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نـــه كـــان للعـــرب فـــي الجاهليـــة صـــالت  
ٔ
ال شـــك فيـــه ا

مم المعاصـرة
ٔ
اتصـال بهــم لهــم، حيـث كـانوا علــى  بـاال

ن صـــــــالت 
ٔ
مــــــن الناحيـــــــة الحربيــــــة والتجاريـــــــة، إال ا

وســع الطــرق إلــى هــذه الصــالت، ولعــل ذلــك 
ٔ
العــرب التجاريــة كانــت مــن ا

ي مرحلة مـن مراحـل التـاريخ لـم يكونـوا فـي عزلـة 
ٔ
ن العرب في ا

ٔ
يؤكد على ا

مـــم التـــي 
ٔ
عـــن عـــالمهم المحـــيط بهـــم، بـــل كـــانوا فـــاعلين مشـــاركين مـــع اال

  .عاصرتها
ن تتنـــــاول بالـــــدرس  وعليـــــه تحـــــاول

ٔ
هـــــذه الســـــطور المتواضـــــعة ا

ــــالد  والتحليــــل صــــالت العــــرب التجاريــــة قبــــل اإلســــالم، فتكلمــــت عــــن ب
ســـــطولها 

ٔ
 وعالقاتهـــــا التجاريــــة، وا

ٔ
الــــيمن فــــي عـــــالم التجــــارة، وعـــــن ســــبا

ــــم تحــــدثت عــــن حميــــر فــــي الميــــدان  البحــــري، وطــــرق نقــــل المتــــاجر، ث
ثر التجارة بوجه عام في رخاء

ٔ
  .بالد اليمن التجاري، مع توضيح ا

هميتهــا فــي   
ٔ
بعــد ذلــك دلفــت هــذه الســطور إلــى قــريش ودورهــا وال

التجارة، ومعاهـداتها التجاريـة، وصـالت العـرب التجاريـة مـع الـدول                 عالم
المجــاورة لهــم، وطــرق نقــل البضــائع والســلع، وقوافــل الفــرس التجاريــة، 

ثــــر التجــــارة فــــي حيــــاة العــــرب المكيــــين بوجــــه عــــام، 
ٔ
ومكانــــة مكــــة ثــــم ا

ن يطلق عليها 
ٔ
  ).بندقية الشرق (التجارية والتي استحقت ا

سانيد والمراجـع التـي تناولـت هـذا الجانـب   
ٔ
وقد دعمنا سطورنا باال

، وبــذلك نكــون قــد قمنــا بــالرد )التجــاري (مــن تاريخنــا العربــي االقتصــادي 
خــرين، ٔاو 

ٓ
علــى هــؤالء الــذين يزعمــون ٔان العــرب كــانوا ٔامــة منعزلــة عــن اال

خـرين فـي ٔانشـطة الحيـاة المختلفـة ومنهـا  بمعنى
ٓ
ٓاخر غير مشـاركين مـع اال

نشطة التجارية
ٔ
  .واالقتصادية اال

  :اليمن في عالم التجارة

 
ً
     التجاريةسبأ وعالقاتها : أوال

 مـن معـين مركزهـا التجـاري، وتزعمـت الحركـة التجاريـة   
ٔ
ورثت سبا

للمتـــاجر، فـــي القـــرن الثـــاني قبـــل المـــيالد، وكانـــت هـــي الســـوق الكبـــرى 
ـــذلك ٔاعتبـــر الســـبئيون هـــم حلقـــة االتصـــال بـــين شـــبه الجزيـــرة الهنديـــة  ل
والحبشــة وشــرقي ٔافريقيــة، وبــين شــمالي ٔاســيا وشــمالي ٔافريقيــا، وكانــت 

قليم الشرقي لهذه المتاجر
ٔ
  .عمان اال
 فـــي بيــع ســـلعهم، إذ كانـــت   

ً
وقــد اســـتعانوا بـــالفنيقين زمنــًا طـــويال

ــــة، وكــــان الفنيقيــــون هــــم  لغــــتهم ــــين متقارب حلقــــة الوصــــل ٔاو االتصــــال ب
وربا، وطالما تنـافس العـرب والبـابليون العراقيـون فـي  السبئيين وجنوبي أ
 ] ١٢٠ـ  ١١٩جوســتاف لوبـون، حضــارة العـرب، ص [التجـارة مــع الهنـد 

ن يبســطوا نفــوذهم علــى بــالد الــيمن كلهــا، وحضــر  واســتطاع الســبئيون أ
السـيطرة علـى منافـذ التجـارة موت وما جاورها، ومكن لهم هذا النفوذ من 

  .الهندية القادمة إلى المواني، وعلى المراكز المشرفة على طرق القوافل
حمـر نـاقالً   

ٔ
سطوالً بحريـًا يمخـر عبـاب البحـر اال  تمتلك أ

ٔ
وكانت سبا

البخــور إلــى مصــر الفرعونيــة لحاجــة المعابــد إليــه، كمــا كانــت لهــا قوافـــل 
ـــةتختـــرق الصـــحراء إلـــى الشـــام وفلســـطين والعـــر  . اق لنقـــل الســـلع التجاري

  ] ٢٤/  ١حسن إبراهيم، تاريخ اإلسالم السياسي، [
حمــر،   

ٔ
مــر فــي البــر إلــى البحــر اال

ٔ
ول اال كمــا كانــت المتــاجر تنتقــل أ

ثــم تحملهــا الســفن إلــى مصــر والشــام، وبعــد حــين قضــت صــعوبة اإلبحــار 
ن تنقــل البضــائع بــرًا مــن شــبوة  فــي البحــر حمــر، أ

ٔ
رب (اال

ٔ
اســم بلــد بــين مــا

وكــــذلك  .ابــــن منظــــور، لســــان العــــرب[) رموت، قريبــــة مــــن لحــــجوحضــــ
  ]شبا : الفيروزٔابادي، القاموس المحيط، مادة 
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  تغري طريق التجارة: ثانيا

ول بعـــــد المـــــيالد،   
ٔ
فلمــــا تغيـــــر طريـــــق التجـــــارة حـــــوالي القـــــرن اال

 وتهـــدم ســــدها العظـــيم، وتفـــرق ســــكانها فيمـــا جاورهـــا مــــن 
ٔ
ضـــعفت ســـبا

ن تحويـ .الـبالد
ٔ
حمـر كـان فــي والـراجح ا

ٔ
ل تجــارة الهنـد إلـى طريـق البحــر اال

يــــام
ٔ
ن دولـــــتهم قامــــت منـــــذ القــــرن الثالـــــث قبــــل المـــــيالد  ا

