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  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىلمية ا و غيرها، وعدم الدفع به ا لا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرن لويمک

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىيم العلمي علللتحکتخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 يق، وسلامة الهوامش، ودقة کفاءة المراجع وصحة التوث
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

دارة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقة بالتعاون يسعد جمؾس إ

لؽل  اؼدميخ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقة أن مع أرسة سؿـار التاري

( لعام 7ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط احلولقة رقم )

 م.9102هـ/0441

وهذا ادجؾد من احلولقة يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من البحوث 

ول عدًدا من موضوعات التاريخ آجتامعي اإلسَلمي اُدَحّؽؿة، تتـا

والوسقط، أوهلا تـاول سؽان وأسواق َدَباعاصؿة ُعامن يف عرصي 

اجلاهؾقة وصدر اإلسَلم، وعرض الثاين ألمهقة كتب ادـاقب يف دراسة 

التاريخ لؾؿغرب األقىص، أما البحث الثالث فلكد تلثر احلرب عذ 

لسودان الغريب. والبحث الرابع تـاول صائػة البـقة آجتامعقة يف بَلد ا

ادمذكني يف مرص يف العرص ادؿؾوكي. وجاء البحث األخر عن الدير 

 الَلتقـي )البـدكقتي( يف بَلد الشام عرص احلروب الصؾقبقة.

ػقد مجقًعا من ستوبعد... كشؽر إسفامات الباحثني راجني أن ك

ادؽتبة التارخيقة جفدهم وفؽرهم، وأن يؽون اجلفد قد أضاف إىل 

 جديًدا وأن حتوز هذه األبحاث رضاء الباحثني والؼراء.

وكلمل أن يساهم الباحثون ادتخصصون ببحوثفم يف أعداد احلولقة 

الؼادمة، وأن كتؾؼى آقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

 ،،،وراء الؼصد ثم الوصن العزيز من واُلُل

 أرسة التحرير
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 01 - 00 ،(9102) 7ِشٔط فتَّاريِخ اإِلْشََلِملَّ َواْفقَ َحْقفِ

         

 ُشُان وأشقاق َدَبا

 ؾرضة ُظََمن وافًرب ادنٓقرة

 وصدر اإلشَلم اجلاهِٔةي ذم ظك

 

 (0) ادًْؿ شَلمة أبق افًَلإبراهٔؿ ظبد 

 :ادِخص

بٌِت مديْة َدَبا مُإة تارخئة واؿتهادية ـبرة ذم ظكي اجلاهِٔة  

ُؾرضتل افًرب ي إحدو ،ُظََمن)ظاصّة( ؿهبة ؾُإت  ؛وصدر اإلشَلم

أشقاق افًرب افًؼة ذم اجلاهِٔة، وأـز وـإت شقؿٓا مـ أهؿ . ادنٓقرة هبا

إزد، وؽرهؿ، واصتٓروا افبائدة واشتقضـ َدَبا خِؼ ـثر مـ افًرب وؿد 

ُشُان  بافزراظة، وافهٔد، وافتجارة وادَلحة. وشتَِل افدراشة إضقاء ظع

إٔنىتٓؿ آؿتهادية، وإبراز أمهٔة  ظروبتٓؿ وُظََمٕٔتٓؿ، وظع َدَبا، فِتٖـٔد ظع

ي بغ صًقب افًامل، َدَبا ـحَِة مّٓة مـ حَِات افتبادل افتجار شقق

وضًٔة شقؿٓا، وظـ  وشتُنػ افدراشة ظـ أثر إشَلم أهؾ َدَبا وردهتؿ ظع

افبكة، واشتَرارهؿ ذم افبِدان ادٍتقحة، ـدور أهؾ َدَبا ادٓؿ ذم حرـة اجلٓاد 

 ومتُِٓؿ افؤاع افُثرة هبا. 

                                                 

 اإلشُْدرية جامًة –ـِٔة أداب  ،اإلشَلمٔةأشتاذ افتاريخ اإلشَلمل واحلوارة ( 0)
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Abstract: 

 The city of Daba reached a great historical and economic 

position in the pre-Islamic and early Islamic eras. It was the Qasbah 

(capital) of Oman, and one of the two fosses of the Arabs famous 

for it. Its market was one of the most important and largest of the 

ten Arab markets in the pre-Islamic era, and many of the defunct 

Arabs, Azad, and others settled, and were famous for agriculture, 

hunting, trade and navigation  . The study will shed light on the 

residents of Daba, to emphasize their Arabness and Omanisation, 

their economic activities, and highlight the importance of the Daba 

market as an important link of trade exchange between the peoples 

of the world, and the study will reveal the impact of the Islam of the 

people of Daba and their response on the situation of its market, and 

the important role of the people of Daba in the jihad movement And 

their stability in open countries, such as Basra, and their many 

propertes in it. 
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 وصدر اإلشَلم ذم ظكي اجلاهِٔة ؾرضة ُظََمن وافًرب ادنٓقرة ُشُان وأشقاق َدَبا

