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املعامالث املصرفيت يف شبه اجلزيرة العربيت قبل اإلسالم
حنان عيسى جاسم
األهمية االقتصادية لشبه الجزيرة العربية

كاف الىمية موقع شبو الجزيرة العربية في الجنوب الغربي لقارة أسيا( ،)1متوسط ًا

طرؽ التجارة العالمية آنذاؾ التي تربط الشرؽ األقصى واليند وأواسط أسيا بالبحر
المتوسط والبحر األحمر

()2

قد لعب دو اًر أساسياً وبار اًز في ازدىار تجارتيـ وسيطرتيـ عمى

طرؽ التجارة العالمية ،وما صراع القوى العظمى آنذاؾ المتمثؿ باإلمبراطوريتيف الرومانية

وسيطرتيا عمى الطرؼ الشمالي مف الجزيرة العربية الذي يشمؿ الغساسنة
معاىدة بيف الطرفيف ودولة تدمر
ىيئة تحالؼ

()5

()4

()3

عمى صورة

وسيطرة اإلمبراطورية الفارسية عمى دولة المناذرة عمى

إذ إنيا كانت تمثؿ دولة حجز فيما بيف اإلمبراطورية الساسانية مف جية

واالمبراطورية البيزنطييف وأبناء القبائؿ العربية التي كانت تغير عمى حدودىـ مف جية

أخرى( ،)6ىذا فيما يخص األطراؼ الشمالية مف الببلد العربية أما جنوب الجزيرة العربية
فأف ىناؾ محاوالت لمسيطرة عمييا وكاف أوؿ ىذه المحاوالت الفعمية عاـ 525ـ ،إال انو

قد سبؽ ىذا التاريخ محاوالت الحتبلؿ اليمف مف قبؿ البيزنطينييف متمثمة بإرساؿ حممة

(اليوس كالوس)

()7

التي كاف مصيرىا الفشؿ الذريع

()8

وبعد فشؿ حممة (اليوس كالوس) حاولت اإلمبراطورية البيزنطية مد جذورىا في
اليمف عف طريؽ نشر النصرانية وما إرساؿ (ثيوفوس) مف قبؿ اإلمبراطور البيزنطي
(قسطنطيف الثاني) عاـ (361-353ـ) وقياـ األوؿ بإنشاء عدة كنائس في (عدف)،
و(ظفار)

()9

إال دليبلً لمحاولة اإلمبراطورية البيزنطية مد جذورىا في اليمف ،لذا فأف

األىداؼ التي سعت اإلمبراطورية البيزنطينية مف خبلليا لنشر النصرانية في اليمف يمكف

تحديدىا بثبلثة أىداؼ سياسية ،اقتصادية ودينية.
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المجمد ()15

العدد ()13

وقد أدرؾ الحاكـ اليمني(ذو نؤاس)

()13

تشريف األوؿ ()2338

المخطط الذي ترمي إليو اإلمبراطورية

البيزنطينية مف وراء نشرىا لمديانة المسيحية في اليمف والذي كاف ىو مد نفوذىا داخؿ

اليمف والسيطرة عميو فيما بعد.

اتخذت اإلمبراطورية البيزنطينية سبيبلً آخر لمد نفوذىا داخؿ اليمف آال وىو

تحريض األحباش عمى غزو اليمف واحتبلليا إذ إف األحباش كانوا آنذاؾ ذراع ًا

لئلمبراطورية البيزنطية بصفتيـ ينتموف إلى نفس الديانة ،فما كاف مف األحباش إال أف

احتموا اليمف عاـ  525ـ ،واف تسنى ألبرىة الحبشي إرساء جذور االحتبلؿ الحبشي داخؿ

العمؽ اليمني أف يسعى إلى توسيع نشر النصرانية في اليمف متخذاً مف نجراف قاعدة

لمخططو ذاؾ( ،)11وبعد أف تسنى لئلمبراطورية البيزنطية السيطرة عمى طرؽ التجارة
ومواردىا في اليمف لـ يكتفوا بذلؾ بؿ سعوا لمد نفوذىـ إلى مكة المكرمة وكاف ذراعيـ في

ذلؾ أبرىة الحبشي السيما وانو قاـ ببناء كنيسة(القميس)( ،)12والذي أعمف بأنو سيصرؼ
بيا الحجاج عف مكة إلييا وىذا ما جذبو إلى القياـ برحمتو المشيورة إلى مكة المكرمة

غازياً وعازماً عمى ىدـ بيت اهلل الحراـ ،بعد أف اتخذ لو سبب باف احد مف العرب
جاء وأحدث(تبرز) في(القميس)

()14

()13

قد

وقد يكوف ىذا الخير مبنياً عمى أساس غير صحيح إذ

لـ يفعؿ نسأة العرب ببقية المحجات

()15

التي بناىا أصحابيا مضاىاة لمكعبة وحجوىا،

كالكعبة اليمانية وكعبة غطفاف وكعبة الحضر وغيرىا

()16

فمماذا اختاروا كنيسة القميس

ليفعموا بيا مثمما فعموا مع عمميـ بقوة أبرىة العسكرية وعدـ قدرتيـ عمى مواجيتيـ والدليؿ

عمى ذلؾ إنيـ التجئوا إلى الجباؿ حيف دخوؿ أبرىة إلى مكة قاصداً ىدـ بيت اهلل الحراـ
ولـ يدخموا معو في حرب ،إذف فاف خبر إحداث احد نسأة العرب في كنيسة أبرىة قد ال

يكوف إال حجة لفقيا أبرىة ليتخذىا سبباً لمياجمة مكة واالستيبلء عمييا لما كانت تمثمو

مف منطقة حيوية لوقوعيا عمى مفترؽ طرؽ المارة آنذاؾ ،وقد يكوف أبرىة الحبشي لـ

يبن ي كنيسة القميس إال ليمفؽ تمؾ الحجة ليسير جيشو إلى مكة أي أف الدافع كاف
اقتصادي ًا وليس دينياً كما صوره ،إذ لو لـ يخترع ذلؾ السبب فانو لـ يحض بموافقة
النجاشي ممؾ الحبشة في غزوة لمكة لما ُعرؼ عف أىؿ مكة بارتباطاتيـ بعبلقات تجارية
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مع الحبشة وعبلقات حسنة مع نجا شييا وىذا ما يؤكده التجاء المسمموف إلى الحبشة
حينما اضطيدىـ كفار قريش.
مكة

()17

وذكر ابف إسحاؽ إف أبرىة حينما وصؿ إلى الطائؼ دلو أىميا عمى الطريؽ إلى

مف خبلؿ ذلؾ نستنتج أف أىؿ الطائؼ كانت ليـ مصمحة في إرشاد أبرىة إلى

الطريؽ المؤدي إلى مكة المكرمة وىدـ الكعبة السيما إف أىؿ الطائؼ كانوا يسعوف دائماً

لمسيطرة عمى التجارة وانتزاع الدور المركزي الذي تمعبو قريش فييا وجعؿ الطائؼ مرك اًز
لتمؾ التجارة ومحطة لراحة القوافؿ التجارية ،واف الكعبة المشرفة بما كانت تمثمو كمركز

ديني ومحجة كبيرة لجميع قبائؿ العرب آنذاؾ ،فأنيا مثمت في الوقت نفسو مركز
الستقطاب التجارة أيضاً لما كاف يسود موسـ الحج مف امف واستقرار في ظؿ حرمة

األشير الحراـ ،وعمى ىذا األساس فأف أىؿ الطائؼ كانت ليـ مصمحة كبيرة في سعي

أبرىة إلى ىدـ الكعبة المشرفة ألنو سيكوف العامؿ الرئيسي في تحويؿ مدينتيـ إلى مركز
لمتجارة واضمحبلؿ ىذا الدور عف أىؿ مكة.

ذكر اهلل سبحانو وتعالى حممة أبرىة الحبشي إلى الكعبة في القراف الكريـ بقولو

عز وجؿ ( الـ تر كيؼ فعؿ ربؾ بأصحاب الفيؿ* الـ يجعؿ كيدىـ في تضميؿ* وأرسؿ

عمييـ طي اًر أبابيؿ * ترمييـ بحجارة مف سجيؿ* فجعميـ كعصؼ مأكوؿ)(.)18

أرخت ال عرب بتمؾ الحممة (عاـ الفيؿ) إذ إنيـ كانوا يؤرخوف األحداث الميمة

()19

وكاف ذلؾ سنة 573ـ(.)23

إف الذي ييمنا مف ىذا كمو ىو احتبلؿ اليمف مف قبؿ الحبشة والسيطرة عمى
موقعيا التجاري ومحاولة أبرىة الحبشي مد نفوذه لمسيطرة عمى مكة المكرمة لمسبب ذاتو.

