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 خص البحثمل
 

ٌتعد التجارة سمًة بارزًة مف سمات الحياة االقتصادية لمدينة مكة كونهػا تعػف  ػ  
واٍد غير ذي زرع لذلؾ عمؿ المكيوف عمػ  تطػوير تجػارتهـ مػف وػعؿ وخػف الوطػط 

هاشػػػـ بػػػف عبػػػد منػػػاؼ  ععػػػدهاالتػػػ   معاهػػػداتالواصػػػة بػػػذلؾ وينظػػػر الػػػ  ال ؿوالوسػػػا 
ووتػػ  بوصػػاها وسػػيمة مػػف وسػػا ؿ تنشػػيط التجػػارة المكيػػة العػػوا الدوليػػة والمحميػػة  مػػف وا 
 آنذاؾ .

وُتعػػػد العا مػػػة التجاريػػػة واحػػػدة مػػػف ابػػػرز الوسػػػا ط التػػػ  اعتمػػػدها المكيػػػوف لنعػػػؿ 
تجػػارتهـ و ويعحػػظ اف هػػذف العا مػػة كانػػت عمػػ  درجػػة عاليػػة مػػف التنظػػيـ سػػوا ًا مػػف 

  .راس وغيرهـومف وعؿ العناصر المرا عة لها مف أدال  وحأحيث اوتيار قيادتها 
وقػػد كػػاف مػػف نتػػا ل حركػػة العوا ػػؿ التجاريػػة اف انتعشػػت تجػػارة قػػريش وازدحمػػت 
أسػػػػواقها بفصػػػػناؼ مػػػػف السػػػػمف والبخػػػػا ف و وازدادت وبرتهػػػػا الماليػػػػة والمصػػػػر ية كمػػػػا 
ازدادت صػػػػػعتها مػػػػػف العبا ػػػػػؿ ااوػػػػػرا اامػػػػػر الػػػػػذي انعكسػػػػػت نتا جػػػػػ  عمػػػػػ  شػػػػػت  
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ABSTRACT 
 

        Trade is regarded as one of the most significant aspects of 

the economic life in the city of Mecca due to its position and 

barren valley. This had led the Meccis to develop their trade 

through drawing up plans and procedures. This can be easily 

recognized by the pledges and assurances demanded by Hashim 

bin Abd Manaf and his brothers from local tribes and others; 

being one of the effective and fruitful means to activate Mecca's 

trade at that time. 

 Trade caravans were considered as one of the best means 

adopted and employed by Meccis to carry their goods and 

expand their trade. Such characters were highly characterized by 

being well-organized regarding their leadership, their guards 

and guides. 

 Among the consequences of those consecutive and well-

organized commercial caravans, Quraish trade flourished and 

their markets were accumulated with different kinds of goods. 

Due to the prosperous trade, Quraish was able to strengthen  its 

financial and monitary skills as well as its relations and 

commercial ties with other tribes; the results of which were 

reflected in the social, cultural and economic standards of life. 
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اهتـ المكيػوف بالتجػارة اهتمامػًا كبيػرًا ويعػود السػبب  ػ  ذلػؾ الػ  عوامػؿ عديػدة 
أبرزها شحة مواردهـ االقتصادية وبواصة الزراعة الت  ُتعد مف بيف الحػرؼ الر يسػية 

 . (1) چڈ  ڈ  ڇ  ڇ     چ آنذاؾ إال    مكة الت  تعف   
لعػرب واحتػرامهـ لػذا وعم  أرخهـ يعف البيت الحػراـ الػذي كػاف يحظػ  بتعػدير ا

 . (2)كانوا يزورون  ويطو وف حول  ويعدموف كؿ مظاهر الطاعة والوال  ل 
ونتيجػػة لػػذلؾ ازدحمػػت مدينػػة مكػػة بفصػػناٍؼ شػػت  مػػف النػػاس و العػػادميف اليهػػا 

و وكػػاف البػػد لممكيػػيف مػػف السػػع  الحثيػػث لتػػو ير الوػػدمات  (3)مػػف كػػؿ حػػدب وصػػوب
وكانػت التجػارة هػ   (5)ودمات الت  تسػد حاجػاتهـ خًع عف السمف وال (4)المتنوعة لهـ

 . (6)الوحيدة العادرة عم  تمبية ذلؾ
ويمحػظ اف النشػػاطات التجاريػػة المكيػػة اتسػمت بالعػػدـ اذ تشػػير بعػػض المصػػادر 
التاريويػػة الػػ  اف الحػػارث بػػف مومػػد بػػف النخػػر بػػف كنانػػة كػػاف يعػػود العوا ػػؿ التجاريػػة 

ومف المحتمؿ جػدًا اف يكػوف هػذا  (7)مة مكةالمكية قبؿ اف يتول  قص  بف كعب زعا
النشاط قد اتسف بعد مج   قص  بف كعب وبواصة مف بػعد الشػاـ التػ  تسػكف  ػ  

 . (8)أطرا ها قبيمة بن  عّذرة الت  نشف قص  وترعرع  يها
و ومػػف المحتمػػؿ اف قصػػيًا كػػاف  (9)وكانػػت هػػذف العبيمػػة توخػػف لمناػػوذ البيزنطػػ 

زنطييف وهنػػاؾ إشػػارات تػػدؿ عمػػ  تعػػديمهـ المسػػاعدة لػػ  يممػػؾ ععقػػات جيػػدة مػػف البيػػ
والتػػ  تمكػػػف مػػػف وعلهػػػا السػػػيطرة عمػػػ  مكػػػة  (11)وػػعؿ  تػػػرة نزاعػػػ  مػػػف قبيمػػػة وزاعػػػة

 .  (11)وتول  الزعامة  يها
ويبػػدو اف المصػػادر أغامػػت الحػػديث عػػف ذلػػؾ بحكػػـ ععقػػة قصػػ  بػػف كػػعب 

 . (12)( كون  يمثؿ الجّد ااعم  ل  بالرسوؿ ) 
اف النشػػاطات التجاريػػة مػػا لبثػػت اف انحسػػرت بعػػد و ػػاة قصػػ  بػػف كػػعب عمػػ  

ولعؿ السبب    ذلؾ عدـ وجود شوصية قوية وقادرة عم  ممئ الاراغ السياس  الذي 
. ونتيجػة لػذلؾ بػدأت مكػة تنحػدر نحػو صػراٍع مريػر  (13)وّما  غياب قص  بػف كػعب
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الػ  صػداـٍ مسػمو لػوال  ووطير عمػ  الوظػا ؼ الر يسػة  يهػا وكػاد هػذا الصػراع يتحػوؿ
 . (14)مواقؼ عدد مف الععع     مكة