 :ٔدـــمتٓ

بٌِت مديْة َدَبا مُإة تارخئة واؿتهادية ـبرة ذم ظكي اجلاهِٔة 

. ادنٓقرة هباُؾرضتل افًرب ي إحدو ،ؿهبة ُظََمنؾُإت  ؛وصدر اإلشَلم

أشقاق افًرب افًؼة ذم اجلاهِٔة، ؾُان وأـز وـإت شقؿٓا مـ أهؿ 

ْْدافتجار  َِ بـ ي يٖتقهنا مـ داخؾ اجلزيرة افًربٔة وخارجٓا، ؾُان اجُل

ِز حاـؿ ُظََمن يًؼهؿ. ؽر أن مُإة  ُْ آؿتهادية ضًٍت بًد َدَبا اُدْسَت

اشتقضـ َدَبا خِؼ وؿد . اإلشَلم وضٌت ظِٔٓا صحار ذم افًك افًباد

افَبائؾ افّْٔٔة ـإزد، وؽرهؿ، واصتٓروا افبائدة وـثر مـ افًرب 

 ٕزظقا إيلبافزراظة، وافهٔد، وافتجارة وادَلحة. وؿد أشِؿ أهِٓا ضقًظا، و

وؿد اصسـقا ، خاصة بْق ظّران بـ افًتٔؽ رهط  احلؼ بًد ارتدادهؿ ظْف،

أيب شًٔد ادِٓب بـ أيب صٍرة ذم افٍتقحات اإلشَلمٔة ذم بَلد ؾارس، 

واهلْد، دٓارهتؿ ذم رـقب افبحر، وداؾًقا ظـ مدن بَلد ؾارس، وافًراق، 

أمام خىر اخلقارج، وؿد اشتَروا هبا مْذ ظٓد اخلٍِٔة ظثَمن بـ ظٍان واؿتْقا 

 ع افُثرة. هبا افؤا

ظروبتٓؿ  ُشُان َدَبا، فِتٖـٔد ظع وشتَِل افدراشة إضقاء ظع 

إٔنىتٓؿ آؿتهادية، وإبراز أمهٔة  وُظََمٕٔتٓؿ، وشتَِل افوقء أيًوا ظع

َدَبا ـحَِة مّٓة مـ حَِات افتبادل افتجاري بغ صًقب افًامل،  شقق

ًٔة شقؿٓا، وض وشتُنػ افدراشة ظـ أثر إشَلم أهؾ َدَبا وردهتؿ ظع

واشتَرارهؿ ذم وشتُنػ أيًوا ظـ دور أهؾ َدَبا ادٓؿ ذم حرـة اجلٓاد 

 ذم صدر اإلشَلم. افبِدان ادٍتقحة

افقصػ،  ادْٓج افتارخيل افَائؿ ظع وارتُزت افدراشة ظع 

ُثر مـ ادهادر إوفٔة ادتْقظة. ؾَد زودتْل ـتب ف وآشتَراء افتحِٔؾو

أحسـ افتَاشٔؿ ذم وخرداذبة، ٓبـ  ادسافؽ وادَمفؽ اجلٌراؾٔة ومْٓا:
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صقرة إرض ٓبـ حقؿؾ، ومًجؿ افبِدان و فَِّدد، مًرؾة إؿافٔؿ

فٔاؿقت احلّقي بًِّقمات مّٓة ظـ اشؿ َدَبا، ومقؿًٓا اجلٌراذم، 

، اافىرق افزية وافبحرية ادٗدية إفٔٓومقظد إًَادها، و وشقؿٓاوحهإتٓا، 

ؾتقح افبِدان فِبَلذري، وتاريخ  وـانوإٕنىة آؿتهادية فسُاهنا. 

وصايا ادِقك وأبْاء ادِقك وتاريخ افىزي فِىزي، فًَِٔقيب، و افًَٔقيب

مـ  وإزمْة وإمُْة فِّرزوؿل، ،واُدَحّز ٓبـ حبٔباخلزاظل،  فدظبؾ

َدَبا ؾَد أمدتْل بْهقص مّٓة ظـ شقق إظّدة إشاشٔة فِدراشة؛ 

وجبايتٓا، هبا، افبٔع وضريَة ، إًَادهاومدة ومقظد  ومُإتٓا آؿتهادية

إفٔٓا، وؽرها مـ ـ اؽتهاب افسٍـ ادتجٓة ممِؽ ظَمن ي وبراءة اجلِْد

، ؾَّت بتهْٔػ هذه افْهقص وتقطٍٔٓا، واشتْىاق بًوٓا أشقاق ظَمن

مادة ظِّٔة ثرية ختدم مقضقع  ووؿٍت أيًوا ظع .ؾَٔم خيدم مباحث افدراشة

 ـتب افساجؿافًرب ٓبـ مْيقر، وفسان  ومْٓا:مًاجؿ افٌِة، ذم افدراشة 

تتًِؼ  ،، وؽرهاوإٕساب فًِقتبل، ومْٓا: ادًارف ٓبـ ؿتٔبة، وإٕساب

 ظعاحلؼ  ثؿ رجقظٓؿ إيلأثر إشَلمٓؿ وردهتؿ وبسُان دبا، وإٔنىتٓؿ، 

واشتَراهؿ ذم  ذم افٍتقحات اإلشَلمٔةأهؾ َدَبا  ودور ،وضًٔة شقؿٓؿ

 .ؾتحٓابًض افبِدان افتل صارـقا ذم 

افتّٓٔد  وتوّـومخسة مباحث،  ،متٓٔد وؿسّت افدراشة إيل 

ادبحث  وخهصمقضقع افدراشة، وأمهٔتٓا، ومْٓجٓا، وأهؿ مهادرها. 

بَدَبا، ؾَّت بوبط آشؿ، وافتّٔٔز بْٔف وبغ إماــ  فِتًريػمْٓا إول 

بتحديد مقؿع َدَبا أيًوا أخرى، وؿّت  بِدانافتل حتّؾ ٍٕس آشؿ ذم 

 ُشُاهنا وأصقهلؿ افًرؿٔةظـ فِحديث  ادبحث افثاين، ثؿ أؾردت اجلٌراذم

، افًرب افبائدة وإزد افّْٔٔةومْٓؿ:  ،ؾَٔم يًرف بافْسؼ افديّقؽراذم

افذيـ وؾدوا ظِٔٓا  افٍرس، واهلْقد، وافهْٔغوبًض  وؽرهؿ،

افْسؼ آؿتهادي وأهؿ افثافث بحث اداشتَهٔت ذم و. واشتقضْقها
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احلديث  ، ؾتىرؿُت إيلابَ بدَ باظتباره افدظامة إشاشٔة فبْاء ادجتّع  مُقٕاتف

