
 الرق يف الديانات الشماوية دراسة تارخيية

 ا.د.شاكر جميد كاظم                                                                 م.د. وسام خليل إبراهيم

 

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دراسات تارخييةجم 
47 47 

 

 الرق في الديانات الدساوية دراسة تاريخية
 هيموسام خميل إبرام.د. 

 شاكر مجيد كاظما.د.
 جامعة البررة –كمية االداب 

 سمخصال
الدساكية كميا تشاكؿ البحث ضاىخة الخؽ في الجيانات الدساكية حيث نجج اف الجيانات    

تجعل مغ االنداف كائشا مكخما فزمو السػلى عد كجل عمى كل مخمػقاتو كأمخه بالعبادة كتعج 
الذخائع الدساكية مبادغ تحسي االنداف كترػنو . كقج تع تحخيف الجيانة الييػدية كالسديحية، 

مشيا كيف  كبقي االنداف يعاني الطمع . كقج تبيغ مغ خالؿ مجخػ ىحا البحث جسمة مغ االمػر
تعاممت الجيانات الدساكية الييػدية كالسديحية مع ضاىخة الخؽ حيث نجج اف الجيانتيغ تشبت مبجغ 
الخؽ كسكدب مادؼ كخجمة مغ ىؤالء الخقيق لديجىع . ثع تصخؽ البحث الى اىع الذخائع التي 

ي ىحه اىع مرادر الخقيق فغ جاءت في ىحه الجيانات كالتي تحكع التعامل مع الخقيق. كبيّ 
الجيانات كايزا تبيغ مغ خالؿ البحث التسييد العشرخؼ لجػ الجيانة الييػدية ضج الخقيق غيخ 

ثع عخج البحث عغ االسالـ كسعيو لتحخيخ االنداف مغ قيػد الخؽ مغ خالؿ كضع  ،ييػدؼال
الدبل لمتخمز مغ ىحه الطاىخة ككيفية محاربة الجيغ االسالمي لمخؽ ككيفية تجفيف مشابع الخؽ 

 . خيق الكفارات كحدغ معاممة الخقيقكتحخيخ العبيج عغ ش
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Slavery in the monotheistic religions: a historical study 
M.D. Wesam Khalil Ibrahim 
Prof. Dr. Shaker Majid Kazem / College of Arts - University of 

Basrah 
Abstract    
  The research dealt with the phenomenon of slavery in the 

monotheistic religions, as all the monotheistic religions see the human 
being as an honored being, who is honored by the Almighty over all his 
creatures and ordered him to worship him as the only one God. The 
divine laws are considered as principles that protect and safeguard man. 
man continues to suffer injustice when Judaism and Christianity have 
been distorted.  

The research revealed a number of things, including how Judaism 
and Christianity dealt with the phenomenon of slavery, as we find that 
the two religions have adopted the principle of slavery for material 
benefits and those slaves served only their master. Then the research 
touched on the most important laws that came in these religions that 
govern dealing with slaves, and showed the most important sources of 
slaves in these religions and it is revealed through the research the 
racial discrimination of the Jewish religion against non-Jewish slaves. 
Then the research showed how Islam made every effort to liberate 
people from the shackles of slavery by laying out the means to get rid of 
this phenomenon, how Islam fights slavery, and how to dry up the 
sources of slavery to liberate slaves through atonement and good 
treatment. 
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 السقدمة
رب العالسيغ إلو االكليغ كاآلخِخيغ احسجه حسجا شيبا مباركا فيو يسأل أرجاء  الحسج هللا   

 rالدساكات كاالرض كأشيج اف ال إلو اال هللا كحجه ال شخيظ لو كأشيج اف دمحما عبج كرسػلو 
 كصحبو كسمع تدميسا كثيخا الى يػـ الجيغ كبعج .... 

السحػر االكؿ ، يسثل نطخة الجيانة يكتدب ىحا البحث اىسية مغ ثالث محاكر رئيدة    
الييػدية الى ضاىخة الخؽ حيث نجج اف الجيانة الييػدية لع تسشع اك تحـخ الخؽ فقج اعتقج الييػد 
بأفَّ هللا اختارىع كاخخجيع فال يجػز استخقاقيع ألنَّيع عبيج هللا كقبمػا العبػدية لدائخ الخمق سػػ 

ديا اخخ بذخط اف يعاممو بالحدشى كعمى اف يحخره الييػدؼ كلكغ يحق لمييػدؼ اف يدتخؽ ييػ 
في الدشة الدابعة مغ الخجمة ، اما السحػر الثاني، فيتكمع عغ الخقيق في الجيانة السديحية فمع 
تحـخ الخؽ، اذ ال يػجج نز يؤكج تحخيسو في االنجيل كعمى العكذ كرد الحث عمى استخجاـ 

لخقيق كشمب مغ العبيج أف يقجمػا الصاعة الى الخقيق حيث اكصى رلباف السديح عمى استخجاـ ا
أسيادىع ككانت السديحية السحخفة تعتسج عمى نطخية كىي اف األركاح السؤمشة تمتقي مع الديج 
السديح كتتداكػ في مسمكتو الدساكية أما الجدج فقج خمق ليحه الجنيا كعميو اف يخزع لكل ذؼ 

بسعشى اف يقبل  ،ا تحسل جدج الديج السديحعحاب كسسمصاف كعميو اف يتحسل ما يمقى مغ ألع ك 
الفخد بالخقيق حتى يتخمز الجدج مغ الحنػب كيكػف معحب مثل جدج الديج السديح كبشاء عمى 
ما كرد في االنجيل كما دعا اليو الخسل خاصة بػلذ كبصخس كخست الكشيدة مبجأ الخزػع 

ػا االستخقاؽ . ثع يأتي السحػر كجعمت الخؽ شخعيا كقج سار آباء الكشيدة عمى ىحا الشيج فأباح
عشجما جاء االسالـ أكؿ ما دعا اليو حفع كخامة السدمع اإلسالمي، كالحؼ يتكمع عغ الجيغ الثالث 

كتحخيخه مغ كل القيػد فال فخؽ بيغ اسػد كابيس اك غشي كفقيخ اك حاكع كمحكػـ اك سيج كعبج 
ع هًبا  يا َأيَُّيا الشَّاس  كالكل اماـ هللا سػاء قاؿ تعالى:  ن َذَكٍر َوأ نَثٰى َوَجَعْمَشاك ْم ش  ِإنَّا َخَمْقَشاك م مِ 

َ َعِميٌم َخِبيرٌ  ِ َأْتَقاك ْم ۚ ِإنَّ َّللاَّ كىحه السداكاة بيغ البذخ التي  َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرف ها ۚ ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعشَد َّللاَّ
ف الغاءه لع يكغ مسكشا لعجة اسباب سيتع دعا الييا االسالـ تقتزي الغاء الخؽ الغاء تاما ، غيخ ا

تػضيحيا في مجخػ البحث حيث نجج اف الجيغ االسالمي عسل كبالتجريج عمى القزاء عمى ىحه 
صمى (الطاىخة مغ خالؿ تجفيف مشابع الخؽ مغ خالؿ عجة احكاـ شخعية , كقج فتح الخسػؿ دمحم 

خة كمغ اجل تخميز االنداف مغ رؽ ابػاب عجة مغ اجل الغاء ىحه الطاىهللا عميو كالو كسمع( 
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االستعباد . كقج ادت تمظ االبػاب الى تحخيخ اعجاد كبيخة مغ الخقيق الحيغ كثخكا في الجديخة 
 يع شبقة كاسعة مغ شبقات السجتسعالعخبية كثخة جعمت

 اوال : الرق في الديانة الييهدية 
كجج الخؽ عشج العبخانييغ مشح اقجـ االزمشة ، كىع مغ اصػؿ الثخكة عشجىع في زمغ انبيائيع  

كقج ربط احج الباحثيغ ضيػر الخؽ عشج الييػد  (ٔ)كىػ مغ اسباب الغشى لجييع كجدء مغ الساؿ
بطيػر الدراعة عشجىع كاستغالليع لألراضي الدراعية ، مسا تصمب مشيع الحرػؿ عمى االرقاء 

، إالَّ اف ىحا الخأؼ يخالف الشرػص التػراتية التي تحجثت عغ الخؽ حيشسا كاف  (ٕ)يميع فييالتذغ
الييػد في مخحمة البجاكة فيحكخ اف سفخ التكػيغ يتحجث عغ ارقاء كاماء في مشدؿ اباءىع االكليغ 

ما مشيع لمشبي ابخاليع كاسحق كيعقػب اذ اشار نز الى ذلظ بقػلو )كاعصى ابخاليع اسحاؽ كل 
اال اف نطاـ الخؽ لع ( ٖ) كاف لو اما بشػ الدخارؼ المػاتي كانت إلبخاليع فأعصاىع ابخاليع عصايا(

يعع انتذاره عشج الييػد اال في القخف الخابع عذخ قبل السيالد عشجما اغار الييػد عمى مجيشة 
 .(ٗ) كشعاف فاحتمػىا كاستعبجكا قدسا مشيع كقتمػا اعجادا اخخػ مشيع

اخخػ ذكختيا التػراة بذأف ذكخ لفطة العبج اك الخقيق فشخاىا تبيغ كجػد  كىشاؾ نرػص
مرصمح العبج مشح زمغ الشبي نػح حيث عبخت عغ ذلظ بقػليا اف )الخب الو ساـ كيكػف كشعاف 

اف مزسػف  ((ٙ)كفي نز اخخ ذكخ اف )ممعػف كشعاف عبج العبيج يكػف ألخػتو(  (٘) عبجا لداـ(
اسفارىا ىػ تكخيذ معشى العبػدية كجعميا امخا فصخيا في االنداف فالعيج ما تجعػ لو التػراة في 

القجيع يحكع بعبػدية الفخد لمفخد كاالكثخ مغ ذلظ عبػدية الذعػب لمذعػب كيتزح لشا ذلظ مغ 
خالؿ عبػدية كشعاف الحؼ يخجع الى حاـ بغ نػح يعشي عبػديتو كعبػدية كل مغ جاء مغ ندمو 

  (ٚ) ساـ  كىحا ما اكجه لشا احج الباحثيغ. لمييػد الحيغ ىع مغ ندل
كاف يستمظ عجدًا مغ العبيج كاالماء عشجما قاـ  كمسا تحكخه التػراة اف نبي هللا ابخاليع الخميل

فقط  كلع يقترخ ىحا االمخ عمى ابخاليع  (ٛ)بديارة مرخ بعج ىخكبو مغ ارض العخاؽ القجيع
( . ٜ) بل نجج اف ىحا االمخ مذابيا في نبي هللا اسحاؽ كيعقػب مغ بعجه فقج امتمكػا اعجاد مشيع

نجج اف ىشاؾ مغ االخبار ما بيشت قياـ الشبي  كعشج تدميط الزػء عمى حياة الشبي يػسف 
يػسف بذخاء اىل مرخ كعبيج الى الفخعػف السرخؼ بعج اف استغل الجػع كالججب الحؼ حرل 

. كنخػ اف ىحا القػؿ ىػ جدء مغ التػراة السحخفة مغ قبل الييػد فاألنبياء جاءكا  (ٓٔ) مرخ في
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إلنقاذ الشاس مغ شخكر الحكاـ كفخض الصاعة كالعجؿ فكيف يقػـ بتحػيل الشاس الى عبيج كىػ 
 مغ انقحىع مغ كػراث اقترادية ىجامة .

 قج حتع العبػدية عمى اكالد كشعاف كلقج اقخت شخيعة الييػد الخؽ كزخكرة حتسية فجاء اف هللا
، كتع تجكيغ الذخيعة الييػدية بػاسصة احبار الييػد في بالد بابل  (ٔٔ) بغ حاـ ليربحػا ارقاء

فاعمشػا لمشاس ما ارادكا اعالنو كاخفػا الكثيخ مغ الحقائق التي كردت في شخيعتيع فقخركا اف 
ف يدتعبج مغ قبل غيخىع ، كال يسكغ بيعيع الييػدؼ ىػ احج ابشاء شعب هللا السختار فال يسكغ ا

. كمسا يؤكج لشا اف تمظ الذخيعة قج اباحت الخؽ فقج كرد في التػراة اف كل مجيشة  (ٕٔ) كعبيج
يجخميا الييػد يكػف اىميا عبيج ليع كاال فإفَّ شخيعتيع حجدت عقػبة مغ يخالف دخػؿ الييػد الييا 

ا االشفاؿ كالشداء فيع عبيج مع استحراؿ كل بحج الديف كاف يقتل كل مغ يخالف ذلظ ما عج
 .(ٖٔ)ما يسمكػنو

كمغ السالحع اف الجيانة الييػدية كانت تقبل استخقاؽ اؼ شخز مغ خارج ديانتيا في 
السقابل نججىا تبيح التباعيا الكياـ باستخقاؽ اؼ شخز مغ غيخ ممتيا إاّل في ضخكؼ محجكدة 

(ٔٗ) . 
االجتساعي لمييػد فسشيع َمغ سكغ كاستقخ في شبو كعغ التقديع االجتساعي كعغ التقديع 

الجديخة العخبية كتكػف مجتسعيع مغ ثالث شبقات ىع االحخار كاألجانب كالخقيق ، كبع يكغ عجد 
. كمغ  (٘ٔ)الخقيق كبيخ عشجىع مقارنة مع ما كاف سائجا مغ حزارات ليا كزنيا في تمظ الفتخة

احج الباحثيغ اف حالة الخقيق عشج الييػد كانت خالؿ ما اشمعشا عميو مغ مرادر فقج ذكخ لشا 
عبارة عغ كسط بيغ الخؽ في العخاؽ القجيع كمرخ كبيغ الخقيق عشج االغخيق كالسجف التابعة ليا 

 .(ٙٔ)اك عشج الخكماف
كمسا نججه في التػراة ىػ تذخيع قانػف العبػدية لمييػد لسغ ىػ مغ غيخ ممتيع كمغ ذلظ ما 

بقػليا لمشبي اسحاؽ كابشو يعقػب بقػليا )كتخجمظ الذعػب كتدجج نرت عميو نرػص التػراة 
 .(ٚٔ) لظ االمع(

كعشج التخكيد في قخاءة ىحا الشز نخػ انو تأكيج لفكخة شعب هللا السختار كاف عمى باقي االمع 
الكياـ بخجمتيع كانيا مغ نعع هللا عمى بشي اسخائيل كىػ تأكيج لشز اخخ يقػؿ )انتع اكالد الخب 

ألنكع شعب مقجس لمخب كاليكع كقج اختاركع الخب لتكػنػا لو شعبا خاصا فػؽ جسيع اليكع 
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كىػ داللة عمى استعباد كل الذعػب لمييػد إلذالليع مغ خالؿ  (ٛٔ)الذعػب عمى كجو االرض(
 . (ٜٔ) خػض الحخكب الذخعية ضجىع

ارا كليذ اجبارا سسحت التػراة كديغ الييػد اف مغ حق الفخد الييػدؼ استعباد نفدو لغيخه اختي
كىػ نػع مغ أنػاع الخؽ االختيارؼ كلكغ يجب اف يكػف ذلظ بذخط اف مغ يقػـ باستخقاقو ىػ مغ 
نفذ ديشو اذ ال يدسح لغيخ اتباع السمة الييػدية استعباد الييػد ، فيجػز لمفخد اف يبيع نفدو لسجة 

ت سشيغ يخجـ كفي ست سشػات فقج كرد في التػراة اذا اشتخػ شخز مغ الييػد عبخانيا فد
، كال بج اف تتػفخ شخكط مقابل اشالؽ حخية الييػدؼ السدتعبج اذ  (ٕٓ) الدابعة يخخج حخا مجانا

تذيخ نرػص التػراة )اف دخل العبج كحجه يخخج كحجه عشج خجمة سيجه ، كاف كاف بعل امخأة 
الدىا يكػنػف لديجه تخخج امخأتو معو ، كاف اعصاه سيجه امخأة ككلجت لو بشيغ اك بشات فالسخأة كاك 

كىػ يخخج كحجه ، كلكغ اذا قاؿ العبج احب سيجؼ كامخأتي كاكالدؼ ال اخخج حخا فيقجمو سيجه الى 
 . (ٕٔ)الخب كيقخبو الى الباب اك الى القائسة كيثقب سيجه اذنو بالسثقب فيخجمو الى االبج(

ؼ عبخاني كاشتخط عمى كقج اشتخط التمسػد لرحة بيع العبخاني ألخيو العبخاني اف يكػف السذتخ 
كسيمة اخخػ لمحياة مغ يبيع نفدو اف يكػف قج كصل الى اقرى درجات العػز كاال تكػف لجيو 

، فيقػـ ببيع كل ما يسمكو كيرخفو عمى نفدو مغ عقار كمستمكات حيشئح يدسح لو سػػ االستعباد
ييػد بعج اف يخجعػف الى كبيشت لشا التػراة في اسفارىا اف ال( . ٕٕ)ببيع نفدو اجبارا كليذ اختيارا

بالدىع سػؼ يجسعػف ليع عبيجا كاماء كيقرجكف مغ ذلظ ىػ قياـ الييػد باالنترار مغ البابمييغ 
 (ٖٕ) الحيغ قامػا بدبييع اذ تقػؿ )كسيستمكػف في بيت اسخائيل في ارض الخب عبيجا كاماء(.