ويبدو اف هذف التطورات الت  كانت تشهدها مكة كانت مزعجة جػدًا لمبيػزنطييف 
الػػذيف كػػػانوا يحممػػػوف دا مػػًا بمػػػد ناػػػوذهـ الػػ  المنطعػػػة  ػػػ  إطػػار الصػػػراع الػػػدول  مػػػف 

عػػًا الػػ  المحػػاوالت وينظػػر الح (15)الساسػػانييف عمػػ  طػػرؽ المواصػػعت العالميػػة آنػػذاؾ
المتكررة لمسيطرة عمػ   الػيمف و واحػتعؿ مكػة وتنصػيب قيػادات بديمػة  يهػا عمػ  انهػا 

 . (16)تندرج خمف هذا اإلطار
ومػػػف الممكػػػف العػػػوؿ اف  شػػػؿ المشػػػاريف العسػػػكرية لمسػػػيطرة عمػػػ  المنطعػػػة د ػػػف 
البيػػػػزنطييف وغيػػػػرهـ لممارسػػػػة الخػػػػىوط االقتصػػػػادية عمػػػػ  مكػػػػة مػػػػف وػػػػعؿ تشػػػػجيف 

عرض لعوا مها التجارية مف قبؿ بعض العوا المحميػة الخػاربة عمػ  طػوؿ الوطػوط الت
التجارية المارة عبر الحجاز ال  بعد الشاـ مف أمثاؿ : ط  ووثعـ وكمب وأ واذ مػف 

 . (17)قخاعة وكنانة
وقد أدا هذا الموقؼ ال  تحجػيـ التجػارة المكيػة وانكاا هػا ولػـ تعػد قػريش قػادرة 

التجػػػاري إال ع مػػػف مػػػف ورد مكػػػة  ػػػ  المواسػػػـ وبػػػذي المجػػػاز  عمػػػ  ممارسػػػة نشػػػاطها
وقد أرجف بعض البػاحثيف هػذا  (18)وسوؽ عكاظ    ااشهر الحـر و وال تبرح دارها ع 

عمػ   (19)االنكاا  ال  العامؿ الػدين  وذلػؾ بسػبب تحمسػهـ  ػ  ديػنهـ والحػب لحػرمهـ
كمػا اغامػوا  (21)أهػؿ اهاف أصحاب هذا الرأي اغاموا قّدـ التشػدد عنػد قػريش بوصػاهـ 

 . (21)اارباح الت  جنتها قريش مف جّرا ف الحعاً 
عم  اف هذا االنكاا  التجاري مػا لبػث اف تبػدد مػف تػول  هاشػـ بػف عبػد منػاؼ 
لمعاليػػػػد السػػػػمطة  ػػػػ  مكػػػػة اذ أدرؾ حجػػػػـ الخػػػػرر الػػػػذي لحػػػػؽ بالتجػػػػارة المكيػػػػة جػػػػّرا  

 . (22)انطعقهاانكاا ها لذلؾ حاوؿ وخف الوطط لاؾ أسرها وتسريف 
ويبدو اف هاشمًا كاف يممؾ رؤية موخوعية لمواقف السياس  واالقتصادي آنذاؾ 
ومن  التنا س الدول  بيف البيزنطييف والساسػانييف عمػ  وطػوط التجػارة العالميػة المػارة 
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عبػػر البحػػر ااحمػػر والػػذي يػػربط الػػيمف بػػبعد الشػػاـ والومػػيل العربػػ  الػػذي تصػػؿ مػػف 
 . (23)والصيف ال  العراؽ والشاـوعل  تجارة الهند 

لعػػد كػػاف مػػف نتػػا ل اوػػتعؿ طػػرؽ التجػػارة العالميػػة اف انػػتعش الطريػػؽ التجػػاري 
المػػار عبػػر الحجػػاز لكونػػ  أكثػػر سػػهولة وأمنػػًا وبػػرزت مدينػػة مكػػة لتمعػػب دور الوسػػيط 

 . (24)التجاري وقد ساعدها    ذلؾ وبرتها التجارية ومكانتها الدينية السامية
سػػتىعؿ هػػذف الارصػػة حػػاوؿ هاشػػـ بػػف عبػػد منػػاؼ التحػػرؾ باتجػػاف ومػػف اجػػؿ ا

الدولػػة البيزنطيػػة التػػ  تحتػػؿ أسػػواقها أهميػػة كبيػػرة بالنسػػبة لمعرشػػييف وسػػع  لمحصػػوؿ 
عمػػػ  خػػػمانات تسػػػهؿ لمعوا ػػػؿ التجاريػػػة الػػػدووؿ الػػػ  أراخػػػيها وقػػػد أورد العػػػال  نػػػص 

ذي جػا   يػ  : ع ايهػا الطمب الذي تعدـ ب  هاشـ بػف عبػد منػاؼ لمعيصػر البيزنطػ  والػ
الممػػؾ إف قػػوم  تجػػار العػػرب  ػػ ف رأيػػت اف تكتػػب لهػػـ كتابػػًا تػػؤمف تجػػارتهـ  يعػػدموا 
عميؾ بما ُيستطرؼ مف ادـ الحجاز وثياب   تباع عندكـ  هو اروػص عمػيكـ  كتػب لػ  

 . (25)كتابًا لمف يعدـ منهـ ع 
الػ  تكػرار  ولعؿ مف الممكف العوؿ اف النجاح الذي حعع  هاشـ    الشاـ د عػ 

المحاولة مف العوا الدولية ااورا  فوعز الػ  أووتػ  العيػاـ بػذلؾ  ػذهب المطمػب الػ  
الػػػيمف وعبػػػد شػػػمس الػػػ  الحبشػػػة ونو ػػػؿ الػػػ   ػػػارس والحيػػػرة وقػػػد تمكنػػػوا جميعػػػًا مػػػف 

 . (26)الحصوؿ عم  خمانات مماثمة
وعمػػ  الػػرغـ مػػف أهميػػة هػػذف الخػػمانات إال اف المصػػادر أغامػػت الحػػديث عػػف 

صػػػيمها وااسػػػباب التػػػ  د عػػػت لععػػػدها والشػػػروط التػػػ  تخػػػمنتها وياهػػػـ مػػػف الػػػنص تاا
الكامؿ الذي أوردف العال  اف الحصوؿ عمػ  هػذف الخػمانات  ػتو الطريػؽ لمتعامػؿ مػف 

والتػػػ  كانػػػت متػػػفثرة  (27)المجموعػػػات العبميػػػة الخػػػاربة عمػػػ  طػػػوؿ الوطػػػوط التجاريػػػة
 بالخىوط الدولية ال  حٍد كبير .