ظـ مقارد افرزق، ـافزراظة وافثروة احلٔقإٔة، وافهْاظة، وادَلحة 

افىرق ادٗدية إفٔٓا، ومقظد ؾٖشٓبت ذم احلديث ظـ شقق َدَبا، ووافتجارة، 

 ادبحث افرابعوخههت  .وجبايتٓا ،وضرق افبٔع ؾٔٓا ،إًَادها، ومدهتا

 ؾٖذت إيل، وضًٔة شقؿٓا أثر إشَلم أهؾ َدَبا وردهتؿ ظعفِحديث ظـ 

أشقاق َدَبا ـَم ـان  مُِل ُظََمن ظعي اشتّرار ٍٕقذ ظبد وجٍٔر أبْاء اجلِْد

تِؽ  ظع تفشٔىروفَٔط بـ مافؽ إزدي ظـ ردة  وحتدثت ؿبؾ إشَلمَٓم،

إتهار افَقات اإلشَلمٔة ظـ  وـنٍت. ظنقر افتجارة هبَمل إشقاق وجب

 َدَبا واشتًادة افسٔىرة ظع واشسدادهؿ ،فَٔط بـ مافؽ وؿًّٓؿ حلرـتف ظع

اخلامس وأفَٔت افوقء ذم ادبحث  ضبًٔتٓا. يلاحلٔاة إشقؿٓا، وظقدة 

أهؾ َدَبا ذم افٍتقحات اإلشَلمٔة واشتَرارهؿ ذم  منارـة ظعإخر و

وختّت افدراشة بخامتة  .افسْدوبَلد ؾارس، ومْٓا: ، افبِدان ادٍتقحة

ؾ أؽراضٓا واشتْتاجاهتا ِّ
ا بذيِتٓا و ،دُمْ ًَ خرائط تقضٔحٔة ترتبط ارتباًضا وثٔ

  .بّقضقظاهتا

 :)آشؿ وادقؿع( ( افتًريػ بَدَبا0)

َدَبا )بٍتح أوفف وختٍٔػ افباء اُدْقّحدة(، مديْة شاحِٔة ؿديّة بنَمل  

افٌرب، وـان هلا ذـر منٓقر ذم  جٓةٕحق مرحِة مـ خِٔجٓا  ُظََمن ظع

، (1)افَبْكة مـ ٕقاحل ؽر َدَبا هل . و(9)أيام افًرب وأخبارها وأصًارها 

                                                 

، ياؿقت 21، 70، 01ادَدد، أحسـ افتَاشٔؿ ذم مًرؾة إؿافٔؿ، مُتبة ادثْك، بٌداد، د.ت، ص (9)

 .110ص 9، مم0272احلّقي، مًجؿ افبِدان، دار صادر، بروت،  

، احلّري، افروض ادًىار ذم خز إؿىار، حتَٔؼ 114ص 9ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، م (1)

. وذـر افًَٔقيب أن اشّٓا رّيا )بافراء، 919م، ص0291إحسان ظباس، دار افرساج، بروت، 

 0م، ج0291افًَٔقيب، تاريخ افًَٔقيب، دار بروت فِىباظة وافْؼ، بروت، )وتنديد افٔاء( 

فًؾ ذفؽ حتريػ مـ افْاشخ؛ ؾّـ ؽر ادًَقل أن خيىٖ افًَٔقيب ظذ مُإتف ذم (. و971ص

 مًرؾة اشؿ َدَبا، وـان منٓقًرا ظْد افُتاب افًرب وادسِّغ. 
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، وَدَبا أيًوا ؽر  (1)ؾَد جرت افًادة أن تتٍؼ إفٍاظ وتٍسق أشَمء إمُْة

ا  ًً اجلٌراؾٔقن  وـان .(0)َدما مـ ٕقاحل ُظََمن، ومها أي َدَبا وَدما ُيذـران م

هل ُظََمن  َدَبا وصحار ـْاية ظـ ُظََمن؛ ؾابـ خرداذبة ؿال: " ينرون إيل

. وٕستدل مـ ٕص (7). وتَع َدَبا ؾَٔم بغ ُظََمن وافبحريـ(4)"  صحار، وَدَبا

فَِّدد أن َدَبا ـإت مديْة ـبرة، ؾَد ذـر أهنا ـإت ٕحق إحساء ؿهبة 

  ، وؿد أـد افىزي ظع(9)هجر )افبحريـ(، وـإت إحساء مديْة ـبرة 

حهإة   . وٕستدل مـ افروايات ظع(2)"  ادِْك هل مُإة َدَبا ؾَال: " وَدَبا 

مديْة َدَبا ذم ظكي اجلاهِٔة وصدر اإلشَلم؛ ؾُإت ؿهبة ُظََمن ؿديًَم ؿبؾ 

. وٕستدل مـ (01)ُصحار، وـان يقجد هبا حهـ مْٔع وأشقار حهْٔة 

ْْدافروايات أيًوا أهنا ـإت تتبع شِىان  َِ َقيل، ي اجُل ًْ ِز ادَ ُْ وـان  بـ ادُْسَت

وـان ادُِؽ ؿد  ،(00)ُمُِف وأوٓده مـ بًده حيقي ما بغ ُظََمن وشراف 

قفة بـ صّس إزدي مـ بًد مافؽ بـ ؾٓؿ ووفده  إتَؾ إيل ًْ  .(09)بْل َم

                                                 

تاب إػ افتٖفٔػ ذم هذه ادجال، ؾهْػ احلازمل، " إماــ أو ما اتٍؼ فٍيف  (1) ُُ فًؾ هذا ما دظا اف

ؼ محد بـ حمّد اجلارس، دار افَٔممة فِبحث وافسمجة وافْؼ، واؾسق مسَمه مـ إمُْة "، حتَٔ

 هـ.0100افرياض، 

  .111، 191، احلازمل، إماــ، ص140، 110ص 9ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، م (0)

 .41م، ص0922ابـ خرداذبة، ادسافؽ وادَمفؽ، حتَٔؼ دي ؽقيف، مىبًة بريؾ، فٔدن،  (4)

احلّري، افروض ادًىار،  ،122م، ص0290ضبًة ثروت ظُاصة، افَاهرة، ابـ ؿتٔبة، ادًارف،  (7)

 .919ص

 .21ادَدد، أحسـ افتَاشٔؿ، ص (9)

 1م، ج9112افىزي، تاريخ افىزي، حتَٔؼ حمّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ، دار ادًارف، افَاهرة،  (2)

 .100ص

 .114-110ص 9ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، م (01)

صة افسر اجلامًة فًجائب أخبار مِقك افتتابًة، حتَٔؼ ظع بـ إشَمظٔؾ ادٗيد احلّري، خَل (00)