 حرل الييػد عمى الخقيق مغ مرادر متعجدة كىي : 
، كقج ذكخت السرادر الييػدية اىع مرادر الخؽ عشج العبخانييغغ : كتعج مالحروب - ٔ

حخكبيع التي خاضػىا في ارض كشعاف حيث نيبػا كقتمػا كاستخقػا ما بقى مشيع ، ككانػا جميع 
. كقج (ٕٗ)مغ الشداء كاالشفاؿ الف الخجاؿ كاف مريخىع القتل بحج الديف حدب شخيعة الييػد

في اكؿ االمخ لكشيع سخيعا ما خالفػىا بكياميع باستخقاؽ حافع بشػ اسخائيل عمى ىحه الػصايا 
فالحقائق التاريخية  (ٕ٘)الخجاؿ ايزا ، فالحخكب التي تجخػ تحـخ عمييع اسخ الخجاؿ كاستخقاقيع

التي بيشيا السؤرخيغ خالفت ما نرت عميو شخائعيع فقج ضخبػىا عخض الحائط فأخحكا 
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حقة تجارة ميسة مغ تجاراتيع اذ عمسػا في يدتخجمػف االسخػ في الخؽ كاصبحت في اكقات ال
 .(ٕٙ)السشاجع كفي التجارة البحخية في الدفغ التجارية

: عمى الخغع مغ اف السرادر التذخيعية لمييػد نرت عمى حخمة الكياـ الخطف – ٕ
بالخصف كخاصة لسغ كاف مغ شبقة االحخار فقج ترل عقػبة مختكب تمظ الجخيسة الى حج 

كاف خالؼ الػاقع التاريخي لمييػد الحؼ يذيج اف الدمب كالخصف كانت االعجاـ، اال اف ذلظ 
. كمغ الذػاىج التي تحكخ بذأف تمظ  (ٕٚ) احجػ مرادر الخقيق التي عخفيا اتباع تمظ الجيانة

العسميات ما قاـ بو اخػة الشبي يػسف مغ اختصاؼ اخاىع كرميو في بئخ ليدتخخجو التجار الحيغ 
ارادكا التدكد مغ ماء ذلظ البئخ اذ كرد في احج اخػتو شخح تمظ الفكخة عمى اذىانيع )فقاؿ ييػذا 

كال تكغ ايجيشا  (ٕٛ)تعالػا فشبيعو لإلسساعيمييغ ألخػتو ما الفائجة في اف نقتل اخانا كنخفي دمو ،
تجار فدحبػا يػسف كاصعجكه  (ٜٕ)عميو ألنَّو اخػنا كلحسشا فدسع لو اخػتو كاجاز رجاؿ مػيانيػف 

كمسا  (ٖٓ)مغ البئخ كباعػا يػسف لإلسساعيمييغ بعذخيغ مغ الفزة فاتػا بيػسف الى مرخ(
مػازيا لو ، فقج عبخ القخاف الكخيع عغ ذلظ مغ يالحع مغ ىحا الشز اف ثسشو ذلظ الغالـ لع يكغ 
وَدٍة َوَكان ها ِفيِو انو كاف ثسغ بخذ ال يداكؼ شيئا قاؿ تعالى:  َوَشَرْوه  ِبَثَسٍن َبْخٍس َدَراِىَم َمْعد 

ِمَن الزَّاِىِدينَ 
 (ٖٔ). 

: اف الجيانة الييػدية تقزي عمى الدارؽ الحؼ يعجد الدرقة والعجز عن سداد الدين – ٖ
دفع التعػيس عسا سخقو لرالح السدخكؽ ببيعو بيع الخقيق كاستيفاء السبمغ السصمػب عغ عغ 

اما السجيغ الحؼ يعجد عغ دفع ديشة  (ٕٖ)ثسشو الى السدخكؽ كاحيانا يباع الدارؽ بكيسة ما سخؽ 
فقج جخػ االمخ في استخقاقو مع اف الذخيعة الييػدية ال تبيح ذلظ اذ يربح السجيغ عبجًا لمجائغ 

يباع بيع الخقيق كيدتػفى الجائغ ديشو مغ ثسشو ككانت زكجتو كاكالده في بعس العيػد  اك
 .(ٖٖ)يتحػلػف الى رقيق معو

يعتبخ التشاسل مغ اىع السرادر التي كانت تسػؿ الخقيق عشج الييػد فأبشاء  :لتشاسلا – ٗ
 .(ٖٗ)الخقيق ىع رقيق بالػالدة سػاء كاف مغ اـ اك اب رقيق

الجيانة الييػدية كخاصة التػراة حتست عمى الديج مجسػعة مغ الػاجبات كالججيخ بالحكخ اف 
. (ٖ٘)تجاه الخقيق،  فقج اكجبت عميو سج حاجتيع مغ السأكل كالسذخب كالسأكػ السالئع لمدكغ

كحطخت عمى مالكع فخض القيػد كااليحاء كاال تعخض ذلظ السالظ الى عقػبات دنيػية كاخخكية 
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فأنو يعاقب بسثل تمظ العقػبة ، اما اذا كاف االيحاء في بجنو مثل فقأ فسغ يقػـ بقتل احج ارقاءه 
العيغ اك كدخ العطع اك الدغ ، فأف العقػبة تكػف بأشالؽ حخية ذلظ الخقيق كيربح حخا بال قيج 

اما ما يخز االماء فأف مغ يعاشخ امتو مغ الييػد فأنو يفخض عميو اف يجعميا ( . ٖٙ) اك شخط
اما اذ (ٖٚ)لو بيعيا ، اما اذا كاف ذلظ بإكخاىيا عميو فعميو اف يحخرىا فػرامغ سخاريو كال يجػز 

 . (ٖٛ) كانت تمظ االمة زكجتو فال يجػز لو بيعيا اذ تع معاشختيا كلػ لسخة كاحجة
كلسا كاف ليػـ الدبت اىسية ديشية خاصة عشج الييػد حيث فخضت عميو العبادة خالرة هلل فقج 

اذ كجبت عمى مالؾ الخقيق كاالماء اعصاء الخاحة ليع في ذلظ  شسل ذلظ اليػـ ارقاءىع ايزا
اليػـ مغ كل اسبػع ، كيزاؼ ليا باقي االياـ الجيشية ذات االحتفاؿ كالعيج ، فيجب عجـ ايكاؿ 

، كاعتبخ االرقاء بالشدبة الى الييػد عبارة عغ ماؿ لسالكو ، فقج كاف االرقاء يتع (ٜٖ)اؼ عسل ليع
مختمفة مغ شخز آلخخ فقج يدسح لعبيج الديج الييػدؼ االكل كالذخب  التعامل معيع بسعامالت

بسا يذاءكف عشجما يتع تقجيع الصعاـ كالذخاب ليع ، بيشسا ال يدسح لمعبيج الحيغ تأتي بيع الدكجة 
 . (ٓٗ)الى بيت زكجيا

كاستخجـ الييػد نطاـ يصمق عميو تدخيخ الخقيق كىػ استخجاـ الخقيق في جسيع مفاصل الحياة 
، مغ دكف اعصاء شيء ليؤالء الخقيق فقط تقجيع ما كاالقترادية كالدياسية كالثقافيةالجتساعية ا

كىشاؾ نطاـ اخخ يتبعو الييػد تجاه الخقيق اذ اعتبخكا  (ٔٗ)يدج حاجتيع االساسية كالصعاـ كالذخاب
الخقيق جدءا مغ نطاـ التعذيخ كىػ ما يؤخح مغ غمة االرض الدراعية اك حتى التجارة ، فقج كرد 
في احج الشرػص اف احج الييػد قاـ بتيجيج شعبو بأنو سيعذخ  زرعو كحيػاناتو كيأخح جػاريو 

 .  (ٕٗ)فسا يذاء اذ لع يدتجيب شعبو لوكعبيجه فيجعميع عبيجا لو يدخخىع كي
اما عغ العتق في الجيانة اليػدية فقج تع التسيد بيغ نسصيغ مغ العتق مشيا اجبارؼ كاخخ 
اختيارؼ ، فالعتق االجبارؼ ىػ عتق تقخره الذخائع في الجيانة الييػدية حتى كاـ لع يػفق الديج 

ألسخ ، اك تحخيخ الخقيق االجشبي اذ تع كمثاؿ ذلظ تحخيخ الخقيق بعج ست سشػات بعج الػقػع با
اال اف ما يالحع عمى ىحا الشػع اف بعس عمساء الييػد كمتجيشييع  (ٖٗ)فقأ عيشو مغ قبل سيجه

رفزػه حدب ما كرد في نرػص التػراة فقج كرد )كاما عبيجؾ كاماؤؾ الحيغ يكػنػف لظ فسغ 
اء السدتػششيغ الشازليغ في ارضكع الذعػب الحيغ حػلكع مشيع تقتشػف عبيجا كاماء كايزا مغ ابش

اما ( ٗٗ) فيكػنػف ممكا لكع كتدتسمكػنيع ألبشائكع مغ بعجكع ميخاث ممط تدتعبجكنيع الى الجىخ(
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العتق االختيارؼ فيػ ما يقخره الديج بخضاه االف اف الذخيعة الييػدية قج كضعت شخكشا كقيػدا 
ييػدؼ اخخ اك اجشبي كخاصة االمة التي  لشقل السمكية ال يجػز لمييػدؼ بيع رقيقو اك امتو الى

 . (٘ٗ)عاشخىا سيجىا معاشخة االزكاج
لقج كاف لذبو الجديخة العخبية اثخ كاضح عمى الييػد ، فقج اثخت تمظ البيئة السختمفة السدايا 
عمييع كجعمتيع اكثخ تقخبا مغ العخب الحيغ يدكشػف في الرحارؼ الػاسعة اال في مطاىخ 

الجيانة عجدت عغ نذخ مبادئيا في ربػع تمظ البػادؼ القفخة ألنيا ديانة  اال اف تمظ (ٙٗ)سصحية
مغمقة كال تؤمغ بفكخة التبذيخ لعقائجىا كىحا ما دعا احج الييػد الى الترخيح بأف الييػد كاليتيع 
السزيع بيغ الغخباء كالف ديانتيع فييا تذجد كصخامة كثقل في الفخائس كمشيا ما حخمػه عمى 

 . (ٚٗ) تجارة الخقيق التي عجت مغ االعساؿ الخبيثة انفديع كمشيا
اف تأثيخ الجيانة الييػدية عمى انتذار ضاىخة الخؽ عشج العخب قبل االسالـ كاف كاضحا فسغ 
الستعحر كضع حجكد فاصمة بيغ الييػد كالعخب فقج سكشػا في مشاشق سػريا لفتخات شػيمة 

فالشطع االخالقية كالعادات كانت متذابية نػعا ما ، يا الشطع االجتساعية بيغ الفئتيغامتدجت في
الف الييػد سكشػا في شبو الجديخة العخبية لقخكف عجيجة كلع تشقصع صمتيع بالرحخاء مغ خالؿ 

كتذيخ السرادر التي بيغ ايجيشا اف الييػد قج شبعػا بالصبائع ( . ٛٗ) تشقالتيع كرحالتيع التجارية
ة حتى بيغ لشا ىحا االمخ احج السدتذخقيغ بقػلو )كال اعمع في البجكية كتأثخكا بالعخب بحجكد معيش

تاريخ الييػد القجيع اقميسا تأثخ فيو الييػد بأخالؽ ابشائو كعاداتيع كنطسيع الى الحج سػػ اقميع 
 .(ٜٗ) الجديخة العخبية(

 ثانيًا: الرق في الديانة السديحية 
كلكشيا تخمت عغ مثيالتيا كصخح بعس تجعػ الجيانة السديحية لمسداكاة بيغ الشاس كافة 

دعػاتيا أف السداكاة ىي أف تكػف بالخكح فقط كاف الجدج قج خمق ألمػر الجنيا كعمى ىحا الجدج 
إذف تمظ التصػرات  (ٓ٘)الخزػع لكل ذؼ سمصاف. كعميو أف يتحسل ما يالقيو مغ ألع كعحاب

فاتبع البابا ىحا السبجأ كساركا  (ٔ٘)اليامو دفعت الكشيدة السديحية أف تقتخف بذخعية الخؽ كالخقيق
عمى نيجو كأباحػا االستخقاؽ ألف الخؽ في نطخىع كفارة عغ الحنػب البذخ يؤدييا الخقيق لسا 

. كزاد في ذلظ القجيذ أكغدصيغ عشجما رأػ أف الخؽ جداء  (ٕ٘)استحقػه مغ غزب الديج االعطع
لكتاب السقجس أف الجيانة السديحية أقخت كيذيخ في ا (ٖ٘) عادؿ لمخصايا التي اقتخفيا ىؤالء الخقيق
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الخؽ الحؼ عخفو  الييػد كفيو قػؿ لمديج السديح ،))ما جئت النقز بل جئت ألكسل(( لحلظ 
كخست الكشيدة مبجأ الخزػع كجعمت الخؽ شخعيًا كسار آباء الكشيدة عمى ىحا السشيج فأباحػا 