ٔ
البطالســــة، ال

تجاريــــة، كــــان الغــــرض منهــــا تحقيــــق الســــيادة علــــى التجــــارة  بمشــــروعات
الشــرقية، وكــان مــن هــذه المشــروعات تعبيــد الطريــق بــين قنــا والقصـــير 

، )قبــل المــيالد ٢٤٦ـ  ٢٨٥(وإعــادة بطليمــوس فيالدتفــوس ) فــي مصــر(
حمر

ٔ
  .فتح القناة التي كانت تصل نيل مصر بالبحر اال

تي مــــن الشــــرق إلــــى مصــــر، واســــتطاع   
ٔ
وبـــذلك صــــارت الســــفن تــــا

حمـــر إلـــى المحـــيط الهنـــدي، 
ٔ
ن يخرجـــوا مـــن البحـــر اال

ٔ
التجـــار المصـــريون ا

ن ينافســـــوا التجـــــار العـــــرب، وإن كـــــان قـــــد حـــــدث بيـــــنهم الكـثيـــــر مـــــن 
ٔ
وا

  ]، بتصرف ٧٤فع، عصر ما قبل اإلسالم، ص مبروك نا[التعاون 
، ومـــــدت ســـــلطانها علـــــى قبائـــــل العـــــرب   

ٔ
ثــــم خلفـــــت حميـــــر ســـــبا

 
ٔ
نهـا لـم تصـل إلـى مكانـة سـبا

ٔ
الشمالية إلى القرن الخامس الميالدي، غير ا

ن الحميــريين فقــدوا مصــدر ازدهــارهم 
ٔ
فـي بســطة ملكهــا، وعظــم ثرائهـا، ال

جــــورجي زيــــدان، [. عنــــدما تحــــول قســــم مــــن التجــــارة الهنديــــة إلــــى مصــــر
ـــــ وكـــــذلك ١٠٠/ ١العـــــرب قبـــــل اإلســـــالم،   كـــــارل بروكلمـــــان، العـــــرب : ـ

  ] ١٤واإلمبراطورية العربية، ص 

 
ً
  جتارة واسعة: ثالثا

ولـــم يقتصـــر اليمنيـــون علـــى نقـــل منتجـــات بالدهـــم، بـــل شـــملت   
متــاجرهم الســـلع التـــي كـــانوا يجلبونهـــا مــن ٔافريقيـــة وبـــالد الهنـــد، وكانـــت 

حجــار الكريمــة والتبــر 
ٔ
رقــاء، وا) الــذهب(النفــائس كالعــاج والعطــور واال

ٔ
ال

  .     وغير ذلك الذي يعد ٔاهم ما يتاجر به العرب
ن لغـة هـؤالء 

ٔ
وقد استعانوا زمنـًا طـويًال بـالفنيقين لبيـع سـلعهم، ال

وهؤالء كانت متقاربة، فكـان الفينيقيـون يخزنـون سـلع العـرب فـي مـدنهم 
، ثـــم يبعثــون بهـــا إلــى الخـــارج لبيعهـــا، )اللبنانيـــة(الكـثيــرة كمدينـــة صــور 

البابليون فـي العـراق يتنافسـون فـي االتجـار مـع بـالد الهنـد، وكان العرب و
ومــا  ١١٩جوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، ص [كمــا ســبق وذكرنــا ٓانفــًا 

وكـثيــرًا مــا تطلــع اليونــانيون والبطالمــة ثــم الرومــان والبيزنطيــون  ]بعــدها
علــى ٔان  .إلــى الســيطرة علــى طــرق التجــارة التــي كــان يهــيمن عليهــا العــرب

ن تكـــون عالقــاتهم بـــبالد الـــيمن قائمــة علـــى الســـلم فـــي اليونــانيين آ  ثـــروا أ
حيان، ولهذا استوطن كـثير منهم بالد اليمن

ٔ
  .ٔاكـثر اال

 راب
ً
  أثر التجارة يف رخاء اليمن: عا

ثــروا مــن مركــزهم التجـــاري ،    هــل الـــيمن أ ن أ ونحــن ال نشــك فــي أ
رضــهم، فعاشــوا فــي ســعة لــم يــنعم بهــا غيــرهم مــن ســكان  ومــن خصــوبة أ
شــبه الجزيــرة العربيــة، وال ســيما كبــراؤهم الــذين كــان لهــم حــظ وافــر مــن 
كـل والمشـرب، إذ كـان يطــبخ 

ٔ
رفاهيـة العـيش، والتـنعم واالفتتـان فـي الما

لــوان، ويعمــل فيهــا الســكر والقلــوب فــي بيــت الرجــل مــنهم عــ جمــع (دة أ
و الجمـــار وانيهـــا )قلـــب، وشـــحمة النخلـــة ولبهـــا الـــذي يؤكـــل أ ، وتطيـــب أ

حـــــــــدهم الحاشـــــــــية والغاشـــــــــية 
ٔ
الـــــــــزوار (بـــــــــالعطر والبخـــــــــور، ويكـــــــــون ال

صــدقاء
ٔ
، وفــي بيتــه العــدد الصــالح مــن اإلمــاء، وعلــى بابــه جملــة مــن )واال

حبـــــ
ٔ
اش، ولهــــــم الــــــديارات الخـــــدم والعبيــــــد والخصـــــيان مــــــن الهنــــــود واال

نيقة
ٔ
عشـى، [. الجليلة، والمباني اال

ٔ
: ، كـذلك ٧/  ٥القلقشندي، صـبح اال

  ]ابن منظور، لسان العرب

رض ) مــروج الـــذهب (هــذا، وقــد ذكــر المســـعودي فــي كـتابــه   
ٔ
ن ا

ٔ
ا

كـثرهـــا 
ٔ
غـــدقها، وا

ٔ
ثراهـــا وا

ٔ
رض الـــيمن وا

ٔ
خصـــب ا

ٔ
 اليمنيـــة كانـــت مـــن ا

ٔ
ســـبا

فســحها مروجــًا، بــين 
ٔ
بنيــان حســن، وشــجر مصــفوف، جنانــًا وغيطانــًا، وا

نهـار متفرقـة، وكـان الراكـب المجـد يسـير نحـو 
ٔ
ومساكب للماء متكاثفـة، وا

رض 
ٔ
شــهر فــي تلــك الجنــان، ال يــرى الشــمس وال يفارقــه الظــل، الســتتار اال

 حـــال ... بالعمـــارة والشـــجر
ٔ
هنـــا

ٔ
رفهـــه، وا

ٔ
طيـــب عـــيش وا

ٔ
هلهـــا فـــي ا

ٔ
وكـــان ا

رغــده، و فــي نهايــة الخصــب، وطيــب الهــواء، وصــفاء ا
ٔ
لفضــاء، وتــدفق وا

 
ً
رض مـثال

ٔ
المياه، وقوة الشوكة، واجتمـاع الكلمـة، فكانـت بالدهـم فـي اال

  ] ١٨٠/  ٢المسعودي، مروج الذهب، ومعادن الجوهر، [... 
وذكـر كـثيـر مـن مـؤرخي العــرب نظـائر لمـا ذكـره المسـعودي، ولقــد   

