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ِع  َمعَ  ََكنَ  َوإَِذافَْصٌل:   بَيِّنَةٌ  َلُ  تَُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  بَِها، َلُ  وََحَكمَ  اْْلَاِكمُ  َسِمَعَها بَيِّنَةٌ  الُْمدَّ
َعى  قَْوُل  فَالَْقْوُل  ِع  ََعَ  رُدَّْت  اْْلَِميِ  َعِن  نََكَل  فَإِنْ  1بِيَِميِنِه؛ َعلَيْهِ  الُْمدَّ  َفيَْحِلُف  الُْمدَّ

.   2َويَْستَِحقُّ
کند؛ و اگر برای او شاهدی نبود پس  شنود و به نفع او حکم می و هرگاه همراه مدعی، شاهدی بود قاضی آن را می

شود پس  علیه به سوگندش است؛ پس اگر از قسم منصرف شد )قسم( بر مدعی برگشت داده می قول، قول مدعی

 شود. خورد و مستحق می قسم می

ِ  رَُسوُل  قَاَل . 1 َعى  بَِدْعَواُهْم، انلَّاُس  ُيْعَطى لَوْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ  رَِجال   ِدَماءَ  نَاٌس  ََلدَّ
ْمَوالَُهْم،

َ
َعى  ََعَ  اْْلَِميَ  َولَِكنَّ  َوأ  1111مسلم  َعلَيِْه. الُْمدَّ

علیه  کنند. اما قسم بر مدعی مردم، خون و مال مردم دیگر را ادعا میاگر مردم بر ادعاهایشان داده شوند؛ گروهی از 

 است.

ْشَعِث  َعِن 
َ
، بِْن  اْْل رٌْض، اْْلَُهودِ  ِمنَ  رَُجل   َوَبْيَ  بَيِْن  ََكنَ : قَاَل  قَيْس 

َ
ْمتُهُ  فََجَحَدِِن، أ  انلَِّبِّ  إَِل  َفَقدَّ

ِ  رَُسوُل  ِل  َفَقاَل  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ   قَاَل  ََل،: قُلُْت  «بَيِّنٌَة؟ لََك  َهْل : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
نَْزَل  بَِماِل، َفيَْذَهُب  ِفيهِ  ََيِْلُف  إًِذا: قُلُْت  ، «اْحِلْف : »لِلْيَُهوِديِّ 

َ
ُ  فَأ ينَ  ﴿إِنَّ  ُسبَْحانَهُ  اّللَّ ِ  يَْشََتُونَ  اَّلَّ

ِ  بَِعْهدِ  ْيَمانِِهمْ  اّللَّ
َ
 2222صحیح، ابن ماجه  اْْليَِة. إِلَخْ  [11 آیه :عمران سوره آل] قَِليًًل﴾ َثَمنًا َوأ

گوید: بین من و بین مرد یهودی زمینی بود. پس )زمین( مرا انکار کرد. من او را نزد رسول اهلل  اشعث بن قیس می

گواه داری؟ گفتم: نه. به یهودی فرمود: وسلم به من فرمود: آیا  علیه اهلل وسلم آوردم. رسول اهلل صلی علیه اهلل صلی

 ﴿إِنَّ برد. خداوند سبحانه و تعالی این آیه را نازل کرد:  خورد و مالم را می ین او قسم میاسوگند بخور. گفتم: بنابر

ينَ  ِ ِ  بَِعْهدِ  يَْشََتُونَ  اَّلَّ ْيَمانِِهمْ  اّللَّ
َ
 تا آخر آیه. [11 آیه :عمران سوره آل] قَِليًًل﴾ َثَمنًا َوأ

گونه که مزنی  ی لعان احتجاج آورده، همان نویسد: امام شافعی به آیه می 20012بیهقی در معرفه السنن و اآلثار . 2

 از او روایت کرده است. =
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َحِدِهَما يَدِ  ِف  َشيْئًا تََداَعيَا َوإَِذا
َ
  1بِيَِميِنِه. اْْلَدِ  َصاِحِب  قَْوُل  فَالَْقْوُل  أ

 و هرگاه دو نفر چیزی را ادعا کنند که در دست یکی از آن دو است؛ پس قول، قول صاحب ید به سوگندش است. 

ُ  رَِضَ  ُعَمَر، ابِْن  = َعِن  ى  اْْلَِميَ  رَدَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  إِنَّ : قَاَل  َعنُْهَما اّللَّ . َطاِلِب  ََعَ  اْْلَقِّ

شناسم شاید حدیث  گوید که من محمد بن مسروق را نمی صحیح دانسته، ذهبی می 1021حاکم در مستدرك 
 صحیح نباشد.

وسلم قسم را به مدعی  علیه اهلل علیه از سوگند،( رسول اهلل صلی گوید: )بعد از نکول مدعی عنه می اهلل ابن عمر رضی
 برگشت داد.

نَّ  :يََسار   بِن  ُسلَيَْمانَ  عنْ 
َ
ْجَرىى  َْلْث بِن  َسعدِ  بَِن  ِمنْ  رَُجًًل  أ

َ
ى  فََوِطئَ  فَرَساً  أ  ِمنْ  رَُجل   أْصبَعِ  ََعَ

ي ُعَمرُ  َفَقاَل  َفَماَت، ِفيَها َفُُنَِي  ُجَهينَةَ  ِ َعى  لِلَّلَّ  ِمنَْها َما َماَت  يَِمينًا ََخِْسيَ  ََتِْلُفونَ : َعلَيِْهمْ  ادَّ
بَوا

َ
ْيَمانِ  ِمنَ  َوََتَرَُّجوا فَأ

َ
ْنتُمْ  اْحلَُفوا لِْْلَخِرينَ  َفَقاَل  اْْل

َ
بَوا. أ

َ
رجاله ثقات، لکنه منقطع، مسند الشافعی  فَأ

 282ترتیب السندی 
تاخت پس انگشت شخصی از جهینه را لگد مال  سعد بن لیث اسبی را می گوید: مردی از بنی سلیمان بن یسار می

خورید که به سبب  ما پنجاه سوگند میعلیهم گفت: ش کرد. آن شخص خونریزی کرد و از دنیا رفت. عمر به مدعی

خورید؟  آن از دنیا نرفته است؟ آنان از سوگند خوردن اعراض و دوری کردند. پس به دیگران گفت: شما سوگند می

 آنان نیز اعراض و دوری کردند.
، بِْن  َعلَْقَمةَ  َعنْ . 1 بِيِه، َعنْ  َوائِل 

َ
َموَْت  ِمنْ  رَُجٌل  َجاءَ : قَاَل  أ  انلَِّبِّ  إَِل  ِكنَْدةَ  ِمنْ  َورَُجٌل  َحْْضَ

ِمُّ  َفَقاَل  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  َذا إِنَّ  الِل، رَُسوَل  يَا: اْْلَْْضَ ى  َغلََبِن  قَدْ  هى رْض   ََعَ
َ
ِِب، ََكنَْت  ِل  أ

َ
 ِْل

رِْض  ِهَ : الِْكنِْديُّ  َفَقاَل 
َ
ْزَرُعَها يَِدي ِف  أ

َ
، ِفيَها َلُ  لَيَْس  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  َفَقاَل  َحقٌّ

ِمِّ  لََك : »لِلَْحْْضَ
َ
 ُيبَاِل  ََل  فَاِجرٌ  الرَُّجَل  إِنَّ  الِل، رَُسوَل  يَا: قَاَل  ،«يَِمينُهُ  فَلََك : »قَاَل  ََل،: قَاَل  «بَيِّنٌَة؟ أ