مغ الدادة بقػلو ))كػنػا خاضعيغ االستخقاؽ كقج أكصى القجيذ بصخس العبيج في خجمة القداة 
ليذ لمرالحيغ فقط بل لمعشقاء أيزًا فالكشيدة تبشت مبجأ الخزػع كدعت الشاس لحلظ باعتباره 

 . (ٗ٘)مصمبًا ربانيًا كنرحت الكشيدة العبج السديحي بالبقاء في الخؽ كال يتصمع لمحخية
تدتشكخه بل لغ تجج  كعشج البحث في أحاديث األناجيل فمغ تجج أؼ عبارة تسقت الخؽ أك

لمسداكاة بيغ الشاس  كقج دعا الديج السديح  (٘٘)عبارات تحث عمى عتق الخقيق كتحخيخىع
كلكغ الكشيدة لع تدتسخ بيحه الجعػة بعج كفاة الديج السديح 

، كىشا يأتي استفدار لساذا ( ٙ٘) 
كالعبػدية. كيأتي الجػاب لع تدتصع الكشيدة االستسخار في الجعػة لمسداكاة كنبح ضاىخة الخؽ 

فالخقيق كاف عبارة عغ كاقع اجتساعي يرعب ترػر الغائو كسا يعتقج البعس ألف الخقيق ىػ 
، لحا فقج استدمست الكشيدة لمطخكؼ عبخ جسيع العرػر يدتحيل إلغاؤىا ضخكرة اجتساعية

فقط أما الجدج االجتساعية السحيصة كأعمشت أف السداكاة التي تجعػ إلييا ىي مداكاة في الخكح 
كعشجما كاف يحىب العبيج لمكشيدة ليذتكػا مغ ضمع األسياد ليع كانت (ٚ٘)فقط خمق ليحه الجنيا

تػصييع القداكسة دائسًا بالربخ كالصاعة العسياء حتى أف بػلذ رسػليع )أمخ العبيج أف يصيعػا 
 .  (ٛ٘) سعادتيع في خػؼ كخذية كسا يصيعػا السديح(

تذار ضاىخة الخؽ في الجيانة السديحية دفعت القداكسة إلى أشالؽ إفَّ تمظ التصػرات في ان
جسمة مغ الجعػات إلى قبػؿ ضاىخة الخؽ في الجيانة السديحية. حيث يقػؿ تيسػتيو كىػ رقيق 

كيقجـ قجيديع  (ٜ٘)األب بػلذ )أنو يجب عمى العبيج أف يشطخكا إلى سادتيع بأجالؿ كاحتخاـ(
( ٓٙ) لسديحية حيث يقػؿ لمعبيج أف يخزعػا لدادتيع بخذػع((بصخس نريحة إلى أبشاء الجيانة ا

ثع يػضح قجيديع باريظ الستعيغ عمى العبج أف يصيع سادتو بكل إخالص كبصيبة قمب تسجيجًا 
. اما قجيديع  (ٔٙ)هلل، كاف العبج ال يجػز لو أف يفخ مغ سيجه كيجب ارجاعو ليدجه مخة أخخػ(

جب أف يطل عبجًا عمى األرض ىي خجمة لمديج في أزيجكر يحىب إلى )أف العبج السديحي ي
ثع يأتي رسػلو بصخس كيقػؿ )كلسا كانػا ال يدتصيعػف العػدة الى الحخية فعمييع أف  (ٕٙ)الدساء(

يشذجكا ىحه الحخية في اإلخالص في العسل كالتحخر مغ الخػؼ كالحب حتى تشتيي أجاليع 
 .(ٖٙ)فيتحخركف مغ األرض في ممكػت الدساء
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غ السالحع مغ خالؿ ىحه االقػاؿ كالشرائح التي قجميا رجاؿ الجيغ السديحي كالتي كم       
تصمب فييا تثبيت ضاىخة الخؽ كالعبػدية في ىحه الجيانة كايزا يتزح اف مػقف الكشيدة كاف 
دائسا مع الدادة ككبخاء رجاؿ الدمصة اك حتى شبقة االحخار مشيع ضج فئة الخقيق كالفقخاء 

يعتاشػف عمى ىؤالء كىحا ما جعل اشيخ مفكخؼ العرخ الحجيث اف الجيغ افيػف  السعجميغ فكانػا
كالدبب ىػ اف شبقة الحكاـ كرجاؿ الجيغ دائسا ما تحخؾ السذاعخ كاالحاسيذ لجػ  (ٗٙ)الذعػب

خضػف ، في الػقت الحؼ كانت الشاس تذكػ الى الكشيدة الطمع كاالبتداز الحؼ يتعااللوالشاء باسع 
، ككثيخا ما كاف الجػاب ليع اف عمييع الربخ كافشاء انفديع بالحؿ الحكاـ كاالغشياءلو مغ قبل 

كاليػاف ، مدشجيغ قػليع اف الػاقع الحؼ يعذػف فيو ىػ الرػاب كاف ال مفخ مشو مسا يفتخض 
 . (٘ٙ)عمييع اشاعة اسيادىع مسا زاد في اعجادىع برػرة كبيخة عبخ الفتخات الدمشية الصػيمة

ت الجيانة السديحية في االنجيل عمى اف الشاس متداكيغ كىع كاألخػة كنجج ذلظ كقج نر     
)ليذ التمسيح افزل مغ السعمع كال العبج افزل مغ سيجه يكفي التمسيح اف كسعمسو كالعبج 

، كاف عمى العبيج اف يبقػا شرارػ بالسداكاة بيغ الديج كعبجهككثيخا ما نادت شخيعة ال (ٙٙ)كديجه(
اال اف ما يالحع  (ٚٙ)شدؿ لحيغ عػده سيجىع اذا خخج خارج بيتو لقزاء حػائجوجالديغ في الس

اف اكثخ قخارات رجاؿ الجيغ السديحي انيع خالفػا تمظ التعميسات فقج اعتخػ قخاراتيع الكثيخ مغ 
التسييد الصبقي كاصبحت بعيجة كل البعج عغ السداكاة فطيخ ناـ الصبكية كاستعباد الذعػب ، 

لكشيدة التي كانت تخيج جعل العجالة كالسداكاة بيغ الشاس تخمت عغ مبادئيا فشجج اف تمظ ا
 .  (ٛٙ)االصيمة مسا جعميا في كثيخ مغ االحياف اف تشادؼ بأف ييب الشاس انفديع لمكشيدة كأرقاء

استخجمت الكشيدة مجسػعة مغ القػانيغ ضج الخقيق في العرػر القجيسة كمشيا عجـ الدساح 
كسا ال  (ٜٙ)ي سمظ رجاؿ الجيغ الخلباف كالقداكسة سػاء مغ الحكػر اك االناثلمخقيق مغ الجخػؿ ف

ككانت قػانيغ قدصشصيغ تقزي بقتل  (ٓٚ)يدسح ليع مغ الدكاج مغ الشداء السديحيات الحخائخ
كقج تع االستفادة مغ قبل الباباكات مغ  (ٔٚ)السخأة التي تتدكج عبجا كسا يقتل العبج الحؼ يتدكجيا

اما  (ٕٚ)استغالؿ تمظ الحالة فأصبحػا مغ تجار الخقيق الكبار الحيغ امتمكػا اعجاد كبيخة مشيع
الكشيدة فكانت ىي االخخػ تستمظ اعجاد مغ الخقيق لمخجمة فييا فتع تػضيفيع لمعسل في االراضي 

كمغ الذػاىج التاريخية عمى  خ مغ دكف انقصاعالدراعية العائجة ليا اك في الحجائق بذكل مدتس
ذلظ ىػ قياـ احج رجاؿ الجيغ السديحي كاسسو الس كاساس بامتالؾ اعجاد ىائمة مشيع كيتع 
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حرل عمييع عغ شخيق الخصف كاغتراب االراضي الدراعية كاخح الفالحيغ بسغ فييا كخقيق 
 .   (ٖٚ)كيقػـ ببيعيع في اسػاؽ الشخاسة

 ساماإل: الرق في ثالثا
فتة في جسيع عشج ضيػر االسالـ في شبو الجديخة العخبية كانت ضاىخة الخؽ مشذخة برػرة ال

، اذ كانت تعتسج عمييع بذكل كاسع بل كيعتبخ عسمة اقترادية كضخكرة مشاشقيا دكف استثشاء
دمحم كنجج اف تمظ البيئة التي بذخ بيا الشبي ( ٗٚ)اجتساعية متجاكلة ال يسكغ اف يشكخىا اؼ انداف

صمى هللا عميو كآلو كسمع كانت تدخخ بالرخاعات القبمية كالطمع كالقيخ لإلنداف ، حيث يتع 
تػضيفو كػسيمة ميسة لمحرػؿ عمى السكاسب االقترادية اك االجتساعية مشيا بيع االنداف الحخ 

كقج نذأت في  (٘ٚ)اك بيع االسخػ الحيغ يحرمػف عمييع مغ خالؿ الحخكب كغيخىا مغ الحاالت
بو الجديخة العخبية فئة تعتبخ حاليا االكثخ سػءا بيغ شبقات السجتسع العخبي كىي شبقة الخقيق ش

الحؼ كاف يشتسي ليا بعس الرعاليظ ، مسغ ال ندب ليع كمحتقخيغ في السجتسع فكانػا يدكشػف 
 .(ٙٚ)الرحارؼ القفخة

ب بذكل كاسع ججا كقج كاف تأثيخ قػتاف كبيخاف في نذخ ضاىخة الخؽ كالخقيق في جديخة العخ 
بل كانت تسثالفَ مرجر ميع لمخقيق كىسا الفخس في اسيا كالخكـ في أكربا ككاف الخقيق في ىحه 

ىحا ىػ حاؿ السجتسع  (ٚٚ)األمع يعاممػف ككأنيع جدء مغ الستابع ال يسمكػف مغ أنفديع شيئاً 
ؿ الخؽ كالخقيق العخبي في الجاىمية قبل مجيئ اإلسالـ كمغ خالؿ ىحه السقجمة يسكغ معخفو حا

بذخيعة رب العالسيغ  (صمى هللا عميو كآلو كسمع)في تمظ الحكبة التاريخية. ثع جاء الخسػؿ دمحم 
كىي الجعػة إلى الجيغ اإلسالمي. ككاف في ىحا الجيغ سعادة البذخ في الجنيا كاآلخخة كلع تكغ 

َوَما ﴿لعالع قاؿ تعالى دعػتو لقػـ دكف غيخىع أك لصائفو بعيشيا كإنسا لمبذخ كافو في أنحاء ا
ِكنَّ َأْكَثَر الشَّاِس اَل َيْعَمس هنَ  كأكؿ ما دعا إليو . (ٛٚ)﴾َأْرَسْمَشاَك ِإالَّ َكافًَّة لِ مشَّاِس َبِذيًرا َوَنِذيًرا َولَٰ

اإلسالـ عمى لداف نبي الخحسة دمحم بغ عبجهللا صمى هللا عميو كآلو كسمع ىػ حفع كخامة السدمع 
كتحخيخه مغ كل القيػد فال فخؽ بيغ اسػد كابيس أك غشي أك فقيخ أك حاكع كمحكػـ كلكل أماـ 

ع هًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرف ها  َكرٍ ذَ  ِمنْ  يايَُّيا الشَّاس  ِإنَّا َخَمْقَشاك مْ هللا سػاء قاؿ تعالى:  َوأ ْنَثى َوَجَعْمَشاك ْم ش 
َ َعِميٌم َخِبيرٌ  ِ َأْتَقاك ْم ِإنَّ َّللاَّ ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْشَد َّللاَّ

(ٜٚ)   
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كفي الحجيث الذخيف حجثشا إسساعيل حجثشا سعيج عغ أبي نزخة مغ سسع خصبة رسػؿ      
اِحٌج َكِإفَّ َأَباُكْع ))َيا َأيَُّيا الشَّاُس َأاَل ِإفَّ َربَُّكْع كَ  (ٓٛ)اياـ التذخيق (كسمع صمى هللا عميو كآلو)هللا  دمحم 

، َكاَل َأْسَػَد َكاَل أِلَْحَسَخ َعَمى َأْسَػدَ ، اَل ِلَعَجِسيٍّ َعَمى َعَخِبيٍّ ، كَ ِلَعَخِبيٍّ َعَمى َأْعَجِسيٍّ  ، َأاَل اَل َفْزلَ َكاِحجٌ 
كىحا الحجيث يجؿ عمى نيج اإلسالـ ، ككاف ضج ضاىخة الخؽ  ( ٔٛ)ِبالتَّْقَػػ(( َعَمى َأْحَسَخ ِإالَّ 

كىػ أمخ إليي نذخ السداكاة  (صمى هللا عميو كآلو كسمع)كالعبػدية كىحا ترخيح مغ قبل الخسػؿ 
بيغ البذخ، كعجـ التفخقة بيشيع. كقج يدأؿ سائل ىل جاء التعبيخ في القخآف الكخيع لسرصمح 

خ القخآف الكخيع تعبيخ الخؽ في عجة مػاضع كمشيا. العبج السسمػؾ في قػلو تعالى: الخؽ. لقج ذك
ْسم هًكا الَّ َيْقِدر  َعَمٰى َشْيءٍ  َضَرَب َّللاَّ  َمَثًا َعْبًدا مَّ

، كذلظ أنَّو ثبت عميو حق التسمظ لغيخه. (ٕٛ) 
هللا تعالى. كأيزًا كصفو ككصف العبج بالسسمػكية لمتسييد عغ الحخ الشتخاكيسا في كػنيسا عبيج 
 .(ٖٛ)بعجـ القجرة لتسييده عغ السكاتب كالسأذكف لمحيغ ليسا ترخؼ في الجسمة

يػضح القخآف الكخيع تعبيخ آخخ الخؽ كمشيا العبج كاالمو فالعبج لمحكخ كآالمو لألنثى. كذلظ 
ْم َوَأنِكح ها اْْلََياَمٰى ِمشك ْم باعتبار الصاعة كاالنكياد لمديج قاؿ تعالى:  اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدك  َوالرَّ

َوِإَماِئك ْم ۚ ِإن َيك هن ها ف َقَراَء ي ْغِشِيم  َّللاَّ  ِمن َفْزِمِو ۗ َوَّللاَّ  َواِسٌع َعِميمٌ 
، كيحسل معشى العبػدية  (ٗٛ)

.  (٘ٛ) عمى ما تذخع فيو الصاعة لمديج كالشيي عغ ىحه التدسية إذا كاف يقرج بيا االنتقاض
كيعصي القخآف صػرة أخخػ عغ ىحا التعبيخ كمشيا الخقاب كالخقبة كالخقاب لمجسع كالخقبة السفخد أك 

قابِ  لمجشذ كسا في قػلو تعالى:  َفكُّ َرَقَبةٍ : كقػلو،  (86) َوِفي الرِ 
كخرت الخقبة  (ٚٛ) 