ن 
ٔ
غنيائهـا ـ ا

ٔ
) هيـرودت(يعـزز مـا ذكـروه ـ وإن كـان بالنسـبة لسـادة الـيمن وا

نهــا بــالد العــرب ال
ٔ
ربعمائــة ســنة با

ٔ
يونــاني ســمى الــيمن قبــل المــيالد بنحــو ا

بـــواب عســـجدية 
ٔ
، )ذهبيـــة(الســـعيدة، وقـــال إن بهـــا قصـــورًا نضـــرة ذات ا

نية من الذهب والفضة وسروًا من المعادن الثمينة
ٓ
  .وا

راتوســتين(وذكــر   
ٓ
ن بيــوتهم تشـــبه بيــوت مصــر فــي مجموعهـــا، ) ا

ٔ
ا

مــا ). تهيــرود(مــا ذكــره ) اســترابون(وذكــر 
ٔ
الصــقلي فقــد وصــف ) ديــودور (ا

نهــم 
ٔ
، ال

ً
عظمهــم ثــروة ومــاال

ٔ
كـثــر العــرب عــددًا، وا

ٔ
نهم ا

ٔ
 اليمنيــة بــا

ٔ
هــل ســبا

ٔ
ا

، ويتــــــاجرون فــــــي البخــــــور، والعلــــــك )العربيــــــة الســــــعيدة(يســــــتوطنون 
، والمــــر، والعنبــــر، والكحــــل، )الــــروائح والعطـــور (، والطيــــوب )اللبـــان(

 
ٔ
سعاروغيرها من السلع النفيسة التي كانت تباع با

ٔ
  .غلى اال

وذكـر ٔان عنــدهم ٔانواعــًا مــن الماشــية، ؤان بالدهــم خصــبة جــدًا، 
ٔاخصــب بقعــة فــي العــالم، وهــذا هــو الســبب فــي ثــرائهم : بــل هــي فــي رٔايــه

العظـــيم، حتـــى ٔانهـــم يتخـــذون ٓانيـــتهم مـــن الـــذهب والفضـــة، ويصـــنعون 
قــوائم ٔاســرتهم مــن الــذهب والفضــة، ويكســون بالــذهب ٔابــواب معابــدهم 

حجـــار الثمينـــةوغـــرفهم، ويحلـــون الجـــدران وال
ٔ
جـــواد علـــي، [. تماثيـــل باال

  ]، بتصرف ٤١٣/  ٤تاريخ العرب قبل اإلسالم، 

  :قريش في عالم التجارة

 
ً
  .. بعد ضعف محري : أوال

لكــــن قــــوة حميــــر ٔاخــــذت تضــــعف، حيــــث نشــــبت فيهــــا حــــروب   
حبــــاش مـــــن 

ٔ
داخليــــة طاحنــــة فــــي القــــرن الثالــــث المــــيالدي، وتمكــــن اال

ــــث المــــيالدي إلــــى القــــرن الرابــــع احــــتالل الــــيمن منــــذ نهايــــة القــــرن  الثال
حــوال التجــارة، ثــم تصــارع الرومــان والفــرس علــى  المــيالدي، فتــدهورت أ

ـــة فقـــدت  .الـــيمن، فـــزادت ٔاحـــوال التجـــارة ضـــعفًا وكســـاداً  ون
ٓ
وفـــي تلـــك اال

حبـاش لـم يتمكنـوا مـن تـدبير شـئونها 
ٔ
ن اال

ٔ
اليمن سيادتها علـى التجـارة، ال

،
ٔ
هـــل ســـبا ثـــروا طريـــق البحـــر  وحراســـة طرقهـــا كمـــا كـــان يفعـــل أ نهـــم آ

ٔ
وال

حمر على طريق الحجاز
ٔ
  .اال

تي الســؤال  
ٔ
إلـــى مــن تنتقـــل مفــاتيح الطـــرق التجاريـــة؟ ، : وهنــا يـــا

نبــاط فــي شــمالي الجزيــرة العربيــة؟ ال، فقــد كانــت إمــارتهم 
ٔ
تنتقــل إلــى اال أ

ن احتلهـا  تي الســؤال  ١٠٦ســنة ) تراجــان(فـي حــوزة الرومــان منــذ أ
ٔ
م ـ ويــا

خـر و إلـى المنـاذرة اللخميـين ؟هـل تتحـول إ: بشكل آ لقـد . لـى الغساسـنة أ
ن الغساســنة تــابعون للــروم، والمنــاذرة تــابعون للفــرس . حــال دون ذلــك أ

ن تخلـف بــالد الـيمن فـي ســيادتها 
ٔ
إذن فلـم يبـق إال مكـة العربيــة جـديرة بـا

لقـد كــان لمكـة ســند قـوي يرشــحها لهـذه الزعامــة التجاريـة، فهــي  .التجاريـة
م المســلوك بــين الــيمن وبــالد الشــام منــذ عهــد فــي منتصــف الطريــق العــا

سـواق الكبـرى التــي كـان العـرب يقيمونهـا، وهـي فــي 
ٔ
قـديم، وهـي وسـط اال

بقعة تنعم بماء زمزم الذي ال ينضب وال يخلـف، وهـي البلـد الطيـب الـذي 
  .يتبؤا مكانة دينية عظيمة في نفوس العرب جميعاً 
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ً
هــل مكــة قــد تمرســوا بالتجــارة زمنــًا طــويال

ٔ
ن ا

ٔ
، وتــرددوا علــى كمــا ا

جنبـي طــوال حيــاتهم
ٔ
ولهــذا، . بـالد العــالم القــديم، وسـلموا مــن الحكــم اال

لــت التجــارة إلــى عــرب الحجــاز، واشــتهروا برحلتــي 
ٓ
خلفــت مكــة الــيمن، فا

وكانــت مكــانتهم الدينيــة كـفيلــة . الشــتاء والصــيف إلــى الــيمن وإلــى الشــام
مـو

ٔ
رواحهــم وا

ٔ
منــين علـى ا

ٓ
الهم، فحــق بسـالمتهم وهـم يعبــرون الصـحراء، ا

ن يعرفـوا قــدر هـذه النعمـة، ويشــكروا
ٔ
هللا عليهـا، فيعبـدوه وحــده  علـيهم ا

ياتـــه. ال شـــريك لـــه
ٓ
إليـــالف قــــريش، {: قـــال ســـبحانه وتعـــالى فـــي محكـــم ا

