان
اگر پدر و مادر بھ یكي از طرق معتبر مملوك(برده) شده باشند، تمام فرزندان آنان كھ در زمان مملوكیت متولد مي شوند، مملوك و برده

خواھند بود.  بنابراین رقیت و بردگي از طریق والدین بھ فرزندانشان سرایت مي كند.  اسالم آوردن والدین در زمان رقیت مانع از سرایت رقیت
بھ فرزندان نیست.  فرزندان بردگان نماء ملك ھستند و بھ مالك برده تعلق مي گیرند.  (جواھرالكالم 24 / 136، منھاج الصالحین 2 / 66 و

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

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

(جواھر الكالم 24 / 150، منھاج الصالحین 3 / 67 و 313).  در این مورد تفاوتي بین مسلمان و غیرمسلمان از یك سو و مرد و زن از
سوي دیگر نیست.  حتي مھم نیست انگیزة فرد از اقرار بھ رقیت و بردگي فقر است یا غیر آن.

رقیت لقیط دارالكفر
اگر در دارالكفر كودك بي سرپرستي یافت شد كھ تولدش از مسلمان یا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جایز است (منھاج الصالحین 2 / 136)

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

خرید از بازار غیرمسلمین
ً بھ ھر طریقي از طرق    و در بازار غیرمسلمین در معرض فروش گذاشتھ شده باشد، خرید او توسط مسلمان مشروع و اگر فردي مطلقا

جایز است و سئوال از طریق بردگي او الزم نیست، حتي اگر خریدار علم داشتھ باشد كھ فرد از طریق غیرجنگ و با زور یا سرقت یا فروش
از طرف شوھر یا پدر یا برادر بھ ملكیت درآمده، خرید او جایز و تصرف در آن مشروع است.  در مجموع در خرید برده از سوق غیر

المسلمین استفسار و احراز مشروعیت سبب رقیت(بردگي) الزم نیست و با یقین بھ اینكھ سبب از اسباب شرعیھ نبوده بازخرید و تصرف در
ً نتواند بر آزادي خود بینھ اقامھ كند، مشمول جواز فوق مي شود.  با این سبب مملوك مجاز است.  حتي اگر مملوك(برده) مسلمان باشد و شرعا

بردگان تمام جھان بھ ھر طریقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جایز التصرف و مشروع الملكیھ خواھند بود.  این سبب اگرچھ مانند
اسباب شش گانة پیشین احداث رقیت نمي كند، اما جواز انتقال بردگان بھ سوق المسلمین و داراالسالم از آن بھ دست آید كھ در حكم احداث

رقیت شرعي است.

 : اھم احكام بردگان
ً مجاز است ھرگونھ صالح مي داند در ملك خود تصرف كند.  در ھیچ یك از یك - برده، غالم و كنیز ملك موالي خود ھستند و مالك شرعا

تصرفات مولي رضایت مملوك شرط نیست.  برده در حوزة مباحات(احكام حالل) موظف است رضایت مولي را تأمین كند.  برده موظف است
آنچھ مولي تعیین كرده بخورد و بیاشامد، آنچھ مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كھ مولي اسكانش داده ساكن شود، آنگونھ كھ مولي مي طلبد

ً ال یقدر علي شيء? (نحل 75) ً مملوكا خود را بیاراید یا بپیراید و آنگونھ كھ او مي خواھد سخن بگوید و رفتار كند.  اطالق آیة شریفة ?عبدا
جز این نیست.

ً در زمان آغاز بردگي مالي بھ ھمراه دو - برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكیت است.  اگر بھ ھر طریقي از طرق مالي بھ برده برسد، مثال
داشتھ، یا بھ ارث بھ او رسیده، یا بھ او ھبھ شود، ھمة این اموال بھ مالك وي تعلق مي گیرد، مگر آنكھ مولي چیزي را بھ او تملیك كند.