بالحكخ، ألفَّ ممظ الديج لمخقيق كالغل في  رقبتو فيػ محتبذ بو كسا تحبذ الجاية بالحبل في 
. كمشيا ما ذكخ في القخآف الكخيع  (ٛٛ)عشقيا فإذا عتقو أشمقو مغ ذلظ الغل الحؼ كاف في رقبتو

ْم  َأوْ : ممظ اليسيغ قاؿ تعالى مْ َما َمَمَكْت َأْيَسان ي  َغْير  َمم هِمينَ  َفِإنَّي 
َفَسا : تعالى كقاؿ،  (89)

مْ  ي ِرْزِقِيْم َعَمٰى َما َمَمَكْت َأْيَسان ي  م ها ِبَرادِ  الَِّذيَن ف زِ 
ا َمَمَكْت  ِمن: تعالى كقػلو، (90) مَّ

اْلس ْؤِمَشاتِ  َفَتَياِتك م   مِ ن َأْيَسان ك م
كمستيغ الخاغب ، كممظ اليسيغ مرصمح قخآني مخكب  مغ (ٜٔ) 

، كقاؿ))ممظ مغ السمظ كىػ السترخؼ باألمخ (ٕٜ)))كخز ممظ العبيج في القخآف باليسيغ((
 . (ٜٗ) ، كيعبخ أيزا عغ ضبط الذيء السترخؼ فيو بالحكع(ٖٜ)كالشيي
كبعج ىحا الصخح القخآني لمتعبيخ الخؽ كدعػة اإلسالـ إلى السداكاة بيغ البذخ تقتزي إلغاء  

غيخ أنَّو لع يكغ مسكشا في بجاية الجعػة االسالمية إلغاء نطاـ الخؽ لعجة أسباب  الخؽ إلغاًء تاما.
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مشيا: إفَّ مطاىخ االستخقاؽ كتجارة الخقيق كانت مشتذخة انتذارا كاسعا في كل السجتسعات القجيسة 
العخبية كغيخ العخبية، حيث كاف الخقيق يسثمػف مرجر اقترادؼ ميع ججا عشج عخب الجديخة مغ 

عجة جػانب مشيا تجارة الخقيق كما تحتػؼ ىحه التجارة مغ مكاسب ماديو. كايزا الػاجبات  خالؿ
االقترادية التي كاف يقػـ بيا أكلئظ الخقيق كخاصو الخقيق األبيس في جسيع جػانب 

. ثع نجج سببًا آخخًا ىػ األعخاؼ االجتساعية كالتي كانت بسثابة قانػف يصمق عمييا  (ٜ٘)االقتراد
في  ما قبل اإلسالـ "الفقو الجاىمي"، كالحؼ كاف يعتسج عمى الخقيق اعتسادًا كبيخاً عشج عخب 

، حيث نجج ىؤالء الخقيق كانػا يقػمػف باألعساؿ التي يذق مشيا عخب ما قبل الجانب االجتساعي
اإلسالـ كيعجكنيا مغ األعساؿ الحقيخة ، كالتي ال يقػـ بيا إال الخقيق مثل الخعي كالدراعة 

 .(ٜٙ)عة كغيخىا مغ الػضائف كاألعساؿ التي كانت اجتساعيا يقػـ بيا إال العبيجكالرشا
كيأتي سبب ميع في عجـ إلغاء ضاىخة الخؽ مغ قبل الخسػؿ صمى هللا عميو كآلو كسمع ،   

كىػ أفَّ العخب الحيغ أسمسػا كانػا حجيثي عيج باإلسالـ ، كلػ أصجر الخسػؿ صمى هللا عميو كآلو 
شع الخؽ لدبب حخجًا شجيجًا ألكلئظ  العخب الحيغ أصبحت تجارتيع كأعساليع تقػـ كسمع قخارا بس

. ككحلظ ىشاؾ سبب آخخ  (ٜٚ) عمى كاىل االرقاء ، كخاصة في الجانب االجتساعي كاالقترادؼ
ىػ أفَّ الجعػة اإلسالمية لع تكغ تستمظ في بجايتيا مغ اإلمكانيات االقترادية كالسالية ما يكفي 

قيق بعج عسمية تحخيخىع أك لتػفيخ فخص عسل ليع جسيعا ككانت ىحه األمػر تحتاج إلى لكفالة الخ 
. ليحه األسباب لع يتسكغ اإلسالـ في بجاياتوَ مغ لفائو كي ال ترصجـ دعػتو مع  (ٜٛ)كقت شػيل

      .  (ٜٜ)ما ىػ مألػؼ عشج الشاس كافو
عشج عخب الجاىمية. كلكغ حرخه لكغ اإلسالـ لع يبح ضاىخة الخؽ عمى الرػرة التي كانت    

ضسغ الحخب السذخكعة ضج الكفار الحيغ يحاربػف الجعػة اإلسالمية فيؤالء جدائيع أف يعاممػا 
بدبب شيء مغ حخيتيع حتى تطيخ عمييع عالمات االستقامة كالعػدة إلى جادة الحق 

 . (ٓٓٔ)كالرػاب
الذخكط ، كإذا لع تتحقق ال ، فقج كضع جسمة مغ مخؽ كعشجما عجَّ اإلسالـ الحخكب مرجرًا ل 
جيدىا اإلسالـ كتشفح ، أؼ يتكػف الحخكب مذخكعة ، كمشيا أفْ األسيخ في الحخب مغ الخقيق يعج

كقج ،  (ٔٓٔ)تومغ يشػب عشو مثل خميف ، أك(صمى هللا عميو كآلو كسمع)كيعمشيا الخسػؿ  كفق قػانيشو
ِ َوال  االمخ في ىحه األمػر بقػلو تعالى: ةأعصى القخآف الكخيع صيغ َقاِتم ها الَِّذيَن اَل ي ْؤِمش هَن ِباَّللَّ
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هل و  َواَل َيِديش هَن ِديَن اْلَحقِ  ِمَن الَِّذيَن أ وت ه  َم َّللاَّ  َوَرس  م هَن َما َحرَّ ا اْلِكَتاَب ِباْلَيْهِم اْْلِخِر َوال ي َحرِ 
ونَ  َحتَّٰى ي ْعط ها اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوى ْم َصاِغر 

كحلظ جػز اإلسالـ لإلماـ أْف يزخب الخؽ . (ٕٓٔ) 
. قاؿ ابغ رشج: ))كأما ما يجػز (ٖٓٔ)عمى السحارب الكافخ الحؼ يقع في يج السدمسيغ أثشاء الحخب

، (ٗٓٔ) مغ الشكاية بالعجك فإف الشكاية ال تخمػ أف تكػف في األمػاؿ أك في الشفػس أكفى الخقاب((
جائدة باإلجساع في جسيع انػاع السذخكيغ كيعشي  فأما الشكاية التي ىي االستعباد كالتسمظ فيي

 . (٘ٓٔ) ذكػرىع كاناثيع كشيػخيع كصبيانيع
كلكغ نجج في سيخ مجخػ اآليات القخآنية أف الجيغ اإلسالمي يبيح لمخسػؿ صمى هللا عميو 
كآلو كسمع كالى خميفو الخسػؿ صمى هللا عميو كآلو كسمع، أْف يسغ عمى األسخػ بجكف مقابل ، أك 

سخاحيع في نطيخ فجيو ، أك عسل يؤدكنو أك مقابل أسخػ مغ السدمسيغ عشج العجك أك نطيخ  يصمق
َقاِب َحتَّٰى ِإَذا ﴿جدية  تفخض عمى رؤكسيع قاؿ تعالى:  وا َفَزْرَب الرِ  َفِإَذا َلِقيت م  الَِّذيَن َكَفر 
ا  ا َمشِّا َبْعد  َوِإمَّ وا اْلَهَثاَق َفِإمَّ دُّ ِلَك َوَلْه َيَذاء  َّللاَّ  َأْثَخشت س هى ْم َفذ  ِفَداًء َحتَّٰى َتَزَع اْلَحْرب  َأْوَزاَرَىا ۚ ذَٰ

ِ َفَمن ي ِزلَّ َأْعَسالَ  م ِبَبْعٍض ۗ َوالَِّذيَن ق ِتم ها ِفي َسِبيِل َّللاَّ ِكن لِ َيْبم َه َبْعَزك  ْم َولَٰ مْ اَلنَتَرَر ِمْشي  .  (ٙٓٔ)﴾ي 
ما جاء مغ أمخ هللا في اآليات القخآنية تصبيق  (كسمعصمى هللا عميو كآلو )كقج شبق الخسػؿ دمحم 

عمى أرض الػاقع حيث َمّغ الخسػؿ صمى هللا عميو كآلو كسمع عمى أسخػ مػقعو بجر كمشيع ابي 
عسخ بغ عبجهللا الجسحي ألنو كاف فقيخا كلو بشات كأخح مشو عيجا بأف ال يكثخ عميو كال يقاتمو 

مػقعو احج كقج أسخػ بعج أف لحق السدمسػف بالسذخكيغ كلكشو نكث بعيجه كقاتل السدمسيغ في 
فأصاب  بيا عسخك كقج شمب مغ الشبي صمى هللا عميو كآلو كسمع أف   (ٚٓٔ)حتى حسخاء االسج

يسشغ عميو كسا فعل في الدابق ، لكغ الشبي صمى هللا عميو كآلو كسمع رفس ذلظ كقاؿ لو )ال 
.كقاؿ الخسػؿ في ىحه (ٛٓٔ)أمخ بو فقتل صبخا(تسدح عارضيظ بسكة كتقػؿ خجعت دمحما مختيغ ثع 

 . (ٜٓٔ) مختيغ(( كاحج ِجْحخ مغ الحادثة ))ال يمجغ السؤمغ
فشدؿ اليو عجد مغ العبيج يقجر ع رقيق الصائف حيث حاصخىع ىكمغ الحيغ اعتقيع الخسػؿ 

 امخك  ،بعتق رقابيع اماـ الرحابة الحيغ كانػا معو حيشئح بثالثة كعذخيغ عبجا فقاـ عجدىع
صمى هللا عميو كآلو ) كمسا قاـ بو، (ٓٔٔ)بتفخيقيع بيغ صاحبتو لتعميسيع مبادغ الجيغ االسالمي

، (ٗٔٔ)كاسخػ بشي السرصمق، (ٖٔٔ)في يػـ حشيغ، (ٕٔٔ)كثكيف ،(ٔٔٔ)اشالقو ألسخػ ىػازف  (كسمع
 .    ( ٘ٔٔ)كاسخػ السكييغ عشجما قاـ بفتح مكة
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عتق األسخػ في الحخكب، كلكغ نجج ب (صمى هللا عميو كآلو كسمع)كليذ فقط قياـ الخسػؿ   
مغ خالؿ شخيعة  أفَّ سياستو كانت تيجؼ إلى فتح أبػاب الخخكج مغ نطاـ الخؽ . كقج أكجج

كمشيا أفَّ اإلسالـ أكج تأكيجًا عطيسا عمى تحخيخ العبيج كرسع ما  ،االسالـ كثيخ مغ ىحه األبػاب
َفكُّ  َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبة  : الىتعلفاعمو مغ الجداء الػافخ كاألجخ الجسيل كمع ذلظ قػلو 

َرَقَبةٍ 
. ثع يأتي اإلسالـ كيبيح لألرقاء أف يكتبػا سادتيع اؼ يتفق العبج مع سيجه عمى مالو (ٙٔٔ)

ا َمَمَكْت َأْيَسان ك ْم يؤديو لوَ قدصًا عميو فإذا أداه فيػ حخ قاؿ تعالى:  َوالَِّذيَن َيْبَتغ هَن اْلِكَتاَب ِمسَّ
َفَكاِتب هى ْم ِإْن َعِمْست ْم ِفيِيْم َخْيًرا

كالذاىج عمى ذلظ السكاتبة التي حرمت بيغ سمساف الفارسي  (ٚٔٔ)
قج أعاف سمساف  (صمى هللا عميو كآلو كسمع)بيغ سيجه كتذيخ كتب الديخة الشبػية أف الخسػؿ دمحم 

فكاتب سمساف سيجه عمى إلى سمساف ))كاتب يا سمساف((.  ؿعمى اإليفاء بيحه السكاتبة حيث قا
أف يػفي ىحه السكاتبة  أربعيغ اكقيو كقج استصاع سمسافثالث مائو نخمو احيييا لو بالفقيخ ك 

 .(ٛٔٔ) اليَيػدؼ هكحرل حخيتو مغ سيج
تيع عغ كقج فتح اإلسالـ أيزا بأب اخخ لألرقاء كالحرػؿ عمى الساؿ الحؼ يفتقجكف بو حخي

ِ الَِّذي آَتاك ْم﴾مِ ن مَّ َوآت هى م ﴿شخيق الدكاة قاؿ تعالى:   r. كىشاؾ باب فتحو الخسػؿ دمحم (119)اِل َّللاَّ
مغ أجل تجفيف مشابع الخؽ كىػ باب كفارة الحنػب الحؼ يعتبخ مغ األبػاب السيسة في حرخ 
ضاىخة الخقيق في الجيغ اإلسالمي ، نجج ذلظ كاضح ،فعغ ابي مدعػد األنرارؼ قاؿ: ))كشت 

خمفي صػتا. ))أعمع ابا مدعػد هللا أقجر عميظ مشظ عميو((. اضخب غالما لي فدسعت مغ 
فالتفت فادا ىػ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو كسمع ، فقمت يا رسػؿ هللا ىػ حخ لػجو هللا. فقاؿ 

. كىشاؾ باب آخخ كفارة القتل تحخيخ رقبة  (ٕٓٔ) ))أما لػ لع تفعل لمفحتظ الشار أك لسدتظ الشار((
َوَما َكاَن ِلس ْؤِمٍن َأن َيْقت َل م ْؤِمًشا ِإالَّ ﴿ :رة القتل تحخيخ عبج قاؿ تعالىحيث جعل اإلسالـ كفا

، كالذاىج عمى ذلظ معاكية بغ الحكع  (ٕٔٔ) َتْحِرير  َرَقَبة...﴾فَ  َخَطأً  َوَمن َقَتَل م ْؤِمًشا َخَطأً 
يا رسػؿ هللا الدمسي. انو ذكخ أف عميو عتق رقبة بدبب قاؿ رجل كجاء معو جاريو سػداء فقاؿ ل

ايغ هللا قالت في الدساء قاؿ مغ انا قالت انت رسػؿ هللا قاؿ اعتقيا  (صمى هللا عميو كآلو كسمع)
 .(ٕٕٔ) لػجو هللا

كليذ مغ شظ في أفَّ االبػاب التي فتحيا االسالـ اماـ تحخيخ الخقيق مغ الحالة السأساكية 
االستعباد مغ خالؿ اشالؽ حخيتيع  التي كانػا يعيذػنيا ، كالتي تيجؼ الى تخميز االنداف مغ
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كبأعجاد كبيخة في جديخة العخب حيشسا كػنػا شبقة اجتساعية كاسعة في مجتسع العخب قبل 
، كمسا يجؿ عمى كثختيع في انحاء بالد العخب في عرخ الخسالة ىػ قياـ الخسػؿ (ٖٕٔ)االسالـ