ـــــذي  إيالفهـــــم، رحلـــــة الشـــــتاء والصـــــيف، فليعبـــــدوا رب هـــــذا البيـــــت، ال
مــــنهم مــــن خــــوف

ٓ
طعمهــــم مــــن جــــوع، وا

ٔ
ــــف  . ]ســــورة قــــريش [} .ا ي ال ل

ٔ
ا

لفـــهقـــريش رحلـــة 
ٔ
ن إيـــالف مصـــدر ا

ٔ
يؤالفـــه، بمعنـــى  الشـــتاء والصـــيف، ال

نــــس بـــه، ورحلـــة الشــــتاء والصـــيف همـــا رحلتــــان 
ٔ
ي لزمـــه وا

ٔ
لفـــه، ا

ٔ
لفـــه يا

ٔ
ا

تجاريتــــان كانــــت قــــريش ترحلهمــــا للتجــــارة، وطلــــب المعــــاش فــــي الشــــام 
لتعــود قــريش رحلــة الشــتاء : والمعنــى العــام للســورة  .والــيمن، كمــا ذكرنــا

فليعبـــدوا رب هـــذا البيـــت، الـــذي رزقهـــم، والصـــيف إلـــى الـــيمن والشـــام، 
ثـر الخــوف

ٔ
ن قلــوبهم مــن ا

ٔ
نـه طمــا

ٔ
محمــد فريــد [. ولـم يــبلهم بــالجوع، كمــا ا

  ] ٨٢٢ص  وجدي، المصحف المفسر،

 
ً
  يةمعاهدات جتار: ثانيا

مــم المجــاورة، إذ عقــد 
ٔ
وقــد عقــدت مكــة معاهــدات تجاريــة مــع اال

عهــدًا مــع بنــو عبــد منــاف معاهــدات لقــريش، فعقــد هاشــم بــن عبــد منــاف 
كبــر  .ملــوك الشــام مــن روم وعــرب

ٔ
وعاهــد عبــد شــمس الملــك النجاشــي اال

  .ليتردد العرب على ٔارض الحبشة، ويتاجرون مع ٔاهلها في سهولة ويسر
واتفــق نوفــل مــع ملــك الفــرس فتــردد العــرب علــى العــراق وفــارس   

ؤاخـذ المطلـب عهـدًا علـى ملـوك حميـر . للمعـامالت التجاريـة مـع سـكانهما
فوفد عرب الحجاز علـى الـيمن، فجبـر هللا بهـم قريشـًا، ؤاصـلح  اليمنيين،

. الخيــــرات، فســــمي هــــؤالء المجبــــرين ٔاحوالهــــا، ؤافــــاء عليهــــا كـثيــــرًا مــــن
مــم والملــوك، [

ٔ
الميــداني، مجمــع : ـ كــذلك ١٨٠/  ٢الطبــري، تــاريخ اال

مثال، 
ٔ
   ]١٩٩ٔابو علي القالي، النوادر، ص : ، ؤايضاً  ٦٦/ ٢اال

منــــذ قـــــديم الــــزمن يقــــدمون علــــى الفـــــرس علــــى ٔان العــــرب كــــانوا   
الحـــــب، والثمـــــر، :  بمتـــــاجرهم وســـــلعهم، ويمتـــــازون بمـــــا عنـــــدهم مـــــن

مــم والملــوك، .[مــن الســلع وغيرهــا والثيــاب،
ٔ
 ٢٩١/  ١لطبــري، تــاريخ اال

جــدبوا قصــدوا العــراق وفــارس، فيشــترون التمــر والشــعير، ]   وكــانوا إذا أ
ابــن [. دولــة ٔاعجميــة ويعــودون إلــى بالدهــم، خوفــًا مــن الذلــة فــي ســلطان

ثير، الكامل في التاريخ، 
ٔ
  ] ٢٢٨/ ٢اال

 
ً
  ملاذا كانت اهلجرة إىل احلبشة؟ : ثالثا

وإذا رجعنــا إلــى بــزوغ الــدعوة اإلســالمية الغــراء وجــدنا المشــركين   
يضـــطهدون المســــلمين اضـــطهادًا عنيفــــًا، يلجـــئ مــــائت مـــنهم إلــــى الفــــرار 

مــر؟ ،. بــدينهم وحيــاتهم
ٔ
ول اال يــن فــروا أ ، ! فــروا إلــى بــالد الحبشــة فــإلى أ

هلـــه كعثمــان بـــن عفــان، ؤابـــي حذيفــة بـــن عتبــة بـــن 
ٔ
ومــنهم مـــن هــاجر با

  .ربيعة
عبــــد هللا بـــــن ٔابـــــي : وبعثــــت قـــــريش فــــي إثـــــرهم منــــدوبين، همـــــا  

ال يبقــي فــي  ربيعــة، وعمــرو بــن العــاص، ليزينــا للنجاشــي ملــك الحبشــة، أ
جاشــــي مملكـتــــه هــــؤالء الوافــــدين، وقــــد ٔارســــلت قــــريش معهمــــا هــــدايا للن

وبطارقتــــه، وتحــــاور منــــدوبا قــــريش والمســــلمون فــــي مجلــــس النجاشــــي، 
ولكــن المســـلمين انتصــروا بالحكمـــة والعقــل والموعظـــة الحســنة، وطابـــا 

ــــن هشــــام، الســــيرة [لهــــم المقــــام فــــي بــــالد الحبشــــة مــــدة مــــن الزمــــان  اب
   ] ٢٦١ـ  ٢٤٤/  ١النبوية، 

ـــم يكـــن اختيـــار النبـــي    بـــالد الحبشـــة ) صـــلى هللا عليـــه وســـلم (ول
نهــا تــدين بــدين ســماوي، وبالتــالي  فهـــي ال 

ٔ
 عــن ا

ً
مهجــرًا للمســلمين ناشــائ

نـه ديـن سـماوي، مثـل ديـنهم
ٔ
و تضـطهد اإلسـالم ال

ٔ
وهنـا . تعتدي عليهم، ا
لقــــد كانـــت الحيـــرة العراقيــــة، وغســـان الشـــامية، بــــالدًا : قـــد يقـــول قائـــل
 إليهـــا مســـيحية، كمـــا 

ٔ
كانـــت الـــيمن يهوديـــة ومســـيحية، فلمـــاذا لـــم يلجـــا

  المسلمون؟ 
 عـن صـالت : والرد على ذلك  

ً
لقـد كـان هـذا االختيـار الموفـق ناشـائ

رض الحبشــة 
ٔ
تجاريــة وثيقــة بــين العــرب والحبشــة مــن ناحيــة، إذ كانــت ا