ى  ، ِمنْ  َيتََورَّعُ  َولَيَْس  َعلَيِْه، َحلََف  َما ََعَ ء   121مسلم  .«ذىلَِك  إَِلَّ  ِمنْهُ  لََك  لَيَْس : »َفَقاَل  ََشْ

وسلم آمدند. حضرمی گفت: ای رسول خدا!  علیه اهلل شخصی از حضرموت و شخصی از کنده به نزد رسول اهلل صلی

این شخص بر زمینی که برای پدرم بوده، بر من غلبه کرده است. کندی گفت: این زمین من و در دستان من است 

 وسلم به حضرمی فرمود: آیا = علیه اهلل زراعت می کنم و او هیچ حقی در آن ندارد. رسول اهلل صلی که در آن



4 
 

يِْديِهَما ِف  ََكنَ  َوإِنْ 
َ
  1بَيْنَُهَما. وَُجِعَل  ََتَالََفا أ

 شود. خورند و )مال( بین آن دو قرار داده می و اگر در دست هر دو نفر بود هر دو سوگند می

 

 

گفت: نه، فرمود: پس سوگندش برای توست. حضرمی گفت: ای رسول خدا! این شخص فاجر شاهدی داری؟ = 

وسلم فرمود:  علیه اهلل کند. رسول اهلل صلی خورد هیچ ابائی ندارد و از چیزی پرهیز نمی چه قسم می است و بر آن

 چیزی از آن، برای تو نیست مگر همین.

ْشَعِث  َعِن 
َ
، بِْن  اْْل رٌْض، اْْلَُهودِ  ِمنَ  رَُجل   َوَبْيَ  بَيِْن  ََكنَ : قَاَل  قَيْس 

َ
ْمتُهُ  فََجَحَدِِن، أ  انلَِّبِّ  إَِل  َفَقدَّ

ِ  رَُسوُل  ِل  َفَقاَل  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ   قَاَل  ََل،: قُلُْت  «بَيِّنٌَة؟ لََك  َهْل : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
نَْزَل  بَِماِل، َفيَْذَهُب  ِفيهِ  ََيِْلُف  إًِذا: قُلُْت  ، «اْحِلْف : »لِلْيَُهوِديِّ 

َ
ُ  فَأ ينَ  ﴿إِنَّ  ُسبَْحانَهُ  اّللَّ ِ  يَْشََتُونَ  اَّلَّ

ِ  بَِعْهدِ  ْيَمانِِهمْ  اّللَّ
َ
 2222صحیح، ابن ماجه  اْْليَِة. إِلَخْ  [11 آیه :عمران سوره آل] قَِليًًل﴾ َثَمنًا َوأ

مرد یهودی زمینی بود. پس )زمین( مرا انکار کرد. من او را نزد رسول اهلل گوید: بین من و بین  اشعث بن قیس می

وسلم به من فرمود: آیا گواه داری؟ گفتم: نه. به یهودی فرمود:  علیه اهلل وسلم آوردم. رسول اهلل صلی علیه اهلل صلی

 ﴿إِنَّ برد. خداوند سبحانه و تعالی این آیه را نازل کرد:  خورد و مالم را می ین او قسم میاسوگند بخور. گفتم: بنابر

ينَ  ِ ِ  بَِعْهدِ  يَْشََتُونَ  اَّلَّ ْيَمانِِهمْ  اّللَّ
َ
 تا آخر آیه. [11 آیه :عمران سوره آل] قَِليًًل﴾ َثَمنًا َوأ

ِِب  بِْن  َسِعيدِ  َعنْ . 1
َ
بِيِه، َعنْ  بُْرَدَة، أ

َ
هِ  َعنْ  أ ِِب  َجدِّ

َ
نَّ : ُموَسى  أ

َ
َعيَا رَُجلَْيِ  أ وْ  بَِعرًيا ادَّ

َ
 انلَِّبِّ  إَِل  َدابَّةً  أ

حاکم در  بَيْنَُهَما. وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  فََجَعلَهُ  بَيِّنَةٌ  ِمنُْهَما لَِواِحد   َولَيَْس  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ 

 بخاری و مسلم صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.بر شرط  1021مستدرك 

وسلم ادعای شتر یا حیوانی کردند اما برای هیچ کدام از آن دو، شاهدی  علیه اهلل دو مردی، به نزد رسول اهلل صلی

 وسلم )بطور مناصفه( بین آن دو قرار داد. علیه اهلل نبود. رسول اهلل صلی
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ى  َحلََف  َوَمنْ  ى  َحلََف  َوَمنْ  1َوالَْقْطِع؛ اْْلَتِّ  ََعَ  َحلََف  ْفِسهِ نَ  فِْعلِ  ََعَ  فَإِنْ  َغرْيِهِ، فِْعِل  ََعَ
ى  َحلََف  َنْفيًا ََكنَ  َوإِنْ  َوالَْقْطِع، اْْلَتِّ  ََعَ  َحلََف  إِْثبَاتًا ََكنَ   2.الِْعلْمِ  َنْفِ  ََعَ

خورد؛ و هر کس بر فعل دیگری  و هر کس بر فعل خودش سوگند خورد، بر حتم و قطع )با قاطعیت( سوگند می

 خورد.  خورد؛ و اگر نفی بود بر نفی علم سوگند می سوگند خورد پس اگر اثبات بود بر حتم و قطع سوگند می

 

 

 

 

، ابِْن  َعِن . 1 نَّ  َعبَّاس 
َ
ِ  اْحِلْف » َحلََّفهُ  لِرَُجل   َيْعِن : قَاَل  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ ي بِاّللَّ ِ  ََل  اَّلَّ

ٌء. ِعنَْدكَ  َلُ  َما ُهَو، إَِلَّ  إِلىَ   2220ضعیف االسناد، ابوداوود  ََشْ

خداوندی که جز او  وسلم به مردی که او را سوگند داده بود، فرمود: سوگند یاد کن به علیه اهلل رسول اهلل صلی

 معبودی به حق نیست؛ آن چه برای اوست، نزد تو نیست.
ْشَعِث  َعِن . 2

َ
، بِْن  اْْل نَّ  قَيْس 

َ
َموَْت  ِمنْ  َورَُجًًل  ِكنَْدةَ  ِمنْ  رَُجًًل  أ  انلَِّبِّ  إَِل  اْختََصَما َحْْضَ

رْض   ِف  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ 
َ
ِمُّ  َفَقاَل  اْْلََمِن، ِمنَ  أ ، رَُسوَل  يَا: اْْلَْْضَ ِ رِْض  إِنَّ  اّللَّ

َ
بُو اْغتََصبَنِيَها أ

َ
 أ

َذا، َحلُِّفُه، َولَِكنْ  ََل : قَاَل  «بَيِّنٌَة؟ لََك  َهْل : »قَاَل  يَِدهِ، ِف  َوِهَ  هى
ُ
ِ  أ َها َيْعلَمُ  َما َواّللَّ نَّ

َ
رِْض  أ

َ
 أ

بُوهُ  اْغتََصبَِنيَها
َ
  أ

َ
 2222صحیح، ابوداوود  اْْلَِديَث. وََساَق  لِلْيَِميِ  َيْعِن  الِْكنِْديُّ  َفتََهيَّأ

شخصی از کنده و شخصی از حضرموت دادخواهی خود را در مورد زمینی در یمن به نزد رسول اهلل 

وسلم آوردند. حضرمی گفت: ای رسول خدا! پدر این شخص، زمینم را غصب نموده و اکنون در دستش  علیه اهلل صلی

دهم. به خدا سوگند  وسلم فرمود: آیا شاهدی داری؟ گفت: نه، اما به او سوگند می علیه اهلل  صلیهست. رسول اهلل

بخورد که اطالع ندارد این زمینی است که پدرش آن را غصب کرده است. پس کندی آماده شد که سوگند یاد 

 ی حدیث را ادامه داد. کند... و راوی دنباله
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َهاَدةُ  ُتْقبَُل  َوََل فَْصٌل:  ِن  إَِلَّ  الشَّ  2َواْْلُلُوُغ، 1اْْلِْسًَلُم،: ِخَصال   ََخُْس  ِفيهِ  اْجتََمَعْت  ِممَّ
يَُّة، 3َوالَْعْقُل،  5َوالَْعَدالَُة. 4َواْْلُرِّ

شود مگر از کسی که در او پنج خصلت جمع شود: مسلمانی، و بلوغ، و عقل، و آزادی، و  دت پذیرفته نمیو شها

 عدالت.