ل الخقيق الف ناس بدصاء دمحم بتػصية كل كاليو عمى البالد التي يخسمو ليا بالتخفيف عغ كاى
كضعفاء كمغ ذلظ ما قاـ بو بتػصية قيذ بغ مالظ بغ لؤؼ عشجما كاله عمى قبيمة ىسجاف كامخه 

، كعشجما استعسل قيذ بغ سمسة عمى بعس قبائل اليسغ فكتب لو: )اني  (ٕٗٔ) بالخحسة بيع
كتب الى ربيعة بغ ، كعشجما  (ٕ٘ٔ)استعسمظ عمى مخاف كمػالييا كحخيع كمػالييا كالكالب كمػالييا(

ذؼ مخحب الحزخمي يجعػه كقػمو الى االسالـ اشار الى الخقيق حيغ كتب لو قائال: )اف ليع 
 .(ٕٙٔ)امػاليع كنحميع كرقيقيع كابارىع كشجخىع كمياىيع كسػاقييع(

كاف لو دكر كاضح في اشالؽ حخية  (صمى هللا عميو كآلو كسمع) كسا نجج اف الخسػؿ دمحم
الرحابة الحيغ اصبح ليع اثخ كاضح في مجخيات الديخة الشبػية ، اذ كاف العجيج مغ االرقاء 

كثيخا مغ يشادؼ بيحا االمخ بسخأػ كمدسع اصحابو فقج قاـ بعتق اعجاد مشيع مغ امثاؿ زيج بغ 
، كسا اعتق   (ٖٔٔ) كابػ مػييبة (ٖٓٔ)كضسخة بغ ابي ضسخة (ٜٕٔ)كثػباف (ٕٛٔ)كابػ رافع(ٕٚٔ)حارثة

 . (ٖٖٔ)كرضػػ  (ٕٖٔ)الخسػؿ عجد مغ االماء كمشيغ ميسػنة بشت سعج
لع يعتق الخقيق فقط بل عسل عمى  (صمى هللا عميو كآلو كسمع)كالججيخ بالحكخ أف الخسػؿ دمحم 

إدراج ىحه الفئة في الحياة العامة مغ خالؿ تػفيخ عسل ليع. كنجج ذلظ عشجما تخفق الخقيق عمى 
صمى هللا عميو كآلو كسمع مغ  و اإلسالـ ليع، كقج استفادالسجيشة السشػرة عشجما شعخكا بحدغ معامم

كشغمػا حيدا ميسا في  ،حلظ نذصػا نذاشا كبيخاخبخاتيع االقترادية كاشخكػىع في الحياة اليػمية ل
حيث اعتسج عمييع  ،الحياة االقترادية كسجكا حاجة العسل في السجيشة السشػرة في صجر اإلسالـ

السدمسيغ خاصو بعج انذغاؿ معطع رجاالت اإلسالـ بذخ اإلسالـ خارج شبو الجديخة العخبية 
جمات كاألعساؿ التي تؤمغ متصمبات الحياة ألنيع كانػا يقػمػف بالخ ؛حيث أصبح عسميع ضخكرة

كالخؼ كاسترالح  ةالجاىمية يعسمػف في مجاؿ الدراع كانػا في ،االقترادية كخاصو ىؤالء الخقيق
ككاف بعزيع يعسل في أكثخ مغ ميسو مثل الرشاعة كالتجارة  ،األرض السػات كرعي الساشية

 . (ٖٗٔ)كحتى في الحخب
عمى األرض الدراعية التي حرل عمييا مغ  (عميو كآلو كسمعصمى هللا ) فقج استعسل الخسػؿ

ككاتبت امخأة مغ بشي الشزيخ  (ٖ٘ٔ)بشي الشريخ مػاله ابا رافع لإلشخاؼ عمييا كزراعتيا كاستثسارىا
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مػالىا سمساف الفارسي عمى أف تعتقو إذا احيا ليا الجالؿ. كىي أرض زراعية في السجيشة السشػرة 
كلع  (ٖٙٔ)  عميو كآلو كسمع ىحه األرض فيسا بعج كصارت مغ صجقاتوكقج امتمظ الخسػؿ صمى هللا

يقترخ عسل الخقيق عمى العسل في األرض الدراعية كرعايتيا. فقج عسمػا أيزا في أعساؿ الخعي 
،  (ٖٚٔ) كيحكخ أف السجيشة السشػرة في صجر اإلسالـ مئتا راع يجعػف مختمف الساشية حػؿ السجيشة

،يجعى لقاحو اؼ ناقاتو   (ٖٛٔ) عميو كآلو كسمع غالـ اسسو يدار ككاف لخسػؿ هللا صمى هللا
. كيؤكج اإلدريدي أف االعتساد عمى الخقيق في مختمف السجاالت إذ (ٜٖٔ) الحمػب حػؿ السجيشة

 . (ٓٗٔ) يقػؿ عغ أىل الحجاز ))كمياه نخيمَيع كزركعيع مغ اآلبار يدقييا العبيج
خالؿ البجء بحدغ معاممتيع إلعادة التػازف الى كبالتالي فاإلسالـ حاكؿ تحخيخ الخقيق مغ 

السجتسع العخبي الحؼ نيذتو الجاىمية مغ خالؿ االبتعاد عغ الكيع كالسبادغ التي نادت بيا 
الجيانات الدساكية، مغ اجل خمق حالة مغ التػازف الى السجتسع فيذعخ ىؤالء االرقاء بالكيع 

غ تدكيج زيشب بغ جحر ابشة عستو أميسة بشت عبج االندانية، كمغ ىحه الكيع ما قاـ بو الخسػؿ م
السصمب كىي ابشو عسو الى زيج بغ حارثة كىػ مػلى كمغ ثع ايكالو ميسة قيادة الجير االسالمي 

لقج كانت تمظ الغاية ذات سسػ كرفعة .  (ٔٗٔ) السكػف مغ السياجخيغ كاالنرار إلحجػ الحخكب
الخقيق كالحث عمى حدغ معاممتيع كعجـ فقج ساكت بيغ الشاس كجعمتيع سػاء مغ خالؿ دمج 

 (ٕٗٔ)القبمية لجيغ بجؿ العربيةالتسييد العشرخؼ معيع كجعل عربية ا

 
 اليهامش

                                                             

 . ٗٔبذار بغ عسيخ لصفة ، الخؽ في بالد السغخب ، ص (ٔ)
 ٓ ٕٚعبج السجيج حسجاف ، العبيج عشج الخكماف ، ص (ٕ)
 . ٕٜ٘؛ قامػس الكتاب السقجس ، ص ٘/ٕ٘سفخ التكػيغ ،  (ٖ)
 . ٖٔٓارحاـ سمساف سميع العػدات ، سفخ التكػيغ عخض كنقج ، ص (ٗ)
 . ٜسفخ التكػيغ ،  (٘)
 .ٕٔسفخ التكػيغ ،  (ٙ)
 . ٖٛعبج المصيف عامخ ، احكاـ االسخػ كالدبايا في الحخكب االسالمية ، ص (ٚ)
 . ٕٔسفخ التكػيغ ،  (ٛ)
 . ٛٔاحسج شمبي ، مقارنة االدياف ، ص (ٜ)
 . ٖٔٔارحاـ سمساف سميع العػدات ، سفخ التكػيغ عخض كنقج ، ص (ٓٔ)
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 . ٕٛعمي شحاتة ، الخؽ بيششا كبيغ امخيكا ، ص (ٔٔ)
 . ٕ٘ٔالذخيف محسػد ، االدياف في القخاف ، ص (ٕٔ)
 . ٕٖٓارحاـ سمساف سميع العػدات ، سفخ التكػيغ عخض كنقج ، ص (ٖٔ)
 . ٛٔ؛ نجيع السالح ، مػجد تاريخ الخؽ ، ص ٜٕٙاحسج شمبي ، مقارنة االدياف ، ص (ٗٔ)
 . ٕٖاسساء احسج دمحم الخشيج ، االتجار بالبذخ كتصػره التاريخي ، ص (٘ٔ)
 . ٖٛٓارحاـ سمساف سميع العػدات ، سفخ التكػيغ عخض كنقج ، ص (ٙٔ)
 . ٕٚٗاحسج فؤاد بميغ ، مؤسدة الخؽ ، صنقاًل عغ  (ٚٔ)
 . ٗٔسفخ التثشية ،  (ٛٔ)
 . ٘٘عبج الدالـ التخمانيشي ، الخؽ ماضيو كحاضخه ، ص (ٜٔ)
 . ٕ٘عبج هللا ناصح ، نطاـ الخؽ في االسالـ ، ص (ٕٓ)
 . ٓ٘ٔ/ٔ؛ كيشطخ : الجمذقي ، شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب ،  ٕٓسفخ التثشية ،  (ٕٔ)
 . ٖٚٔٓص ارحاـ سمساف سميع العػدات ، سفخ التكػيغ عخض كنقج ، (ٕٕ)
 . ٓٙ؛ مرصفى عبج السعبػد مشرػر ، التمسػد ، ص ٗ٘٘/ٔالعيج القجيع  (ٖٕ)
 . ٜٕ٘احسج فؤاد بميغ ، مؤسدة الخؽ ، ص (ٕٗ)
 . ٖ/ٕٕسفخ الخخكج ،  (ٕ٘)
 . ٖٖاسساء احسج دمحم الخشيج ، االتجار بالبذخ كتصػره التاريخي ، ص (ٕٙ)
 . ٕٕٔعمي عبج الػاحج كافي ، الييػد كالييػدية ، ص (ٕٚ)
االسساعيمييغ : كىع مغ ندل اسساعيل بغ الشبي ابخاليع الخميل مغ امتو السرخية ىاجخ ككانت تمظ  (ٕٛ)

الكبائل تدكغ في الجدء الذسالي مغ شبو الجديخة العخبية عمى حجكد فمدصيغ كىع مغ التجار السعخكفيغ في تمظ 
؛ مشرػر العداؼ ، العساليق تاريخ الجبابخة  ٖٕ: انصػنيػس فكخؼ،  تفديخ سفخ الخخكج ، ص االرجاء . يشطخ

 . ٕٔلع يكتب لو نياية ، ص
السجيانيػف كىع مغ ابشاء الشبي ابخاليع مغ زكجتو قصػرة كيخجعػف الى مجياف بغ ابخاليع كارضيع تستج مغ  (ٜٕ)

يتاجخكف مع فمدصيغ كلبشاف كمرخ ، كمسغ سكغ في  خميج العكبة الى مػآب كشػر سيشاء ككانػا كثيخا ما
اراضييع الشبي مػسى لفتخة اربعيغ سشة قبل تكميفو بجعػة بشي اسخائيل . يشطخ : انجريا ايسخ كجانيغ ابػايو ، تاريخ 

 . ٕ٘ٔالحزارات العاـ ، ص
 . ٔٗٛعبج الخحسغ الكػاكبي ، تجارة الخقيق كاحكامو في االسالـ ، ص (ٖٓ)
 . ٕٓف ، اآلية سػرة يػس (ٖٔ)
 . ٓٗٔعمي عبج الػاحج كافي ، الييػد كالييػدية ، ص (ٕٖ)
 . ٜٕٙاحسج شمبي ، مقارنة االدياف ، ص (ٖٖ)
؛ احسج فؤاد بميغ ،  ٕٗٛخالج بغ دمحم الذشيبخ ، حقػؽ االنداف في الييػدية كالسديحية كاالسالـ ، ص (ٖٗ)

 . ٕٔٙمؤسدة الخؽ ، ص
 . ٕ٘ٓككؿ ديػرانت ، قرة الحزارة ، ص (ٖ٘)
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 . ٖٖٗالعيج القجيع ، ص (ٖٙ)
 . ٕ٘عبج هللا ناصح عمػاف ، نطاـ الخؽ في االسالـ ، ص (ٖٚ)
 . ٕ٘ٛخالج بغ دمحم الذشيبخ ، حقػؽ االنداف في الييػدية كالسديحية كاالسالـ ، ص (ٖٛ)
 . ٖٔٔعمي عبج الػاحج كافي ، الييػد كالييػدية ، ص (ٜٖ)
 . ٜ٘مرصفى عبج السعبػد مشرػر ، التمسػد السشذأ ، ص (ٓٗ)
 . ٛٗٔ/ٔالجمذقي ، شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب ،  (ٔٗ)
 . ٚٔسفخ صسػئيل االكؿ ، االصحاح الثامغ ،  (ٕٗ)
 . ٜٕٙ؛ احسج شمبي ، مقارنة االدياف ، ص ٕٛ٘احسج فؤاد بميغ ، مؤسدة الخؽ ، ص (ٖٗ)
 . ٕٕٔ/ٔ/ٕٔالعيج القجيع ، سفخ الخخكج ،  (ٗٗ)
 . ٕٖٔعبج هللا ناصح عمػاف ، نطاـ الخؽ في االسالـ ، ص (٘ٗ)
 . ٖٔلفشدتػف ، تاريخ الييػد في بالد العخب ، ص (ٙٗ)
 . ٕٚعباس محسػد العقاد ، عبقخية السديح ، ص (ٚٗ)
  ٛٛ-ٚٛكلفشدتػف ، تاريخ المغات الدامية ، ص (ٛٗ)
 . ٖٓلػدفيج ، الييػد في تاريخ الحزارة ، ص (ٜٗ)
 . ٕ٘ٔالذخيف محسػد ، االدياف في القخاف ، ص (ٓ٘)
 . ٕٓٔعباس محسػد العقاد ، مػسػعة العقائج االسالمية ، ص (ٔ٘)
 ٓ ٓ٘عغ ابخاليع الشعسة ، االسالـ كالخؽ ، ص (ٕ٘)
 . ٖٓعبج الدالـ التخمانيشي ، الخؽ ماضيو كحاضخه ،  (ٖ٘)
 . ٗٔنجيع السالح ، مػجد تاريخ الخؽ ، ص (ٗ٘)
  ٘ٚٔػاحج كافي ، االسفار السقجسة في االدياف الدابقة عمى االسالـ ، صعمي عبج ال (٘٘)
 . ٗٛسميساف مطيخ ، قرة االدياف ، ص (ٙ٘)
 . ٘ٚالغدالي ، الخد الجسيل إلليية عيدى برخيح االنجيل ، ص (ٚ٘)
 . ٖٙجػرج خزخ ، تأمالت في تجديج الكمسة ، ص (ٛ٘)
 . ٓٗاحسج شفيق ، الخؽ في االسالـ ، ص (ٜ٘)
 . ٜٙٔ نػاؼ الفػاعخة ، الخؽ في ثػبو الججيج ما بيغ التحخيع ادكلي كالتجخيع الػششي ، صدمحم (ٓٙ)
 . ٕٛٓسػيح دنيا زاد ، اشكاؿ االتجار بالبذخ ، ص   (ٔٙ)
 . ٚٛسميساف مطيخ ، قرة االدياف ، ص (ٕٙ)
 . ٚٔنجيع السالح ، مػجد تاريخ الخؽ ، ص (ٖٙ)
 . ٕٛٓشالب خيخة ، جخائع االتجار باألشخاص كاالعزاء البذخية ، ص (ٗٙ)
 . ٕٛٔعباس محسػد العقاد ، مػسػعة العقائج االسالمية ، ص(٘ٙ)
 . ٘ٗكيشطخ : عبج هللا ناصح عمػاف ، نطاـ الخؽ في االسالـ ، ص ٕ٘-ٕٗالعيج الججيج ، (ٙٙ)
 . ٜٛ، صعسخاكؼ الدعيج ، جخيسة االستخقاؽ في القانػف الجكلي  (ٚٙ)
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 . ٚٛٔجػف لػريسخ ، تاريخ الكشيدة ، ص (ٛٙ)
 . ٖٚعايجة العدب مػسى ، العبػدية في افخيكيا ، ص (ٜٙ)
 . ٗٔجػرج يػسف ، قامػس الكتاب السقجس ، ص (ٓٚ)
 . ٕٙٔدمحم عصية االبخش ، ركح االسالـ ، ص (ٔٚ)
 . ٘ٔٔدمحم فخيج كججؼ ، دائخة معارؼ القخف العذخيغ ، ص (ٕٚ)
 . ٖٙ٘نت ، قرة الحزارة ، صككؿ ديػرا (ٖٚ)
 . ٚٔعبج هللا ناصح عمػاف ، نطاـ الخؽ في االسالـ ، ص (ٗٚ)
 . ٓ٘ابخاليع الشعسة ، االسالـ كالخؽ ، ص (٘ٚ)
 . ٜٙٔعامخ عبج المصيف ، االسخػ كالدبايا في الحخكب االسالمية ، ص (ٙٚ)
؛ عبج الدالـ التخمانيشي، ٛٙكاضح الرسج ، الحزارة العخبية اإلسالمية في عرخ صجر اإلسالـ، ص  (ٚٚ)