غـــاني، ٔابـــو [ .لقــريش متجـــرًا ووجهــاً 
ٔ
صــفهاني، اال

ٔ
 ]، بتصـــرف ٥٠/ ٨الفـــرج اال

 
ً
يضًا ناشائ

ٔ
مـا الحيـرة وا

ٔ
ن الحبشـة مسـيحية مسـتقلة، ا

ٔ
خر، هو ا

ٓ
 عن شيئ ا

مــا الــيمن ففيهــا مســيحية
ٔ
 فمســيحية خاضــعة لدولــة الفــرس المجوســية، وا

يضاً 
ٔ
  .ويهودية، لكنها خاضعة لدولة الفرس ا

وبالنســبة للغساســـنة فهـــم مســيحيون تـــابعون للدولـــة البيزنطيـــة  
عرج، والــذي المســيحية، بــل كــان الحــارس بــن جبلــة الملقــب بــا حاميــة

ٔ
ال

ــــين عــــامي  . م، نصــــرانيًا يعقوبيــــًا حاميــــًا للكنيســــة ٥٩٦ -م  ٥٢٩عــــاش ب
ـــدان، العـــرب قبـــل اإلســـالم، [ ن  ] ١٩١/  ١جـــورجي زي

ٔ
ويقـــول التـــاريخ ا

ـــــن  بيـــــه، فكيـــــف يحمـــــي هـــــؤالء دينـــــًا يغـــــاير دي
ٔ
ابنـــــه المنـــــذر كـــــان مثـــــل ا

ن المنــاذرة والغساســنة واليمنيــي!. ســادتهم؟
ٔ
كلهــم عــرب، وقــريش  نثــم ا

وتناصـبه العـداء عربيـة، ) صـلى هللا عليـه وسـلم(التي تنـاوئ النبـي محمـد 
ــــي ٔان يســــلب مــــنهم نفوســــهم كمــــا نفســــت  فهــــم ينفســــون علــــى رجــــل عرب

  .قريش

  رق نقل املتاجر ط: رابعا

كان في جزيرة العرب طرق شتى لنقـل المتـاجر، ؤاهمهـا طريقـان           
رموت إلـــــى البحـــــرين علـــــى الخلـــــيج إحـــــداهما؛ يســـــير مـــــن حضـــــ: كبيــــران

ــــى مينــــاء صــــور اللبنــــاني)العربــــي(الفارســــي  ثانيهمــــا؛ يســــير مــــن . ، ثــــم إل
حمـــــر، متجنبـــــًا صـــــحراء نجـــــد 

ٔ
حضـــــرموت إلـــــى الشـــــمال موازيـــــًا البحـــــر اال

  .الالفحة، وهضاب الشاطئ الوعرة، وعلى هذا الطريق مكة المكرمة
ق البريــة ومازالــت هــذه الطريــق باقيــة إلــى اليــوم ضــمن ٓاثــار الطــر   

القديمــة التــي كانــت تضــرب فــي الجزيــرة العربيــة مــن ناحيــة إلــى ناحيــة، 
ن بطريـق الحـاج 

ٓ
الممتـد مـن الـيمن ) الحـج(وبخاصة الطريق المعـروف اال

حمــد الحــوفي، الحيــاة العربيــة مــن الشــعر الجــاهلي، [. إلــى مصــر والشــام أ
  : هذا، وقد كانت هناك عدة طرق تجارية ٔاخرى، من ٔاهمها ] ٩١ص 

  : ـ من عمان إلى اليمن ١
ويبــدأ هــذا الطريــق مــن مســقط، وهــي ثغــر صــالح مواجــه للهنــد،   

رب ٔاو معـين ٔاو 
ٔ
تؤمه سلع الشرق بحرًا، ثم تنقـل علـى اإلبـل متجهـة إلـى مـا

و صنعاء باليمن، متفادية الربع الخالي   .ظفار أ
  :ـ من الجنوب إلى الشمال ٢

قـدم ثغـور    الـيمن ، كانـت يبدأ هذا الطريـق مـن مـوزع، وهـي مـن أ
ن فقـد بعـد السـاحل عنهـا، 

ٓ
على الساحل قريبة مـن المخـا الحاليـة، ٔامـا اال

كمـــا بعـــد عـــن دميـــاط ورشـــيد فـــي مصـــر، وكانـــت تـــرد إليهـــا تجـــارة شـــرقي 
رب اليمنية وغيرها

ٔ
  . إفريقية، وتنقل منها على ظهور اإلبل إلى ما

فلمــــــا بعــــــد الســــــاحل عنهــــــا نافســــــتها عــــــدن منــــــذ القــــــرن الثــــــاني   
، وســــرعان مــــا ازدهــــرت وصــــارت الثغــــر الرئيســــي فــــي الجنــــوب المــــيالدي

، ومـن )المخـزن الرومـاني(الغربي لجزيرة العـرب، حتـى سـميت فيمـا بعـد 
رب ثــم تســير إلــى الشــمال حيــث معــين 

ٔ
عــدن كانــت الســلع تنتقــل إلــى مــا

، فديــدان، )المدينــة المنــورة(ونجــران، ثــم إلــى تبالــة فالطــائـف، فيثــرب 
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وهـي : ، فواحـة تيمـاء، فبطـرا)الح عليه السالممدائن نبي هللا ص(فالحجر 
  .مدينة كانت في طريق اللقاء من ناحية الحجاز

إن بطـــــرا كانـــــت محــــط القوافـــــل حينمـــــا كانـــــت : ويقــــول التـــــاريخ  
يـدي الفينيقيـين والنـبط مـن بعـدهم، فلمـا اســتولى 

ٔ
التجـارة فـي الشـمال با

م، تحولــت المتــاجر إلــى معــان علــى طريــق ١٠٦الرومــان علــى بطــرا ســنة 
و معــان كانــت بعــض القوافــل التجاريــة تتجــه إلــى غــزة 