 .12م، ص0279وزمِٔف، دار افًقدة، بروت، 

إٕساب، حتَٔؼ د. حمّد إحسان افْص، افىبًة افرابًة، وزارة افساث افَقمل وافثَاؾة، افًقتبل،  (09)

 .914-910ص 9، جم9114شِىْة ُظََمن، 
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 :َدَبا( ُشُان 9)

ـإت ادْاضؼ افساحِٔة ومْاضؼ افًبقر افزية وافبحرية مـ أـثر مْاضؼ  

وافثَاؾات، بحُؿ مقؿًٓا بغ أجْاس خمتٍِة، وثَاؾات افًامل تْقًظا ذم إظراق 

وحوارات متْقظة. وـإت َدَبا ـثرة اخلِؼ؛ ؾاشّٓا منتؼ مـ افَدَبا وهق 

. وٕستدل مـ ٕص فَِّدد أن َدَبا ـإت (01)اجلراد افزاحػ ؿبؾ أن يىر

وجقد مستًّرات  . وؿد أـدت افدراشات إثرية ظع(01)ظامرة آهِة بافسُان

 إودية وبًض ادْاضؼ اجلبِٔة بّْىَة َدَبا، ومدحا، وؽرمها، مـ بؼية ذم

 . (00)م مْذ إفػ افرابًة ق.مْاضؼ صَمل ُظََمن 

وؿد اشتقضـ ُظََمن خِؼ ـثر مـ افًرب افبائدة مـ أبْاء إرم أـز  

، وشُْت ُظََمن (07)وِظِّٔؼ  َجديس، وَضْسؿ،مْٓؿ: ، (04)ٕقح أبْاء شام بـ 

. وؿد ًخص وفد إرم بافِسان افًريب ظْد تبِبؾ (09)جاشؿ ل أيًوا أمة تسّ

وافًَمفٔؼ وُأمٔؿ وجاشؿ افذي جبِقا ظِٔف فسان  َضْسؿإفسـ؛ ؾُان فسان 

بسبب افرمؾ . وؿد إَرض وفد إرم مـ مجٔع أرض افًرب (02)ظريب 

                                                 

 .110ص 9احلّقي، مًجؿ افبِدان، م ياؿقت  (01)

 .21ادَدد، أحسـ افتَاشٔؿ، ص (01)

(15) Orchard, J, The Origins of Agricultur Settlement in Hagar Rigion, pp145-

146,  

ؿسؿ ٕقح إرض بغ أوٓده شام وحام وياؾث، ؾجًؾ فسام وشط إرض، واحلرم وما حقفف،  (04)

وافبحريـ، وظافج وَيْزيـ، ووبار، وافدّو وافدهْاء، وجًؾ حلام وافّٔـ وحرضمقت إػ ُظََمن 

 0افًَٔقيب، تاريخ افًَٔقيب، جأرض ادٌرب وافسقاحؾ، وٕزل ياؾث ما بغ ادؼق وادٌرب )

 (.00ص

م، 0241افديْقري، إخبار افىقال، حتَٔؼ ظبد ادًْؿ ظامر، دار إحٔاء افُتاب افًريب، افَاهرة،  (07)

 .911ص 0تاريخ افىزي، ج، افىزي، 00ص

 .911ص 0افىزي، تاريخ افىزي، ج (09)

 .911ص 0افىزي، تاريخ افىزي، ج (02)
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ََمن وافبحريـ وَجديس، ؾَد  َضْسؿ، إٓ بَايا مـ (91)وافزاـغ ًُ ؽزوا ب

. وـإت بًض ؿبائؾ إزد افّْٔٔة ممـ شُـ ُظََمن ؿبؾ اإلشَلم، (90)وافَٔممة

وـإت تِؽ افَبائؾ تسُـ مٖرب، ثؿ ٕزح  .(99)ـإقا إؽِبغ ظِٔٓا و

، ثؿ هاجر مًيّٓا دا  (91)بًوٓا دا أحست تَارب إتَاص شٔؾ افًرم 

ٕحق شبع وظؼيـ  إُرس شد مٖرب وهتدم مـ جراء افسٔؾ، واؾسؿت ظع

وتقزظت ذم إٔحاء اجلزيرة افًربٔة، وذم افًراق وافنام، وؿد أضٍٔت ؿبِٔة، 

اشتقضْتٓا؛ فتتّٔز ظـ ؽرها، ؾَٔؾ: أزد َدَبا، ل ادْىَة افت ـؾ ضائٍة مْٓا إيل

. وـان مافؽ بـ ؾٓؿ أول مـ ٕزل ُظََمن مـ (91)وأزد صْقءة، وأزد ُظََمن

ا يرها مـ إزد ؾّٔـ تبًف مـ وفده وؿقمف، وؿام بتحر ًُ افٍرس وأصبح مِ

ُظََمن؛ دا ظِّت  مـ إزد تتقاؾد ظعي . وأخذت ؿبائؾ أخر(90)ظِٔٓا

د واحلّدان ومافؽ واحلارث وظبٔد بىٔبٓا وخهبٓا، مْٓؿ: اف َّ ، (94)َْٔح

ظّران بـ ظّرو مزئَاء، وؿد خرج مًف ابْاه احلجر وإزد ومْٓؿ أيًوا: 

                                                 

 .001ص 0ٕٕساب، جاافًقتبل،  (91)

 .01، 1افديْقري، إخبار افىقال، ص (90)

م، 0297بروت، حتَٔؼ ظبد اهلل إٔٔس افىباع وظّر إٔٔس افىباع، افبَلذري، ؾتقح افبِدان،  (99)

 .91ص

بروت، د.ت،  مْنقرات دار مُتبة احلٔاة،إصٍٓإك، تاريخ شْك مِقك إرض وإٕبٔاء، محزة  (91)

 . 92ص

ضبَات إمؿ، حتَٔؼ وتًِٔؼ دـتقر حسغ مٕٗس، دار ادًارف، افَاهرة، صاظد إٕدفز،  (91)