وما سيطرة الفرس عمى اليمف بعد ىزيمة األحباش إال لمسبب االقتصادي ذاتو

بعد أف كاف سيؼ بف ذي يزف قد أطمعو في خيرات بمده اثر حادثة نثر الدراىـ التي

حراس كسرى وحينما امتعض كسرى مف ذلؾ العمؿ اخبره ابف
أعطاه إياىا كسرى عمى َ
ذي يزف بأف ما في ببلده أكثر مف ذلؾ(.)21

أما فيما يخص شماؿ الجزيرة العربية فقد كانت مكبمة بتحالفات تقيدىا إذ ارتبط

الغساسنة مع الروـ والمناذرة مع الفرس( ،)22وىكذا لـ يبقى إال الحجاز بمنأى عف سياسة
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المجمد ()15

تشريف األوؿ ()2338

العدد ()13

الصراع فيما بيف الفرس والروـ مما مكف لو أف يضطمع بدور كبير في التجارة إذ إف مكة
انطمقت مف كونيا معقدًا لمتجارة الدا خمية التي كانت تقاـ أثناء موسـ الحج فقد كاف ىناؾ
العديد مف األسواؽ التي كانت تقاـ في موسـ الحج ولما كاف يقاـ في تمؾ األسواؽ مف

تعامبلت تجارية وتداوؿ لمنقود في كثير مف عمميات البيع والشراء ومف أىـ تمؾ األسواؽ :
 .1سوؽ عكاظ :كاف سوؽ عكاظ مف أعظـ أسواؽ العرب قبؿ اإلسبلـ شأناً والحديث

عنو يعني الحديث عف جميع أسواؽ العرب قبؿ اإلسبلـ( ،)23ولـ يكف سوؽ عكاظ مكاف

تباع فيو السمع وتشترى حسب وانما كاف ساحة ومجاالً واسعاً لكافة نشاطات العرب آنذاؾ
منيا السياسية واالجتماعية والتجارية والثقافية(.)24

وبالنظر ألىمية ىذا السوؽ ب اعتباره مف اكبر األسواؽ الموسمية التي كانت تقاـ

في موسـ الحج وذلؾ الموسـ الذي كاف يكتظ فيو الناس مف كؿ حدب وصوب استجابة
لنداء اهلل سبحانو وتعالى عف طريؽ بنبيو إبراىيـ (عميو السبلـ)" وأذف في الناس بالحج
يأتوؾ رجاالً وعمى كؿ ضامر يأتيف مف كؿ فج عميؽ"

()25

ول ما يسود في ذلؾ الموسـ مف امف واستقرار نتيجة لما اتفؽ عميو العرب قبؿ

اإلسبلـ مف معاىدة لؤلشير الحرـ والتي اقرىا اهلل سبحانو وتعالى في كتابو العزيز إذ قاؿ

"((إف عدة الشيور عند اهلل اثنا عشر شي اًر في كتاب اهلل يوـ خمؽ السماوات واألرض

منيا أربعة حرـ ،)26("))...ذكر ألنسفي إف تمؾ الشيور مثبتة عند اهلل في الموح المحفوظ،
منيا أربعة حرـ لتحريـ القتاؿ فييا ،وىي أشير قمرية( ،)27لـ يسمي اهلل سبحانو وتعالى
تمؾ األشير ،إال إف احمد بف حنبؿ ذكر في مسنده والبخاري ذكر في صحيحة عف أبي
بكر (رضي اهلل عنو) عف النبي (ص) ،قاؿ(( :السنة أثنا عشر شي اًر منيا أربعة حرـ،
ثبلث متواليات :ذو القعدة ،ذو الحجة ،محرـ ورجب))

()28

والذي ييمنا مف األمر ىو إف

ذلؾ الموسـ ولما توفره تمؾ األشير الحرـ مف ظروؼ آمنة لممارسة التجارة فأف األسواؽ

والسيما سوؽ عكاظ الذي نحف بصدد الحديث عنو يزدىر ازدىا اًر واسعاً ،وبالنظر ألىمية
ذلؾ السوؽ فقد اختمؼ المؤرخوف والمغويوف في تسمية عكاظ وفي موقعو ومكاف انعقاده،

فمنيـ مف ذكر أف المفظة مشتقة مف الفعؿ عكظ ،وعكظ الرجؿ دابتو أي حبسيا(،)29

رددت ُُ عميو وقيرتو بالحجة( ،)33وعكاظ موضع كاف العرب
وعكظت الرجؿ أي
ُ
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يتعاكظوف فيو ويتفاخروف( ،)31وبيذا يكوف اسـ عكاظ مشتؽ مف االزدحاـ والتجمع
والتفاخر.

أما فيما يخص موقعو فأنو يقع في مكاف يعرؼ بااليثداء فيو نخؿ بيف مكة

والطائؼ عمى مرحمتيف مف مكة ومرحمة مف الطائؼ ،يضـ عكاظ أنصاب ممطخة بدماء

البدف يطوؼ بيا مف يحضر عكاظ مف العرب(.)32

أما االزرقي فقد ذكر إف عكاظ وراء قرف المنازؿ بمرحمة عمى طريؽ صنعاء
وتقع عمى بريد

()33

مف الطائؼ( ،)34في حيف ذكر أبف حجر إف عكاظ ىو واد فيو نخؿ

يقع بيف نخمة والطائؼ وىو إلى الطائؼ أقرب وراء (قرف المنازؿ)

()35

اليمف(.)36

بمرحمة عمى طريؽ

ٍ
مستو ليس فيو عبلمة سوى تمؾ
وعمى األرجح إف عكاظاً يقع في مكاف

األنصاب التي كانوا ينحروف عندىا والدليؿ عمى ذلؾ ىو وقوع حرب

()37

الفجار فيو إذ لو

لـ يكف مكاف واسع لـ يكف بإمكانيـ آنذاؾ القتاؿ فيو ،وقد يكوف ىذا ىو السبب المباشر

في عدـ تمكف المؤرخوف مف االتفاؽ عمى تحديد مكاف سوؽ عكاظ.

 .2سوؽ مجن ة  :لـ يكف لسوؽ مجنة نفس شيرة سوؽ عكاظ وذلؾ ليس لعدـ أىمية
ىذا السوؽ بؿ الف شيرة سوؽ عكاظ طغت عمى شيرة باقي أسواؽ العرب.

كاف سوؽ مجنة يقاـ لمدة عشرة أياـ( ،)38ويقع ىذا السوؽ بمجنة بمر الظيراف ،قرب جبؿ

الطفيؿ أسفؿ مكة(.)39

وكاف الناس ال يحضروا ىذا السوؽ إال وىـ محرموف بالحج(.)43

 .3سوؽ ذي المجاز :عمى الرغـ مف انو لـ يكف لسوؽ ذي المجاز المساحة نفسيا
التي كانت لسوؽ عكاظ ،إال انو تمتع بالشيرة ذاتيا ،والسبب في ذلؾ ىو إف

العرب بعد أف ينتيوا مف ىذا السوؽ يتجيوف لمكة لمحج مباشرة( ،)41أي انو كاف

آخر سوؽ ليـ يبيعوف ويبتاعوف فيو قبؿ أف يتجيوا صوب مكة ألداء حجتيـ.

يقع ىذا السوؽ عمى فرسخ مف كبكب ،وكبكب جبؿ بعرفات( ،)42فيما ذكر

البكري إنيا موضع بمنى بيف مكة وعرفات وىي اقرب إلى مكة منو إلى عرفات

()43

وىذا

الرأي أدنى إلى القبوؿ ألنو أقرب إلى مكة لمسبب الذي ذكرناه آنف ًا إذ إف الناس كاف
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العدد ()13

المجمد ()15

تشريف األوؿ ()2338

يتجيوف مف ىذا السوؽ إلى مكة لمحج وذلؾ في يوـ التروية والذي سمي كذلؾ الف

الناس يترووف بالماء إذ ال ماء بعرفة(.)44

 .4سوؽ الرابية  :يقع ىذا السوؽ في حضرموت باليمف( ،)45وكانت تعقد ىذا السوؽ
في منتصب شير ذو القعدة إلى آخره(.)46

 .5سوؽ عدف  :تقع عدف جنوب الجزيرة العربية( ،)47ونتيجة لوقوعيا عمى ساحؿ
البحر فقد اكسبيا موقعيا ىذا شيرة واسعة في التجارة الدولية(.)48

وكاف سوؽ عدف يعقد في األوؿ مف رمضاف في كؿ عاـ ويستمر حتى العاشر منو.