ْشِهُدوا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 1
َ
 2سوره طالق، آیه  َعْدل  ِمنُْكْم﴾ َذَويْ  ﴿َوأ

ترینِ  شود زیرا او فاسق و دو گواه عادل را از خودتان شاهد بگیرید. به عادل تعبیر آورده شد پس کافر خارج می

 خلق خدا دروغ بگوید.بندد پس از او در امان نیستیم که به  فاسقان است زیرا بر خداوند متعال دروغ می

 282سوره بقره، آیه  ﴿َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجاِلُكْم﴾ :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 2

 شوند. تان، دو گواه را طلب کنید که گواهی دهند. به مردان تعبیر آورده شد پس کودکان از آن خارج می و از مردان

 دیوانه پذیرفته نیست.در اقناع، اجماع بیان شده که شهادت . 2

نْ  :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  َهَداِء﴾ ِمنَ  تَرَْضْونَ  ﴿ِممَّ  282 آیه بقره، سوره الشُّ

 شود. از کسانی از گواهان که راضی هستید )گواه بگیرید(. و مسلّم است که به گواهی دیوانه کسی راضی نمی

ْشِهُدوا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 4
َ
 2سوره طالق، آیه  ِمنُْكْم﴾َعْدل   َذَويْ  ﴿َوأ

 دهد که گواهان از شما آزادگان باشند. و دو گواه عادل را از خودتان شاهد بگیرید. لفظ منکم داللت می

 در اقناع آمده: گواهی دادن، والیت است و گذشت که برده والیت ندارد.

َها ﴿يَافرماید:  خداوند متعال، گواهی فاسق را صحیح ندانسته است. خداوند متعال می. 2 يُّ
َ
ينَ  أ ِ  إِنْ  آَمُنوا اَّلَّ

 2سوره حجرات، آیه  َفتَبَيَّنُوا﴾ بِنَبَإ   فَاِسٌق  َجاَءُكمْ 

 ی آن تحقیق کنید. اید! هرگاه فاسقی به شما خبر آورد، درباره ای کسانی که ایمان آورده

ْشِهُدوا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ 
َ
 2سوره طالق، آیه  َعْدل  ِمنُْكْم﴾ َذَويْ  ﴿َوأ

 و دو گواه عادل را از خودتان شاهد بگیرید. 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ، َوََل  َخائِن   َشَهاَدةُ  ََتُوزُ  ََل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ ، َوََل  َزان   َوََل  َخائِنَة   ِذي َوََل  َزاِنيَة 
ى  ِغْمر   ِخيِه. ََعَ

َ
 2201حسن، ابوداوود  أ

 باشد. توز بر برادرش هرگز جایز نمی شهادت زن و مرد خائن، و زن و مرد زناکار و دشمن کینه
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ائَِط: ََخُْس  َولِلَْعَدالَةِ  نْ  ََشَ
َ
 ِمنَ  الَْقِليِل  ََعَ  ُمِصر  َغرْيَ  لِلَْكبَائِِر، ُُمْتَنِبًا يَُكونَ  أ

َغائِِر، يَرِة، َسِليمَ  الصَّ ِ ُمونًا ِعنْدَ  الَّسَّ
ْ
ى  ُُمَافًِظا الَْغَضِب، َمأ  1.ِمثِْلهِ  ُمُروَءةِ  ََعَ

که اجتناب کننده از گناهان کبیره باشد؛ و اصرار کننده بر گناهان کمِ کوچک  و برای عدالت پنج شرط است: آن

 ی شخصیت مانند خودش باشد. ظ کنندهی سالم را دارا باشد؛ هنگام خشم ثابت و پایدار باشد؛ حف نباشد؛ عقیده

َباِن: َواْْلُُقوُق فَْصٌل:  . وََحقُّ  َتَعاَلى  اللِ  َحقُّ  ََضْ ا اْْلَدِمِّ مَّ
َ
 َفثًََلثَةُ  ُحُقوُق اْْلَدِميِّيَ  فَأ

: َْضُب 
َ
  أ

 ها، پس سه نوع است: و حقوق دو نوع است: حق خداوند متعال و حق آدمی. پس اما حق انسان
ِلعُ  الَْماُل، ِمنْهُ  ُيْقَصدُ  ََل  َما َوُهوَ  َذَكَراِن، َشاِهَدانِ  إَِلَّ  ِفيهِ  ُيْقبَُل  ََل  ََضٌْب   َعلَيْهِ  َوَيطَّ

 2الرَِّجاُل.

شود و مردان  شود مگر دو شاهد مرد؛ و آن چیزی است که از آن، قصدِ مال کرده نمی نوعی که در آن پذیرفته نمی

 کنند. بر آن اطالع پیدا می

عدالت متضاد فسق است و فسق یعنی خروج از طاعت خداوند. پس فرد با مرتکب شدن این اعمال از زیرا . 1
 کند. ی فسق نزول پیدا می ی عدالت سقوط کرده و به درجه درجه

َها ﴿يَا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 2 يُّ
َ
ينَ  أ ِ َحَدُكمُ  َحَْضَ  إَِذا بَيِْنُكمْ  َشَهاَدةُ  آَمنُوا اَّلَّ

َ
 الْوَِصيَّةِ  ِحيَ  الَْموُْت  أ

 102سوره مائده، آیه  ِمنُْكْم﴾ َعْدل   َذَوا اْثنَانِ 

اید! هنگامی که مرگ یکی از شما فرارسید باید در موقع وصیت، دو نفر دادگر از میان  ای کسانی که ایمان آورده
 خودتان به گواهی بگیرید.

َجلَُهنَّ  بَلَْغنَ  ﴿فَإَِذا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ 
َ
ْمِسُكوُهنَّ  أ

َ
وْ  بَِمْعُروف   فَأ

َ
ْشِهُدوا بَِمْعُروف   فَاِرقُوُهنَّ  أ

َ
 َذَويْ  َوأ

 2سوره طالق، آیه  ِمنُْكْم﴾ َعْدل  

ای  ای نگاه دارید، یا به طرز شایسته ی آنان نزدیک به پایان آمد، یا ایشان را به طرز شایسته و هنگامی که مدت عِدّه
 از آنان جدا شوید، و دو گواه عادل را از خودتان شاهد بگیرید. 