حتَٔؼ د. إحسان ظباس، بروت، ، ابـ خُِان، وؾٔات إظٔان، 49-40، صم0229

 .109ص 0مم، 0277

حتٍة إظٔان بسرة أهؾ ُظََمن، ، ، ٕقر افديـ افسادل790-701ص 9ج افًقتبل، إٕساب،  (90)

 .91-02ص 0،ج0م، م0227مُتبة آشتَامة، مسَط، 

دظبؾ اخلزاظل، وصايا ادِقك وأبْاء ادِقك مـ وفد ؿحىان بـ هقد، حتَٔؼ ٕزار أباطة، دمنؼ:   (94)

 .799-797ص 9، جإٕسابير أيًوا: افًقتبل، وإ .21م، ص0227دار افبنائر، 



02   

 

 وصدر اإلشَلم ذم ظكي اجلاهِٔة ؾرضة ُظََمن وافًرب ادنٓقرة ُشُان وأشقاق َدَبا

ََمن  ًُ ، وـإقا ؿد اشتَروا  (97))إشد(، وتٍرظت مَْٓم ؿبائؾ ـثرة ب

ؾٌِبقا ، (99)مْاضؼ أخرى مْٓا، ثؿ إتَؾ بًض ظَبٓؿ إيلل بافناضئ افؼؿ

وـان ، (11)ؾابـ ؿتٔبة يذـر أن افًتٔؽ هؿ أزد َدَبا ، (92)أهؾ ُظََمن ظِٔٓا 

ؿد ٕزل بتقام ذم جقار إزد، ؾإتجًف وجقه إزد  افَرري شامة بـ فٗ

بتقام وُظََمن ومـ ظبد افَٔس، يسِّقن ظِٔف وؽزهؿ مـ ٕزار، ممـ ـإقا 

ورد ظِٔف ظّران بـ ظّرو ذم ل وخيىبقن إفٔف ابْتف هْد، وهق يردهؿ، حت

مجاظة مـ وجقه إزد، ؾزّوج ابْتف هْد بإزد بـ ظّران، ؾقفدت مْف ؽَلًم، 

. ويتوح مـ (19)، ؾٖصبح شٔد وفد ظّران ورئٔسٓؿ  (10)ؾسَّمه افًتٔؽ

ؿقمف بُّة، إدراـف ادُإة  إيلي افتل أرشِٓا شامة بـ فٗإبٔات افنًرية 

ؽره مـ إزد بَدَبا وُظََمن،  افتل ـان ظِٔٓا إزد بـ ظّران، وتَدمف ظع

 :(11)وؽرها، وإٔف ؿد زوجف ابْتف فؼؾف، ؾُان مْٓا 

 افُبد مثِقج إزد ذم جقار     إين بًدـؿ إبىح شاـْل

دّ  افدار ذم وهؿ    ُأختُؿ إيلّ  خىب افَقم ًَ  أرباب َم

 إشد وزوجت مْل رؽبة    خىبقا دا افَقم ؾرددت

 ذم افٌقر مـ بىـ أحدي ما إتق    جمدهؿ وباين افَقم شٔد

                                                 

 .701، 700ص 9، افًقتبل، إٕساب، ج49، صضبَات إمؿصاظد إٕدفز،  (97)

 .700ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (99)

 .20دظبؾ اخلزاظل، وصايا ادِقك، ص (92)

، ظبد افرمحـ ظبد افُريؿ افًاين، تاريخ ُظََمن ذم افًهقر 111-122ابـ ؿتٔبة، ادًارف، ص (11)

 . 49م، ص0222اإلشَلمٔة إوػ، فْدن، 

، شٔػ بـ محقد افبىار، تاريخ ادِٓب افَائد 797، 491، 490ص 9، جإٕسابافًقتبل،  (10)

 .00-01م، ص0299وآل ادِٓب، شِىْة ُظََمن، 

 .701ص 9، جإٕسابافًقتبل،  (19)

 .499-490ص 9، جإٕسابافًقتبل،  (11)
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ؾٍرح ؿقمف بُّة هبذه ادهاهرة افراؿٔة وافْسب افًريب إصٔؾ،  

وـإقا ؿد حزٕقا خلروجف مـ ظْدهؿ، وخاؾقا ظِٔف افؤًة بًدهؿ، ؾٖجابقا 

 :(11)شامة بـ فٗي، ؾَافقا 

 افبِد  اؽساب ٕخاف وؿِْا    ـرهْا خروجؽ مـ ظْدٕا

رُ  ؾًدا    وؿِْا ٕخاف ظِٔؽ افؤاع ْٓ  إشد  ضٔاظؽ ِص

 افقفد هْاك افًتٔؽل ُيسّ     ةــشخِ اـــهل ؾْٔا وبْٔت

ِب بـ أيب ُصٍرة أصٓر هٗٓء افًتٔؽ  َٓ وـان ،  (10)وـان بْق اُد

ا ذم ؿقمف، ُمَّدًما ؾٔٓؿ  ًٍ ْاق  ، (14)جدهؿ أبق صٍرة ذي ًَ وـان ؿد تزوج ب

. وـان ظرؾجة بـ (17)بْت حارض احلَّدإٔة، ؾقفدت فف ادِٓب بـ أيب صٍرة 

ادِٓب بـ أيب صٍرة، وهق ؽَلم صٌر مع  ظرؾجة ؿد ٕير إيلهزيّة بـ 

. وشُـ بَدَبا (19)ؽَِمن افًتٔؽ بَدَبا، ؾتٍّرس ؾٔف ظَلمات افرئاشة وافسٔادة 

أن مجاظات  وؿد اتٍؼ بًض افْسابغ ظع. (12)أيًوا بًض بْل ُجَدْيد إزد 

افنحقح شُان مسْدم مـ ٕسؾ احلارث بـ مافؽ بـ ؾٓؿ. وشُـ َدَبا 

أيًوا أذاف وفد مافؽ بـ ؾٓؿ، مْٓؿ: ُشبًٔة بـ َظراك شٔد بْل ُصِٔؿ مـ 

                                                 

 .499ص 9، جإٕسابافًقتبل،  (11)