واف مف ابرز البضائع التي كانت تباع في ىذا السوؽ ىي العطور التي كاف التجار

ينقميا مف ىذا السوؽ إلى بقية أرجاء المعمورة(.)49

 .6سوؽ صنعاء  :تقع مدينة صنعاء إلى الشماؿ الشرقي مف عدف( ،)53وكاف ليا
سوؽ موسمي يقاـ في منتصؼ شير رمضاف ويستمر حتى آخره( ،)51وكاف أىـ
ما يميز بضاعة ىذا السوؽ ىو أنواع البرود( ،)52وكمف يطمؽ عمييا قبؿ اإلسبلـ

سوؽ أزاؿ(.)53

 .7سوؽ حباشة  :يعد سوؽ حباشة احد أىـ واكبر أسواؽ العرب قبؿ اإلسبلـ

()54

كاف ذلؾ السوؽ يعقد في شير رجب ويستمر لمدة ثمانية أياـ(.)55

ىذا فضبلً عف إف ىناؾ العديد مف األسواؽ التي كانت تقاـ غير تمؾ التي ذكرناىا سابقاً

منيا :

 .8سوؽ الشحر  :ينعقد ىذا السوؽ عمى ارض الشحر إلى الجنوب مف الجزيرة
العربية

()56

واىـ ما يميز تجارة ىذا السوؽ ىو المباف والعنبر(،)57

 .9سوؽ ىمؿ( :)58كانت تقاـ في بمد حاشد ،عمى طريؽ الحاج مف اليمف الى
مكة ،ويعد سوؽ ىمؿ مف أقدـ األسواؽ في عصر ما قبؿ اإلسبلـ (.)59

 .13سػػوؽ زبالػػة

()63

 :وىػػي احػػد منػػازؿ طريػػؽ الحػػج العػراؽ  -مكػػة قبػػؿ اإلسػػبلـ وسػػميت

(زبالة) لزبميا (ضبطيا) الماء( ،)61ىذا وفضبلً عف العديد مػف األسػواؽ التػي كانػت منتشػرة
آنذاؾ منيا :سوؽ دبا ،وسوؽ المشقر،

()62

وسوؽ دومة الجندؿ
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طرق المعامالت التجارية وأنواع البيوع قبل اإلسالم

ما دمنا بصدد الحديث عف المعامبلت التجارية قبؿ اإلسبلـ فبلبد لنا مف

التطرؽ إلى أنواع البيوع التي كانت تتـ في األسواؽ آنذاؾ فضبلً عف البيع بالنفوذ ،واىـ
أنواع البيوع ىي :

بل آخر فيحممو عمى امتداح بضاعتو
 .1بيع النجش :وىو أف يواطئ (يتفؽ) البائع مع رج ً

أو إف يساومو عمييا بث مف مرتفع فينظر إليو الناظر ويرغب في شرائيا فتجوز عميو
الخدعة ويشتري السمعة بثمف مرتفع(.)65

 .2بيع التصرية  :وفحواىا بأف الرجؿ إذا أراد بيع شاة أو ناقة امتنع عف حمبيا أياماً

فيتجمع المبف في ضرعيا فيكبر ،فإذا كاف ذلؾ عرضيا لمبيع فيظف المشتري اف كثرة

لبنيا مف ضرعيا عادة مستمرة ليا فيشترييا ،والتصرية معناىا الجمع
ىذا يعد نوع مف الخداع التجاري اال اف ىذا ما كاف سائد قبؿ اإلسبلـ.

()66

واف كاف

 .3بيع المزاينة  :وىو بيع الرطب وىو مازاؿ عمى رؤوس النخيؿ ،أي يبيع شيء ال
يسمى كيمو وال عدده وال وزنو ،وقد يكوف بيع معموـ بمجيوؿ مف جنسو ويحتمؿ فيو
الغبف فيو بيع المغابنة وسمي بالمزاينة الف احد المتبايعيف إذا قدـ زبف صاحبو كما

عقد عميو ،أي واقعة في ذلؾ(.)67

 .4بيع المبلمسة :وذلؾ باف يأتي البائع بثوب مطوي نيا اًر أو في ظممة فيممسو المتممس

فيقوؿ لو صاحب الثوب ((بعتؾ بكذا عمى شرط اف يقوـ لمسؾ لو مقاـ نظرؾ ،وال

خيار لؾ إذا رأيتو ،فبل يقمب المشتري الثوب ال ليبلً وال نيا اًر))(.)68

 .5بيع المعاومة  :كاف بيع الرجؿ ثمر شجرة عاميف أو ثبلثة أو أكثر ،وبذلؾ يكوف قد
باع مجيوؿ او غير ممموؾ(.)69

 .6بيع الحصاة  :كاف يقوؿ البائع لممشتري :أرـ ىذه الحصاة عمى أي ثوب وقعت فيو
لؾ بكذا مف الدراىـ ،أو أف يبيع رجؿ مف أرضو بقدر ما تنتيي إليو رمية حصاة بكذا

مف النفوذ ،أو أف يقبض عمى كؼ مف الحصى ويقوؿ  :لي كيؿ حصاة درىـ ثمناً
لكذا مف األشياء أو السمع التي يبيعيا(.)73
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المعامالت النقدية واالئتمانية:
 .1النقود

عمى الرغـ مف إف العمميات التجارية كانت تتـ إما بالمقايضة أو بإحدى طرؽ

البيع المذكورة انفاً ،إال انو ال غنى عف استعماؿ النقود في عممية البيع والشراء إذ إف
استخداـ العممة النقدية كاف الوسيمة المضمونة إلتماـ تمؾ العمميات االقتصادية.

لـ تكف عممية المقايضة الطريقة الوحيدة لمتعامؿ االقتصادي ،إنما حدث تطور
سبؽ عممية التعامؿ بالنقود المسكوكة أال وىو التعامؿ بالذىب والفضة وزن ًا مقابؿ ابتياع

سمعة معينة(.)71

وردت لفظة الدينار والدرىـ في القراف الكريـ فقاؿ اهلل سبحانو وتعالى " ومف أىؿ

الكتاب مف أف تأمنو بقنطار يوده أليؾ ومنيـ مف اف تأمنو بدينار ال يوده أليؾ"

()72

سبحانو أيضاً" وشروه بثمف بخس دراىـ معدودة"(.)73

وقاؿ

وىذا يدؿ عمى معرفة عرب قبؿ اإلسبلـ بالعممة النقدية وانيا كانت متداولة بينيـ

وفي أسواقيـ ،إذ وردت إشارة إلى أف أوؿ مف سؾ النقود وىو اسعد بف كرب( ،)74كما

وجدت نقود سبأية وقتبانية يرجع تاريخيا إلى  433ؽ.ـ.)75(.

في حيف وردت إشارة أخرى تشير إلى أف الممؾ (الحارث الثالث)

()76

ىو أوؿ

ممؾ نبطي أمر بضرب النقود آخذاً ذلؾ عف اليوناف إثناء استيبلئو عمى دمشؽ(.)77
أما أىؿ الحجاز فقد تعامموا بالنقود الرومية والساسانية

()78

وتعامموا بنقود أىؿ

اليمف ،وتعامموا بنقود أىؿ الحبشة كذلؾ ،والسبب في ذلؾ يعود إلى أف أىؿ مكة كانوا
تجا اًر يتاجروف مع اليمف ومع العراؽ ومع ببلد الشاـ والحبشة ،وتجارتيـ تمؾ تجعميـ

يستعمموف مختمؼ النقود.

وكاف لقريش أوزاف قبؿ اإلسبلـ فكانت تزف الفضة بوزف تسميو درىـ وتزف

الذىب بوزف تسميو دينار( ، )79وكاف الناس يتعامموف بالمثقاؿ ،فالمثقاؿ مف الفضة يسمى
درىـ والمثقاؿ مف الذىب يسمى دينار(.)83
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وعمى أساس المثقاؿ تعامؿ الناس ،وتعامموا كذلؾ بالرطؿ الذي ىو اثنتا عشر

أوقية واألوقية تساوي أربعة درىما"( ،)81وكانت الدراىـ عمى أنواع منيا  :السوداء الوافية

والطبرية العتؽ.

وزنة الدرىـ الوافي ثمانية دوانؽ( ،)82ويزف الطبري أربعة دوانؽ(.)83

بل عف الدرىـ ألبغمي الذي كاف يساوي أربعة دوانؽ والدرىـ الجو راقي
ىذا فض ً

العشرة منيا يساوي سبعة دراىـ بغمية(.)84

كانت قريش تزف الفضة بوزف تسميو درىـ ،وتزف الذىب بوزف تسميو دينار

ووزف الشعيرة وىو واحد مف الستيف مف وزف الدرىـ واألوقية وزف أربعيف درىـ والنش وزف

عشريف درىـ والنواة وىي وزف خمسة دراىـ( ،)85وحينما ظير اإلسبلـ اقر رسوؿ اهلل

تمؾ الوزاف فقاؿ ((المكياؿ مكياؿ المدينة والميزاف ميزاف مكة))(.)86

ميز عرب قبؿ اإلسبلـ بيف الزائؼ مف الدراىـ والمغشوشة والغير مغشوشة(،)87

عرؼ عرب قبؿ اإلسبلـ أنواع أخرى مف النقد كانت تدعى (النمي) وىو الدرىـ الذي كاف

مف رصاص أو نحاس وكانت في الحيرة في عيد النعماف بف المنذر

()88

(الفمس)( ،)89وىو مف النقود المسكوكة مف النحاس ،وكاف يعادؿ ثبلثيف غراـ

وعرفوا كذلؾ

()93

.