بػػػف عبػػػد منػػػاؼ وأوواتػػػ  لمحصػػػوؿ عمػػػ  خػػػمانات مػػػف هػػػذف  وقػػػد سػػػع  هاشػػػـ
نمػػا هػػو أمػػاف  المجموعػػات العبميػػة شػػرط اف ع يؤمنػػوا عنػػدهـ  ػػ  أرخػػهـ بىيػػر حمػػؼ وا 
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الطريؽ عمػ  اف قريشػًا تحمػؿ الػيهـ البخػا ف  يكاػونهـ حمعنهػا ويػؤدوف الػيهـ رؤوس 
 . (28)أموالهـ وربحهـ ع 

ياخموف هػذا النػوع مػف الشػراكة كونهػا ويبدو اف العديد مف زعما  العبا ؿ كانوا 
. وقد  (29)تدر عميهـ أرباحًا مخاعاة  يصبو بذلؾ ع المعيـ رابحًا والمسا رمحظوظًا ع 

 . (31)أطمؽ عؿ هذا النوع مف الخمانات بػ ) اإليعؼ ( وتعن  العهد والذماـ
ت  ولعؿ مف بيف هذف العبا ؿ الت  كانت تعف عم  الطرؽ التجارية قبيمة عذرة ال

كانػػت تمتمػػؾ صػػعٍت قويػػة مػػف العبا ػػؿ المجػػاورة لهػػا مثػػؿ و جهينػػة وكمػػب وبمػػ  والتػػ  
وقبا ػػؿ مزينػػة وغطاػػاف وأشػػجف  (31)تعػػف عمػػ  الطريػػؽ التجػػاري بػػيف مكػػة وبػػعد الشػػاـ

ف التػػ  از و وقبا ػؿ سػػميـ وهػػو  (32)وذبيػاف الواقعػػة مػػا بػػيف جنػوب يثػػرب وشػػمالها الىربػػ 
و وقخاعة الت  تعف عم  الطريؽ  (33)ب مف الطا ؼتعف ال  الشماؿ مف يثرب وبالعر 

و وقبيمة جّذاـ الت  انتشرت بػيف آيمػة  (34)التجاري بيف الحجاز ونجد شمااًل نحو الشاـ
 . (35)العرا  خًع عف بعض نواح  يثرب يوتبوؾ وينبف وواد

كمػػا سػػعت قػػريش الػػ  تعزيػػز ععقاتهػػا مػػف بعػػض العبا ػػؿ المتناػػذة كعبيمػػة تمػػيـ 
ت تممؾ صعت قوية مف قبيمت  ط  وكمب المتيف كانتا ُتعداف ااكثر وطورة الت  كان

. ونظػػػرًا  (36)عمػػػ  التجػػػارة المكيػػػة بسػػػبب عػػػدـ احتػػػرامهـ لعدسػػػية البيػػػت وااشػػػهرالحـر
لععقػة تمػػيـ مػػف قبيمػػة كمػػب التػػ  كانػػت تشػرؼ عمػػ  سػػوؽ دومػػة الجنػػدؿ ولكػػوف تمػػيـ 

ة العزمة لعوا مهػا التجاريػة التػ  تػّؤـ تشرؼ عم  سوؽ المشعر  عد أّمنت قريش الحماي
 . (37)هذيف السوقيف

وتعديرًا لمكانة تميـ ودورها    مساندة الجهود االقتصادية المكية  عد تـ منحهػا 
 . (39)واالجتماعية (38)العديد مف االمتيازات االقتصادية والدينية

لعبا ػؿ وسعت قريش أيخًا لمحااظ عم  سمعتها التجارية مػف وػعؿ وطػب وّد ا
ااورا ونممس ذلػؾ مػف وػعؿ حػرص العبػاس بػف عبػد المطمػب عمػ  تػو ير الحمايػة 

ار وانػػ  : ويمكػػـ ألسػػتـ تعممػػوف انػػ  مػػف عاػػ ابػػ  ذر بعػػد محاولػػة االعتػػدا  عميػػ  قػػا عً 
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. وينظػػػر هنػػػا أيخػػػًا الػػػ  حمػػػؼ الاخػػػوؿ بوصػػػا   (41)طريػػػؽ تجػػػارتكـ الػػػ  الشػػػاـ ع 
 . (41)ااظ عم  سمعتها التجاريةمحاولة جادة سعت مف وعلها قريش لمح

و ػػ  هػػذا اإلطػػار أيخػػًا عممػػت قػػريش عمػػ  تعزيػػز ععقاتهػػا مػػف المػػدف الكبػػرا 
وغيرهػػا مػػف المػػدف  (44)والػػيمف (43)و ويثػػرب (42) ػػ  الجزيػػرة العربيػػة وبواصػػة الطػػا ؼ

 ااورا .
ومف تػفميف وطػوط التجػارة المكيػة كػاف البػد لهاشػـ بػف عبػد منػاؼ وأووتػ  مػف 

ابط التػػػ  تحػػػػدد حركػػػة العوا ػػػؿ التجاريػػػة وتػػػػفميف طػػػرؽ مرورهػػػا وانجػػػػاز وخػػػف الخػػػو 
اذ كاف البيزنطيوف مػثًع ال يسػمحوف لمعوا ػؿ التجاريػة بحريػة الحركػة إال  (45)تعامعتها

و  كػاف البػػد مػػف اوػػذ ذلػػؾ وغيػػرف بنظػػر  (46) ػ  سػػوؽ بصػػرا وبعػػض مػػوانئ  مسػػطيف
 االعتبار .

لوسا ؿ الت  اعتمدها المكيوف لنعؿ تجارتهـ وتعد العوا ؿ التجارية مف بيف أهـ ا
و وكانت اإلبؿ تمثؿ عماد هذف العوا ؿ وكانت تحظ  بمكانػة متميػزة لػديهـ حتػ  انهػـ 

 . (47)سموها بػ ع النعـ ع اف اه انعـ بها عميهـ
وقػػد تميػػزت اإلبػػؿ بالعديػػد مػػف الصػػاات الحياتيػػة والعخػػوية والتػػ  تنسػػجـ مػػف 

يػػث كانػػت تشػػؽ دروبهػػا وهػػ  تحمػػؿ أثعالهػػا وتكػػتـ جوعهػػا طبيعػػة الصػػحرا  العاسػػية ح
 . (48)وعطشها

وكػػػاف حجمهػػػا  (49)وكانػػت العا مػػػة التجاريػػػة تسػػػم  بػػػػ ع العيػػػر ع او ع المطيمػػػة ع 
يوتمؼ باوتعؼ عػدد اإلبػؿ المسػاهمة  يهػا وقػد ذكػر اف العا مػة التػ  أرسػمها عبػد اه 