ٔ
الحــج، ومــن بطــرا ا
ح[. الفلسطينية ومصر

ٔ
مد الحوفي، الحياة العربية مـن الشـعر الجـاهلي، ا

  ] ٩٩ـ  ٩٨ص 
كـثــر هــذه القوافــل كانــت تتجــه إلــى بصــرى، فدمشــق، فتــدمر،   

ٔ
وا

عمــال 
ٔ
يــدت ا

ٔ
و الحيــرة، وقــد ا

ٔ
ثــم يحــازي نهــر الفــرات دائــرًا معــه إلــى بابــل ا

ن هـــذا 
ٔ
ثـــار فـــي الـــيمن والحجـــاز، ا

ٓ
الحفـــر الحديثـــة التـــي قـــام بهـــا علمـــاء اال

  .يطابق بوجه عام درب الحاجالشريان التجاري 
رب إلى جرة ٣

ٔ
  : ـ من ما

سســـت فـــي القـــرن الرابـــع قبـــل المـــيالد،   
ٔ
نهـــا ا

ٔ
جـــرة مدينـــة يـــرجح ا

ن نفـاهم الفـرس مـن بابـل 
ٔ
سسوها بعـد ا

ٔ
وربما كان الكلدانيون هم الذين ا

 . العراقيـــة
ٔ
هـــل ســــبا

ٔ
وكـــان كـتـــاب القـــرن الثــــاني قبـــل المـــيالد يقـــارنوهم با

مـاكن التجاريـة الممتـازة . التجاري اليمنية في الثروة والنشاط 
ٔ
وجرة من اال

من مـن 
ٔ
نهـا تواجـه بـالد الهنـد، وتقـع داخـل خلـيج البحـرين، بمـا

ٔ
الموقـع ال

حيـان
ٔ
مواج التي قد تكون عاتية في بعـض اال

ٔ
وهـي قريبـة مـن الواحـات . اال

التــي تعـــد مفتاحــًا لقلـــب الجزيــرة العربيـــة، والمــرجح لنـــا ٔان موقعهــا كـــان 
  .اليقريبًا من العقير الح

علـى خـط ) ٔاي هـذا الطريـق التجـاري (ؤاغلب الظن ٔامه كان يمتد   
الواحــــات بــــوادي نجــــران، فــــوادي الدواســــر، فــــوادي الســــلين، ثــــم علــــى 

فــالج والحـرج 
ٔ
بــار المنبثــة فــي اال

ٔ
ثــم ينفــذ الطريــق إلــى اليمامــة، . امتـداد اال

وكانت في العهود السابقة كـثيرة الماء والنبات، وعلى هـذا الطريـق يسـير 
  .ر اليمن، ونجد إلى يومنا هذا، مع اختالف وسائل النقل بالطبعتجا

نـــه بعـــد ٔان يعبـــر   
ٔ
ومــن اليمامـــة إلـــى جـــرة كـــان الطريـــق ٔاســـهل، ال

نطاقــًا ضــيقًا مــن النفــود والــدهناء ينتهــي إلــى واحــات الحســاذات، حيــث 
الحقــول الغنيــة والمــاء الغزيــر، ثــم يصــل إلــى الخلــيج حيــث كانــت جــرة، 

ق ٔاقصــر الطــرق ؤاســهلها بــين نجــد والخلــيج، وهــو وهــذا الجــزء مــن الطريــ
  .قديم به دوائر حجرية، وبقايا قنوات قديمة للماء مبنية بالحجر

ثــار، لحــاجتهم   
ٓ
وا هــذه اال

ٔ
ويــرجح ٔان ٔاهــل فينيقيــا هــم الــذين ٔانشــا

إلـــى التوغـــل فـــي قلـــب جزيـــرة العـــرب، فقـــد كانـــت لهـــم مســـتعمرات علـــى 
راتهم علـــى ســـاحل البحـــر الخلــيج العربـــي تتفـــق ٔاســـماؤها ؤاســـماء مســـتعم

بـــــــيض المتوســــــــط
ٔ
حمــــــــد حســـــــونة، الجغرافيــــــــا التاريخيــــــــة [. اال محمـــــــد أ

  ]وما بعدها ١٢اإلسالمية، ص 
  : ـ من جرة إلى بطرا ٤

كبــر   
ٔ
يــام اإلســكندر اال هميــة أ

ٔ
- ٣٣٦(كــان هــذا الطريــق عظــيم اال

ول )م. ق  ٣٢٣
ٔ
ـــى عصـــر البطالمـــة اال . ق  ١٤٥ - ٣٢٣(، وبقـــي كـــذلك إل

يـــه الســلع الهنديـــة المرســلة إلــى مصـــر وســواحل البحـــر ، وكانــت تــرد إل)م
بـــيض المتوســـط، وبعـــض الســـلع كانـــت ترســـل فـــي قـــوارب صـــغار إلـــى 

ٔ
اال

ثـــم تحمـــل فـــي نهـــر الفـــرات، وبعـــد ذلـــك ) الخلـــيج العربـــي(خلـــيج فـــارس 
  .ترسل إلى بالد الشام برًا عن طريق تدمر

مـــا القوافـــل المتجهـــة مـــن جـــرة إلـــى الغـــرب، فقـــد كانـــت تســـلك    أ
ضـيق نطـاق منهـا إلـى اتجاه ها إلى اإلحساء، ثم تعبر الدهناء والنفود فـي أ

اليمامــة، ومــن اليمامـــة لــم يكــن بـــد مــن الســير فـــي وادي حنيفــة الشـــهير 
ثــــم يســــير إلــــى ســــدوس، ثــــم يتجــــه شــــماًال . الــــذي بــــه الريــــاض والدرعيــــة

ليســتقل الواحــات الكـثيــرة بوديــان طويــق الجافــة، ومنهــا إلــى وادي الرمــة 
وبعـــد ذلـــك يقصـــد إلـــى جبـــل شـــمر الكـثيـــر . ثـــم إلـــى الـــرسقـــرب عنيـــزة، 

ن 
ٔ
العيــون، ثــم يســير علــى الحافــة الجنوبيــة لصــحراء النفــود الكبيــرة إلــى ا

رب وبطرا
ٔ
  .يبلغ واحة تيماء حيث يتصل بالطريق الكبير الممتد بين ما

  : ـ من العراق إلى الشام ٥
كان هناك طريق قديم يصـل بـين العـراق وبـالد الشـام، والـدليل   

همها خرائب تـدمر المعروفـة لـدى 
ٔ
على ذلك كـثرة الخرائب المنثورة به، وا

ثــــار
ٓ
حمــــد حســــونة، الجغرافيـــا التاريخيــــة اإلســــالمية، [. علمـــاء اال

ٔ
محمـــد ا

   ]، وما بعدها١٢ص

 
ً
  العرب ونشاط جتاري فريد: خامسا

ســــواقًا خاصــــة للقوافـــــل   
ٔ
ن تحــــدد ا

ٔ
لقــــد اقتضــــت سياســــة الـــــروم ا

تقصــد بــالد الشــام، لتجنــي منهــا الضــرائب، العربيــة الكـثيــرة التــي كانــت 
جانب