(جواھرالكالم 24 / 186 ?  170، منھاج الصالحین 2 / 69)

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

چھار - غالم و كنیز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند (منھاج 2 / 275).  اگر مولي بھ غالمش اجازة ازدواج داد، مھریھ و نفقھ بھ عھدة
مولي خواھد بود.  البتھ در صورتي كھ ھمسر غالم، كنیز مالك دیگري باشد، مھریة كنیز بھ مالك او تعلق مي گیرد، نھ بھ خود كنیز.

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

شش - مالكیت مرد نسبت بھ بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي است.  بنابراین ھرگونھ استمتاع(بھره برداري) جنسي مرد از كنیزانش جایز
ً الزم نیست كنیز مسلمان یا ً الزم نیست، ثانیا ً رضایت زن مطلقا است.  (منھاج 2 / 275، العروه الوثقي 2 / 803) در این روابط جنسي اوال

ً :  در استمتاع(بھره برداري)   از كنیز برخالف نكاح دائم از اھل كتاب باشد، حتي اگر كنیز كافر و مشرك ھم باشد، این روابط مجاز است.  ثالثا
در زمان واحد سقف عددي چھار الزم الرعایھ نیست.  اما ھرگونھ ارتباط جنسي زن با غالمانش بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذكر

نسبت بھ مالك مؤنث نامحرم محسوب مي شوند.  (العروه الوثقي 2 / 804)

ھفت - مولي عالوه بر اینكھ حق دارد كنیزش را ? حتي بدون رضایت وي ? بھ زوجیت غالم خود یا غالم غیر (با اذن مالك وي) یا حري
درآورد (العروه الوثقي 2 / 841)، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضایت وي در اختیار مرد دیگري ولو یكي
از غالمانش قرار دھد.  در این عمل كھ بھ آن ?تحلیل? گفتھ مي شود، تعیین مدت و ذكر مھریھ الزم نیست و تنھا اذن در انتفاع است.  با تحلیل
كلیة استمتاعات(بھره برداري) جنسي مجاز است مگر اینكھ موردي از سوي مولي استثنا شده باشد.  (جواھر 30 / 307، العروه الوثقي 2 / 

848، منھاج الصالحین(10) 2 / 277)

ھشت - با اذن یا دستور مولي ازدواج غالم با زن حره و ازدواج كنیز با مرد حر مجاز است.  در زماني كھ كنیز بھ صالحدید مولي در
زوجیت غیر است، ھرگونھ استمتاع جنسي مولي از وي ممنوع است.  (منھاج 2 / 277)

نھ - استبراي كنیز در زمان فروش، تزویج و تحلیل بر مولي واجب است و مدت آن یك طھر و حداكثر چھل و پنج روز است.  (منھاج 2 / 
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(67
ده - مولي حق دارد ازدواج غالم و كنیز خود را بدون طالق فسخ كند.  یعني كفایت مي كند بھ آنھا امر كند كھ از ھم جدا شوند.  (العروه الوثقي

2 / 848) عدة طالق كنیز مزوجھ دو طھر و عدة وفات وي دو ماه و پنج روز (نصف عدة حره) است. (منھاج 2 / 298)

یازده - كنیز چھ در نماز و چھ در غیر نماز واجب نیست سر و مو و گردن خود را بپوشاند.  (العروه الوثقي 1 / 551، تحریرالوسیلھ 1 / 
142 منھاج الصالحین 1 / 136) بنابراین حجاب زنان و دختران حره با كنیز متفاوت است.

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

سیزده - مولي ? اعم از مرد و زن، مجتھد و عامي، عادل و فاسق ? حق دارد بدون مراجعھ بھ قاضي در مورد بردة خالفكار خود مطلق
حدود شرعي را اجرا كند و او را مجازات كند.  (جواھر 21 / 387) واضح است كھ مولي مي تواند مملوك خود را تعزیر كند.  (تكملھ منھاج

الصالحین 55)

ً حد بردة زناكار اعم از محصن و محصنھ پنجاه ضربھ چھارده -حد شرعي برده خفیف تر از حد انسان آزاد و في الجملھ نصف آن است.  مثال
شالق است.  (تكملھ منھاج الصالحین 36).