.  َديْ وََشاهِ  بَِوِلر  إَِلَّ  نَِكاحَ  ََل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل  إسناده حسن، صحیح ابن حبان َعْدل 

4012 

 مگر به ولی و دو شاهد عادل.  نکاح نیست
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وْ  َشاِهَداِن، ِفيهِ  ُيْقبَُل  َوََضٌْب 
َ
تَاِن، رَُجٌل  أ

َ
وْ  َواْمَرأ

َ
ِع، َوَيِميُ  َشاِهدٌ  أ  ََكنَ  َما َوُهوَ  الُْمدَّ

 1الَْماُل. ِمنْهُ  الَْقْصدُ 

شود؛ و آن  )مرد(، یا یک مرد و دو زن، یا یک شاهد مرد و سوگند مدعی، پذیرفته میو نوعی که در آن، دو شاهد 
 شود. چیزی است که از آن قصدِ مال کرده می

ْو رَُجٌل  ِفيهِ  ُيْقبَُل  َوََضٌْب 
َ
تَاِن، رَُجًَلِن، أ

َ
وْ  َواْمَرأ

َ
ْرَبعُ  أ

َ
ِلعُ  ََل  َما َوُهوَ  نِْسَوة ، أ  َعلَيْهِ  َيطَّ

 2الرَِّجاُل.

شود و آن چیزی است که مردان بر آن  که در آن، دو مرد، یا یک مرد و دو زن، یا چهار زن پذیرفته می و نوعی
 کنند. اطالع پیدا نمی

: ﴿َواْستَْشِهُدوا ِلَقْوِلِ . 1 تَاِن﴾ فَرَُجٌل  رَُجلَْيِ  يَُكونَا لَمْ  فَإِنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَديِْن  َتَعاَلى
َ
 َواْمَرأ

 282 سوره بقره، آیه
 و دو نفر از مردان خود را گواه بگیرید و اگر دو مرد نبودند پس یک مرد و دو زن.

، ابِْن  َعِن  نَّ  َعبَّاس 
َ
. بِيَِمي   قََضى  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوَل  أ  1112مسلم  وََشاِهد 

 وسلم به قسم و یک شاهد قضاوت کرد. علیه اهلل رسول اهلل صلی
نَّةُ  َمَضِت : »ِشَهاب   اْبنُ  قَاَل . 2 نْ  ِف  السُّ

َ
 ِمنْ  يَِليَ  ِفيَما رَُجٌل  َمَعُهنَّ  لَيَْس  النَِّساءِ  َشَهاَدةُ  ََتُوزَ  أ

ِة، ِوََلَدةِ 
َ
ْمرِ  ِمنْ  ذىلَِك  َغرْيِ  َوِف  اْْلَِنِي، َواْسِتْهًَللِ  الَْمْرأ

َ
ي النَِّساءِ  أ ِ ِلعُ  ََل  اَّلَّ  إَِلَّ  يَِليهِ  َوََل  َعلَيْهِ  َيطَّ

 .  12421مصنف عبدالرزاق ُهنَّ

شود که مردان همراه  که شهادت زنان در جائی جایز می گوید: سنت گذشته است در این ابن شهاب زهری، تابعی می

ها از  دهند. در اموری همچون والدت زن و فریاد کشیدن نوزاد و در غیر این آنان نیستند و خودشان آن را انجام می

 دهند. ن که به غیر از زنان، کسان دیگر بر آن مطلع نیستند و آن کارها را انجام نمیامور زنا

بینند. پس اگر شهادت زنان پذیرفته نشود اثبات  در کفایه االخیار آمده: زیرا این امور در اغلب احوال، مردم آن را نمی

ا وسلم فرموده: علیه اهلل صلی شود. اما این که چهار نفر باشند چون رسول اهلل این موارد غیر ممکن می مَّ
َ
 ُنْقَصانُ  أ

َتْيِ  فََشَهاَدةُ : الَْعْقِل 
َ
َذا رَُجل   َشَهاَدةَ  َتْعِدُل  اْمَرأ  11مسلم  الَْعْقِل. ُنْقَصانُ  فَهى

 کند پس این نقصان عقل است. اما نقصان عقل: پس شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابری می

پذیرفته شد پس شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن نیز از باب اولی پذیرفته پس هرگاه شهادتِ زنانِ خالص 

 شود. می
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ا  مَّ
َ
: اللِ  ُحُقوُق  َوأ ى  َوِهَ  النَِّساُء؛ ِفيَها ُتْقبَُل  فًََل  َتَعاَلى : ثًََلثَةِ  ََعَ َْضُب 

َ
 ُيْقبَُل  ََل  ََضٌْب  أ

قَلُّ  ِفيهِ 
َ
، ِمنْ  أ ْرَبَعة 

َ
نَا. وَُهوَ  أ   1الزِّ

تر از چهار  شوند؛ و آن بر سه نوع است: نوعی که در آن، کم حقوق خداوند متعال: پس زنان در آن پذیرفته نمیو اما 

 شود و آن زناست. نفر پذیرفته نمی

نَا ِسَوى َما َوُهوَ  اْثنَاِن، ِفيهِ  ُيْقبَُل  َوََضٌْب   َوُهوَ  َواِحٌد، ِفيهِ  ُيْقبَُل  َوََضٌْب  اْْلُُدوِد. ِمنَ  الزِّ
  2َرَمَضاَن. ِهًَلُل 

شود و آن غیر از زنا از حدود است. و نوعی که در آن، شهادت یک مرد  و نوعی که در آن، دو نفر مرد پذیرفته می

 شود و آن هالل رمضان است. پذیرفته می

 

ينَ ﴿ :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 1 ِ تُوا لَمْ  ُثمَّ  الُْمْحَصنَاِت  يَْرُمونَ  َواَّلَّ
ْ
ْرَبَعةِ  يَأ

َ
وُهمْ  ُشَهَداءَ  بِأ ًة﴾ َثَماِنيَ  فَاْجِِلُ  َجِْلَ

 4سوره نور، آیه 

 آورند. بدیشان هشتاد تازیانه بزنید. دهند سپس چهار گواه نمی کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می

ْشِهُدوا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 2
َ
 2سوره طالق، آیه  َعْدل  ِمنُْكْم﴾ َذَويْ  ﴿َوأ

 از خودتان شاهد بگیرید.و دو گواه عادل را 

در کفایه االخیار آمده: حدودی همچون حدِ شُربِ خمر، قطع طریق، )دشنام دادن و سرقت(، باید دو شاهد مرد باشد 

 شود. که بر نکاح و وصیت قیاس گرفته می

ْخََبُْت  «الِْهًَلَل، تََراَءى انلَّاُس : »قَاَل  ُعَمرَ  ابِْن  َعِن . 2
َ
ِ  رَُسوَل  فَأ ِنِّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

َ
ْيتُهُ  أ

َ
 َرأ

َمرَ  فََصاَمُه،
َ
 2242صحیح، ابوداوود بِِصيَاِمِه.  انلَّاَس  َوأ

ام. پس ایشان  وسلم آگاه ساختم که من آن را دیده علیه اهلل کردند. پس به رسول اهلل صلی مردم، ماه را جستجو می

 ور دادند.روزه گرفتند و مردم ا به روزه گرفتن دست
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ْعَمى  َشَهاَدةُ  ُتْقبَُل  َوََل 
َ
 2الُْمْطلَُق، َوالِْملُْك  َوالنََّسُب، الَْموُْت،: َمَواِضعَ  ََخَْسةِ  ِف  إَِلَّ  1اْْل

ََْجَُة، ، َقبَْل  بِهِ  َشِهدَ  َوَما 3َوالَتَّ   5الَْمْضبُوِط. ََعَ  بِهِ  َشِهدَ  َوَما 4الَْعَمى
چه قبل از  مگر در پنج جا: مرگ، و نسب، و ملک مطلق، و ترجمه کردن، و آنشود  و شهادت نابینا پذیرفته نمی

 چه بر )شخصِ( گرفته شده، شهادت بدهد. نابینائی به آن شهادت دهد، و آن
توان  مضمون عبارت تحفه، نهایه و مغنی چنین است: زیرا با ندیدن، از تشخیص عاجز مانده و به صداها نمی. 1

 شوند. همدیگر مشتبه می تکیه کرد زیرا صداها با

: ﴿َوََل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم﴾ ِلَقْوِلِ   22سوره إسراء، آیه  َتَعاَلى

 و از چیزی دنباله روی نکن که از آن ناآگاهی.