ا ذكػػػر اف العا مػػػة التػػػ  كػػػاف .كمػػػ (51)بػػػف جػػػدعاف الػػػ  الشػػػاـ كانػػػت تخػػػـ ألاػػػ  بعيػػػر
 (51)يعودها ابو ساياف يوـ بدر تخـ ألؼ بعير مف بينها ما تيف تعود ال  بن  موزوـ

. 
ونظػػرًا اهميػػة العا مػػة التجاريػػة ولمػػا كانػػت تحممػػ  مػػف مكانػػة  ػػ  ناوسػػهـ  عػػد 
حرصوا عم  اوتيار العيادات العمعة لها ممف تحمؿ الوبرة والتجربة والمعر ة الدقيعة 
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 عا ػػد العا مػػة يمثػػؿ ع دماغهػػا الماكػػر وقمبهػػا  (52)اامػػاكف والطػػرؽ واابعػػاد والمسػػا اتب
النػػابض وعمػػ  حركاتػػ  وأعمالػػ  يتوقػػؼ مصػػير العا مػػة ومصػػير اامػػواؿ الثمينػػة التػػ  

وباخؿ هذف الصاات تمكف ابو ساياف مػف إنعػاذ العا مػة التػ   (53)توخف تحت يدي  ع 
 . (54)كاف يعودها يـو بدر

ف يرا ؽ العا مة عدد مف اإلدال  والمرشديف ممػف كػاف لػديهـ معر ػة بمسػالؾ وكا
الطػػرؽ ودروبهػػا وقػػد ذكػػر اف قػػريش بػػف بػػدر بػػف يومػػد كػػاف دلػػيًع لتجػػارة قػػريش ونظػػرًا 

وعنػدما كػاف يعػود بتجارتػ  الػ  مكػة كانػت العػرب  (55)لمكانت   عد حممت قػريش اسػم 
وعبػد  (57)قػريش  ػرات بػف حيػاف العجمػ  ومف بػيف إدال  (56)تعوؿ : قدمت عيُر قريش

. وكاف اإلدال  يتعاخوف أجورًا لعا  أعمالهـ وقد بمىت أجػرة  (58)اه بف ُأريعط العدوي
 . (59)احد اإلدال  ما يعارب عشروف مثعااًل مف الذهب

كما كاف يرا عها أيخًا عدد مف الحػراس ااشػدا  لىػرض حمايتهػا والػد اع عنهػا 
يف مف الذؤباف والمصوص . وقػد توصػص بنػو غاػار ومػف الػيهـ مف اعتدا ات الىادر 

بمرا عػػة العوا ػػؿ التجاريػػة وحمايتهػػػا لعػػا  جعػػؿ تد عػػ  قػػػريش الػػيهـ  خػػًع عػػف عبػػػداف 
حتػ  اف قػريش  (61). وقػد اشػتهر العبيػد بمػواهبهـ العتاليػة (61)قريش ومواليهػا وأحع هػا

 . (62)أشركتهـ    حروبها
يخًا العديد مف أصحاب ااصػوات الجميمػة ممػف كػانوا ويرا ؽ العا مة التجارية أ

يترنموف بىنا  الحدا  حيث يعتموف المَمَؿ ويبعثوف اامؿ    الناوس ويمثػؿ هػذا النػوع 
 (64)وكػاف يسػم  غنػا  الركبػػاف (63)مػف الىنػا  البػدايات ااولػ  لاػف الىنػا  عنػد العػرب

 . (65)وقد عرؼ انجشة بترديد هذا النوع مف الىنا     مكة
وبعد أكماؿ جاهزيتها كانػت العا مػة تنتظػر العػرار الوػاص بانطعقهػا وكػاف هػذا 
العرار يصدر عف طريؽ دار الندوة بعد سمسمة  مف المناقشات المستايخػة اصػحاب 
الرأي  يها وقد مثمت هذف الدار ناديًا لتشػاور قػريش وععػد ألويػة الحػرب وال يػنكو رجػؿ 

الحرب لهـ وال لىيرهـ إال  يها وال ُيعذر غعـ إال  يها مف قريش إال  يها وال يععد لوا  
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وال تدرع جارية مف قريش إال  يها يشػؽ عميهػا درعهػا ثػـ تػدرع وينطمػؽ بهػا الػ  أهمهػا 
 . (66)وال تورج عيٌر مف قريش إال منها وال يعدموف إال نزلوا  يها

بًا مػا كػاف وغال (67)وكانت العا مة تودع وتستعبؿ بفعم  درجات البهجة والسرور
رؤسػػػا  العوا ػػػؿ قبػػػؿ انطعقهػػػـ وعنػػػد عػػػودتهـ يػػػزوروف البيػػػت الحػػػراـ ويطو ػػػوف حولػػػ  

 . (68)طالبيف وشاكريف إل  العوا ؿ )إيعؼ( برعايتهـ وحمايتهـ
وياهـ مف سورة قريش اف المكييف كانوا يعومػوف بػرحمتيف  ػ  السػنة ااولػ   ػ  

وكانت قوا ؿ هذف الرحعت تتميػز  (69)الشتا  ال  اليمف والثانية    الصيؼ ال  الشاـ
بصػػاتها الجماعيػػة اذ كانػػت تحمػػؿ معهػػا أمػػوااًل اشػػواص عديػػدوف مػػنهـ مػػف يسػػا ر 
ومنهـ مف يستفجر بديًع عن  ومنهـ مف يعرض مال  لمتجارة عم  النصؼ ومػنهـ مػف 
يرسػػػػؿ تجارتػػػػ  نظيػػػػر نسػػػػبة محػػػػدودة مػػػػف الػػػػربو وعمػػػػ  العمػػػػـو كػػػػاف معظػػػػـ المكيػػػػيف 

اذ ال يوجد    مكة ع قريشٌ  وال قرشػية لػ  مثعػاؿ  صػاعدًا إال بعػث  (71)ايشاركوف  يه
 . (71)ب     العير حت  اف المرأة لتبعث بالش   التا   ع 

وقد أوردت بعض المصادر إحصا ات رقمية لحجػـ المسػاهمة  ػ  هػذف العوا ػؿ 
تػ  بثعثػيف  عد ذكر اف العا مة التػ  كػاف يعودهػا ابػو سػاياف كانػت تخػـ نعػدًا تعػدر قيم

ومػا ت  بعيػر وومسػة او أربعػة  (72)ألؼ دينار يعود ال  أب  أحيحة سعيد بػف العػاص
آالؼ مثعاؿ ذهب تعود ال  بن  موزـو وألؼ مثعاؿ تعود الػ  الحػارث بػف عػامر بػف 
نو ؿ وألاػا مثعػاؿ تعػود الػ  أميػة بػف ومػؼ وعشػرة الالؼ مثعػاؿ تعػود الػ  أبنػا  عبػد 