ٔ
  .ولتراقب الوافدين على مناطق نفوذها من اال

   
ً
يلـة : فمثال

ٔ
ن(كانت تنـزل هـذه القوافـل فـي ا

ٓ
ردنيـة اال

ٔ
، )العقبـة اال

بـيض المتوسـط، 
ٔ
ومنها إلى غزة الفلسـطينية حيـث تتصـل بتجـار البحـر اال

الصـواب إذا ولسـنا نبعـد عـن . ومن غزة يشخص بعضها إلـى مصـر وبصـرى 
هـا المـؤرخ 

ٓ
، ) اسـترابون(تخيلنا هذه القوافل كبيرة وكـثيرة العدد ، فقـد را

  . وشبه القافلة منها بالجيش الجرار
وغيرهمـــا عـــن ) اســـترابون(الصـــقلي ، وكـــذلك ) ديـــودور (وتحـــدث   

تجــارة العــرب، وشــهرة بعــض مــدنهم بهــا، وتجمــع القوافــل التجاريــة بهــذه 
قيــــة والهنــــد والــــيمن والحجــــاز والشـــــام المــــدن حاملــــة المتــــاجر مــــن إفري

والعــراق، وتصــديرها إلــى ٔاســواق العــالم بطريــق البــر ٔاو عــن طريــق البحــر 
حمـر ومصــر

ٔ
، ومــا ٤١٦/  ٢جـواد علــي، تـاريخ العــرب قبـل اإلســالم، [. اال

  ]بعدها
ٔانـــــه رٔاى قافلـــــة تجاريـــــة بلغــــــت : الواقــــــدي/ ويـــــذكر لنـــــا المـــــؤرخ   

/ وذكــــر المــــؤرخ  ]٢٠زي، ص الواقــــدي، المغــــا[. خمســــمائة بعيــــر ؤالفــــاً 
. ٔان عيــــر قــــريش بلغــــت خمســـمائة بعيــــر، ؤالفــــين ومائــــة رجــــل: الطبـــري 

مــم والملــوك، [
ٔ
ؤان عيــر قــريش  ]، بتصــرف ٢٦١/  ٢الطبــري، تــاريخ اال

مـم والملـوك [. يوم غزوة بدر الكبرى كانـت كبيـرة جـداً 
ٔ
الطبـري ، تـاريخ اال

 ،٢٧٥،  ٢٧٠،  ٢٦٩/  ٢ [  

 
ً
  لتجارةمحاية ا: سادسا

ان الفـــرس يبعثـــون متـــاجرهم إلـــى ســـوق المشـــقر، وغيـــره مـــن كـــ  
سواق العربية الكـثيرة، والتي كانت تموج ليـل نهـار بالحركـة والنشـاط

ٔ
. اال
علـــى خلـــيج ) دبـــا(وكـــان يجتمـــع فـــي  ]٢٦٣ابـــن حبيـــب، المحبـــر، ص [

الهنــــد والصــــين والســــند، ومــــن : عمــــان، تجــــار مــــن المشــــرق جــــاءوا مــــن
ثـم يسـيرون إلـى شـجر مهـرة ويبيعونـه المغرب، فيشـترون متـاجر العـرب، 

دم والبـــــز وســـــائر المرافـــــق، ويشـــــترون مـــــنهم الكنـــــدر والمـــــر والصـــــبر 
ٔ
اال

مكنة، ورقة [. والدخن
ٔ
زمنة واال

ٔ
صفهاني، اال

ٔ
  ] ١٢ٔابو علي المرزوقي اال

عمـــاق الجزيـــرة    وإذا كــان الفـــرس يرســـلون قـــوافلهم التجاريــة إلـــى أ
اســــتعانوا بعــــرب الحيــــرة علــــى العربيــــة، وال يســــتطيعون حمايتهــــا، فقــــد 

خفــارة هـــذه القوافــل، والســـيما المتجهــة إلـــى ســوق عكـــاظ الشــهير، لقـــاء 
شـــراف القبائـــل الـــذين يحمـــون القوافـــل مـــن 

ٔ
ـــه ال مبلـــغ مـــن المـــال يقدمون

  .العدوان
شــراف يـردون المــال إن اعتــدى ٔاحــد علــى   

ٔ
وكـثيـرًا مــا كــان هــؤالء اال

داء علــى القافلــة المحميــة ولقــد يجــر االعتــ. القافلــة، وعجــزوا عــن حمايتهــا
 -حربًا، كما حدث في يوم السـالن، إذ قامـت حـرب بـين النعمـان الثالـث 

ـــــي قـــــابوس ب ـــــع  -أ ـــــن المنـــــذر الراب ـــــن )م٦١٣ -م  ٥٨٥(اب ـــــين عـــــامر ب ، وب
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ن العـــــامريين اعتـــــدوا علـــــى قافلــــة كســـــرى إبرويـــــز الفارســـــي 
ٔ
صعصــــعة، ال

مــــه، و
ٔ
خــــاه ال

ٔ
ــــى عكــــاظ، فغضــــب النعمــــان، واســــتنفر ا ــــرة والمتجهــــة إل ب

 
ً
الكلبـــي، وجمـــع بنـــي تمـــيم ن والتقـــى الجيشـــان بالســـالن، واقتـــتال قتـــاال

ثيـــر، [. شــديدًا إنجلــى عـــن انتصــار بنــي عـــامر علــى جــيش النعمـــان
ٔ
ابــن اال

  ]٢٣٤/  ١الكامل في التاريخ، 

 
ً
  مكانة مكة التجارية: سابعا

صــارت مكــة تعــج بالتجـــار مــن كــل ناحيـــة، وصــارت تهــيمن علـــى   
الجنــوب والشـــمال عــن طريقهــا، وتتقاضــى عليهـــا المتــاجر المتــرددة بــين 

و رســوم عبــور، فلــم يجــدوا مــن وقــتهم مــا يمكــنهم مــن االشــتراك 
ٔ
ضــرائب ا

فريقيــــا، ومــــن 
ٔ
جروا جنــــودًا مــــن ا

ٔ
و الجــــيش، فاســــتا

ٔ
عمــــال الشــــرطة ا

ٔ
فــــي ا

  .الحبشة ليقوموا بعمليات الحراسة
إن بعـــــض الــــــدول ) المـــــانس(و ) الواقــــــدي(وال غرابـــــة فـــــي قـــــول   

مبـروك نـافع، .[س كان لها ممثلون تجاريون فـي مكـة نفسـهاكبيزنطة وفار 
وكـان القرشـيون يفتخــرون ] ، ومـا بعـدها١٧١عصـر مـا قبـل اإلسـالم، ص 

 سـهل 
ً
نهـا دليـل علـى ثـرائهم، فمـثال

ٔ
باتساع يفتخرون باتسـاع متـاجرهم، ال

ســـر يـــوم بـــدر ، ورفـــض النبـــي محمـــد  -بـــن عمـــرو 
ٔ
صـــلى هللا عليـــه (الـــذي ا