. وإير أيًوا: 199م، ص0209ابـ دريد، آصتَاق، حتَٔؼ ظبد افسَلم حمّد هارون، افَاهرة،   (10)

، ابـ 144ص  9م، ج0299ابـ افُِبل، ٕسب مًد وافّٔـ افُبر، ضبًة ٕاجك حسـ، بروت: 

، افًقتبل، 921-921م، ص0292ـتاب افْسب، ضبًة مريؿ حمّد خر احلرع، دمنؼ،  شَلم،

ابـ حزم، مجٓرة إٔساب افًرب، حتَٔؼ ظبد افسَلم هارون،  ،491-491ص 9إٕساب، ج

 . 147م، ص0291افَاهرة، 

 .729، 490ص 9افًقتبل، إٕساب، ج  (14)

 .911، 491ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (17)

 .490ص 9إٕساب، جافًقتبل،  (19)

 .100ص 1افىزي، تاريخ افىزي، ج (12)
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ّع  ًَ بـ شًد احُلَممل مـ وفد َصبابة بـ  وفد ظّرو بـ مافؽ بـ ؾٓؿ، واُد

ذاف وفد مافؽ، مافؽ بـ ؾٓؿ، وـان ذم اجلاهِٔة وذم صدر اإلشَلم مـ أ

ي يثرب ذم صٖن أرس واحلارث بـ ـِٔب اجُلديدي، وـإقا ؿد خرجقا إيل

وؿد إٔند ـًب بـ  .(11)بَلدهؿ أهؾ َدَبا ادرتديـ، ؾْجحقا ذم ردهؿ إيل

 :(10)مًدان إصَري، مٍتخًرا بٖذاف أهؾ َدَبا، ؾَال

ٌ وادًع          َظراك بـ ذم زمان ُشبًٔة ٍَ  آـإذ يبْٔان اف

 أـثرا احلْؾ ؾٔف وافّسحآ          حغ رّدا شباء أهؾ ُظََمن

ذم  ـثرة مـ ؽر إزد، وٕزفقاشُإٔة وشُْت َدَبا أيًوا ظْاس   

ومل تُـ َدَبا ختِق مـ أخَلط افَبائؾ وخمتِػ إمؿ؛ ؾَد اشتتبع  .(19)بقادهيا 

أهِٓا هبؿ، مقؿًٓا اجلٌراذم ومرـزها افتجاري ـثرة إظاجؿ ؾٔٓا واختَلط 

فٌتٓؿ، ؾِؿ  أدخؾ افؤؿ ظعل ؾْزهلا افٍرس، واهلْقد، وافهْٔٔقن حت

 .(11)، وٕزهلا أيًوا بًض افتجار افٔٓقد(11)يًرؾقا ذم افًرب بافٍهاحة 

 :( افْناط آؿتهادي فسُان َدَبا1)

مارس مًيؿ شُان َدَبا ٕناًضا اؿتهاديا متْقًظا، ؾاحسف بًوٓؿ  

 مًْٓا وحرًؾا تتٍؼ وضبًٔة مقؿع ٓؿاحلٔقإات، وامتٓـ بًوافزراظة، وتربٔة 

وادَلحة، ، ـافهٔد، واشتخراج افِٗفٗ، بِدهؿ وتقجٓٓا ٕحق افبحر

 ، وافتجارة.اصتٌؾ بًوٓؿ بافهْاظةو

                                                 

 . 911-727، 794ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (11)

 .911ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (10)

 .91افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (19)

 .002م، ص9104شًٔد إؾٌاين، أشقاق افًرب ذم اجلاهِٔة واإلشَلم، دار ٕقر حقران، دمنؼ،  (11)

 .001-001ابـ خرداذبة، ادسافؽ وادَمفؽ، ص  (11)
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 :افزراظة وافثروة احلٔقإٔة 1/0

صٓدت إفػ افرابًة ؿبؾ ادَٔلد بدايات افْناط افزراظل بَدَبا   

. وؿد اصتٌؾ إزد، وؽرهؿ (10)وآشتَرار ذم أوديتٓا وبًض مْاضَٓا اجلبِٔة 

، وأصبح هلٗٓء افسُان (14) ممـ ٕزفقا ذم بقادي َدَبا وشٍقح جباهلا بافزراظة

ىار ببْاء افهٓاريج تَْٔات متقارثة ذم اشتٌَلل ادٔاه اجلقؾٔة، ومٔاه إم

وؿد تقؾرت فِزراظة بَدَبا مَقمات آزدهار؛ ؾادٔاه ـإت وؾرة، افهخرية. 

وأرضٓا ـإت خهبة واشًة، واصتٓر شُاهنا بجقدة حماصِٔٓؿ، خاصة 

وادإجق واخلرضوات، وافرضب، ؾَد . (17)افٍقاـف مـ ادقز وافرمان وافْبؼ 

  .(19)ـثرة افْخٔؾة ُظََمن، وإحساء ـإت َدَبا ـبَٔ

 :احلرف وافهْاظات 1/9

ـان افهٔد مـ أهؿ احلرف افتل اصتٌؾ هبا شُان َدَبا. ؾُان أؽِب  

ـإت شقاحؾ َدَبا مـ أهؿ شقاحؾ رجاهلؿ يًِّقن صٔاديـ فألشَمك. و

ادحٔط اهلْدي واخلِٔج ذم اشتخراج افِٗفٗ، وـإت َدَبا تتقشط مٌاصاتف 

ََمين بٖٕف أجقد إٔقاظف، فهٍائف  ًُ افنٓرة ذم خِٔج ُظََمن، وؿد اصتٓر افِٗفٗ اف

. وؿد طٓرت مجاظات مـ شُان َدَبا ظِّت بافٌقص، ٓشتخراج ذفؽ (12)

. واحسف بًض شُان َدَبا تربٔة اداصٔة، وٕستدل (01)افِٗفٗ وبرظقا ذم ذفؽ

                                                 

(45)   Orchard, J, The Origins of Agricultur Settlement in Hagar Rigion, 

pp145-146.                            