 . (73)مناؼ
ف العوا ؿ الجماعيػة كانػت هنػاؾ قوا ػؿ  رديػة يشػرؼ عميهػا عػدد و خًع عف هذ

 (75)وعبػػػد اه بػػػف جػػػدعاف (74)مػػػف التجػػػار ااغنيػػػا   ػػػ  مكػػػة مػػػف أمثػػػاؿ ابػػػ  سػػػاياف
 . (77)والعاص بف وا ؿ السهم  وغيرهـ (76)ومسا ر بف اب  عمرو
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عمػ  المسػاهميف  وبعد عودة العا مة التجارية ال  مكة كاف يجري توزيف اارباح
 يهػػػا ولعػػػؿ مػػػف المؤسػػػؼ حعػػػًا اننػػػا ال نممػػػؾ صػػػورة واخػػػحة عػػػف نسػػػب هػػػذف ااربػػػاح 

 وكياية توزيعها والجهة الت  كانت تشرؼ عم  ذلؾ .
لعد كاف مف نتا ل النشاط االقتصادي لمعوا ؿ التجاريػة اف ازدهػرت أسػواؽ مكػة 

ت تحممهػػا العوا ػػؿ وازدحمػػت بفصػػناٍؼ شػػت  مػػف السػػمف والبخػػا ف المتنوعػػة التػػ  كانػػ
التجارية معها كفوشاب الصندؿ واانسجة الحريرية الصينية الت  تعػد مػف أهػـ السػمف 
التػػ  كػػاف التجػػار المكيػػوف يتعػػامموف بهػػا والػػذهب وااحجػػار الكريمػػة والتوابػػؿ الهنديػػة 

والزيػوت والومػور والجػواري  (78)والعطور والذهب ووشب اابنوس مػف أ ريعيػا الشػرقية
والمنسػػػوجات الشػػػػامية والعطػػػور والجمػػػػود المذهبػػػة اليمانيػػػػة وكانػػػت العوا ػػػػؿ وااسػػػمحة 

التجاريػػػػة تحمػػػػؿ معهػػػػا السػػػػمف المحميػػػػة الػػػػ  الشػػػػاـ كػػػػالجمود والمعػػػػادف والمبػػػػاف والُمػػػػّر 
 وغيرها .  (79)والععيؽ

وبسػػػػػبب هػػػػػذف النشػػػػػاطات التجاريػػػػػة عػػػػػرؼ المكيػػػػػوف ألوانػػػػػًا شػػػػػت  مػػػػػف البيػػػػػوع 
التسػػميؼ واإلقػػراض والتػػفميف والربػػا والصػػكوؾ  خػػًع والمعػػامعت الماليػػة والمصػػر ية ك

 . (81)عف أشكاؿ التعامؿ النعدي بالدراهـ الاخية والدنانير الذهبية
وبسببها أيخًا برزت طبعة واسعة مف أصحاب الثرا  العريض  عد ذكر اف عبد 

وكاف ال يشػرب إال بننيػة مػف  (81)اه بف جدعاف كاف أوؿ مف اظهر الر اهية    مكة
وعرؼ عثماف بف  (82)هب حت  خرب ب  المثؿ  عيؿ : ع أقرا مف حاس  الذهب ع ذ

عمرو بف كعب بشارب الذهب نظرًا لىنػاف وكثػرة مالػ  حتػ  ُعػّد مػف بػيف أجػواد قػريش 
وقػػد ذكػػر اف عبػػد المطمػػب كػػاف يممػػؾ مػػا ت  مػػف اإلبػػؿ أي مػػا يعػػادؿ  (83)المشػػهوريف

غنيػػًا وكانػػت لديػػ  أمػػواؿ متارقػػة  ػػ   وكػػاف ابنػػ  العبػػاس (84)عشػػرة الؼ دينػػار ذهبػػ 
( كىػػـ مػػف الػػذهب 2.5و ػػ  يػػوـ بػػدر ا تػػدا ناسػػ  وثعثػػة مػػف بنػػ  هاشػػـ بػػػ) (85)قومػػ 

وقػػد ذكػػر اف  عبػػد الػػرحمف بػػف عػػوؼ تػػرؾ  (86)( درهمػػًا  خػػياً 5911تعػػدر قيمتهػػا بػػػ )
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بعػػد و اتػػ  ألػػؼ بعيػػر وثعثػػة الالؼ شػػاة وما ػػة  ػػرس  خػػًع عػػف الكثيػػر مػػف العطػػف 
 . (87)ية المتنوعةالذهب

وهناؾ العديد مف اإلشػارات المتعمعػة بفصػحاب الثػرا   ػ  مكػة ويكاػ  االحاطػة 
 . (88)بها العودة ال  البحث العيـ الموسوـ ثروات أهؿ مكة لباحثيف معاصريف

و خػػػًع عػػػف الجوانػػػب االقتصػػػادية  ػػػ ف العوا ػػػؿ التجاريػػػة أسػػػهمت  ػػػ  تعميػػػؽ 
وعؿ لعػا اتهـ المتكػررة سػوا ًا  ػ  ااسػواؽ او  الصعت الثعا ية بيف العرب وذلؾ مف

المدف لذلؾ برزت العديػد مػف العواسػـ المشػتركة بيػنهـ ومنهػا المىػة العربيػة و وقػد ذكػر 
اف المىػػة العرشػػية كانػػت المىػػة السػػا دة قبيػػؿ اإلسػػعـ وبهػػا نػػزؿ العػػرآف الكػػريـ وقػػد أمػػر 

رآف الكػريـ اعتمػاد لىػة قػريش الومياة الثالث عثماف بف عااف المجنة المكماػة بجمػف العػ
اذ قػػاؿ : ع اذا اوتماػػتـ انػػتـ وزيػػد بػػف ثابػػت  ػػ  شػػ   مػػف العػػرآف  ػػفكتبوف بمسػػاف قػػريش 

وكػػاف الومياػػة الثػػان  عمػػر بػػف الوطػػاب قػػد كتػػب الػػ   (89)  نػػ  انمػػا نػػزؿ بمسػػانهـ ع 
العارئ ابف مسعود ع إف العرآف نزؿ بمىة قريش  فقرئ الناس بمىة قريش ال بمىة هػذيؿ 

 . (91)ع 
كمػػػا ازدهػػػرت الكتابػػػة  ػػػ  مكػػػة ولعػػػؿ نشػػػاطاتهـ التجاريػػػة أسػػػهمت  ػػػ  تعميػػػؽ 
اهتمػػامهـ بهػػا وقػػد ذكػػر اف المكيػػيف تعممػػوا الكتابػػة  ػػ  الحيػػرة ونعموهػػا الػػ  مكػػة  عػػد 