 .ٖٔالخؽ ماضيو كحاضخه ص
 .ٕٛسػرة سبأ، اآلية  (ٛٚ)
 . ٖٔسػرة الحجخات، اآلية،  (ٜٚ)
ـ الحادؼ التذخيق، مرجر شخؽ المحع اؼ قجده، كمشو اياـ التذخيق كىي ثالث اياـ بعج يـػ الشحخ كىي إيا (ٓٛ)

عذخ كالثاني عذخ كالثالث عذخ مغ شيخ ذؼ الحجة كيقاؿ سسيت بحلظ لقػليع أشخؽ ياثبيخ كىػ جبل، سسيت 
؛ابغ سيجة، ٖٙٗ/ٔبحلظ ألف اليجؼ ال يحبح حتى تذخؽ الذسذ، يشطخ، بغ عباد، السحيط في المغة، 

 .ٖٚٔ، ٖالسخرز،
 . ٕٚٓ/ ٔي،تجريب الخاكؼ فى تقخيب الشػكؼ،؛الدػشٖٙٔ/ٔابغ خبل، فزائل الرحابة ألحسج بغ خبل،  (ٔٛ)
 . ٘ٚسػرة الشحل، اآلية،  (ٕٛ)
، ٖٓٔ/ ٖالذشكيصي، أضػاء البياف، (ٖٛ)  .ٕ/ٖٗٛ؛ الدسخ قشجؼ، بحخ العمـػ
 . ٕٖسػرة الشػر، اآلية،  (ٗٛ)
 .ٗٔ/ٜ٘ٔ؛االلػسي، ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني، ٜٗالجخجاني،التعخيفات،ص (٘ٛ)
 . ٓٙسػرة التػبة، اآلية،  (ٙٛ)
 . ٖٔسػرة البمج، اآلية،  (ٚٛ)
؛ القخشبي، الجامع األحكاـ القخآف ٜٔٗ/ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج إلى معخفو معاني ألفاظ السشياج،  (ٛٛ)

ٖٜٔ/٘. 
 . ٙسػرة السؤمشػف، اآلية،  (ٜٛ)
 . ٔٚسػرة الشحل ، اآلية  (ٜٓ)
 .ٕ٘سػرة الشداء، اآلية،  (ٜٔ)
 . ٕٕ٘٘؛ البخارؼ، صحيح البخارؼ، ص ٘ٚٚالخاغب االصفياني ، السفخدات في غخيب القخآف، ص (ٕٜ)
 .ٕٙٛٔ.؛ العدقالني، شخح صحيح البخارؼ، صٜٕٕٗمدمع، األلفاظ مغ األدب، ص (ٖٜ)
 . ٖٕ/ٗٔالسػسػعة الفقيية،  (ٜٗ)
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 . ٕ/ٜٕٔ، ٕ/ٜٕٔالغدالي ، أحياء عمـػ الجيغ،  (ٜ٘)
 . ٖٜٔالـ في قفز االتياـ، صشػقي ابػ خميل ، اإلس (ٜٙ)
، حدغ حدغ إبخاليع، تاريخ اإلسالـ الدياسي كالجيشي ٖٖٔرضا دمحم رشيج رضا ، الػحي السحسجؼ، ص (ٜٚ)

 . ٜٙكالثقافي  كاالجتساعي، ص
 . ٜٛ/ٔالجىمػؼ ، رسالة التػحيج، ،  (ٜٛ)
 .ٕ٘ٓاحسج بغ الذيخ دمحم الدرقا ، شخح القػاعج الفقيية، ص (ٜٜ)
 . ٖٛبخنارد لػيذ، تسمظ العبيج كالمػف في اإلسالـ، ص   (ٓٓٔ)
 .ٔٚكاضح الرسج، الحزارة العخبية اإلسالمية في عرخ صجر اإلسالـ، ص  (ٔٓٔ)
 . ٜٕسػرة التػبة، اآلية،   (ٕٓٔ)
 .ٖٚدمحم قصب، شبيات حػؿ اإلسالـ، ص  (ٖٓٔ)
 . ٔ/ٙٓ٘ابغ رشج، بجاية السجتيج،   (ٗٓٔ)
 . ٕ/ٕٓٔالبخارؼ، صحيح البخارؼ،   (٘ٓٔ)
 .ٗسػرة دمحم، اآلية،   (ٙٓٔ)
غدكة حسخاء األسج، حجثت في الدشو الثالثة لميجخة في مشصقو حسخاء األسج التي كانت تبعج عغ السجيشة   (ٚٓٔ)
فخسخآ ككاف ىجؼ ىحه الغدكة مصاردة قخير لمرحابة كمشعيا مغ العػدة لمقزاء عمى السدمسيغ بالسجيشة كرفع ٕ

غدكة أحج كقج ىخبت قخير مغ السدمسيغ، يشطخ، ابغ األثيخ، الكامل في التاريخ،  الخكح السعشػية لمرحابة بعج
 . ٔ/ٕٕٖ؛ابغ الجػزؼ، السشتطع، ٔ/ٜٕٛ

 .ٕ/٘ٔٔ؛ ابغ حشبل، مدشج اإلماـ أحسج،  ٗ/ٜٕٕ٘مدمع بغ الحجاج، صحيح مدمع،   (ٛٓٔ)
 .ٕ/ٙٙٔابغ حشبل، مدشج اإلماـ أحسج،   (ٜٓٔ)
 . ٖٚ/ٔ؛ ابغ عبج البخ ، الجرر في اخترار السغازؼ كالديخ ،  ٜٕٗ/ٔابػ داكد ، سشغ ابي داكد ،  (ٓٔٔ)
ىػازف : احجػ قبائل العخب كىع بشػ ىػازف بغ مشرػر بغ عكخمة بغ خرفة بغ قيذ بغ عيالف بغ   (ٔٔٔ)

مزخ مغ ابشاء الشبي اسساعيل ، ككانت ديار ىػازف بدخاة بشي سعج في الصائف . يشطخ: ابغ ىذاـ ، الديخة 
 . ٓ٘ٔ/ٕ؛ ابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،  ٖٜٛ/ٖ؛ الػاقجؼ ، السغازؼ ،  ٛٛ/ٗ، الشبػية 

ثكيف : قبيمة عخبية مذيػرة اختمف الشدابػف في تحجيج اصل ندبيا ارجعيا البعس الى قدي بغ مشبو ثع (ٕٔٔ)
ل ابخىة يختمف مع باقي ندبيا ، حيث قاؿ بعزيع انيا تخجع الى عبج البي رغاؿ مغ بكية ثسػد الحؼ كاف دلي

؛ ابػ الفخج االصفياني  ٖٖ/ٕالحبذي الى مكة فسات في الصخيق كدفغ فخجست العخب قبخة . الجاحع، الحيػاف، 
 . ٘ٛٔ/ٔ؛ حداف بغ ثابت  ديػاف حداف بغ ثابت ،  ٘ٗٗ/ٔ، االغاني ، 

ي لميجخة بيغ السدمسيغ كبيغ بش ٛيـػ حشيغ: كىي غدكة كقعت في الثالث عذخ مغ شيخ شػاؿ سشة  (ٖٔٔ)
ىػازف كثكيف في كادؼ يقاؿ لو حشيغ ، بيغ مكة كالصائف ، انترخ فييا السدمسيغ . الصبخؼ، تاريخ الصبخؼ، 

؛ ابغ حجخ العدقالني ، فتح البارؼ ،  ٜٚٗ/ٖ؛ ابغ قيع الجػزية ، زاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد ،  ٔٛ/ٖ
ٛ/ٕٚ . 
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غ سعج ابغ عسخك بغ ربيعة كيختبصػف ببشي بشي السرصمق: ىي احجػ بصػف خداعة كتخجع الى جحيسة ب (ٗٔٔ)
؛ ابغ دريج  ٙ٘/ٚاالكس كالخدرج في أحج االججاد كتدكغ بشي السرصمق بسخ الطيخاف. ابغ االثيخ، اسج الغابة، 

؛ القخيبي ، مخكيات غدكة بشي السرصمق ،  ٛٔٔ/٘؛ ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ،  ٙٚٗ/ٕاالشتقاؽ ، 
 . ٖٙص

 . ٔٛٚ/ٕ؛ الػاقجؼ ، السغازؼ ،  ٜٖ/ٗة الشبػية، ابغ ىذاـ، الديخ  (٘ٔٔ)
 . ٖٔسػرة البمج، اآلية،  (ٙٔٔ)
 . ٖٖسػرة الشػر، اآلية،  (ٚٔٔ)
؛ أحسج إبخاليع الذخيف  ،  مكة ٔ/ٙٛٗ؛ البالذرؼ، انداب اإلشخاؼ،  ٖ/ٖٕٗابغ ىذاـ، الديخة الشبػية،  (ٛٔٔ)

 . ٔ/ٓٗ rكالسجيشة في الجاىمية كعيج الخسػؿ 
 . ٖٖسػرة الشػر، اآلية،  (ٜٔٔ)
 .ٖٛٛٓصحيح مدمع، بذخح الشػكؼ، حجيث رقع  (ٕٓٔ)
 .ٕٜسػرة الشداء، اآلية،  (ٕٔٔ)
؛ ابغ الكيع الجػزية، فتاكػ السفتيغ كرسػؿ ٕ/ٕٜٕالقاضي عياض، الدقاء بتعخيف حقػؽ السرصفى،  (ٕٕٔ)

 . ٔ/٘ٙرب العالسيغ، 
 . ٖٗ/ٔ،  r؛ أحسج إبخاليع الذخيف،  مكة كالسجيشة في الجاىمية كعيج الخسػؿ ٔ/ٙٛٗ (ٖٕٔ)
 . ٕٙٗ/ٚجػاد عمي ، السفرل في تاريخ العخب قبل االسالـ ،  (ٕٗٔ)
 . ٜٕٕ/ٔابغ سعج، الصبقات الكبخػ ،  (ٕ٘ٔ)
 . ٖٕٙ/ٚالبخارؼ، صحيح البخارؼ،  (ٕٙٔ)
الحيغ أعتقيع بعجما قامت الديجة  rبيغ اصحاب الخسػؿ زيج بغ حارثة: صحابي جميل لو مكانة كبيخة مغ (ٕٚٔ)

خجيجة بإىجاءه اليو، ككاف كاحجا مسغ حسل لػاء الجير الحاىب في حخب مؤتة ضج الخكـ كاستذيج فييا. الدبيخ 
؛ الصبخؼ ، السشتخب مغ كتاب ذيل  ٕٙٙ؛ الساكردؼ االحكاـ الدمصانية ، ص ٖٚٔبغ بكار، السػفكيات، ص

 . ٜ٘ٗالسحيل ، ص
ابػ رافع: ىػ مػلى كاف لمعباس بغ عبج السصمب فيجاه الى الخسػؿ ص كقاـ الخسػؿ بتدكيجو مغ سمسى (ٕٛٔ)

مػالتو فػلجت لو عبج هللا ، كقج اشتخؾ في معخكتي بجر كاحج ، كخالؿ العرخ الخاشجؼ كاف خازنا ككاتبا لإلماـ 
 . ٖ/ٔرحابة ، ؛ ابغ حجخ ، االصابة في معخفة ال ٕ/ٔعمي . ابغ قشفح، الػفيات، 

ثػباف: ىػ ابػ عبج هللا ثػباف بغ بججد مغ اىل الدخاة مػضع بيغ مكة كاليسغ كقيل انو مغ حسيخ، تعخض (ٜٕٔ)
، كبعج كفاة الخسػؿ انتقل لمعيذ في بالد rالى االسخ في زمغ ما قبل االسالـ فاشتخاه كاصبح مػلى الخسػؿ 

؛ ابغ حجخ ، االصابة في معخفة  ٘ٙ/ٔمعخفة االصحاب،  الذاـ حيث تػفي بيا . ابغ عبج البخ، االستيعاب في
 . ٖٙٔ/ٔالرحابة ، 

ىػ ضسخة بغ ابيس مخة تعخض الى الدبي قبل اسالمو فقاـ الخسػؿ بذخائو كإعتاقو. ابغ كثيخ، البجاية (ٖٓٔ)
 . ٗٔٔ/ٔ؛ ابغ قيع الجػزية ، زاد السعاد ،  ٖٔٔ/٘كالشياية، 
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بػ ميػبة، احج مػالي الخسػؿ مغ مػلجؼ مديشة شيج بعس غدكات ابػ مػييبة كيقاؿ ابػ مػلبة ا ك ا  (ٖٔٔ
، ابغ ٜٛٗ/ٔ، كىػ قائج زماـ جسل الديجة عائذة خالؿ حخب الجسل . ابغ سعج، الصبقات الكبخػ،  rالخسػؿ

 . ٕٓٙ/ٔمشطػر ، مخترخ تاريخ دمذق ، 
ركت عشو بعس  ميسػنة بشت سعج كيقاؿ بشت سعيج كانت خادمة في بيت الخسػؿ بعج عتقيا كقج(ٕٖٔ)

 . ٗٙ/ٗ؛ ابغ حجخ ، االصابة في معخفة الرحابة ،  ٖ٘ٓ/ٛاألحاديث. ابغ سعج، الصبقات الكبخػ، 
رضػػ، ىي مػالة لمخسػؿ كانت تخجمو مع مجسػعة مغ االماء كمشيغ امخأة ابي رافع كميسػنة بشت سعج (ٖٖٔ)