، ابِْن  َعِن  ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  ُذِكرَ : قَاَل  َعبَّاس   يَا: »ِل  َفَقاَل  بَِشَهاَدة ، يَْشَهدُ  الرَُّجَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
، اْبنَ  ى  إَِلَّ  تَْشَهدْ  ََل  َعبَّاس  َذا َكِضيَاءِ  لََك  يُِِضءُ  َما ََعَ ْمِس  هى   «الشَّ

َ
ْوَمأ

َ
ِ  رَُسوُل  َوأ  اّللَّ

ْمِس. إَِل  بِيَِدهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  واهی است. در  حاکم آن را صحیح دانسته اما ذهبی گفته که حدیث الشَّ

 آن محمد بن سلیمان بن مسمول وجود دارد که به غیر از حاکم و ابن حبان کسی دیگر او را ثقه ندانسته است.

وسلم به من گفت:  علیه اهلل دهد. پس رسول اهلل صلی وسلم گفته شد، شخصی شهادتی می علیه اهلل نزد رسول اهلل صلی

مانند خورشید بر تو ظاهر و آشکار گردد. و رسول اهلل ای ابن عباس! شهادت نده مگر بر چیزی که ه

 وسلم با دست خویش بسوی خورشید اشاره کرد. علیه اهلل صلی

 در کفایه االخیار آمده: زیرا در این سه حالت، اعتماد شخص بر شنیدن است و بینا و نابینا در این امر یکسانند.. 2

 که به تفاصیل بپردازد. دهد که این زمین، مِلک فالن شخص است بدون این نابینا شهادت می ملک مطلق:

 در اقناع آمده: زیرا ترجمه، تفسیر لفظ است پس به مشاهده احتیاجی نیست.. 2

ای را ببیند سپس بعد از نابینائی شهادت بدهد شهادتش جایز است به  اگر شخصی قبل از نابینا شدن، صحنه. 4

 که مشهود له و مشهود علیه با اسم و نسب معروف باشند. شرطی

اگر نابینائی دست کسی را گرفته بود سپس آن شخص در گوش او به چیزی اعتراف کرد، نابینا در حالی که . 2

 برد. چنین شهادتی جایز است زیرا علم و آگاهی حاصل شده است. دستان او را گرفته او را به نزد قاضی می
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ًرا َعنَْها َدافِع   َوََل  َنْفًعا نِلَْفِسهِ  َجار   َشَهاَدةُ  ُتْقبَُل  َوََل   1.ََضَ

 ی ضرری از آن. ی نفعی به خودش و نه دفع کننده شود شهادتِ کشاننده و پذیرفته نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ  رَُسوُل  قَاَل . 1 نَّةِ  ِذي َشَهاَدةُ  ََتُوزُ  ََل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ حاکم در مستدرك  اْْلِنَِّة. ِذي َوََل  الظِّ

 بر شرط بخاری صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده. 1041

 توز هرگز جایز نیست. شهادت متهم و دشمن کینه

دهد که مُوَرّثش قبل از بهبود یافتنِ جراحت  شود: شهادت می ی آن، منفعتی عاید او می مثال به شهادتی که بوسیله

 دنیا رفته است تا به سبب آن دیه بگیرد.از 

شود: شخصی قتل خطا انجام داده که به سبب آن باید  ی آن، ضرری از او دفع می مثال به شهادتی که بوسیله

 که دیه را متحمل نشوند. اند تا این دهند که گواهان فاسق ی مخففه بپردازند. پس عاقله شهادت می ی او دیه عاقله
ى وَ ا َوالُل هىذَ  َْعَ

َ
ْعلَُم.َتَعاَلى أ

َ
  أ
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 الِْعتِْق  ِكتَاُب 

يِح  َوَيَقعُ  1ِملِْكِه؛ ِف  اتلََّصُِّف  َجائِزِ  َمالِك   ُكِّ  ِمنْ  الِْعتُْق  َوَيِصحُّ   َمعَ  َوالِْكنَايَةِ  الِْعتِْق  بَِصِ
  2انلِّيَِّة.

ی همراه نیت  )لفظ( صریح عتق و )با( کنایهشود. و با  و آزاد کردن از هر مالکِ جایز التصرف در مِلکش صحیح می
 شود. واقع می

ْعتََق  َوإَِذا
َ
يُعُه. ُعِتَق  َعبْد   َبْعَض  أ ْعتََق  َوإِنْ  3َعلَيِْه ََجِ

َ
َكً  أ ، َوُهوَ  َعبْد   ِف  َلُ  َِشْ  ُموِِسٌ

يِكِه. نَِصيِب  ِقيَمةُ  َعلَيْهِ  َوََكنَ  بَاِقيِه، إَِلى  الِْعتُْق  َِسَى   4ََشِ
ای  شود. و اگر سهمی را آزاد کرد که برای او در برده ای را آزاد کرد تمام آن، بر او آزاد می قسمتی از بردهو هرگاه 

 شود. کند و بر او قیمتِ سهمِ شریکش )الزم( می اش سرایت می است، و در حالی که او توانگر است، آزادی به باقی

در کفایه االخیار آمده: کسی که مالک نیست یا از تصرف در مالش منع شده، به علت عدم سلطه بر مالش اعتاق . 1

 او صحیح نیست. 

 ماند(. در تحفه اللبیب آمده: زیرا آزاد کردن، جدا کردن مال از مالکیت خویش است )پس همانند بیع می

 کند. رساند پس به طالق شباهت پیدا می مالکیت را میدر کفایه االخیار آمده: زیرا الفاظی است که قطع . 2

ِِب  َعنْ . 2
َ
بِيِه، َعنْ  الَْمِليِح، أ

َ
نَّ  أ

َ
ْعتََق  ُهَذيْل   ِمنْ  رَُجًًل  أ

َ
،َفَقاَل  ِمنْ  َلُ  َشِقيًصا أ  اللِ  رَُسوُل  َمْملُوك 

ِ  لَيَْس  ُُكُُّه، ُحرٌّ  ُهوَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  يٌك. ّلِلَّ  20112صحیح، مسند احمد  ََشِ

وسلم فرمود: او به تمامی آزاد است. برای  علیه اهلل ای را آزاد کرد. رسول اهلل صلی مردی از هذیل، قسمتی از برده
خداوند شریکی نیست )زیرا نصف برده مال اوست اما نصف دیگر در راه خدا آزاد گشته پس باید به تمامی آزاد شود 

 تا با خداوند شریک نشود(.