 .  (91)سفلت قريش ع مف أيف لكـ الكتاب ؟  عالوا مف الحيرة ع 
حسػػاباتهـ التجاريػػة  عػػد  ومػف المؤكػػد اف المكيػػيف اسػػتودموا التػػدويف  ػ  تسػػجيؿ

ذكر ابف النديـ : اف كتابًا بوط عبد المطمب وجد    وزانة المفموف  يػ  ذكػر لحػؽ ع 
عبػػد المطمػػب بػػف هاشػػـ مػػف أهػػؿ مكػػة عمػػ   ػػعف بػػف  ػػعف الحميػػري مػػف أهػػؿ وزؿ 

 . (92)صنعا  عمي  ألؼ درهـ  خة كيًع بالحديدة ومت  دعاف أجاب ع 
 (93)اسواؽ التجارية ميدانًا مهمػًا لهػذا االزدهػاروأزدهر الشعر    مكة وكانت ا

متػػػذوقوف لػػػ  وكػػػاف الشػػػعرا  العػػػرب  (94)وكػػػاف العرشػػػيوف عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف قمػػػة شػػػعرهـ
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. ولشػدة ولعهػـ بالشػعر  (95)يعرخوف قصا دهـ عم  أندية قريش  ما قبموف كػاف معبػوالً 
 . (96)عمعاتسمحوا لمشعرا  تعميؽ قصا دهـ بيف أستار الكعبة والت  سميت بالم

وأزدهػر  ػ  مكػة  ػػف الىنػا  والموسػيع  وقػد ذكػػر اف النخػر بػف الحػارث تعممػػ  
حيث انتشر  يها وكػاف لػبعض الشوصػيات المكيػة قيػاف  (97)   الحيرة ونعم  ال  مكة

 وغيرهـ . (99)وحمزة بف عبد المطمب (98)تىن  لهـ مف أمثاؿ عبد اه بف جدعاف
مػػػف الماػػػردات واالاػػػاظ واا كػػػار العربيػػػة وباخػػػؿ التجػػػارة دومػػػت مكػػػة العديػػػد 

 . (111)وااجنبية وبات بعخها جز ًا مف الثعا ة العربية آنذاؾ
 

نومص مف كؿ الػذي تعػدـ الػ  اف المكيػيف اهتمػوا بالتجػارة اهتمامػًا كبيػرًا ولعػؿ 
الػػذي د عهػػـ الػػ  ذلػػػؾ طبيعػػة أرخػػهـ وقدسػػية مػػػدينتهـ وبسػػبب هػػذا االهتمػػاـ ابرمػػػوا 

تااقيػػات التجاريػػة مػػف العديػػد مػػف العػػوا المحميػػة والدوليػػة خػػمانًا لسػػير العديػػد مػػف اال
ها بشػػػكؿ ممحػػػوظ لنعػػػؿ تجػػػارتهـ التػػػ  انعكسػػػت دقػػػوا مهـ التجاريػػػة التػػػ  اهتمػػػوا باعػػػدا

 آثارها عم  مجمؿ الحياة العامة لمدينة مكة قبؿ اإلسعـ . 
 
 
 

 

 

 

 

 اهلوامش :
 . 37سورة إبراهيـ و آية :  .1

محمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػا ب الكمبػػػػػ  و ااصػػػػػناـ و دار الكتػػػػػب    ابػػػػػو المنػػػػػذر هشػػػػػاـ بػػػػػف .2
 . 6و ص  1924المصرية و العاهرة و 
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إبراهيـ بيخوف و اإليعؼ العرش  و بحث  ػ  التكػويف االقتصػادي المكػ  قبػؿ  .3
 . 32( و ص 43اإلسعـ و مجمة تاريخ العرب والعالـ و العدد )

مصػػػطا  السػػػعا  ابػػو محمػػػد عبػػػد الممػػػؾ بػػػف هشػػاـ و السػػػيرة النبويػػػة و تحعيػػػؽ و .4
 .  131-129و ص  1و ؽ 1955وآوريف و العاهرة و 

 2و ج 1913ابو عم  احمد بف محمد المرزوق  و اازمنة واامكنة و الهنػد و  .5
 . 166-165و ص 

و  1961سػػػعيد اا ىػػػان  و أسػػػواؽ العػػػرب  ػػػ  الجاهميػػػة واإلسػػػعـ و دمشػػػؽ و  .6
 . 561ص 

ؿ الػػػرواف و بػػػع و تحعيػػػؽ: ابػػػو عمػػػر يوسػػػؼ بػػػف عبػػػد البػػػر و االنبػػػاف عمػػػ  قبا ػػػ .7
 . 68هػ و ص 1351مطبعة السعادة و العاهرة و 

مػػػػػػػونتكمري واط و محمػػػػػػػد  ػػػػػػػ  مكػػػػػػػة و تعريػػػػػػػب شػػػػػػػعباف بركػػػػػػػات و بيػػػػػػػروت و     .8
 . 36و ص 1959

 . 36واط و محمد    مكة و  ص  .9

 . 36واط و محمد    مكة و  ص  .11

 . 123و ص  1ابف هشاـ و السيرة النبوية و ؽ .11

ربػػ  االندلسػػ  و الععػػد الاريػػد و تحعيػػؽ : عبػػد المجيػػد احمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد  .12
 . 3و ص  5و ج 2116الترمين  و دار الكتب العممية و بيروت و 

احمػػد إبػػراهيـ الشػػريؼ و قػػريش قبيمػػة العػػرب قبػػؿ اإلسػػعـ و مجمػػة كميػػة الداب  .13
 . 115و ص  1972( و الكويت و 1والتربية العدد )

 . 131-129الشريؼ و قريش قبيمة العرب و ص  .14

احمد إبراهيـ الشريؼ و مكة والمدينة    الجاهمية وعصر الرسوؿ و دار الاكر  .15
 . 151و ص  1965العرب  و مصر و 

 . 224و ص  1ابف هشاـ و السيرة النبوية و ؽ .16
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احمػػػد إبػػػراهيـ الشػػػريؼ و دور الحجػػػاز  ػػػ  الحيػػػاة السياسػػػية  ػػػ  العػػػرنيف ااوؿ  .17
كسػػػػػػػتر و الحيػػػػػػػرة ومكػػػػػػػة  ؛ 11و ص  1968والثػػػػػػػان  الهجػػػػػػػري و العػػػػػػػاهرة و 

و   ص  1976وصمتهما بالعبا ؿ  العربية و ترجمػة يحيػ  الجبػوري و بىػداد و 
58-63 . 