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

ً برده اي را بھ قتل برسانند شانزده - یكي از شرایط قصاص نفس و عضو تساوي از حیث حریت و رقیت است.  اگر حر یا حره اي عمدا
قصاص نمي شوند، اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قیمت بردة مقتول را بھ موالیش مي پردازد، بھ شرطي كھ از دیة حر تجاوز نكند.  اما اگر

ً بھ قتل رسانید، ولي دم بین كشتن برده بھ عنوان قصاص و استرقاق (فروش برده)وي مخیر است. برعكس برده اي حر یا حره اي را عمدا
(تكملھ منھاج الصالحین 68)

ً از موالیش ارث نمي برد.  (منھاج الصالحین 2 ھفده- مولي از بردة آزاد شده اش با شرایطي ارث مي برد (والء عتق)، اما بردة آزاد شده مطلقا
374  /

مكاتبھ.  كتاب یا مكاتبھ عقدي است كھ بین مولي و برده منعقد مي شود مبني بر اینكھ برده با اذن مولي كار كند و در سررسیدھاي معین اقساط
قیمت خود را بھ مولي بپردازد و در نھایت آزاد شود.  در مكاتبة مطلقھ بھ میزاني كھ از قیمت برده پرداخت شده، وي بھ ھمان كسر آزاد

مي شود.  اما در مكاتبة مشروطھ برده تنھا در صورت اداي قیمت كامل آزاد خواھد شد (پیشین 2 / 315).  در صورتي كھ بردة مكاتب از
پرداخت باقي ماندة قیمت خود عاجز ماند، باقي ماندة قیمت از سھم في الرقاب زكات پرداخت شده، وي آزاد مي شود، بھ شرطي كھ مؤمن باشد

(تحریرالوسیلھ 1 / 337

آیات قرآني در مورد برده

جواز استمتاع مالك از كنیز شوھردارش بعد از استبراء.  ?و المحصنات من النساء االماملكت ایمانكم? (نساء 24) ?(استمتاع از) زنان
شوھردار (بر شما حرام است) مگر كنیزتان.?

بھ نظر مي رسد اوج مالكیت و حضیض مملوكیت در این آیھ قابل رؤیت باشد
ً الیقدر علي شيء و من رزقناه ً مملوكا ً عبدا عدم مالكیت برده.  قرآن كریم در ضمن مثال بھ عدم مالكیت برده اشاره كرده است:  ضرب هللا مثال

ً ھل یستوون الحمد بل اكثر ھم الیعلمون (نحل 75) ?خداوند مثلي مي زند بین برده اي مملوك كھ ً و جھرا ً حسنا فھو ینفق منھ سرا منا رزقا
قدرت بر ھیچ كاري ندارد و بین كسي كھ از سوي خویش بھ او روزي نیكویي بخشیده ایم و او از ھمان پنھان و آشكار مي بخشد، آیا این دو

برابرند؟ سپاس خداوند را، آري بیشترین شان درنمي یابند.?

ً و بذي القربي والیتامي و المساكین و الجارذي القربي و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ً و بالوالدین احسانا و اعبدوا هللا وال تشركوا بھ شیئا
ابن السبیل و ما ملكت ایمانكم (نساء 36) ?و خداوند را بپرستید و چیزي را براي او شریك نیاورید و بھ پدر و مادر و بھ خویشاوندان و

یتیمان و بینوایان و ھمسایة خویش و ھمسایة بیگانھ و ھمنشین و در راه مانده و برده خود نیكي كنید

فان خفتم االتعدلوا فواحده اوماملكت ایمانكم (نساء 3) ?و اگر مي ترسید كھ مبادا (با چھار زن) عادالنھ رفتار نكنید، فقط بھ یك تن یا كنیز اكتفا
كنید.? و الذینھم لفروجھم حافظون االعلي ازواجھم اوما ملكت ایمانكم فانھم غیرملومین فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك ھم العادون (مؤمنون 7 ?