ِ  رَُسوُل  قَاَل . 4 ْعَتَق  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
َ
َكً  أ ، ِف  َلُ  َِشْ نْ  َعلَيْهِ  وََجَب  َمْملُوك 

َ
 ُُكَُّه، ُيْعِتَق  أ

، ِقيَمةَ  ُيَقامُ  َثَمِنِه، قَْدرَ  َماٌل  َلُ  ََكنَ  إِنْ  ََكُؤهُ  َوُيْعَطىى  َعْدل  تَُهْم، َُشَ ى  ِحصَّ بخاری  الُمْعتَِق. َسِبيُل  َوُُيَّلَّ

2202 
ی شراکتی دارد و سهم خود را از آن بنده آزاد کند بر او واجب است که تمامی آن را آزاد کند اگر به  کسی که بنده

ی سهم  شود و به شریکانش به اندازه ی قیمتش مال داشته باشد. )سپس( آن بنده، عادالنه قیمت کرده می اندازه

 َفَقدْ  َوإَِلَّ آمده: بخاری  2222ی روایت  شود. و در ادامه میی آزاد شده باز گذاشته  شود. و راه برده آنان داده می
 2202بخاری  َعتََق. َما ِمنْهُ  َعتََق 

 شود که آزاد کرده است. ای آزاد می و اگر )پول باقی برده نداشت( پس همانا از آن برده، آن اندازه
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يْهِ  ِمنْ  َواِحًدا َملََك  َوَمنْ  وْ  َواِِلِ
َ
 1.َعلَيْهِ  ُعِتَق  َمْولُوِديهِ  أ

 شود. و کسی که مالک یکی از پدران و مادرانش یا )یکی از( فرزندانش شد، )بالفاصله( بر او آزاد می

  2الِْعتِْق. ُحُقوقِ  ِمنْ  َوالَْوََلءُ فَْصٌل: 
 و والء از حقوق آزادی است.

: ﴿َواْخِفْض  ِلَقْوِلِ . 1 لِّ  َجنَاحَ  لَُهَما َتَعاَلى  24سوره إسراء، آیه  الرَّْْحَِة﴾ ِمنَ  اَّلُّ

 و بال تواضع و فروتنی را برای آنان فرود آور. 

 زیرا به بردگی گرفتن پدران و مادران با تواضع و فروتنی کردن با آنان، تضاد دارد.

: ﴿َوقَالُوا ِلَقْوِلِ  َذَ  َتَعاَلى ا الرَّْْحىنُ  اَّتَّ  22آیه سوره أنبیاء،  ُمْكَرُموَن﴾ ِعبَادٌ  بَْل  ُسبَْحانَهُ  َوَِلً

و گفتند: خداوند )برای خود( فرزندی گرفته است. )او از گرفتن فرزند( پاك و منزه است؛ بلکه )فرشتگان(، بندگان 

 اند. مُکرّم و گرامی

 دهد که اجتماع بُنُوّت و مِلک ممتنع است. آیه داللت می

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ا، َوَِلٌ  ََيِْزي ََل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ نْ  إَِلَّ  َواِِلً
َ
َدهُ  أ َيهُ  َمْملُوَكً  ََيِ  َوِف  َفيُْعِتَقُه، فَيَْشََتِ

ِِب  ابِْن  ِرَوايَةِ 
َ
ُه. َوَِلٌ : َشيْبَةَ  أ  1210مسلم  َواِِلَ

 که او را برده بیابد پس او را بخرد و آزاد کند. تواند حق پدر و مادرش را بجا آورد مگر این فرزند نمی
در کفایه االخیار آمده: والء از مواالت گرفته شده که یکی از معانی آن معاونت و همکاری است. گویا آقای آزاد . 2

ی آزاد شده از دنیا رفت و کسی را نداشت که از او  شود. اگر برده کننده با آزاد کردن برده، یکی از خویشاوندان او می

برد. و همچنین والیت أمر نکاح نیز به  شود و از او ارث می ی او می بهارث ببرند، معتِق )یعنی آقای آزاد کننده(، عص

 گیرد.  او تعلق می

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ ْعتََق. لَِمنْ  الَوََلءُ  إِنَّ
َ
 2222بخاری  أ

 همانا والء برای کسی است که او را آزاد کرده است.
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ُكورِ  إَِل  الُْمْعِتِق  َعِن  الَْوََلءُ  َوَينْتَِقُل  َعَدِمِه. ِعنْدَ  اتلَّْعِصيِب  ُحْكمُ  وَُحْكُمهُ   ِمنْ  اَّلُّ
  َعَصبَِتِه.

 یابد. اش انتقال می و حکم آن حکم عصبه هنگام نبودن آن است. والء از آقای آزاد کنننده به مردان از عصبه

تِيِبِهمْ  الَْوََلءِ  ِف  الَْعَصبَاِت  َوتَْرِتيُب   2.ِهبَتُهُ  َوََل  الَْوََلءِ  َبيْعُ  ََيُوزُ  َوََل  1.اْْلِرِْث  ِف  َكََتْ

 شود و نه هدیه دادن آن. ها در ارث است. و فروش والء جایز نمی و در والء، ترتیب عصبات مانند ترتیب آن

نَْت  ِمتُّ  إَِذا: ِلَعبِْدهِ  قَاَل  َوَمنْ فَْصٌل: 
َ
، فَأ   3ثُلُِثِه. ِمنْ  َوفَاتِهِ  َبْعدَ  َيْعِتُق  ُمَدبٌَّر، َفُهوَ  ُحرٌّ

سومِ  ی مدبر است؛ بعد از وفات او از یک اش گفت: هرگاه از دنیا رفتم تو آزادی؛ پس او بنده و کسی که به برده
 شود. مالش آزاد می

ِ  رَُسوُل  قَاَل . 1 صحیح يُوَهُب.  َوََل  ُيبَاُع، ََل  النََّسِب، َُكُْحَمةِ  ُْلَْمةٌ  الَْوََلءُ :  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

 4120لغیره، صحیح ابن حبان 

 شود.  شود و هدیه داده نمی والء، قرابت و ارتباطی همانند قرابت و ارتباط نسبی دارد که فروخته نمی

نَّ  ُعَمَر، ابِْن  َعِن . 2
َ
 1202مسلم ِهبَِتِه.  َوَعنْ  الَْوََلِء، َبيْعِ  َعنْ  َنَهى  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوَل  أ

 وسلم از خرید و فروش والء و هدیه دادن آن نهی نمود. علیه اهلل رسول اهلل صلی

 21212السنن الکبری للبیهقی اثلُّلُِث.  ِمنَ  الُْمَدبَّرُ : قَاَل  ُعَمَر، ابِْن  َعِن . 2

 سوم مال است. ی مدبر از یک ابن عمر گفت: بنده

، َعنْ  َعِن  ْعِبِّ ِّ  الشَّ ِِب  بِْن  ََعِ
َ
، أ نَّهُ  َطاِلب 

َ
 21212السنن الکبری للبیهقی اثلُّلُِث.  ِمنَ  ََيَْعلُهُ  ََكنَ  أ

 داد. سوم مال قرار می ی مدبر را از یک علی بن ابی طالب بنده

، بِْن  اللِ  َعبْدِ  َعنْ   21211للبیهقی السنن الکبری ثُلُِثِه.  ِمنْ  ُيْعِتُق : قَاَل  َمْسُعود 

 شود. سومِ مالِ سید آزاد می ی مدبر از یک عبداهلل بن مسعود گفت: بنده
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نْ  َلُ  َوََيُوزُ 
َ
يِّدِ  َحيَاةِ  َحالِ  ِف  الُْمَدبَّرِ  وَُحْكمُ  1تَْدبِرُيُه. َوَيبُْطُل  َحيَاتِِه، َحالِ  ِف  يَِبيَعهُ  أ  السَّ
 2.الِْقنِّ  الَْعبْدِ  َكُحْكمِ 