ن ينـــزع ثنيتيــ)وســلم
ٔ
ســلم فيمـــا بعــد، وحســـن إســالمه، ا

ٔ
ســـكن  -ه، ثـــم ا

إنـي ٔاكـثـركم قتبـًا : ، بقولـه) صـلى هللا عليـه وسـلم(النـاس يـوم قـبض النبـي 
ـــة فـــي بحـــر عبـــد / الجـــاحظ، البيـــان والتبيـــين، تحقيـــق [.فـــي بـــر، وجاري

  ] ٢٥٣/  ١السالم هارون ، 
  : بندقية بالد العرب

هــذا، وقــد اعتمــد الــروم علــى تجــارة مكــة العربيــة فــي حاجــاتهم،   
ويــذكر بعــض مـؤرخي الغــرب ٔانـه كــان فــي . حتـى فيمــا يترفهـون بــه كـالحرير

مكـة بيـوت تجاريـة رومانيـة تـزاول الشـئون التجاريـة للـروم، كمـا كـان فيهـا 
ٔاحمــد ٔامــين، فجــر اإلســالم، ص [. حــبش يرعــون مصــالح قــومهم التجاريــة

١٥[   
، )بندقيـــــة بـــــالد العـــــرب(ها بعـــــض المستشـــــرقين ولـــــذلك ســـــما

وكـذلك صــارت مركــزًا للصــيرفة، يمكــن ٔان يـدفع فيهــا التجــار ٔاثمــان الســلع 
كمـا كانــت ٔاعمــال الشـحن والتفريــغ للمتــاجر . التـي ترســل إلـى بــالد بعيــدة

مين علـــى المتـــاجر وهـــي تجتـــاز 
ٔ
ـــتم فيهـــا، كـــذلك كـــان يـــتم التـــا الدوليـــة ت

دب العربــــــــي،  .أ [. الطـــــــرق المحفوفـــــــة بالمخــــــــاطر
ٔ
نكلســـــــون، تـــــــاريخ اال

  ]المقدمة
  

ن نشــير إلــى صــالت العــرب    وال يفوتنــا ونحــن نخــتم هــذا البحــث أ
دب،  الوثيقـة بــبالد الهنـد،

ٔ
حيــث كــان لهـذا االتصــال ثمراتـه فــي اللغــة واال

دب
ٔ
  .وفي غير اللغة واال

  

 اوا ما  

 ثير، الكامل في التاريخ، طبعة ليدن، هولندا
ٔ
  .ابن اال

  حبيب، المحبر، طبعة بيروتيةابن.  
 ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة.  
 زهرية، القاهرة

ٔ
  .ابن هشام، السيرة النبوية، طبعة المكـتبة اال

  ،غــــاني، طبعـــة ســــاس ودار الكـتــــب المصــــرية
ٔ
صــــفهاني، اال

ٔ
بـــو الفــــرج اال

ٔ
ا

  .القاهرة
 مكنــة، مخطوطــة بــدار

ٔ
زمنــة واال

ٔ
صــفهاني، اال

ٔ
الكـتــب  ٔابــو علــي المرزوقــي اال

  .المصرية

  ٔاحمـــد محمـــد الحـــوفي، الحيـــاة العربيـــة مـــن الشـــعر الجـــاهلي، دار نهضـــة
  .م١٩٧٣مصر للطبع والنشر، القاهرة ، 

 عبد السالم هارون، القاهرة: الجاحظ ، البيان والتبيين، تحقيق.  
 جواد علي، تاريخ العرب قبل اإلسالم، القاهرة.  
  الهالل، القاهرةجورجي زيدان، العرب قبل اإلسالم، دار.  
 عــادل زعيتــر، طبعــة ثانيــة، : جوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، ترجمــة

  .بيروت
 ،م ١٩٧٠حسن إبراهيم، تاريخ اإلسالم السياسي، القاهرة.  
  دب العربي، لندن، . أ . رينولد

ٔ
  .م١٩٠١نيكلسون، تاريخ اال

 الفيروزٔابادي، القاموس المحيط، طبعة بيروتية.  
 عشى، ط

ٔ
  .بعة دار الكـتب المصرية، القاهرةالقلقشندي، صبح اال

 نبيــــه ٔامــــين : كــــارل بروكلمــــان، العــــرب واإلمبراطوريــــة العربيــــة، ترجمــــة
  .فارس، ومنير البعلبكي، بيروت

 مبروك نافع، عصر ما قبل اإلسالم، القاهرة.  
 محمد ٔاحم حسونة، الجغرافيا التاريخية اإلسالمية، القاهرة.  
 مــم والم

ٔ
لــوك، المطبعــة الحســينية، محمــد بــن جريــر الطبــري، تــاريخ اال

  .القاهرة
 محمد فريد وجدي، المصحف المفسر، طبعة دار الشعب، القاهرة .  
  ،المســـعودي، مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر، طبعـــة بـــوالق المصـــرية

  .هـ ١٢٨٣القاهرة، 
 مثال، المطبعة البهية المصرية، القاهرة

ٔ
  .الميداني، مجمع اال

 الواقدي، المغازي، القاهرة.  
  بحــاثيســري عبــد قــيم حضــارية مــن الشـــعر : الغنــي عبــد هللا، مجموعــة أ

 - ٢٠٠٠اتصــــال العــــرب باليهوديـــة قبــــل اإلســــالم،  -م ١٩٩٠الجـــاهلي، 
العــــرب والنصــــرانية قبــــل  - ٢٠٠٢حيــــاة العــــرب الدينيــــة قبــــل اإلســــالم، 

 .٢٠٠٤اإلسالم، 
  
  

  
  
  
  
  

  :في سطور األستاذ يسري عبد الغني 
  

  ١٩٥٢كاتب وباحث مصري من مواليد سنة . 
 جامعــــة/  العلـــوم دار كليــــة/  إســـالمية ودراســـات عربيــــة لغـــة ليســـانس                  

  . ١٩٧٥/  القاهرة
 اإلســـالمية والحضـــارة اإلســـالمي التـــاريخ فـــي العليـــا الدراســـات دبلـــوم – 

  .١٩٧٧/  شمس عين جامعة
 اإلســــالمية للدراســــات العــــالي المعهــــد اإلســــالمية، الدراســــات دبلــــوم ، 

  .  ١٩٨١ القاهرة،
 إسـالمي منظـور  مـن( النفسي واإلرشاد االجتماعي الدفاع  في عام دبلوم (

 – القـــــاهرة جامعـــــة – االجتمـــــاعي للـــــدفاع العليـــــا الدراســـــات معهـــــد –
١٩٩٩ .  

 الدراسـات معهـد –)   ماجستير(  االجتماعية الدراسات في خاص دبلوم 
  .٢٠٠١ – القاهرة جامعة – االجتماعي للدفاع العليا