5، معارج 31 ?  29) ?(مؤمنان) كساني (ھستند) كھ پاكدامني مي ورزند مگر در مورد زنانشان یا كنیزانشان كھ در این صورت نكوھیده
نیستند، پس ھر كس كھ از این فراتر رود، اینانند

احادیث در مورد برده

معتبره طلحھ بن زید از امام صادق(ع):  اذا وضعت الحرب اوزارھا واثخن اھلھا فكل اسیر اخذ علي تلك الحال فكان في ایدیھم فاالمام فیھ
بالخیار ان شاء من علیھم فارسلھم، و ان شاء فاداھم انفسھم و ان شاء استعبدھم فصاروا عبیداً .  (كافي 5 / 32 حدیث 1، تھذیب 6 / 143
حدیث 245، وسایل الشیعھ 15 / 72 حدیث 20007) ?آنگاه كھ جنگ بارش را نھاد و دشمنان را بھ زانو درآورد (جنگ تمام شد) ھر

اسیري كھ در آن حال در دست مسلمانان افتاد، امام در او اختیار دارد، اگر بخواھد بر آنھا منت گذارد و آزادشان كند و اگر بخواھد آن را در
مقابل اخذ فدیھ آزاد كند (مبادلة اسیر یا دریافت غرامت) و اگر بخواھد آنھا را بھ بندگي بگیرد و در نتیجھ برده شوند.?
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domingo, 23 de janeiro de 2011بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

17:30
مناسک و رسومموضوع کلی:برده داری در اسالمعنوان:

معتبرة رفاعة بردة فروش از امام كاظم(ع):  قلت لھ ان القوم یغیرون علي الصقالبھ و الروم (النوبھ) فیسرقون اوالدھم من الجواري و الغلمان
فیعمدون الي الغلمان فیخصونھم ثم یبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائھم و نحن نعلم انھم مسروقون انما اغار علیھم من غیر حرب
كانت بینھم؟ فقال:  البأس بشرائھم، انما اخرجوھم من دار الشرك الي داراالسالم.  (كافي 5 / 210 حدیث 9، تھذیب 6 / 162 حدیث 297،

وسایل 15 / 131 حدیث 20145 و 18 / 244 حدیث 23596) ?گروھي بھ اسالوھا و رومي ھا (زنگباري ھا) شبیخون زده، فرزندانشان
را از دختر و پسر مي ربایند، پسران را اختھ مي كنند، سپس آنھا را (بھ عنوان برده) بھ سوي تاجران بغداد مي فرستند.  دربارة خریداري اینھا

چھ نظر مي دھید، در حالي كھ ما مي دانیم كھ این غالم ھا و كنیزھا از قومشان دزدیده شده اند و بدون اینكھ جنگي در گرفتھ باشد، غارت
شده اند؟ فرمود:  در خریداري آنھا اشكالي نیست (و با خریداري، آنھا بھ عنوان برده مملوك شما مي شوند) این است و جز این نیست كھ آنان را

از دارالشرك بھ داراالسالم درآورده اند.?

.  عبدهللا لحام از امام صادق(ع) دربارة مردي كھ از یكي از مشركان دختر یا زنش را مي خرد:  فیتخذھا؟ فقال:  البأس.  (تھذیب 8 / 200
حدیث 705 و 702، استبصار 3 / 83 حدیث 282 و 280، وسایل 18 / 247 و 246) آیا حق تصرف در او را دارد؟ فرمود:  مانعي

ندارد.

4- رقیت از طریق اقرار و اصالت الحریھ.  معتبره عبدهللا بن سنان از امام صادق(ع):  امام علي(ع) فرمود:  الناس كلھم احرار اال من اقر علي
ً كان او كبیراً .  (كافي 6 / 195 حدیث 5، من الیحضره الفقیھ 3 /  نفسھ بالعبودیھ و ھو مدرك من عبد او امھ و من شھد علیھ بالرق صغیرا
141 حدیث 3515، تھذیب 8 / 235 حدیث 845، وسایل 23 / 54) مردم ھمگي آزادند، مگر اینكھ كسي خود بھ بردگي اقرار كند.  در

حالي كھ بالغ است چھ غالم، چھ كنیز و (مگر اینكھ) كسي بھ رقیت او شھادت دھد.  اعم از اینكھ كودك یا بزرگسال باشد.

- ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحیح نیست.  روایت عبدهللا سنان از امام صادق(ع):  الیجوز للعبد تحریر و التزویج و
ال اعطاء من مالھ اال باذن مواله.  (كافي 5/477 حدیث 1، وسایل 21 / 113 حدیث 26663)

6- سرایت بردگي از والدین بھ فرزندانشان.  ?فرزند پدر آزاد و مادر كنیز آزاد است.  اگر یكي از والدین آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواھد
بود (فقیھ 3 / 291 حدیث 1381، وسایل 21 / 121 باب 30 ابواب نكاح عبید و اماء) مفھوم آن این است كھ اگر ھیچ یك از والدین آزاد

نباشند، فرزندشان مادرزاد برده خواھد بود.

7- جواز تحلیل كنیز.  حدیث فضیل بن سیار از امام صادق(ع):  اذا احل الرجل الخیھ جاریتھ فھي لھ حالل (كافي 5 / 468 حدیث 1 وسایل
21 / 125) اگر مالك كنیزش را براي برادر (ایمانیش) تحلیل كرد، (تصرف او در كنیز) برایش حالل است.

8- مالك و كنیز شوھردار.  روایت محمد بن مسلم:  از امام باقر(ع) از قول خداوند ?والمحصنات من النساء االماملكت ایمانكم (نساء 24)
پرسیدم.  فرمود، ھو ان یأمر الرجل عبده و تحتھ امتھ، فیقول لھ:  اعتزل امرأتك و ال تقربھا، ثم یحبسھا عنھ حتي تحیض ثم یمسھا، فاذا حاضت
بعد مسھ ایاه ردھا علیھ بغیر نكاح.  (كافي 5 / 481 حدیث 2، تھذیب 7 / 346 حدیث 1417، تفسیر العیاشي 1 / 232 حدیث 80، وسایل

21 / 149 باب 45 من ابواب نكاح العبید و االماء:  كیفیھ تفریق الرجل بین عبده و امتھ اذا اراد وطیھا)

مالك بھ بردة متأھل امر مي كند كھ از ھمسرش دوري گزیند و با او نزدیكي نكند، سپس زن را حبس مي كند تا حیض ببیند، (پس از پاك شدن)
با او مواقعھ مي كند و بعد از حیض بعدي زن را بدون ازدواج (مجدد) بھ شوھرش بازمي گرداند.

9- طالق برده ھا بھ دست مالك است نھ خودشان.  ابوالصباح كناني از امام صادق(ع):  اذا كان العبد و امرأتھ لرجل واحد، فان المولي یأخذھا
اذا شاء واذا شاءردھا.  (كافي 6 / 168 حدیث 1، وسایل 22 / 98 باب 43 مقدمات الطالق و شرائطھ).  زماني كھ غالم و كنیز بھ مالك

واحدي تعلق داشتھ باشند، اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي كند و اگر نخواست مي شكند

جواز عدم پوشش سركنیزان.  محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مي پرسد آیا كنیز در نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود:  لیس علي االمھ قناع.  (كافي
3 / 394 حدیث 2، وسایل 4 / 409 باب 29 ابواب لباس مصلي) بر كنیز مقنعھ و روسري الزم نیست.  حماد لحام از امام صادق(ع)

مي پرسد آیا كنیز مي باید در نماز سرش را بپوشاند؟ مي فرماید:  نھ.  پدرم (امام باقر(ع)) زماني كھ مي دید كنیزان در نماز مقنعھ پوشیده اند، آنھا
را مي زد تا زن آزاد از كنیز تمایز داده شود.  ال، قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و ھي مقنعھ ضربھا، لتعرف الحره من المملوكھ.  (علل

الشرایع 346، محاسن 318 حدیث 45، وسایل 4 / 411 حدیث 5562
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