ىذا فيما يخص الدراىـ ،أما فيما يخص الدنانير فقد تعامؿ العرب بيا أيضاً(،)91

وكانت تمؾ العممة شائعة في ببلد الشاـ منذ عيد (قسطنطيف) األوؿ (319-339ـ)(،)92
ومف التسميات األخرى التي أطمقت عمى الدينار لفظة (الصيف) ،والصيف ىو الذىب(،)93

فكأنيـ أطمقوا عمى الدينار تمؾ التسمية ألنو صؾ مف الذىب فضبلً عف نظاـ التعامؿ
بالنقد ،عرؼ عرب قبؿ اإلسبلـ التعامؿ بطرؽ أخرى في تعامبلتيـ االقتصادية منيا :

 .2نظام الصكوك

وىو أمر خطي يحتوي عمى مبمغ محدد مف الماؿ يدفع لمشخص المسمى فيو

()94

فقد كتب عبد الم طمب بف ىاشـ صؾ كتبو بخط يده عمى رجؿ حميري مف أىؿ صنعاء
بقيمة ألؼ درىـ يوفيو إياه حيف الطمب واشيد عمى ذلؾ اهلل(.)95

وورد الصؾ بألفاظ متعددة منيا الكتاب( ،)96والوثيقة( ،)97والعيد(.)98
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العدد ()13

وردت لفظة كتاب في القراف الكريـ ((يا أييا الذيف امنوا إذا تداينتـ بديف إلى

اجؿ مسمى فاكتبوه وليكتب بينكـ كاتب بالعدؿ))(.)99

وتدؿ ىذه اآلية عمى أف(الديف) كاف متعامبلً بو ومعروؼ قبؿ مجيء اإلسبلـ اذ

اف القرآف الكريـ يعتبر المصدر األوؿ لدراسة حياة عرب قبؿ اإلسبلـ فالقرآف الكريـ
يعطينا صورة واضحة ودقيقة لما كاف يجري آنذاؾ ضمف إطار حياتيـ االجتماعية
واالقتصادية والسياسية.
لعب الديف دو اًر ميماً في عممية البيع والشراء ولتسييؿ عممياتيـ االقتصادية

آنذاؾ و(الديف) ىو القرض الذي لو أجؿ( ،)133وىو عكس المنحة ،فالمنحة ىي العطية

او اليدية ،او اليبة فتكوف لو( ،)131مثؿ األرض تمنح لشخص لغرض االستفادة والمنفعة،

أو منح اإلبؿ لغرض االستفادة مف اوبارىا وألبانيا ،وىي عكس المنحة المعارة ،وقد ورد

في الحديث الشريؼ (( :المنحة مردودة والعارية مؤادة))

()132

 .3السفتجة

عرؼ عرب قبؿ اإلسبلـ التعامؿ بالسفتجة وىي كتاب مف صاحب الماؿ لوكيمو

أف يدفع ماالً لحامؿ الكتاب لتأميف خطر الطريؽ( ،)133ويتـ استيفاء المبمغ حسب العممة
المتداولة في البمد الذي تصرؼ منو وىي اف يعرض شخص مالو في موضع الخوؼ ليرد

لو في موضع امف ،أي المجوء الى دفع آثماف البضائع أو الديوف بموجبيا وعدـ المجوء
الى الدفع بالعمبلت مما يسيؿ عممية نقؿ النقود مف بمد لآلخر تفادياً إلخطار الطريؽ

وىي احد أشكاؿ االئتماف المتطور القائـ عمى الثقة المتبادلة وارتباط المصالح وديمومتيا

بيف األطراؼ ذات العبلقة وكاف لمسفتجة دور كبير في االرتقاء بالعمميات التجارية

وتوسعيا بشكؿ كبير فيي أوالً أمنت أصحاب األمواؿ عمى أمواليـ مف خطر الطريؽ،
وثانياً أعفت التجار مف اف يحمموا معيـ أمواالً كثيرة ألغراضيـ التجارية متنقميف بيا في

طوؿ الببلد وعرضيا بما يمثمو ذلؾ مف عبء كبير سواء في حممة أو تأميف لو المكاف

المبلئـ لو.
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 .4الوكالة

الوكيؿ ىو الذي يقوـ بأمر اإلنساف في أمر أوكمو إليو القياـ بو

()134

كأف يكوف

أشراؼ عمى أىؿ أو ماؿ أو تجارة.

وانيا تفويض شخص أمره إلى اآلخر فيما يقبؿ النيابة عنو( ،)135كما تكوف وكالة

عمى حراسة أمواؿ أو التصرؼ بيا ،فقد كاتب (عبد الرحمف بف عوؼ) أمية بف خمؼ أف

يحفظو في صياغتو في مكة ،واف يحفظ عبد الرحمف صياغة (أمية) بالمدينة(.)136
 .5المقارضة

لـ يمجأ التاجر العربي قبؿ اإلسبلـ الى تجمع الثروة وكنزىا وتجميدىا ،بؿ سعى

دائماً نحو زيادة أرباحو في تشغيؿ ما يتجمع في يده مف أمواؿ عف طريؽ إقراضيا
والتشارؾ مع غيره في مشاريع تجارية تدر عميو الربح دائماً.

وقد أدت تمؾ العمميات الى توسيع التعامبلت المصرفية واالئتمانية.

وكانت المقارضة احد وسائؿ تنمية الثروات وتشغيؿ رؤوس األمواؿ ،وىي أف

يدفع شخصاً ماالً لشخص آخر لممتاجرة بو وذلؾ مقابؿ أف يدفع لو حصة مف الربح يتفؽ

عمييا الطرفاف( ،)137بعد إخراج رأس الماؿ وما صرؼ عمى التجارة مف أتعاب وأجور

يوزع الربح نصفيف او ثبلثة لصاحب الماؿ ثمثاف ولمعامؿ الثمث(.)138

ويقاؿ لمعامؿ ضارب ،ألنو ىو الذي يضرب في األرض وجائز أف يكوف كؿ

واحد منيما صاحب الماؿ والعامؿ يسمى ضارب(.)139

أما فيما الوضيعة (الخسارة) عمى رأس الماؿ وال يتحمؿ المقترض خسارة وذلؾ

تبعاً التفاؽ يعقد بيف الطرفيف(.)113

وكاف اىؿ مكة قبؿ االسبلـ يدفعوف ماليـ قراضاً ويتشاركوف بو( ،)111ومف

النساء كانت سيدتنا خديجة تستأجر الرجاؿ في ماليا وتضاربيـ إياه بشيء تجعمو

ليـ(.)112
 .6الربا
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تفنف عرب قبؿ اإلسبلـ في الوسائؿ التي كانت تساعد عمى زيادة ثرواتيـ وتنمي
أمواليـ غير عابئيف بما يسببو ذلؾ مف ضرره لغيرىـ مف الناس ومف تمؾ الوسائؿ
(الربا) ،وردت لفظة الربا في القراف الكريـ ((الذيف يأكموف الربا ال يقوموف إال كما يقوـ

الذي يتخبطو الشيطاف مف المس* ذلؾ بأنيـ قالوا إنما البيع مثؿ الربا * واحؿ اهلل البيع

وحرـ الربا))(.)113

كاف العرب يسموف الربا (المياط)(.)114

وكاف يأتي الرجؿ المحتاج منيـ الى رجؿ ثري فيطمب منو أف يعطيو ماالً إلى

اجؿ معيف مقابؿ فائدة ،فإذا جاء موعد ذلؾ األجؿ ولـ يكف معو ما يوفي بو دينو طمب

منو اف يؤجؿ لو اإليفاء بالديف عمى أف يزيد لو في الفائدة وبيذا يصبح الربا أضعاؼ

مضاعفة( ،)115وتكوف الزيادة بدالً مف اآلجؿ.

كثي اًر ما كاف العجز عف اإليفاء بالديف أف يفقد الرجؿ حريتو ويصبح عبداً لدى

دائنة ىو أو حتى أفراد أسرتو ،أو انو كاف يؤدي خدمات لدائنو مقابؿ التنازؿ لو عما

بذمتو مف مبالغ مع فائدتيا ،وىذا ما حصؿ حينما أرسؿ أبو ليب العاص بف ىشاـ لينوب
عنو في معركة بدر ،إذ إف ىذا األخير كاف ألبي ليب عميو ديف أربعة أالؼ درىـ(.)116

إذ انو كاف عرب قبؿ اإلسبلـ إذا استعدوا لحرب فأف الرجؿ منيـ كاف لو الحؽ

في أف يرسؿ مف ينوب عنو في تمؾ الحرب.