ابػػػػو منصػػػػور إسػػػػماعيؿ الثعػػػػالب  و ثمػػػػار العمػػػػوب  ػػػػ  المخػػػػاؼ والمنسػػػػوب و  .18
و  2113تحعيػػؽ : محمػػد ابػػو الاخػػؿ إبػػراهيـ و المكتبػػة العصػػرية و بيػػروت و 

 . 111ص 

 . 111الثعالب  و ثمار و ص  .19

 . 189-188الشريؼ و مكة والمدينة و ص  .21

محمود سميـ الحوت و    طريؽ الميثولوجيا عند العػرب و مطبعػة دار  الكتػب  .21
 . 162و ص  1955و بيروت و 

 . 136و ص  1ابف هشاـ و السيرة النبوية و ؽ .22

كرستنسػػػف و إيػػػراف  ػػػ  عهػػػد الساسػػػانييف و ترجمػػػة : يحيػػػ  الوشػػػاب و مطبعػػػة  .23
؛ هاشـ  المػعح  359-356و ص  1957ة و العاهرة و لجنة التفليؼ والترجم

و عبد الواحد الرمخان  و ثروات أهؿ مكػة  ػ  عصػر الرسػالة و مجمػة المػؤرخ 
 . 111و ص  1991( و بىداد و 43العرب  العدد )

و  1983روت و ػمحمد عبد الح  شعباف و صدر اإلسعـ والدولة ااموية و بي .24
 . 16ص 

و ذيػػؿ االمػػال  والنػػوادر و دار الكتػػب العمميػػة و  ابػػو عمػػ  إسػػماعيؿ بػػف العاسػػـ .25
 . 199و ص  3بيروت و   د. ت و ج

 . 199و ص  3العال  و ذيؿ االمال  و ج .26

 . 12الشريؼ و دور الحجاز و ص  .27

 . 199و ص  3العال  و ذيؿ االمال  و ج .28



 

 هجلة كلية العلوم اإلسالهية

 م2132 -هـ 3311العدد الحادي عشر        الوجلد السادس       

 15 

 . 49؛ كستر و الحيرة ومكة و ص  116الثعالب  و ثمار العموب و ص  .29

 1818و تاج العروس مف جواهر العاموس و العاهرة و    محب الديف الزبيدي  .31
 . 45-43و ص  6و ج

 . 11الشريؼ و دور الحجاز و ص  .31

 . 11الشريؼ و دور الحجاز و ص  .32

جػػواد عمػػ  و الماصػػؿ  ػػ  تػػاريخ العػػرب قبػػؿ اإلسػػعـ و دار العمػػـ لممعيػػيف و  .33
 . 518-517و ص  4و ج 1971بيروت و 

 . 492و ص  4جواد عم  و الماصؿ و ج .34

 . 462و ص 4جواد عم  و الماصؿ و ج .35

 . 58كستر و الحيرة ومكة و ص  .36

 . 59كستر و الحيرة ومكة و ص  .37

ر و تصػػحيو و أيمػػزة ليوػػتف شػػتيتر و بيػػروت و حبػػمحمػػد بػػف حبيػػب و كتػػاب الم .38
؛ نجمػػاف ياسػػيف و تطػػور ااوخػػاع االقتصػػادية  ػػ  عصػػر  182د.ت و ص 

 . 72و ص  1992الرسالة والراشديف و مطبعة جامعة الموصؿ و 

ابو محمد عم  بف سعيد بف حـز و جمهرة انساب العرب و تحعيػؽ :      عبػد  .39
 . 211و  72و ص  1962السعـ هاروف و دار المعارؼ و 

يؽ ػابو الاخؿ احمد بف حجر العسععن  و اإلصػابة  ػ  تميػز الصػحابة و تحعػ .41
 . 2218وص  4و ج 2114: وميؿ مفموف شيحا و دار المعر ة و بيروت و 

؛ واط و محمػػػػػػد  ػػػػػػ  مكػػػػػػة و      133و ص 1ابػػػػػػف هشػػػػػػاـ و السػػػػػػيرة النبويػػػػػػة و ؽ .41
 . 39ص 

عبػػد الجبػػار منسػػ  العبيػػدي و الطػػا ؼ ودور قبيمػػة ثعيػػؼ مػػف العصػػر الجػػاهم   .42
 . 87و ص  1982ااوير حت  قياـ الدولة ااموية و الرياض و 
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مصػطا  و نور الديف عم  بف عبػد اه السػمهودي و و ػا  الو ػا بفوبػار جػار ال .43
تحعيػػػػػؽ و محمػػػػػد محػػػػػ  الػػػػػديف عبػػػػػد الحميػػػػػد و دار إحيػػػػػا  التػػػػػراث العربػػػػػ  و    

 . 234و ص  1و ج 1971بيروت و 

ابػػػو الحسػػػف عمػػػ  بػػػف الحسػػػف المسػػػعودي و مػػػروج الػػػذهب ومعػػػادف الجػػػوهر و  .44
 . 118و ص  2و ج 1973تحعيؽ : اسعد داغر و بيروت و 

 . 231و ص  7جواد عم  و الماصؿ و ج .45

 . 16و ص  1933جر اإلسعـ و مطبعة االعتماد و العاهرة و احمد أميف و   .46

ابػػو الحسػػف احمػػد بػػف  ػػارس و معجػػـ معػػاييس المىػػة و مطبعػػة البػػاب  الحمبػػ  و  .47
 . 446و ص  5و ج 1972العاهرة و 

 يميب مت  وآوروف و تاريخ العرب )مطػوؿ( و دار الكشػاؼ لمنشػر و   بيػروت  .48
 .  26و ص  1و ج 1965و 

د بػػف عمػػر الواقػػدي و المىػػازي و تحعيػػؽ : محمػػد عبػػد العػػادر ابػػو عبػػد اه محمػػ .49
 . 46-42و ص  2و ج 2114احمد و دار الكتب العممية و بيروت و 

عمػػاد الػػديف ابػػػو الاػػدا  إسػػماعيؿ بػػػف كثيػػر و البدايػػة ولنهايػػػة و توثيػػؽ : عمػػػ   .51
و     2و ج 2119محمػػػػػد معػػػػػػوض وآوػػػػػريف و دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػة و بيػػػػػػروت و 

 .  238ص 

 . 42و ص  1دي و مىازي و جالواق .51

 . 328و ص  7جواد عم  و الماصؿ و ج .52

 . 322و ص  7جواد عم  و الماصؿ و ج .53

 . 44-43و ص  1الواقدي و المىازي و ج .54

؛ ابػف حػـز و جمهػرة و      ص  616و ص  1ابف هشاـ و السيرة النبوية و ؽ .55
11 . 