 .91افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص  (14)

 .10-11صم، 0272بروت، ابـ حقؿؾ، صقرة إرض،   (17)

 .10-11، ابـ حقؿؾ، صقرة إرض، ص21ادَدد، أحسـ افتَاشٔؿ، ص  (19)

 .00م، ص0210اجلاحظ، افتبكة بافتجارة، حتَٔؼ حسـ حسْل ظبد افقهاب، افَاهرة:  (12)

 .09ابـ حقؿؾ، صقرة إرض، ص (01)
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. (00)ضخامة أظدادها ذم َدَبا ظْد طٓقر اإلشَلم  مـ ٕص فِىزي ظع

واصتٓر بًض شُان َدَبا بسبٔة افْقق احلّراء، واخلٔقل افًربٔة إصِٔة، 

 .(09)ومْٓؿ: أبق صٍرة افًتُل، ؾَد حاز مْٓا رؤوس ـثرة 

مـ ادقاد اخلام افتل ـإت تتقاؾر ذم واشتٍاد بًض شُان َدَبا   

وؿد ازدهرت صْاظة ادراـب ٕقاحٔٓؿ، واشتٌِقها ذم ظدد مـ افهْاظات. 

افؼاظٔة ذم مقإئ َدَبا دقاـبة متىِبات حرـة ادَلحة وافتجارة ذم ادحٔط 

ََمٕ اهلْدي واخلِٔج. ًُ ٔقن مـ بَلد افزٕج افبٓار وإبْقس ؾَد جِب اف

وجِبقا مـ  .(01)شتخدمقها ذم صْاظة افسٍـ ببَلدهؿوافهْدل وافساج، وا

اهلْد أيًوا أخناب افساج وافْارجٔؾ، وـإت تتّٔز بادتإة وافَقة، ومَاومة 

افتٖثرات افبحرية، ٓشتخدامٓا ذم صْاظة افسٍـ وادْازل، وـان بًض 

ََمٕٔغ، ومْٓؿ: شُان َدَبا، يَهدون جزائر افْارجٔؾ باهلْد ومًٓؿ آٓت  ًُ اف

جيػ، ثؿ ل افْجارة ومًدات بْاء افسٍـ، ؾَٔىًقن افْارجٔؾ، ويسـقه حت

يَىًقٕف أفقاًحا، فتهْع مْف ادراـب وافهقاري، وـإقا يٍتِقن مـ فٍٔف 

احلبال افٌِٔية، وما خيرزون بف اخلنب اجلاف، ويْسجقن مـ خقصف ذاًظا 

ن، ؾبٔع ؾ٘ذا ؾرؽقا مـ مجًٔف صحْت ادراـب بافْارجٔؾ، ؾَهد هبا ُظََم  "

، واصتٌؾ بًض شُان َدَبا بهْاظة افسَلح. (01)"  وظيّت برـتف ومًٍْتف

 َٓمجِبيتّؿ ذم جبال ُظََمن، وـان  ؾَد ـإت مًادن احلديد وافْحاس متقؾرة

                                                 

 .104-101ص 1افىزي، تاريخ افىزي، ج (00)

 .410. 492ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (09)

، م0299دار إحٔاء افساث افًريب، بروت،  ٕخبة افدهر ذم ظجائب افز وافبحر،، قةصٔخ افرب (01)

 .909ص

ضبًة يقشػ افناروين، افَاهرة، ، أخبار افهغ واهلْدشَِٔمن افتاجر وأبق زيد افسراذم،  (01)

 ،  20-21صم، 9111

Maqbul Ahmed, Indo Arab  Relation,  New  Delhi, 1975 ,p.85. 



 إبراهٔؿ ظبد ادًْؿ شَلمة أبق افًَل            91

ـثرة  أيًوا مـ ذق أؾرئَا. وٕستدل مـ احلروب افتل خاضٓا أهؾ دًبا ظع

واصتٌؾ بًض شُان َدَبا إتاج إشِحة مـ افسٔقف واحلراب وافسٓام. 

أيًوا بًدد مـ افهْاظات افتَِٔدية، ـافٍخار، واخلزف، خاصة ادىًؿ 

   بإصداف افبحرية، واصتٌِقا أيًوا بهْاظة افْسٔج.

 :ادَلحة 1/1

اخلِٔج  تَع ُظََمن ذم جْقب ذؿل صبف اجلزيرة افًربٔة، وتىؾ ظع  

داخؾ مٔاه ادحٔط اهلْدي. امتداد فِٔابس افًريب  وبحر افًرب، وُتًد أؿيص

وؿد هٖٔ هلا مقؿًٓا آشساتٔجل صخهٔتٓا ادتّٔزة، وأصبح اتهاهلا بافبحر 

ََمٕٔقن افىرق افبحرية وٕبٌقا ذم رـقهبا  ًُ مـ شَمهتا افقاضحة؛ ؾسِؽ اف

؛ ذم صْاظة افسٍـ وادَلحة افؼاظٔةهتؿ . وؿد طٓرت مٓاروآشتٍادة مْٓا

افرياح ادقشّٔة )اجلْقبٔة افٌربٔة، وافنَمفٔة افؼؿٔة( أرسار  ؾَد تقصِقا إيل

بافًادات وضقل  ذم ادحٔط اهلْدي، ومقاشؿ هبقهبا بدؿة، وؿد ظرؾقا ذفؽ "

ًٓ وظًَّل، وهلؿ ؾٔٓا دٓئؾ وظَلمات  افتجارب، يتقارثقن ظِؿ ذفؽ ؿق

ََٔجإف وأحقال رـقده وثقرا أة ، ؾٖصبح فدهيؿ اجلر(00)"  فتيًِّقن هبا إبان َه

افؼق وافٌرب، وؿامت  أؿيص ادَلحة دساؾات ضقيِة ذم أظَمؿف إيل ظع

 ، ؾقصِقا إيل(04)افرياح ادقشّٔة بافدور افرئٔز ذم حرـة افتجارة ؾٔف 

افهغ واهلْد وحقض هنر افسْد، وذق أؾرئَا وافّٔـ وشقاحؾ اخلِٔج 

                                                 

ادسًقدي، مروج افذهب ومًادن اجلقهر، ضبًة ـَمل حسـ مرظل، ادُتبة افًكية، بروت،  (00)