حرـ النبي محمد  الربا حيف فتح مكة  8ىػ ((إال أف كؿ ربا مف ربا الجاىمية

موضوع وأوؿ ربا أضعو ربا العباس بف عبد المطمب))(.)117

وكاف عرب قبؿ اإلسبلـ يكتبوف الديف ورباه في صحيفة ويكتب فييا أسـ المديف

واق ارره بالديف وأسـ كاتب الصحيفة ومقدار الزيادة ،وكانوا ال يذكروف المبمغ المستداف فقط

إنما يذكرونو مع فوائده ووقت استحقاقو ،لذا فأف الرسوؿ  لعف آكؿ الربا وموكمو وكاتبو
وشاىديو(.)118

وذلؾ ألف الربا كاف يؤدي الى استنزاؼ ثروات الجزء األكبر مف الناس لصالح
المرابيف ،وىذا أدى إلى تكديس الثروات بيد فئة قميمة مف أصحاب األمواؿ الذيف بدورىـ

شكموا الدعامة الرئي سية لمعارضة الدعوة اإلسبلمية ،ألنيـ شعروا بأف الديف اإلسبلمي
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سيجردىـ مف جبروتيـ وسطوتيـ التي يمارسونيا ضد األغمبية مف الضعفاء مف الناس
الذيف كانوا ولشدة حاجتيـ وفقرىـ مضطريف في كثير مف األحياف الى االستعانة بأمواؿ

المرابيف لسد رمقيـ وجوع أسرىـ.

لذا فمف كاف لو ربا قبؿ اإلسبلـ تركو وتنازؿ عنو بعد اإلسبلـ ،وأخذ مالو فقط
الذي أقرضو لممديف مف دوف ربح وال ربا.
سعر الصرف

عرؼ عرب قبؿ اإلسبلـ الصيرفة وتعامموا بيا ،وصراؼ الدراىـ ىو مف

التصرؼ عندا ىؿ المغة( ، )119وقد تاجر عرب قبؿ اإلسبلـ بػ (الصرؼ) وىو بيع الذىب
بالذىب والفضة بالفضة واقر الرسوؿ  الصرؼ إذا كاف يد بيد ونيى عنو إذا كاف

آجؿ( ،)123وعمى ىذا فأف مصالح الصرافيف المخادعيف قد تضررت بمجيء الديف
االسبلمي.

وكانت ثروة اإلنساف العربي قبؿ اإلسبلـ تقاس بما يممكو مف ذىب وفضة سواء

كاف ذلؾ عمى شكؿ سبائؾ ذىبي ة أو فضة ،أو عمى شكؿ مصوغات أو دنانير ودراىـ،
بؿ أنيـ كانوا يفضموف الذىب عمى الدنانير والدراىـ ،وعمى ىذا األساس فأنيـ تعامموا

بالذىب والفضة وزناً(.)121

وىناؾ أساليب اتبعيا عرب قبؿ اإلسبلـ في التبلعب بالعممة إلنقاص وزنيا ،إذ

أنيـ كانوا يقرضوف أطراؼ الدنانير بالمقراض وذلؾ لبلستفادة مف تمؾ القراضة إذ إنيـ
كانوا يجمعونيا ويسبكونيا مف جديد وبيذا يخرجوف عممة جديدة تختمؼ في مميزاتيا (قمة

وزنيا) عف النقد المتعامؿ بو (األصمي)

()122

الغاية منو التبلعب بأسعار العممة ،إال أف

ىناؾ ما يشير إلى أف عرب قبؿ اإلسبلـ لـ يتعامموا بالعممة عف طريؽ الوزف إال أف زاد

عف األوقية وىي األربعوف درىـ(.)123

كاف الصراؼ يميز بيف العممة الجيدة والعممة الرديئة ،أي التي تحتوي عمى

شوائب مف غير معدنيا األصمي(.)124
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كانت أسعار الصرؼ تستقر أحياناً عمى إف كؿ عشرة دراىـ تساوي سبعة

دنانير( ،)125إال إف ىذا السعر لـ يكف ثابتاً وكاف يتأرجح ما بيف االرتفاع واالنخفاض تبع ًا
لمبدأ العرض والطمب أو مدى نقاوة المعدف الذي صكت منو النقود.

كاف الصراؼ يسعى دائماً إلى اقتناء العممة الذىبية وذلؾ لعدة أسباب منيا إف

سعر الصرؼ بالنسبة لمذىب نفسو لو ميزات أكثر قيمة مما لمفضة ،لذا فأف فرؽ السعر
ما بيف الذىب والفضة كاف يشكؿ الربح الذي كاف ينتفع بو الصيرفي ىذا مف ناحية ومف
ناحية أخرى فأف اإلقباؿ عمى اقتناء الذىب يؤدي إلى شحتَو مف األسواؽ وىذا يصب في
مصمحة الصيرفي إذ انو في حالة شحة الذىب يؤدي بو إلى التحكـ بسعر الصرؼ نتيجة
تقمب أسعار صرفو.

ىذا فضبلً عف إف الصيرفي كاف يستفاد مف عممية تصريؼ السفاتج التي تطرؽ

إلييا البحث آنفاً إذ أنيـ كانوا يأخذوف مقدار معيف مف الماؿ مقداره دانؽ ونصؼ عف كؿ

دينار(.)126

إف العمميات المصرفية أدت إلى مشاركة الصيارفة بالعمميات الصناعية التي

كانت قائمة آنذاؾ ومنيا صناعة المصوغات الذىبية ،وصناعة النسيج

األسمحة وآالت القتاؿ

()128

()127

وصناعة

فضبلً عف صناعة الجمود( ،)129والرسـ عمى األقمشة وصناعة

التماثيؿ( ، )133وصناعة القدور والجفاف والصحاؼ واألباريؽ والكؤوس وىي مف األلفاظ
يـ إف األبرار يشربوف مف كأس كاف مزاجيا كافو اًر(" ،)131قوارير
التي وردت في القراف الكر ً
مف فضة قدروىا تقدي اًر"(" ،)132بأكواب وأباريؽ وكأس مف معيف"(" ،)133يطاؼ عمييـ
بصحاؼ مف ذىب وأكواب وفييا ما تشتييو األنفس وتمذ األعيف وأنتـ فييا خالدوف"(،)134

وصناعة األسرة واألرائؾ وىما أيض ًا لفظتاف وردتا في القراف الكريـ "وفييا سرر
مرفوعة"

()135

"أولئؾ ليـ جنات عدف تجري مف تحتيا األنيار يحموف فييا مف أساور مف

ذىب ويمبسوف ثياباً خض اًر مف سندس واستبرؽ متكئيف فييا عمى األرائؾ نعـ الثواب
وحسنت مرتفقا"(.)136

إف ورود تمؾ األلفاظ في القراف الكريـ تؤكد عمى معرفة عرب قبؿ اإلسبلـ بيا،

وليس ىذا فحسب بؿ اف أولئؾ الصيارفة كانت ليـ مشاركة بالعممية الزراعية ايضاً وخير
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مثاؿ عمى ذلؾ ىو اف عـ النبي محمد  العباس الذي كاف يقرض الناس بالربا كانت لو
مزارع في الطائؼ وكاف يأتي بالزبيب مف تمؾ المزارع وينبذه في الماء الذي يسقي منو

الحجيج( ،)137وكاف ىناؾ رجاؿ مف الطائؼ يعمموف في مزارع ممموكة لرجاؿ مف قريش

وىذا ما أكده الخبلؼ الذي وقع بينيـ والذي فسره نص الخطاب الذي وجيو رسوؿ اهلل 
ليـ ((مانعت ثقيؼ مف أعناب قريش فاف شطرىا لمف سقاىا))

()138

واف ذلؾ النشاط االقتصادي المتبادؿ فيما بيف أىؿ مكة وأىؿ الطائؼ أدى إلى
أف يقفوا موقفاً واحداً معارضاً لمدعوة اإلسبلمية وناصبوا النبي محمد  العداء وكذبوه وقد
أكد القراف الكريـ ذلؾ العداء "وقالوا لوال انزؿ ىذا القراف عمى رجؿ مف القريتيف

عظيـ"( ،)139ذكر ابف كثير في تفسيره لآلية إف الفريقيف يعني مكة والطائؼ(.)143

وبرزت أسماء العديد مف أصحاب الثروات وىـ الذيف كاف يطمؽ عمييـ (المؤل)

وىـ قادة المعارضة والحرب عمى رسوؿ اهلل  إذ قاؿ عنيـ الرسوؿ خبلؿ معركة
بدر((أولئؾ المؤل))

()141

إف بروز مظاىر الغنى في المجتمع وظيور الثروات أدى الى إحداث خمؿ في

بنية المجتمع مف الناحيتيف االقتصادية واالجتماعية وانيـ بدئوا يستغموف الفقراء لزيادة

ثرواتيـ ،وأشار القراف الكريـ الى ذلؾ فقاؿ سبحانو "ويؿ لممطففيف الذيف إذا اكتالوا عمى