 . ٕ٘ٙ/ٔكخزخة كقج اعتقيغ الخسػؿ جسيعيغ. ابغ مشطػر، مخترخ تاريخ دمذق، 
عبج الجبار محدغ عباس الدامخائي، أحياء األراضي كاسترالحيا في شبو الجديخة العخبية كالعخاؽ حتى (ٖٗٔ)

؛ آدـ متد، الحزارة اإلسالمية في القخف الخابع اليجخؼ أك عرخ الشيزة في  ٔٛنياية العرخ األمػؼ، ص
 .ٖٙٓاإلسالـ ، ص

 .ٖٚرض، ص؛ ابغ حػقل، صػرة األ ٔ/ٖٛٚالػاقجؼ، السغازؼ، (ٖ٘ٔ)
؛ عبج الجبار محدغ عباس الدامخائي، أحياء األراضي ٖٕ٘االصصخخؼ، السدالظ كالسسالظ، ص(ٖٙٔ)

 . ٜٓكاسترالحيا في شبو الجديخة العخبية كالعخاؽ حتى نياية العرخ األمػؼ، ص
 .ٔ/ٖٚٔ؛ ابغ شبو الشسيخؼ ، تاريخ السجيشة،  ٖ/ٜٕٔالدسيػدؼ، كفا الػفاء بأخبار دار السرصفى، (ٖٚٔ)
يدار ، مػلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو، كاف نػبًيا كىػ الخاعي الحؼ قتمو العخنيػف كقصعػا يجيو  (ٖٛٔ)

كرجميو كغخزكا الذػؾ في لدانو كعيشيو حتى مات كأدخل السجيشة ميًتا، كىخبػا بالدخح فأرسل رسػؿ هللا صمى هللا 
 صمى هللا عميو، فأتي بيع فقتميع رسػؿ هللا صمى عميو كآلو كسمع في شمبيع فأدركػا الحيغ استاقػا ذكد رسػؿ هللا

هللا عميو كسمع كقصع أيجييع كأرجميع كسسل أعيشيع كألقاىع في الحخة حتى ماتػا، كذلظ في سشة ست مغ اليجخة ، 
؛ ابغ عبج ٙ/ٖ٘٘؛ ابغ حجخ العدقالني اإلصابة في تسييد الرحابة، ٘/ٜٛٗيشطخ: أبغ األثيخ، أسج الغابة، 

 . ٗ/ٗٗٔتيعاب في معخفو األصحاب؛ البخ، االس
 .ٔ/ٚٚٔابغ شبو الشسيخؼ، تاريخ السجيشة،  (ٜٖٔ)
 . ٔ/ٖٗٔاإلدريدي، ندىو السذتاؽ في اختخاؽ اآلفاؽ، (ٓٗٔ)
  ٕٕٓ/ٓٔ؛ البييقي ، سشغ البييقي ،  ٓٓٔالحاكع الشيدابػرؼ، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، ص(ٔٗٔ)
مانيشي ، الخؽ ماضيو حاضخه ، ؛ عبج الدالـ التخ ٔٚكارؿ بخككمساف، تاريخ الذعػب االسالمية، ص (ٕٗٔ)

 .ٙ٘ص
 والسراجعالسرادر 
  .القرآن الكريم 
 .الكتاب السقدس 
 السرادر االولية 

 ٖٓٙابغ األثيخ، عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم الذيباني )ت (ٔ)
 ـ(. ٖٕٔٔىػ/



 الرق يف الديانات الشماوية دراسة تارخيية

 ا.د.شاكر جميد كاظم                                                                 م.د. وسام خليل إبراهيم

 

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دراسات تارخييةجم 
71 71 

 

                                                                                                                                                                              

، دار الكتب ٔأسج الغابة في معخفة الرحابة، تحقيق عمي دمحم معػض كآخخكف، ط -
 ـ. ٜٜٗٔالعمسية، بيخكت، 

 ىػ. ٘ٔٗٔ، دار الكتب العمسية، بيخكت، ٕالكامل في التاريخ، تحقيق عبجهللا القاضي، ط -
ـ(، ٕٓٓٔىػ/ ٜٚ٘، أبػ الفخج جساؿ الجيغ عبجالخحسغ بغ عمي بغ دمحم )ت ابغ الجػزؼ   (ٕ)

السشتطع في أخبار األمع كالسمػؾ، دراسة كتجقيق: دمحم عبجالقادر عصا كمرصفى عبجالقادر 
 ـ. ٕٜٜٔ، دار الكتب العمسية، بيخكت، ٕعصا، راجعو كصححو: نجيع زرزكر، ط

ـ(، السػفكيات ، حققو كقجـ لو ٜٙٛىػ/ ٕٙ٘ت ، الدبيخ بغ بكخ القخشي الدبيخؼ )الدبيخؼ   (ٖ)
 ـ. ٕٓٔٓ، دار الكتب العمسية، بيخكت، ٔككضع تتستو كأثبت فيارسو عباس الجخاح، ط

 .ـ(ٜٖٕٔىػ/ ٕ٘ٛج بغ عمي ) ت ابغ حجخ العدقالني، أبػ الفزل أحس (ٗ)
، دار الجيل، بيخكت، ٔاإلصابة في تسييد الرحابة، تحقيق: عمي بغ دمحم البجاكؼ، ط -

 ـ. ٕٜٜٔق،/ ٕٔٗٔ
 ، دار السعخفة، بيخكت، )د.ت( . ٕفتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ، ط -
ـ(، فزائل الرحابة، حققو كخخج ٘٘ٛىػ/ ٕٗابغ حشبل، أحسج بغ دمحم الذيباني، )ت   (٘)

 ـ. ٖٜٛٔىػ، ٖٓٗٔأحاديثو: كصي هللا دمحم بغ عباس، دار العمع لمصباعة كالشذخ، ججة، 
ىػ كقيل                             ٖٚٙغ عمي السػصمي البغجادؼ الشريبي )ت بعج ابغ حػقل، أبػ القاسع دمحم ب (ٙ)

، مشذػرات دار كمكتبة الحياة لمصباعة كالشذخ ـ(، صػرة األرض، د. ط.ٜٜٓىػ/ ٖٓٛ
 ـ. ٕٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔالتػزيع، بيخكت، لبشاف، 

، تحقيق: االشتقاؽـ(. ٜٗٗىػ/ ٕٖٔابغ دريج، أبػ بكخ بغ الحدغ األزدؼ البرخؼ )ت  (ٚ)
 ـ. ٖٜٜٔ، دار الجيل، بيخكت، ٔعبجالدالـ دمحم ىاركف، ط

ىػ(، بجاية السجتيج كنياية ٜ٘٘ابغ رشج، أبػ الػليج دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ رشج )ت  (ٛ)
 ـ. ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، دار الحجيث، القاىخة، ٔالسقترج، ط

ـ( ، الصبقات الكبخػ، تحقيق: ٗٗٛىػ/ ٖٕٓابغ سعج، أبػ عبجهللا دمحم بغ سعج بغ مشيع )ت  (ٜ)
 ـ. ٜٛٙٔ، دار صادر، بيخكت، ٔإحداف عباس، ط

ىػ/ ٛ٘ٗابغ سيجه، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل األنجلدي الشحػؼ السخسي، )ت  (ٓٔ)
، بيخكت، ، دار إحياء التخاث العخبئـ(، السخرز، تحقيق: خميل إبخاليع، ط٘ٙٓٔ
 ىػ. ٛٔٗٔ
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ـ(، تاريخ ٖٚٛىػ/ ٕٕٙابغ شبو الشسيخؼ، عسخك بغ زيج بغ عبيج بغ ريصو البرخؼ، )ت (ٔٔ)
السجيشة السشػرة، تحقيق: فييع دمحم شمتػت، نذخ دار الفكخ في قع، مصبعة القجس، قع، 

 ـ. ٜٜٛٔىػ/ ٓٔٗٔ
 ـ(.  ٓٚٓٔىػ / ٖٙٗابغ عبجالبخ ، أبػ عسخ يػسف بغ عبجهللا بغ دمحم القخشبي )ت  (ٕٔ)
، دار الجيل، بيخكت، ٔاالستيعاب في معخفة األصحاب، تحقيق عمي دمحم البجاكؼ، ط -

 ـ.ٕٜٜٔ
  raq.comhttp://www.alwarبيجة السجالذ كأنذ السجالذ، ندخة مػقع الػراؽ  -
ـ(، ٖٛٗٔىػ/ ٚٓٛابغ قشفح، أحسج بغ الخصيب الذييخ بابغ قشفح القدشصيشي )ت  (ٖٔ)

، تحقيق كتعميق: عادؿ نػييس، دار اآلفاؽ الججيجة، بيخكت، لبشاف، ٔالػفيات، ط
 ـ. ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ

 ـ(.ٖٓٓٔىػ/ ٔ٘ٚبغ بكخ )ت ابغ قيع الجػزية، دمحم  (ٗٔ)
شو عبجالخؤكؼ شو، شخكة كمصبعة مرصفى زاد السعاد في خيخ العباد، راجعو كقجـ لو"  -

 ـ. ٜٓٚٔىػ/ ٜٖٓٔالبابي الحمبي كأكالده، مرخ، 
، دار مكتبة الحياة، ٔفتاكػ إماـ السفتيغ رسػؿ رب العالسيغ، تحقيق: ندار رضا، ط -

 ـ. ٕٜٛٔبيخكت، 
ـ(، ٕٖٙٔىػ/ ٕٚٚابغ كثيخ، أبػ الفجاء بغ سساعيل بغ عسخ القخشي الجمذقي )ت  (٘ٔ)

، دار إحياء التخاث العخبي، ٔة، تحقيق كتعميق كتجقيق: عمي شيخؼ، طالبجاية كالشياي
 ـ. ٜٛٛٔبيخكت، 

ـ(، سشغ ابغ ماجة، ٙٛٛىػ/ ٖٕٚابغ ماجو، أبػ عبجهللا دمحم بغ زيج القدكيشي )ت  (ٙٔ)
 تحقيق دمحم فؤاد عبجالباقي، دار الفكخ، بيخكت )ب. ت(. 

الشبػية، قجـ لو كعمق عميو ـ(، الديخة ٕٖٛىػ/ ٕٛٔابغ ىذاـ، عبجالسمظ بغ ىذاـ )ت  (ٚٔ)
ىػ/ ٜٖٔٔشو عبجالخؤكؼ سعج، مكتبة الكميات األىمية، شخكة الصباعة الستحجة،  كضبصو:
 ـ. ٜٔٚٔ

اإلدريدي، أبػ عبجهللا دمحم بغ عبجهللا إدريذ الحسػؼ )تػفي في القخف الدابع اليجخؼ(،  (ٛٔ)
 سعيج، )ب. ت(.  ندىة السذتاؽ في اختخاؽ اآلفاؽ )ب، ط(، مكتبة الثقة الجيشية، بػر

ىػ/ ٖٙٗىػ/ كقيل ٖٔٗٔاالصصخخؼ، أبػ إسحاؽ إبخاليع بغ دمحم الفاسي الكخخي )ت  (ٜٔ)
ـ(، مدالظ السسالظ، د. ط، شبع في مجيشة ليغ السحخكسة مصبعة بخيل، ٜٚ٘ –ـ ٕٜ٘

 ـ(. ٓٚٛٔىػ/ ٕٚٛٔ

http://www.alwarraq.com/
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ـ(، األغاني، شخحو ككتب ىػامذو: ٜٙٚىػ/ ٖٙ٘االصفياني، عمي بغ الحديغ )ت  (ٕٓ)
 كسسيخ جابخ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بيخكت، )د.ت(.  عمي ميشا

ـ( ، صحيح البخارؼ، ٓٚٛىػ/ ٕٙ٘البخارؼ، دمحم ابغ إسساعيل بغ إبخاليع الجعفي، )ت (ٕٔ)
 ـ. ٜٛٛٔمصبعة األكفديت ، دار الفكخ، بيخكت، 

ـ(. أنداب األشخاؼ، تحقيق ٜٜٓىػ/  ٜٕٚالبالذرؼ، أحسج بغ يحيى بغ جابخ )ت  (ٕٕ)
 ـ. ٜٜٙٔ، دار الفكخ، بيخكت، ٔسييل زكار كرياض الدركمي، ط

، ـ(٘ٙٓٔىت/  ٛ٘ٗػسى الخخاساني، )تالبييقي، أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ م (ٖٕ)
 ـ. ٛٛٓٔبيخكت،  ، دار الكتب العمسية،ٕ، تحقيق: دمحم عبجالقادر عصا، طالدشغ الكبخػ 

ـ(، الحيػاف، تحقيق كشخح ٛٙٛىػ/  ٕ٘٘الجاحع، أبػ عثساف عسخك بغ بحخ )ت  (ٕٗ)
 ـ.ٜٗٙٔ، الحشانجي، القاىخة، ٔعبجالدالـ دمحم ىاركف، ط

، ٔـ(، معجع التعخيفات، طٖٔٗٔىػ/ ٙٔٛالجخجاني، عمي بغ دمحم الديج الذخيف ) (ٕ٘)
 . ط(. تحيق دمحم صجيق السشذاكؼ، دار الفزيمة، القاىخة، )ب

ـ(، السدتجرؾ عمى ٗٔٓٔىػ/ ٘ٓٗدمحم بغ عبجهللا بغ دمحم )ت الحاكع الشيدابػرؼ،  (ٕٙ)
 ، دار السعخفة، بيخكت، )د. ت(. ٔالرحيحيغ، إشخاؼ: يػسف عبجالخحسغ السخعذي، ط

ـ(، معجع البمجاف، دار إحياء التخاث ٕٕٛٔىػ/  ٕٙٙالحسػؼ، ياقػت بغ عبجهللا )ت  (ٕٚ)
 ـ. ٜٜٚٔػ/ ىٜٜٖٔالعخبي، بيخكت، لبشاف 

ىػ(، ٜٛٓٔالجمذقي، شياب الجيغ أبي الفالح عبجالحي بغ أحسج بغ دمحم الحشبمي )ت  (ٕٛ)
، أشخؼ عمى تحكيقو كخخج أحاديثو: عبجالقادر ٔشحرات الحىب في أخبار مغ ذىب، ط

 ـ. ٜٙٛٔىػ/ ٙٓٗٔاألرناؤكط كمحسػد األرناؤكط، دار ابغ كثيخ، دمذق، بيخكت، 
ىػ، رسالة التػحيج السدسى تقػيع اإليساف، ٕٙٗٔالجىمػؼ، إسساعيل بغ عبجالغشي، )ت  (ٜٕ)

 ـ. ٖٕٓٓ، دار كحي القمع، دمذق، بيخكت، ٔط
ـ(، مفخدات ألفاظ ٛٓٔٔىػ/ ٕٓ٘الخاغب االصفاني، أبػ القاسع الحديغ بغ دمحم )ت  (ٖٓ)

 ـ. ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٛٗٔ، مصبعة الشػر، قع، ٕالقخآف الكخيع، تحقيق: صفػاف عجناف داككؼ، ط
ـ(، كفاء الػفاء، أخبار ٘ٓ٘ٔىػ/ ٜٔٔالدسيػدؼ، نػر الجيغ عمي بغ أحسج السرخ )ت  (ٖٔ)

دار السرصفى، تحقيق: محي الجيغ عبجالحسيج، )ب. ط(، دار الباز، مكة السكخمة، ب. 
 ت. 