ی  شود. و حکم بنده که در حال حیاتش، او را بفروشد و )با فروش او( تدبیرش باطل می شود آن میو برای او جایز 

 ی خالص است. مدبر در حال حیات سید، مانند حکم بنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ  َعبْدِ  بِْن  َجابِرِ  َعنْ . 1 نَّ : اّللَّ
َ
ْعتََق  رَُجًًل  أ

َ
، َعنْ  َلُ  ُغًلًَما أ َخَذهُ  فَاْحتَاَج، ُدبُر 

َ
 انلَِّبُّ  فَأ

يهِ  َمنْ : »َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اهُ  «ِمنِّ  يَْشََتِ ِ  َعبْدِ  ْبنُ  ُنَعيْمُ  فَاْشََتَ إَِْلِْه.  فََدَفَعهُ  َوَكَذا بَِكَذا اّللَّ
 2141بخاری 

اهلل  اش را به بعد از حیاتش موکول کرد. سپس به پول آن احتیاج پیدا کرد. رسول مردی، آزادیِ بنده

کند؟ پس نعیم بن عبداهلل او را به  وسلم آن بنده را گرفت و فرمود: چه کسی او را از من خریداری می علیه اهلل صلی

 فالن مبلغ )در برخی روایات به هشتصد درهم( خرید و پول او را پرداخت کرد.

 شود. مالکیت نمیی  دانسته شد؛ تدبیر، سبب ازاله 2141بخاری گونه که از روایت  زیرا همان. 2
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لََها إَِذا ُمْستََحبٌَّة، 1َوالِْكتَابَةُ فَْصٌل: 
َ
ُمونًا َوََكنَ  الَْعبْدُ  َسأ

ْ
 بَِمال   إَِلَّ  تَِصحُّ  َوََل  2ُمْكتَِسبًا. َمأ

؛ ًًل  َوَيُكونُ  3َمْعلُوم  َجل   إَِلى  ُمؤَجَّ
َ
؛ أ قَلُّهُ  4َمْعلُوم 

َ
  5ََنَْماِن. أ

شود مگر به مال  آن را درخواست کرد و امین و کارکُن بود؛ و صحیح نمیو عقد کتابت سنت است هرگاه بنده 

 ترین آن دو قسط است. باشد تا وقت معلوم؛ کم مشخص؛ و نسیه می
گوید: به فالن مبلغ، تو را به  اش می عقد کتابت به این شکل است که بنده به آقایش یا به عکس، آقا به بنده. 1

 شود. را پرداخت نمائی. و با پرداخت تمام مبلغ، او آزاد میخودت فروختم که طی چند قسط آن 

: ﴿فَََكتِبُوُهمْ  ِلَقْوِلِ . 2  22سوره نور، آیه  َخرْيًا﴾ ِفيِهمْ  َعِلْمتُمْ  إِنْ  َتَعاَلى

 و با آنان عقد کتابت ببندید اگر در آنان خیر دانستید.

 ﴿َوإِنَّهُ  اری تفسیر کرده زیرا خیر به معنای مال آمده:د در کفایه االخیار آمده: امام شافعی خیر را به کسب و امانت
 8سوره عادیات، آیه  لََشِديٌد﴾ اْْلرَْيِ  ِْلُبِّ 

 ی شدیدی به دارائی و اموال دارد. و او عالقه

ة   ِمثَْقاَل  َيْعَمْل  ﴿َفَمنْ و به معنای عمل صالح آمده:  ا َذرَّ  1سوره زلزله، آیه  يََرُه﴾ َخرْيً

 ی غباری نیکی کرده باشد )پاداش( آن را خواهد دید. ی ذره اندازهپس هر کس به 

ی این دو شده باشد به دلیل این که مقصود آیه بر آن متوقف  پس بر این دو حمل کرده شد زیرا جایز است که اراده
 است.

کشد و از هر دو  نزاع میشود و به  در کفایه االخیار آمده: مال باید معلوم باشد زیرا جهالت به آن موجب فریب می. 2
 نهی شده است.

کند )در حاشیه نبراوی آمده: از این جهت که فروش مال  در اقناع آمده: زیرا عقد کتابت با قیاس مخالفت می. 4
پس به روش سلف و قول و فعل «(. ی خودش و کاسبی بنده نیز مال خودش است بنده»خودش به خودش است. 

گردد که هیچ کدام از آنان، بصورت نقدی  شود و با تحقیق و تفحص معلوم می ده میعنهم اعتبار دا اهلل صحابه رضی
 عقد کتابت را منعقد ننموده است.

بود ایشان آن را  تر از دو قسط جایز می در اقناع آمده: زیرا چنین از صحابه و بعد از آنان وارد شده است و اگر کم. 2
 دادند. انجام می
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يِّ  ِجَهةِ  ِمنْ  َوِهَ   1َشاَء. َمَتى  فَْسُخَها فَلَهُ  َجائَِزٌة، الُْمََكتَِب  ِجَهةِ  َوِمنْ  ََلِزَمٌة، دِ السَّ
  2الَْماِل. ِمنَ  يَِدهِ  ِف  ِفيَما اتلََّصُُّف  َولِلُْمََكتَِب 

و عقد کتابت از جهت سید )عقد( الزم و از جهت مکاتب عقد جایز است. پس برای بنده فسخ آن است هرگاه که 

 چه در دست او از مال است. ی مکاتب است تصرف در آن برای بندهبخواهد؛ و 
يِّدِ  وَََعَ  نْ  السَّ

َ
ى  بِهِ  يَْستَِعيُ  َما الِْكتَابَةِ  َمالِ  ِمنْ  َعنْهُ  يََضعَ  أ َداءِ  ََعَ

َ
 َوََل  3الِْكتَابَِة. َُنُومِ  أ

َداءِ  إَِلَّ  َيْعِتُق 
َ
يعِ  بِأ  4.الَْمالِ  ََجِ

از بنده، چیزی از مال کتابت را بیندازد که بر پرداخت اقساط کتابت برایش کمکی که  و بر سید )واجب( است آن

 شود مگر با پرداخت تمام مال. باشد. و آزاد نمی
در کفایه االخیار آمده: زیرا عقد کتابت جهت نفع بنده منعقد شده نه برای سود سید. پس سید همانند راهن . 1

ی مکاتب به بقای قرارداد اطمینانی نداشت در  نب سید عقد جایزی بود بندهماند. و همچنین اگر عقد کتابت از جا می
 شد. انگیزه و سست می نتیجه برای تحصیل مال جهت پرداخت اقساط بی

 در مغنی آمده: زیرا در آن، حاصل شدن غرضی است که مقصود از عقد کتابت است و آن غرض، آزادی است.. 2

:  ِلَقْوِلِ . 2 ِ  َمالِ  ِمنْ  ﴿َوآتُوُهمْ َتَعاَلى ي اّللَّ ِ  22سوره نور، آیه  آتَاُكْم﴾ اَّلَّ

که جهت پرداخت اقساط، کمکی به  اند از مال خداوند که به شما داده؛ بدهید )تا این و به آنانی که عقد کتابت بسته

 آنان باشد(.

ِ  رَُسوُل  قَاَل . 4 حسن، ابوداوود ِدرَْهٌم.  ُمََكتَبَِتهِ  ِمنْ  َعلَيْهِ  بَِقَ  َما َعبْدٌ  الُْمََكتَُب : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

2122 

 مکاتب، بنده است تا وقتی که از مکاتبت او یک درهم باقی مانده باشد.