الناس يستوفوف * واذا كالوىـ أو وزنوىـ يخسروف"( ،)142ذكر ابف الجوزي

()143

المطففيف

وقاؿ يعني الذيف يبخسوف حقوؽ الناس في الكيؿ والوزف واذا اكتالوا مف الناس فإنيـ

يأخذوف حقوقيـ ،وعمى ىذا فأف تحكـ أصحاب الثروات والتجار بحياة الفقراء أدى إلى
ازدياد الحنؽ والغيظ في نفوس الفقراء وىذا بدوره يؤدي إلى توسيع البعد بيف طبقات

المجتمع مما ساعد عمى فرز طبقة اجتماعية أال وىي طبقة الصعاليؾ التي عكست
الواقع الذي كاف يعيشو الفقير في ظؿ مجتمع األغنياء ،إلعطائو لمفقراء وبنظرىـ انيـ

يحققوف العدالة بذلؾ ،وورد في األمثاؿ ((كؿ صعموؾ جواد))(.)144
وكاف (لعروة بف الورد)

()145

وجية نظر في الصعمكة حيث قاؿ :
رأيت الناس شرهم الفقير

دعيني لمغني أسعى فأني
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وحالة المجتمع ىذه المتأرجحة ما بيف غني وفقير مدقع قد كانت أحد األسباب
التي ميدت إلى ظيور الديف اإلسبلمي الحنيؼ لنشر العدؿ والمساواة بيف أفراد المجتمع.
اخلامتت

في الختاـ يمكننا القوؿ مف البدييي لسيطرة عرب قبؿ اإلسبلـ عمى التجارة
ا لعالمية آنذاؾ متنقميف ما بيف الشماؿ والجنوب لغرض تصريؼ بضائعيـ المتنوعة لذا
والحاؿ ىذا فأنو كاف مف شبو المستحيؿ أف تكوف تجارتيـ تتـ عمى طريؽ المقايضة،

السيما وانيـ كانوا يتاجروف في أراضي تسيطر عمييا إمبراطوريتيف كبيرتيف آنذاؾ وذوات
عمبلت مختمفة إذ كاف الدينار البيزنطي ىو السائد في األراضي التي تقع تحت نير تمؾ

اإلمبراطورية فيما يمثؿ الدرىـ الفضي أساساً لمتعامؿ في األراضي الواقعة تحت احتبلؿ
ىذه األخرى السيما واف كؿ مف تمؾ اإلمبراطوريتيف سعت دائماً بجيد اف يكوف ليا موطأ

قدـ عمى األراضي العربية متذرعة تارة بنشر ديانتيا بيف األقواـ العربية أو عف طريؽ

الغزو المسمح تارة أخرى.

كاف البد لمتجار العرب والحالة ىذه وىـ يجوبوف تمؾ األراضي أو مف خبلؿ

انعقاد األسواؽ عمى أرضيـ والسيما ما كاف ينعقد مف تمؾ األسواؽ خبلؿ موسـ الحج
فضبلً عما كاف يدور مف أنواع لمبيوع التي كانت تتـ بالمبادلة (المقايضة) أحياناً إال إف

التعامؿ األكثر شيوعاً ىو باستخداـ الماؿ الذي كاف يتطمب مف الشخص المتعامؿ معو

أف يكوف عمى دراية كبيرة بنوعو سواء كاف جيد أو رديء ووزنو إذ إنيـ كانوا يتعامموف بو

عف طريؽ الوزف واف يكونوا عمى عمـ بأسعار الصرؼ وما يمثمو مف فرؽ بيف العممة
الذىبية والفضية ،ليس ىذا فحسب إنما تعامؿ عرب قبؿ اإلسبلـ بنظاـ الصكوؾ
والسفاتج ،ولغرض زيادة ثرواتيـ وتشغيؿ أمواليـ فقد تعامموا بالربا الذي كاف يمثؿ ليـ

آنذاؾ مضما اًر واسعاً لتنمية الثروة وزيادتيا والذي كاف كثي ًار ما يثقؿ كاىؿ المديف والذي

ال يستطيع سداده في كثير مف األحياف فيصبح آنذاؾ عبداً وقد تكوف أسرتو كذلؾ لدائنو.

ومف خبلؿ ذلؾ كمو نستنتج إف المجتمع العربي قبؿ اإلسبلـ كاف عمى دراية

واسعة بالعمميات المصرفية والعبلقات االئتمانية ،واف اإلنساف العربي التاجر آنذاؾ كاف
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ذا عقمية تجارية متمكنة دعت و إلى أف يسعى بكؿ ما أوتي مف خبرة إلى زيادة ثرواتو واف
كاف ذلؾ المسعى في كثير مف األحياف يؤدي إلى سحؽ أخيو اإلنساف المعوز عف طريؽ

إثقاؿ كاىمو بالديوف التي تتضاعؼ عف طريؽ الربا السيما في الفترة القريبة مف ظيور

الديف اإلسبلمي الحنيؼ إذ كاف المجتمع العربي يخوض في ليؿ داجي مف الظمـ
والتعسؼ والتوؽ لجمع الثروات عمى حساب اآلخريف فكاف وال بد أف يظير نور اإلسبلـ
لتطيير المجتمع مف كؿ أدرانو المادية ويسمو بيا إلى الروح اإليمانية التي تدعو إلى
التكافؿ والتضامف بيف األفراد واف يكوف محور العممية االقتصادية ىو السمو بالروح

اإلنسانية لمساعدة الشخص الفقير وأعانتو وليس الحط مف كرامتو واذاللو لجمع اكبر
كمية ممكنة مف الذىب والفضة.
اهلوامش

 .1كحالة ،عمر رضا ،جغرافية شبو جزيرة العرب ،د.ـ( ،القاىرة1964 ،ـ) ،ص.8
 .2عمي ،جواد ،المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ،ط ،2دار العمـ لممبلييف،
(بيروت1978 ،ـ) .285/7
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 . 7حممة اليوس كاليوس  :ىي الحممة الرومانية التي قادىا القائد الروماني اليوس كالوس
بتحريض مف اإلمبراطور سنة  24ؽ.ـ ،وتكاد اإلشارة تنعدـ عف ىذه الحممة عدا ما

نجده لدى الجغرافي اليوناني (سترابو) الذي كاف معاص اًر ومشاركاً وصديقاً لقائدىا،

ينظر :
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Strabo, Geography of strabo, founded by: James Lois, (London,
1966), VIIXIV.
 . 8بافقيو ،محمد عبد القادر ،تاريخ اليمف القديـ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،د.ـ،
(القاىرة ،)1972 ،ص.82
 .9عمي ،المفصؿ.213/6 ،
 . 13ذي نؤاس :وىو الممؾ اليمني يوسؼ أسار يثأر ،الذي خد أخدود في األرض وأشعؿ
فيو النار وألقى فيو النصارى ،ينظر  :ابف كثير ،ابو الفداء( ،ت 774ىػ) ،البداية

والنياية ،تح  :عمي محمد ،مكتبة المعارؼ( ،بيروت1991 ،ـ).168/2 ،
 .11عمي ،المفصؿ.536/6 ،

 .12ابف ىشاـ ،محمد بف عبد الممؾ( ،ت 218 :ىػ) ،السيرة النبوية ،تح  :ىماـ سعيد
ومحمد بف أبو صعميؾ ،مكتبة المنار( ،األردف1988 ،ـ).143/1 ،
 .13نسأة العرب  :كممة النسيء تعني التأخير وكاف العرب قبؿ اإلسبلـ يؤخروف شير
مف مواقيت الحج فنيى اهلل عف ذلؾ في قولو تعالى "إنما النسيء زيادة في الكفر
يظؿ بو الذيف كفروا يحمونو عاـ ويحرمونو عاـ ليوطئوا عدة ما حرـ اهلل فيحموا ما

حرـ اهلل زيف ليـ سوء أعماليـ واهلل ال ييدي القوـ الكافريف" ،سورة التوبة ،أية .37

وسبب النسيء ىو جعؿ الحج ثابتاً في فصؿ مف فصوؿ السنة حتى يتبيف ليـ القياـ
بتجارتيـ وعمى ىذا جعموا الحج يوافؽ فصؿ الربيع.ينظر  :الشريؼ ،احمد إبراىيـ،

مكة والمدينة في الجاىمية وعيد الرسوؿ ،دار الفكر العربي( ،القاىرة ،د.ت)،
ص ،197الصائغ عبد اإللو ،الزمف عند الشعراء العرب قبؿ اإلسبلـ ،دار الرشيد،
(بغداد ،)1984 ،ص74؛ السامرائي محمد رجب ،عمـ الفمؾ عند العرب ،دار
الشؤوف الثقافية( ،بغداد1979 ،ـ) ،ص.64