ـ(، تجريب الخاكؼ في ٘ٓ٘ٔىػ/ ٜٔٔالديػشي، جالؿ الجيغ عبجالخحسغ أبػ بكخ )ت  (ٕٖ)
 ىػ. ٗٔٗٔؼ، حققو: أبػ قتيبة نطخ دمحم الفارابي، مكتبة الػثخ، الخياض، شخح تقخيب الشػاد
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الذخبيشي، شسذ الجيغ دمحم بغ دمحم الخصيب الذخبيشي، مغشي السحتاج الى معخفة معاني  (ٖٖ)
ألفاظ السشياج، تحقيق: عمي دمحم معػض كعادؿ أحسج عبجالسػجػد، قج لو: دمحم بكخ 

 ، بيخكت، لبشاف )ب. ط(. إسساعيل، مشذػرات دار الكتب العمسية
ـ(، أضػاء ٜٗٚٔىػ/ ٖٜٖٔالذشكيصي، دمحم اؿ/يغ بغ دمحم السختار بغ عبجالقادر )ت  (ٖٗ)

 البياف في تفديخ القخآف، تحقيق: مكتب البحػث كالجراسات، دار الفكخ بيخكت. 
ىػ/ ٖ٘ٛالراحب بغ عباد، أبػ القاسع إسساعيل بغ عباد بغ العباس الصالقاني )ت  (ٖ٘)

، عالع الكتب، بيخكت، ٔط في المغة، تحقيق: الذيخ دمحم حدغ آؿ ياسيغ، طـ(، السحيٜٜ٘
 ـ. ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ

 .ـ(ٕٜ٘ىػ/ ٖٓٔفخ دمحم بغ جخيخ )تالصبخؼ، أبي جع (ٖٙ)
تاريخ األمع كالسمػؾ، راجعو كصححو لجشة مغ العمساء، قػبمت ىحه الصبعة عمى الشدخة  -

 ـ )ب. ت(. ٜٜٛٔالسصبػعة بسصبعة إبخيل، ليجف، 
ىػ/ ٖٛ٘ٔ، مؤسدة العمسي لمسصبػعات، بيخكت، لبشاف، ٔخب مغ ذيل السحيل، طالسشت -

 ـ. ٜٖٜٔ
عياض، أبػ الفزل عياض بغ مػسى بغ عياض بغ عسخك بغ مػسى بغ عياض بغ  (ٖٚ)

، حققو: عبج ٔـ(، الذفا بتعخيف حقػؽ السرصفى، طٜٗٔٔىػ/ ٗٗ٘الدبتي اليحربي )
 ىػ. ٕٖٔٔعادات لمصباعة كالشذخ، تخكيا، عمي كػشظ، سمدمة دراسات الديخة الشبػية، دار س

 .ـ(ٔٔٔٔىػ/ ٘ٓ٘ي )ت الغدالي، أبػ حامج دمحم الغدالي الصػس (ٖٛ)
، بيخكت، لبشاف، )ب. ط(. ٔإحياء عمػـ الجيغ، ط -  ، دار اب حـد
، حققو كعمق عميو: أبػ عبجهللا الدمسي ٔالخد الجسيل إلليية عيدى برخيح الشجيل، ط -

 الجائي بغ مشيخ الدىػؼ، السكتبة العرخية، القاىخة، )ب. ط(. 
ىػ(، الجامع ألحكاـ القخآف لسا ٔٚٙالقخشبي، أبي عبجهللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ )ت  (ٜٖ)

هللا بغ عبجالسحدغ التخكي ودمحم رضػاف تزشو مغ الدشة كآؼ الفخقاف، ط، تحقيق: عبج
 ـ. ٕٙٓٓىػ ٕٚٗٔعخقدػؼ، مؤسدة الخسالة، بيخكت، لبشاف، 

ـ(، األحكاـ ٘ٛٓٔىػ/ ٓ٘ٗالساكردؼ، أبػ الحدغ عمي بغ حبيب البرخؼ البغجادؼ )ت  (ٓٗ)
، مكتبة دار ابغ قتيبة، ٔالدمصانية كالػاليات الجيشية، تحقيق: أحسج مبارؾ البغجادؼ، ط

 ـ. ٜٜٛٔالكػيت، 
ـ(، صحيح مدمع، ٗٚٛىػ/ ٕٔٙمدمع، أبػ الحدغ مدمع بغ الحجاج القذيخؼ )ت  (ٔٗ)

 ىػ. ٕٚٗٔ، دار شيبة، بيخكت، ٔالسحقق: نطخ بغ دمحم الفارابي أبػ قتيبة، ط
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ـ(، السغازؼ، تحقيق مارسػف جػنذ، ٕٕٛىػ/ ٕٚٓالػاقجؼ، دمحم بغ عسخ بغ كاقج )ت  (ٕٗ)
 ـ. ٜٗٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ نذخ: دانر )د. ط(، مكتب اإلعالـ اإلسالمي،

 الثانهية السراجع
، مكتبة ٔإبخاليع، حدغ، تاريخ اإلسالـ الدياسي كالجيشي كالثقافي كاالجتساعي، ط (ٔ)

 ـ. ٖٜ٘ٔالشيزة السرخية، القاىخة، 
 ـ. ٜٗٙٔ، مكتبة األنجمػ الرخية، القاىخة، ٔاألبخشي، دمحم عصية، ركح اإلسالـ، ط (ٕ)
ىػ/ ٖٓٗٔ، دار الفكخ، سػريا دمذق، ٕأبػ خميل، شػقي، اإلسالـ في قفز االتياـ، ط (ٖ)

 ـ. ٖٜٛٔ
أنجريا أيسخ، جانيغ أبػايو، تاريخ الحزارات العاـ، تخجسة: فخيج داغخ كفؤاد أبػ ريحاف،  (ٗ)

 مشذػرات عػيجات، بيخكت، )ب. ط(. 
س كمشيخ البمعمبكي، بخككمساف، ارؿ، تاريخ الذعػب اإلسالمية، تخجسة بشيو أميغ فار  (٘)
 ـ. ٖٜٚٔ، دار العمع لمسالييغ، بيخكت، ٘ط
، السجمذ األعمى ٔبميغ، أحسج فؤاد، مؤسدة الخؽ مغ فجخ التاريخ الى األلفية الثالثة، ط (ٙ)

 ـ. ٖٕٓٓلمثقافة، القاىخة، 
 ـ. ٜٜٚٔالتخمانيشي، عبجالدالـ، الخؽ ماضيو كحاضخه، مصبعة الشيزة، الكػيت،  (ٚ)
، دار الدىخاء لإلعالـ ٔ، عشج الخكماف، طٔالعبيج  اسسة اسبخ، طحسجاف، عبجالسجيج،  (ٛ)

 ـ. ٕٔٓٓالعخبي، القاىخة، 
، مشذػرات دار الشػر، بيخكت،  ٕخزخ، السصخاف جػرج، تأمالت في تجدج الكمسة، ط (ٜ)

 ب، ط. 
ديػرانت، ككؿ، قرة الحزارة، تخجسة زكي نجيب محسػد، تقجيع محي الجيغ صابخ،  (ٓٔ)

 ـ. ٜٛٛٔدار الجيل، بيخكت، 
، دار الشيزة، العخبية، ٔالخشيج، أسساء أحسج دمحم، االتجار بالبذخ كتصػره التاريخي، ط (ٔٔ)

 ـ.ٜٕٓٓالقاىخة، 
، مؤسدة عد الجيغ، بيخكت، لبشاف، ٖرضا، رضا دمحم رشيج، الػحي السحسجؼ، ط (ٕٔ)

 ىػ. ٙٓٗٔ
 ـ. ٜٜٛٔ، مكتبة السحبة، القاىخة، ٔالدعيج، عسخاكؼ، تاريخ الكشيدة، ط (ٖٔ)
 ـ. ٖٜٚٔ، دار مكتبة الشيزة العخبية، القاىخة،  ٖسج مقارنة الجياف، طشبمي، أح (ٗٔ)
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الذخيف، أحسج إبخاليع، مكة كالسجيشة في الجاىمية كعيج الخسػؿ، )ب. (، دار الفكخ  (٘ٔ)
 ـ. ٜ٘ٛٔالعخبي، بيخكت، 

 ـ. ٜٜٚٔ، دار السعارؼ، بيخكت، ٔالذخيف، محسػد، األدياف في القخآ، ط (ٙٔ)
ـ، تخجسة أحسج زكي، مؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة، شفيق، أحسج، الخؽ في اإلسال (ٚٔ)

 ـ. ٕٕٔٓالقاىخة، 
الذشيبخ، خاد دمحم، حقػؽ اإلنداف في الييػدية كالسديحية كاإلسالـ، مكتبة فيج الػششية،  (ٛٔ)

 ىػ. ٖٗٗٔالخياض، 
، دار الكتاب ٔعامخ، عبجالمصيف، أحكاـ األسخ كالدبايا في الحخكب اإلسالمية، ط (ٜٔ)

 ـ. ٜ٘ٛٔ، اإلسالمي، دمذق
، دار الفخقاف، ٔعبجالرسج، كاضح، الحزارة العخبية اإلسالمية في عرخ اإلسالـ، ط (ٕٓ)

 ـ. ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔبيخكت، 
عجد مغ السؤلفيغ، سفخ التثشية، )ب، ط(، ىيئة الالىػت لمتحخيخ كالشذخ، القاىخة )ب.  (ٕٔ)

 ت(. 
الجامعة الججيجة  ، دارٔالعداؼ، مشرػر، العساليق تاريخ الجبابخة لع يكتب لو نياية، ط (ٕٕ)

 ـ. ٕٜٜٔلمشذخ، اإلسكشجرية، 
 العقاد، عباس دمحم (ٖٕ)

، إشخاؼ: داليا محسػد إبخاليع، دار الشيزة ٗحقائق اإلسالـ كأباشيل خرػمو، ط  -
 ـ.ٕ٘ٓٓالسرخية، القاىخة، 

 ـٖٜ٘ٔ، السكتبة العرخية، القاىخة، ٔعبقخية السديح، ط -
 ـ. ٜٔٚٔىػ/ ٜٖٔٔ، دار الكتاب العخبي، بيخك، ٔمػسػعة العقاد اإلسالمية، ط -

 ـ. ٕٗٓٓ، دار الدالـ، القاىخة، ٕعمػاف، عبجهللا ناصح، نطاـ الخؽ في اإلسالـ، ط (ٕٗ)
، ساعج عمى نذخه جامعة ٕعمي، جػاد، السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالـ، ط (ٕ٘)

 ـ. ٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔبغجاد، 
، دار الفكخ اإلسالمي، دمذق، ٔساف، الخؽ بيششا كبيغ أمخيكا، طالعػدات، ارحاـ سم (ٕٙ)

 ـ. ٜ٘ٛٔ
، ٔالفػاعخة، دمحم نػاؼ، الخؽ في ثػبو الججيج ما بيغ التحخيع الجكلي كالتجخيع الػششي، ط (ٕٚ)

 ـ. ٕ٘ٔٓدار السشطػمة، بيخكت، 
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، السجمذ العمسي، دار ٔقخيبي، إبخاليع بغ إبخاليع، مخكيات غدكة بشي السرصمق، ط (ٕٛ)
 حياء التخاث اإلسالمي الخياض، )ب. ت(. إ
 ـ. ٕٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، دار الذخكؽ، بيخكت، ٔٔقصب، دمحم ، شبيات حػؿ اإلسالـ، ط (ٜٕ)
كاليانػ، إدكاردك، سفخ التكػيغ، تخجسة رابصة خخيجي الكمية اإلكميخكية لألقباد  (ٖٓ)

 ـ. ٜٙٚٔاألرثػدكذ، القاىخة، 
 ـ. ٗٚٛٔالكتاب السقجس، اآلباء الجكمشكييغ، السػصل،  (ٖٔ)
 ـ. ٕٔٓٓ، دار الدالـ، القاىخة، ٔلصفة، بذار بغ عسيخ، الخؽ في بالد السغخب، ط (ٕٖ)
، مؤسدة ٔلػبػف، كػستاؼ، الييػدية في تاريخ الحزارات، تخجسة عادؿ زعيتخ، ط (ٖٖ)

 ـ. ٕٕٔٓىشجاكؼ لمشذخ كالصباعة، القاىخة، 
اإلسالمية، متد، آدـ، الحزارة اإلسالمية في القخف الخابع اليجخؼ أك عرخ الشيزة  (ٖٗ)

 ، دار الكتاب العخبي، بيخكت، )ب، ط(. ٘تخجسة دمحم عبجاليادؼ أبػ ريجة، ط
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ، مكتبة مجبػلي، القاىخة، ٔمصيخ، سميساف، قرة األدياف، ط (ٖ٘)
 ـ. ٜٜٙٔ، السصبعة الحجيثة، عساف، ٔالسالح، نجيع، مػجد تاريخ الخؽ، ط (ٖٙ)
مرصفى عبجالسعبػد سيج مشرػر،  السشرػر، مرصفى عبجالسعبػد، التمسػد، تخجسة (ٖٚ)

 ـ. ٕٛٓٓ، مكتبة الشافحة، القاىخة، ٔتقجيع: دمحم خميفة حدغ أحسج، ط
السػسػعة الفقيية، كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسالمية، مصبعة ذات الدالسل، الكػيت،  (ٖٛ)

 ـ. ٖٜٛٔىػ/ ٗٓٗٔ
كجػف  نخبة مغ الالىػتييغ ، قامػس الكتاب السقجس، ىيئة التحخيخ، بصخس عبجالسمظ (ٜٖ)

 ألكدشجر شسدغ، إبخاليع مصخ، )ب، ط(، )ب. ت(. 
 ـ. ٕٗٓٓ، دار الذؤكف الثقافية، بغجاد، ٔالشعسة، إبخاليع، اإلسالـ كالخؽ، ط (ٓٗ)
، مكتبة نيزة مرخ، القاىخة، ٔكافي، األسفار السقجمة في الجياف الدابقة لإلسالـ ، ط (ٔٗ)

 )ب، ط(. 
 الشيزة، مرخ، القاىخة، )ب ،ط(. دار  ٔكافي، عمي عبجالػاحج، الييػد كالييػدية، ط (ٕٗ)
 ـ. ٜٔٚٔكججؼ، دمحم فخيج، دائخ معارؼ القخف العذخيغ، دائخة السعخفة، بيخكت،  (ٖٗ)
، تخجسة لجشة التأليف كالشذخ، شبعة ٔكلفشدػف، إسخائيل تاريخ الييػد في بالد العخب، ط (ٗٗ)

 ـ. ٜٗٔٔاالعتساد، مرخ، 
، دار السعارؼ العسػمية الجميمة، بيخكت، ٔيػسف، جػرج، قامػس الكتاب السقجس، ط (٘ٗ)

 ـ. ٜٗٛٔىػ، ٜٖٓٔ