 . 11ابف حـز و جمهرة و ص  .56
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 . 492وص  2طبري و تاريخ و ج؛ ال 56و ص  1الواقدي و المىازي و ج .57

 . 191ر و ص حبابف حبيب و الم .58

 . 44و ص  1الواقدي و المىازي و ج .59

 . 52اا ىان  و أسواؽ العرب و ص  .61

 . 65و ص  1ابف هشاـ و السيرة النبوية و ؽ .61

 . 71و  71و  65و ص  2ابف هشاـ و السيرة النبوية و ؽ .62

يػػاف و بيػػروت و د.ت و عبػػد الػػرحمف بػػف ومػػدوف و معدمػػة ابػػف ومػػدوف و دار الب .63
 . 427ص 

ؼ و ػابو الاخؿ جماؿ الديف ابف منظور و لساف العرب و الدار المصرية لمتفليػ .64
 . 377و ص  19العاهرة و د.ت و ج

 . 75و ص  1ابف حجر العسععن  و اإلصابة    تميز الصحابة و ج .65

 . 31و ص  1محمد بف سعد و الطبعات الكبرا و ج .66

 . 311ص و  7جواد عم  و الماصؿ و ج  .67

 . 322و ص  7جواد عم  و الماصؿ و ج .68

 . 4-1سورة قريش و و الية :  .69

 . 42و ص  1الواقدي و المىازي و ج .71

 . 42و ص  1الواقدي و المىازي و ج .71

 . 125؛الشريؼوقريش قبيمة العربو ص  42و ص 1الواقديو المىازيوج .72

ص ؛ الشػريؼ و قػريش قبيمػة العػرب و     42و ص  1الواقدي و المىازي و ج .73
125 . 

اب و ػابو عمر يوسؼ بف عبد اه بف عبد البر و االستيعاب    معر ة ااصح .74
 2112تحعيؽ : عم  محمد معوض وآوريف و دار الكتب العممية و بيروت و  

 . 241و ص  4و ج
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 . 238و ص  2ابف كثير و البداية والنهاية و ج .75

و تحعيػػػؽ : ابػػو عبػػد اه المصػػعب بػػف عبػػد اه الزبيػػدي و كتػػاب نسػػب قػػريش  .76
و        جواد  136و ص  1953إليا  برو نساؿ و دار المعارؼ و العاهرة و 

 . 295و ص  7عم  و الماصؿ و ج

و  7ؿ و جػ؛ جواد عمػ  و الماصػ 418المصعب الزبيدي و نسب قريش و ص  .77
 . 295ص 

 . 33و ص  1بيخوف و اإليعؼ العريش  و ج .78

سػػعـ و دار الكتػػب لمطباعػػة هاشػػـ المػػعح و الوسػػيط  ػػ  تػػاريخ العػػرب قبػػؿ اإل .79
 . 292-291و ص  1994والنشر و الموصؿ و 

ة و ػعبد العزيز سػالـ و تػاريخ العػرب  ػ  عصػر الجاهميػة و دار النهخػة العربيػ .81
 . 215؛ الشريؼ و مكة والمدينة و ص  365و ص  1971بيروت و 

عم  بف موس  بػف سػعيد المىربػ  و نشػوة الطػرب  ػ  أوبػار جاهميػة العػرب و  .81
و  1و ج 1982يػػػؽ : نصػػػرت عبػػػد الػػػرحمف و مكتبػػػة ااقصػػػ  و عمػػػاف و تحع
 . 354ص 

 . 354و ص  1ابف سعيد المىرب  و نشوة الطرب و ج .82

 . 137ر و ص حبابف حبيب و الم .83

؛ المػػػعح و ثػػػروات أهػػػؿ مكػػػة و  49و ص  1ابػػػف هشػػػاـ و السػػػيرة النبويػػػة و ؽ .84
 . 113ص 

 . 646و ص  1ابف هشاـ و السيرة النبوية و ؽ .85

 . 113ح و ثروات أهؿ مكة و ص المع .86

 . 72و ص  3ابف سعد و الطبعات و ج .87

هاشـ المعح و عبد الواحد الرمخان  و ثروات أهػؿ مكػة  ػ  عصػر   الرسػالة  .88
. 
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ابو بكر جعؿ الديف السيوط  و اإلتعاف    عمـو العرآف و تحعيؽ : محمد ابػو  .89
 . 218و ص  1و ج 1974الاخؿ إبراهيـ و العاهرة و 

بف حجر العسععن  و  تو البػاري بشػرح صػحيو البوػاري و العػاهرة  ابو الاخؿ .91
 . 383و ص  1و ج 1959و 

ابػػو بكػػر جػػعؿ الػػديف السػػيوط  و المزهػػر  ػػ  عمػػـو المىػػة وأنواعهػػا و تحعيػػؽ :  .91
و    2محمػػػػد احمػػػػد جػػػػاد المػػػػول  و عمػػػػ  محمػػػػد البجػػػػاوي و العػػػػاهرة و د.ت و ج

 . 342ص 

 .  8و ص  1971ف و الاهرست و تحعيؽ : رخا تجدد و طهرا .92

 . 92-91اا ىان  و أسواؽ و ص  .93

محمػػد بػػف سػػعـ الجمحػػ  و طبعػػات  حػػوؿ الشػػعرا  و تحعيػػؽ : محمػػود محمػػد  .94
 . 259و ص 1شاكر و مطبعة المدن  و العاهرة و د.ت و ج

 . 7و ص  1935ديواف عمعمة الاحؿ و شرح السيد احمد صعر و العاهرة و  .95

العمدة    محاسف الشعر وآدابػ   ونعػدف  ابو عم  الحسف بف رشيؽ العيروان  و .96
و  1972و تحعيػػؽ : محمػػد محػػ  الػػديف عبػػد الحميػػد و دار الجيػػؿ و بيػػروت و 

 . 96و ص  1ج

؛ هنػػػػػػػري جػػػػػػػورج  ػػػػػػػارمر و تػػػػػػػاريخ  134المسػػػػػػػعودي و مػػػػػػػروج الػػػػػػػذهب و ص  .97
رة و ػالموسيع  العربية و ترجمة : حسػيف نصػار و دار الطباعػة الحديثػة و العاهػ

 . 24و ص  1956

ابػػػػو بكػػػػر محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف دريػػػػد و االشػػػػتعاؽ و تحعيػػػػؽ : عبػػػػد السػػػػعـ    .98
 . 143و ص  1979هاروف و بىداد و 

يؽ و ػوشري و الاا ؽ    غريػب الحػديث و تحعػمابو العاسـ محمود بف عمر الز  .99
و         ص  2عم  محمد البجاوي و محمد ابو الاخؿ و العاهرة و د.ت و ج

235 . 
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ة ػثعالب  و  ع  المىػة وسػر العربيػة و دار الكتػب  العمميػابو منصور إسماعيؿ ال .111
؛ رو ا يػػؿ نومػػة و غرا ػب المىػػة العربيػػة و  319-316و بيػروت و د.ت و ص 

 .  271-251و ص  1961بيروت و 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