 .14الطبري ،أبي جعفر محمد بف جرير( ،ت 333 :ىػ) ،تاريخ الرسؿ والمموؾ ،تح:
محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ( ،القاىرة ،د.ت).3/2 ،
 .15محجات العرب :كاف لعرب قبؿ اإلسبلـ العديد مف بيوت اآللية والمعابد التي
يتوجيوف الييا لمحج في وقت معموـ مف السنة واغمب تمؾ المحجات بنيت مضاىاة
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لكعبة مكة المكرمة ،ينظر :يوسؼ ،شريؼ ،الكعبات المقدسة عند العرب ،مجمة
المجمع العممي العراقي( ،بغداد 1978 ،ـ) ،مج ،29ص.188

 .16ابف إسحاؽ( ،ت151 :ىػ) ،السير والمغازي ،تح  :زىير زكار( ،د .مط1988 ،ـ)،
ص.62
 .17سورة الفيؿ ،اآليات مف (.)5-1
 . 18سميـ ،احمد أميف ،جوانب مف تاريخ وحضارة العرب في العصور القديمة ،دار
المعرفة( ،د.مط1997 ،ـ) ،ص.156

 . 19سالـ ،السيد عبد العزيز ،تاريخ العرب في عصر الجاىمية ،دار النيضة العربية،
(بيروت1971 ،ـ) ،ص.165

 . 23الطبري ،تاريخ األمـ والمموؾ ،تح :مصطفى السيد وطارؽ سالـ ،المكتبة التوفيقية،
(القاىرة ،د.ت).443/1 ،
 .21ألعمي ،صالح احمد ،محاضرات في تاريخ العرب ،دار الكتاب لمطباعة والنشر،
(جامعة الموصؿ1981 ،ـ) ،ص65-65

 .22األفغاني ،سعيد ،أسواؽ العرب في الجاىمية واإلسبلـ ،ط ،2المكتبة الياشمية،
(دمشؽ1937 ،ـ) ،ص.285

 .23المصدر نفسو ،ص.285
 .24سورة الحج ،آية .27

 .25سورة التوبة ،آية .36
 .26ألنسفي ،ابو البركات عبد اهلل بف احمد بف محمود( ،ت496:ىػ) ،تفسير ألنسفي،
تح :صفواف عدناف داودي دار القمـ( ، ،بيروت19994 ،ـ).57/2 ،

 .27البخاري ،ابو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ( ،ت256:ىػ) ؛ ابف حنبؿ ،احمد
(ت476:ىػ) ،المسند ،دار صادر( ،بيروت ،د.ت).37/5 ، ،

 .28الحموي ،ياقوت بف عبد اهلل( ،ت626:ىػ) ،معجـ البمداف ،تح  :صبلح بف سالـ
المصراتي ،دار الفكر( ،بيروت1997 ،ـ).142/4 ،
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 .29البكري ،ابو عبد اهلل( ،ت487 :ىػ) ،معجـ ما استعجـ ألسماء الببلد والمواضع،
تح :مصطفى السقا ،تح :لجنة التأليؼ والترجمة ،د.مط( ،القاىرة1945 ،ـ)،

.963/3

 .33المصدر نفسو.959/3 ،
 .31الحموي ،معجـ.142/4 ،

 .32البريد يساوي  4فراسخ أي حوالي  24كـ ،2ينظر  :ىنتس فممتر ،المكاييؿ واألوزاف،
ترجمة  :كامؿ العسمي ،منشورات الجامعة األردنية( ،عماف1973 ،ـ) ،ص.82

 .33االزرقي ،ابو الوليد محمد بف عبد اهلل بف احمد( ،ت253 :ىػ) ،أخبار مكة وما جاء
فييا مف اآلثار ،تح :رشدي الصالح ،مط :مايتوكوردمو( ،مدريد1933 ،ـ)،

.192/1

 .34قرف ا لمنازؿ ،ميقات أىؿ نجد عمى بعد يوـ وليمة مف مكة ،ينظر  :الحموي ،معجـ،
.332/4

 .35العسقبلني ،احمد بف عمي بف حجر( ،ت852 :ىػ) ،فتح الباري ،شرح صحيح
البخاري ،تح  :محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الديف القطبي ،دار المعرفة( ،بيروت،

1963ـ).473/8 ،

 .36حرب الفجار :سميت ك ذلؾ لوقوعيا في الشير الحرـ التي حرـ العرب القتاؿ فييا،
ينظر :ابف منظور ،ابي الفضؿ جماؿ الديف بف مكرـ( ،ت711 :ىػ) ،لساف العرب،
تح :عبد الستار احمد فراج ،دار صادر( ،بيروت1992 ،ـ).48/5 ،
 .37ابف بكار ،ابو عبد اهلل الزبير( ،ت256 :ىػ) ،جميرة نسب قريش واخبارىا ،شرح
وتحقيؽ :محمود محمد شاكر ،مط :المدني( ،القاىرة1961 ،ـ).368/1 ،

 .38الحموي ،معجـ.37/4 ،

 .39أألزرقي ،أخبار مكة.192/1 ،
 .43اليعقوبي ،احمد بف أبي يعقوب( ،ت284 :ىػ) ،تاريخ اليعقوبي ،دار صادر،
(بيروت1986 ،ـ).273/1 ،

 .41الحموي ،معجـ البمداف.58/5 ،
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 .42البكري ،معجـ ما استعجـ.162/2 ،
 .43ابف كثير ،البداية والنياية.23/5 ،
 .44اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي.27/1 ،
 .45ابف حبيب ،المحبر ،ص.217
 .46الحموي ،معجـ.89/4 ،
 .47المصدر نفسو.
 .48ابف حبيب ،المحبر ،ص.266

 .49اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي.273/1 ،
 .53ابف رستة ،ابو عمي احمد بف عمر( ،ت333:ىػ) ،االعبلؽ النفيسة ،مطبعة ليدف،
(بريؿ1981 ،ـ) ،ص.112

 .51اليمداني ،أبي محمد الحسف بف احمد بف يعقوب( ،ت353 :ىػ) ،صفة جزيرة
العرب ،تح :محمد بف عمي االكوع ،دار الشؤوف الثقافية( ،بغداد1989 ،ـ)،

ص.132

 .52الحموي ،معجـ 213/2 ،؛ الزمخشري ،ابو القاسـ محمود بف عمر( ،ت538 :ىػ)،
األمكنة والمياه والجباؿ ،تح :إبراىيـ السامرائي ،مط :السعد وف( ،بغداد1968 ،ـ)،

ص.69

 .53ابف بكار ،جميرة.371/1 ،
 .54الحموي ،معجـ.327/3 ،
 .55ابف حبيب ،المحبر ،ص.366
 .56اليمداني ،صفة ،ص.127

 .57ابف شبة ،ابو زيد عمر بف شبة النميري البصري262( ،ىػ) ،تاريخ المدينة المنورة،
تح :محمد شمتوت ،د.ـ( ،مكة المكرمة1369 ،ـ).35/1 ،

.58المرزوقي ،ابو عمي احمد بف محمد بف الحسف( ،ت421:ىػ) ،االزمنة واالمكنة،
مط :دار المعارؼ العثمانية( ،اليند1913 ،ـ)1623/2 ،

 .59المرزوقي ،االزمنة161/2 ،
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 .63الحموي ،معجـ.347/3 ،
 .61ابف منظور ،لساف العرب.164/7 ،

 .62ياقوت الحموي ،معجـ البمداف393/5 ،
 .63المصدر نفسو487/2 ،
 .64المصدر نفسو393/3 ،
 .65النووي ،محي الديف ابو زكريا يحيى بف شرؼ( ،ت676:ىػ) ،شرح صحيح مسمـ،
نشره محمد توفيؽ ،مطبعة :حجازي( ،القاىرة161/13 ،)1933 ،

 .66االلوسي ،محمود شكري ،بموغ اإلرب في معرفة أحواؿ العرب ،شرح  :محمد
بيجت األثري ،دار الكتاب العربي( ،القاىرة ،د.ت).265/1 ،

 .67ابف انس ،مالؾ االصبحي( ،ت179:ىػ) ،الموطأ ،تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي،
مطبعة :عيسى البابي الحمبي( ،القاىرة1951 ،ـ)625/2 ،
 .68النسائي ،احمدبف شعيب بف عمي بف بحر( ،ت333 :ىػ) ،سنف ،مط :االزىر،
(القاىرة1933 ،ـ)261/7 ،

 .69عمي ،المفصؿ.488/7 ،

 .73ابف حبيب ،المحبر ،ص3264
 . 71دفتر ،ناىض عبد الرزاؽ ،المسكوكات ،مطبعة ،دار السياسة( ،الكويت ،د ،ت)،
ص.7

 .72سورة آؿ عمراف ،آية .57
 .73سورة يوسؼ ،آية .12

 .74عمي ،المفصؿ.493/7 ،
 75المرجع نفسو493/7 ،

 76الحارث الثالث  :وىو ابف الحارث الثاني وامتد حكمو لدولة األنباط حوالي خمسة
وعشريف عاـ وكاف ممك ًا قوي ًا استطاع تحقيؽ انتصارات باىرة ،وقاـ بضرب النقود
النبطية التي كاف يظير عمييا اسمو وصورتو .ينظر :عمي ،المفصؿ .33-33/3