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ يُّ
َ
ى  ََكتََب  َعبْد   أ وِقيَّة   ِمائَةِ  ََعَ

ُ
اَها أ دَّ

َ
ةَ  إَِلَّ  فَأ َواق   َعْْشَ

َ
 َفُهوَ  أ

َما َعبٌْد، يُّ
َ
ى  ََكتََب  َعبْد   َوأ اَها ِدينَار   ِمائَةِ  ََعَ دَّ

َ
ةَ  ِإَلَّ  فَأ  2121حسن، ابوداوود َعبٌْد.  َفُهوَ  َدنَاِنريَ  َعْْشَ

است. و هر ای که بر یکصد اوقیه عقد کتابت ببندد پس آن را پرداخت کند مگر ده اوقیه؛ او )هنوز( بنده  هر بنده

 ای که بر یکصد دینار عقد کتابت ببندد پس آن را پرداخت کند مگر ده دینار؛ او )هنوز( بنده است. بنده
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َصاَب  َوإَِذافَْصٌل: 
َ
يِّدُ  أ َمتَُه، السَّ

َ
َ  َما فَوََضَعْت  أ ءٌ  ِفيهِ  تَبَيَّ ، َخلِْق  ِمنْ  ََشْ  َعلَيْهِ  َحُرمَ  آَدِمر

 1َوالَْوْطِء. بِاَِلْسِتْخَدامِ  ِفيَها اتلََّصُُّف  َلُ  وََجازَ  َوِهبَتَُها، َورَْهنَُها َبيُْعَها

و هرگاه آقائی با کنیزش جماع کرد پس چیزی را وضع حمل کرد که در آن چیزی از خلقت آدمی معلوم شد، 

ن و نزدیکی کردن فروشش و رهن گذاشتنش و هدیه دادنش بر آقا حرام است. و برای آقا تصرف در او، با بِکار گرفت

 جایز است.

يِّدُ  َماَت  َوإَِذا ِس  ِمنْ  َعتََقْت  السَّ
ْ
يُونِ  َقبَْل  َماِلِ  َرأ َها ِمنْ  2َوالْوََصايَا؛ اِلُّ  َغرْيِهِ  َوَوَِلُ

تَلَِها.   3بَِمُْنِ
غیر سید به  شود. و فرزند ام الولد از ها از اصل سرمایه آزاد می ها و وصیت و هرگاه آقا وفات یافت، قبل از بدهکاری

 ی )خودِ( ام الولد است. منزله
، ابِْن  َعِن . 1 ا: قَاَل  َعبَّاس  ْت  لَمَّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  َماِرَيةُ  َوَِلَ ْعتََقَها: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

َ
َها.  أ سنن َوَِلُ

 اسنادی که خودش آورده را صحیح دانسته. 1221، ابن حزم در المحلی 4222الدارقطنی 

 وسلم فرمود: فرزندش او را آزاد کرد. علیه اهلل ابن عباس گفت: وقتی که ماریه، ابراهیم را بدنیا آورد، رسول اهلل صلی

ِ  َعبْدِ  َعنْ  ، بِْن  اّللَّ نَّ  ُعَمَر، ابِْن  َعِن  ِديَنار 
َ
َهاِت  َبيْعِ  َعنْ  َنَهى  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ مَّ

ُ
ْوََلِد، أ

َ
 اْْل

ٌة.  فَِهَ  َماَت  فَإَِذا َحيًّا، َدامَ  َما َسيُِّدَها بَِها يَْستَْمِتعُ  يُوَرْثَن، َوََل  يُوَهْبَ  َوََل  ُيبَْعنَ  ََل : َوقَاَل  ابن ُحرَّ

اَرُقْطِنُّ  َرَواهُ  نویسد: می 1822ملقن در تحفه المحتاج الی أدله المنهاج  ِحيُح، ُهوَ  َوْقُفهُ  ِعلَِلِه: ِف  َوقَاَل  اِلَّ  الصَّ
اِن: اْبنُ  َوقَاَل  َغلٌَط، َرْفُعهُ  َواْْلَيَْهِقُّ قَاَل:  َصِحيٌح. َحَسنٌ  ِعنِْدي ُهوَ  قَاَل: ثَِقاٌت، ُُكُُّهمْ  ُرَواتُهُ  الْقطَّ

شوند،  داده نمیشوند، و هدیه  وسلم از فروش ام الولد نهی نموده و فرموده است: فروخته نمی علیه اهلل رسول اهلل صلی

 شود. گیرد و هرگاه وفات یافت، آزاد می شوند. تا وقتی که آقایش زنده است از او بهره می و ارث برده نمی
ْعتََقَها وسلم که فرمود: علیه اهلل ی رسول اهلل صلی در مغنی آمده: به دلیل عموم فرموده. 2

َ
َها. أ  َوَِلُ

ی خوردن و  ی استمتاع بوجود آمده است. پس به اتالف بوسیله بوسیلهدر کفایه االخیار آمده: زیرا اتالفی است که 

 شود. کند. همچنین با ازدواج شخص هنگام بیماری وفات، قیاس گرفته می نوشیدن و پوشیدن شباهت پیدا می

شوند. اما اگر بعد از استیالد  در منهاج آمده: اوالد کنیز اگر قبل از استیالد به دنیا آمده باشند با مرگ سید آزاد نمی. 2

 شوند و فرقی ندارد که آن بچه از سید یا غیر از او با زنا یا نکاح بدنیا آمده باشد.  بدنیا آمده باشند با مرگ سید آزاد می
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َصاَب  َوَمنْ 
َ
َمةَ  أ

َ
 1لَِسيِِّدَها؛ َمْملُوكٌ  ِمنَْها فَالَْوَِلُ  بِِنََكح   هِ َغرْيِ  أ

 و کسی که با کنیز دیگری در نکاح، جماع کرد پس فرزند از آن کنیز، مملوك آقایش است. 

َصاَبَها َوإِنْ 
َ
هُ  بُِشبَْهة   أ ، ِمنَْها فََوَِلُ يِِّد، ِقيَمتُهُ  وََعلَيْهِ  ُحرٌّ َمةَ  َملََك  َوإِنْ  لِلسَّ

َ
 َبْعدَ  الُْمَطلََّقةَ  اْْل

مَّ  تَِصْ  لَمْ  ذىلَِك 
ُ
مَّ  وََصارَْت  انلََِّكِح، ِف  بِالَْوْطءِ  َلُ  َوَِل   أ

ُ
بَْهةِ  بِالَْوْطءِ  َلُ  َوَِل   أ ى  بِالشُّ َحدِ  ََعَ

َ
 أ

؛ ْعلَمُ  َواللُ  2الَْقْولَْيِ
َ
 .أ

آزاد است و )پرداخت( قیمت فرزند به سید، و اگر با شبهه با کنیزی جماع کرد پس فرزندِ جماع کننده از آن کنیز، 

الزم جماع کننده است. و اگر بعد از آن )یعنی بعد از نزدیکی به شبهه و تولد فرزند(، جماع کننده، مالکِ کنیزِ مطلقه 

گردد  شود. و )اما( بر یکی از دو قول با نزدیکی به شبهه، ام ولد او می شد با نزدیکی در نکاح، آن کنیز، ام ولدِ او نمی

 گردد(. گونه که در منهاج آمده ام ولد او نمی )این قول مرجوح است اما قول راجح همان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اقناع در این رابطه اجماع نقل شده است.. 1

ى وَ هىذَ  ای که بسته شده در مِلک او نبوده است. در مغنی آمده: زیرا نطفه. 2 َْعَ
َ
ْعلَُم.ا َوالُل َتَعاَلى أ

َ
 أ