 .77المصدر نفسو.573/3 ،
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 .78الببلذري ،احمد بف يحيى بف جابر( ،ت279 :ىػ) ،فتوح البمداف ،تح :رضواف
محمد ،دار الكتب العممية( ،بيروت1984 ،ـ).573/3 ،

 .79المصدر نفسو.571/3 ،
 .83المصدر نفسو.452/3 ،
 .81المصدر نفسة573/3 ،

 .82ابف منظور ،لساف العرب.394/11 ،
 .83ابف سبلـ ،ابو عبيد القاسـ( ،ت224:ىػ) ،األمواؿ ،شرح عبد األمير عمي مينا،
دار الحداثة( ،بيروت1988 ،ـ) ،ص524؛ الماوردي ،أبي الحسف عمي بف محمد،

(ت 453 :ىػ) ،األحكاـ السمطانية والواليات الدينية ،مط  :دار الكتب العممية،
بيروت ،د.ت) ،ص.154

 .84الماوردي ،المصدر نفسو ،ص.154
 .85الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني( ،ت1235 :ىػ) ،تاج العروس في جواىر
القاموس

دار صادر( ،بيروت1966 ،ـ) 356/4 ،؛الببلذري ،فتوح البمداف،

ص.452

 .86المقريزي ،تقي الديف احمد بف عمي ،ت845:ىػ) ،اغاثة االمة في كشؼ الغمة ،تح:
محمد مصطفى زيادة ،مط:لجنة التأليؼ والترجمة (القاىرة1943 ،ـ) ،ص51

 87عمي ،المفصؿ492/7/

 . 88النعماف بف المنذر  :ىو الممقب ابو قابوس بف المنذر وأمو ىي سممى بنت وايؿ بف
عطية الصايغ مف أىؿ فدؾ داـ ممكو  22سنة وأمتد سمطانو الى مناطؽ واسعة

ووصمت قوافمو التجارية الى الحجاز ،ينظر :اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي212/1 ،؛ ابف
حبيب ،المحبر ،ص363؛ كستر ،ـ.ج ،الحيرة ومكة وصمتيا بالقبائؿ العربية،

ترجمة :يحيى الجبوري ،دار الحرية( ،بغداد1979 ،ـ) ،ص.23-23
 .89عمي ،المفصؿ.513/7 ،
 .93الزبيدي ،تاج العروس.213/4 ،
 .91المصدر نفسو.211/3 ،
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 .92عمي ،المفصؿ.496/7 ،
 .93الزبيدي ،تاج العروس.288/9 ،
 .94المصدر نفسة237/9 ،

 .95أبف النديـ ،محمد بف إسحاؽ أبو الفرج( ،ت385 :ىػ) ،الفيرست ،تح:أبي الفداء
عبد اهلل القاضي ،دار المعرفة( ،بيروت1992 ،ـ) ،ص.7
 96ابف منظور ،لساف العرب457/1 ،
 97ابف الجوزي ،ابو الفرج عبد الرحمف بف عمي( ،ت579:ىػ) ،المنتظـ في تاريخ
المموؾ واالمـ ،مط :دار المعارؼ العثمانية( ،اليند1938 ،ـ) 217/6؛ الكبيسي،
حمداف عبد المجيد ،أصوؿ النظاـ النقدي في الدولة العربية اإلسبلمية ،د.ـ( ،بغداد،

1988ـ) ،ص.48-47

 .98المصدر نفسو.232/2 ،
 .99سورة البقرة ،اية .282

 .100الزبيدي ،تاج العروس.59/2 ،
 .101المصدر نفسو.159/8 ،

 .102الترمذي ابو عيسى محمد بف عيسى (279ىػ) ،الجامع الصحيح (سنف الترمذي)،
تح :احمد محمد شاكر وآخروف ،دار إحياء التراث العربي( ،بيروت ،د3ت) ،البييقي،
احمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ابو بكر ،سنف البييقي ،مكتبة دار الباز لمنشر،

(مكة المكرمة1994 ،ـ)88/6 ،
عمي ،المفصؿ.412/7 ،

 103الزبيدي ،تاج العروس59/2 ،

 .134المصدر نفسة159/8 ،

 .135عمي ،المفصؿ.412/7 ،
 .106المرجع نفسة412/7 ،
 .107ابف منظور ،لساف العرب217/9 ،

 .138عمي ،المفصؿ434/7 ،
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 .139أبف منظور ،لساف العرب 44/1 ،؛الزبيدي ،تاج العروس349/1 ،
 .113نياية االرب18 ،2

 .111الثعالبي ،عبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ( ،ت429:ىػ) ،ثمار القموب في
المضاؼ وفي المنسوب ،تح :محمد ابو الفضؿ ابراىيـ ،مطبعة :المدني( ،القاىرة،
1965ـ) ص.11
 .112السييمي ،أبو القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد( ،ت581 :ىػ) ،الروض
االنؼ ،تح :طو عبد الرؤوؼ سعد ،مطبعة دار الشعراء( ،القاىرة1967 ،ـ).62/2 ،

 .113سورة البقرة ،آية 275؛ كذلؾ سورة الروـ ،آية 39؛ سورة آؿ عمراف ،آية 133؛
سورة النساء ،آية .161

 .114ابف منظور ،لساف العرب196/7 ،
المصدر نفسو ص.155-154
 .115الطبري ،جامع البياف عف تأويؿ القراف ،تح :مصطفى مسمـ ،دار الفكر( ،بيروت،
1984ـ) .69/3 ،

.116السييمي ،الروض االنؼ62/2 ،

المرجع نفسو.423/7 ،

 .117الو احدي ،أبو الحسف عمي بف أحمد( ،ت468 :ىػ) ،أسباب النزوؿ ،تح :خيري
سعيد ،المكتبة التوفيقية( ،القاىرة ،د.ت) ،ص.65

 .118الترمذي ،أبو عيسى محمد بف عيسى( ،ت779 :ىػ) ،سنف الترمذي ،تح :أحمد
محمد شاكر ،دار أحياء التراث العربي( ،بيروت ،د.ت).441/2 ،

.119الزبيدي ،تاج العروس163/6 ،

 .123البخاري ،محمد بف اسماعيؿ ابو عبد اهلل( ،ت256:ىػ) ،صحيح البخاري ،ط،3
تح :مصطفى ديب ،دار ابف كثير( ،اليمامة1987 ،ـ)753/2 ،

 .121الماوردي ،األحكاـ السمطانية ،ص155-154
.122المصدر نفسة154 ،

 .123عمي ،المفصؿ533/7 ،
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 124المرجع نفسو.423/7 ،
 .125المرجع نفسة423/7 ،

 .126الصابي ،أبو الحسف اليبلؿ بف المحسف بف إبراىيـ( ،ت448:ىػ) ،تحفة األمراء
في تاريخ الوزراء ،مطبعة عيسى الحمبي( ،القاىرة1958 ،ـ) ،ص.93
 .127غنيمة ،الحيرة ،ص.84
 .128بيغوليفيسكا ،نبتا فكتورفتا ،العرب عمى حدود بيزنطة وايراف ،ترجمة :صبلح الديف
عثماف ىاشـ ،التراث العربي لمنشر( ،الكويت1985 ،ـ) ،ص.147

 .129اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي.243/1 ،

 . 133السامرائي ،خميؿ إبراىيـ ،دراسات في تاريخ الفكر العربي ،مطبعة الموصؿ،
(العراؽ ،د.ت) ،ص.15

 .131سورة اإلنساف ،آية .5
 .132سورة اإلنساف ،آية .16
 133سورة الزخرؼ ،آية.71
 .134سورة الواقعة ،آية .8

 .135سورة الغاشية ،آية .13
 .136سورة الكيؼ ،آية .31

 .137الببلذري ،فتوح ،ص.68
 .138ابف سبلـ ،عبيد القاسـ( ،ت224:ىػ) ،األمواؿ ،شرح:عبد األمير مينا ،دار
الحداثة( ،بيروت1988 ،ـ) ،ص.232

 .139سورة الزخرؼ ،اية31 ،
 .143تفسير القراف174/2 ،

 .141أبف ىشاـ ،السيرة.76/1 ،
 .142سورة امطففيف ،اية3-1 ،
 143أبف الجوزي ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد( ،ت597:ىػ) ،المسير في عمـ
التفسير ،تح :محمد السيد الجنيد ،المكتب اإلسبلمي( ،بيروت1983 ،ـ).453/2 ،
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 .144الميداني ،أبو الفضؿ أحمد بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ( ،ت 518:ىػ) ،مجمع
األمثاؿ ،تح :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،مطبعة المدني( ،القاىرة1965 ،ـ).52/2 ،

 .145عروة بف الورد بف زيد العبسي( ،ت :نحو  33ؽ.ىػ594 /ـ) ،كاف يمقب بعروة
الصعاليؾ لجمعو إياىـ.
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