 .   99ص 0م، ج9110

م، افًدد افثامـ، 0291ظبد ادًْؿ ظامر، ُظََمن ذم أجمادها افبحرية، شِسة تراثْا، شِىْة ُظََمن،  (04)

افسٔادة اإلشَلمٔة، ظامل ادحٔط اهلْدي ذم ظك  ، صقؿل ظبد افَقي ظثَمن، دمارة41-49ص

 .97م، ص0221ادًرؾة، افُقيت، 
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 . (07)وجْقب افًراق، وارتبىقا مًٓؿ بًَلؿات دمارية ـثٍٔة 

وؿد اصتٓر أزد ُظََمن بّٓارهتؿ ذم ادَلحة، وـإقا يتقارثقهنا جٔؾ بًد  

 :(09)ذم ؿقل أحد افنًراء يتجعآخر، 

 جمٔد بَّلح ؾبؼها  وفدت ؽَلًما أزدية إذا

ََمن، وؿد أورد افٍرزدق أبٔاًتا   ًُ وـان أزد َدَبا مـ أصٓر ادَلحغ ب

        :(02)ٍراتف ؾٔف، مْٓا افًتُل بافبحر وـثرة ش تقضح صدة ارتباط أيب صٍرة

 ادٌُار يَقد افساج بادرد  بخارك مل يَد ؾرًشا وفُـ

 :افتجارة 1/1

ل ـإت دمارة َدَبا تنُؾ جزًءا مًَٓم مـ دمارة ُظََمن مْذ افَدم حت

دور  ظعَدَبا وتنر أثار ادُتنٍة ذم مْىَة وادي مستٓؾ صدر اإلشَلم. 

 .(41)مْذ إفػ افرابًة ؿبؾ ادَٔلد شُاهنا ذم جمال افتبادل افتجاري

ق.م(،  409-ق.م0211واشتّرت إمهٔة فنَمل ُظََمن زمـ إصقريغ )

 مـ جراء محَلهتؿ ظع ؾزؽؿ آضىرابات افتل وؿًت ذم صَمل اخلِٔج

شقاحِف، إٓ أن مْىَة مسْدم طِت متثؾ مًٍْذا دْاضؼ صبف اجلزيرة افًربٔة، 

                                                 

، ياؿقت 11، ابـ حقؿؾ، صقرة إرض، ص99-97،  71ادَدد، أحسـ افتَاشٔؿ، ص (07)

محد بـ ساي، ُظََمن مـ افَرن افثافث ؿبؾ ادَٔلد ، 114-110ص 9احلّقي، مًجؿ افبِدان، م

 ،074-070، ص049-041، ديب، صم9110إػ افَرن افسابع ادَٔلدى، مُتبة افٍَلح، 

Gupta (P.), Geography in Ancient Indian Inscriptions, Delhi, 1973, pp. 

57, 63-64.                  

 .999ص 1ادسًقدي، مروج افذهب، ج (09)

 .911-999ص 0جم، 0291ذح ديقان افٍرزدق، ضبًة إئِا احلاوى، بروت: افٍرزدق،  (02)

(60) Orchard, J, The Origins of Agricultur Settlement in Hagar Rigion, 

pp.144.                                       
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، خاصة بًد أن تؿ َدَباذم طؾ وجقد صبُة ضرق برية مسابىة مع مْٔاء 

ؿبؾ ادَٔلد، ـَم زادت حرـة افسٍـ افراشٔة  تدجغ اجلّؾ ذم إفػ افثإٔة

 . (40)بف أيًوا

 :ظقامؾ ازدهار افتجارة بَدَبا 1/1/0

وؿد تقاؾرت بًض افًقامؾ افبؼية وافىبًٔٔة إلزدهار افتجارة بَدَبا؛  

َِْْدؾُان  ِز ي اجُل ُْ ًٓ واصتٓر حاـؿ ُظََمن بـ اُدْسَت ا ظاد ًُ ؿبٔؾ اإلشَلم مِ

افٌريب،  ب٘طٓار افًدل، وؿام بَّع افسٍٓاء، وأّمـ افسبٔؾ، وأحسـ إيل

وواصؾ مِقك إظاجؿ، ؾاظتَدوا خِتف، وجًِف ـؾ واحد مْٓؿ مًًََل 

ّٔب بـ ظِس، ؾَال(49)وراء طٓره  :(41)، وؿد مدحف ادس

 يا خر مـ يّق مـ افذـقر  يابـ مستُزي يا جِْد

اخلِٔج وبحر افًرب  وـان مقؿع َدَبا افذي أتاح هلا اإلذاف ظع 

وادحٔط اهلْدى، مـ أبرز افًقامؾ افتل هٖٔت هلا مُإتٓا افًئّة ذم جمال 

ؿاظدة وادحٔط اهلْدي،  ؾُإت مـ أـز ادراؾئ ظعافْناط افتجاري؛ 

اهلْد وافهغ وذق أؾرئَا، ومرـز اشتَىاب فتجار افتجارة افبحرية مع 

، ـَم وؾرت اجلبال افتل ـإت حتٔط بًّيؿ صقاضئٓا، ومحتٓا مـ  (41) أؾاق

فْنقء ادقإئ ذم مٔاهٓا افًَّٔة، وأهِتٓا فتُقن طرًؾا مْاشبًا افرياح افَقية، 

                                                 

جقرج ؾوِق حقراين، افًرب وادَلحة ذم ادحٔط اهلْدي، ترمجف وزاد ظِٔف افسٔد يًَقب بُر،  (40)

 .99، صم0209افَاهرة: مُتبة إٕجِق ادكية، 

 . 12احلّري، خَلصة افسر، ص (49)

 .77هامش  749ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (41)

تنإغ زون يان، آتهآت افقدية ادتبادفة بغ افهغ وُظََمن ظز افتاريخ، مسَط: وزارة افساث (41) 

 .0افَقمل وافثَاؾة، بدون تاريخ، ص
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أو  ادرـز افرئٔز فِساحؾ افٌريب مـ اخلِٔج، ووشًٔىا فِتجارات افذاهبة

ََمن ي إت َدَبا إحدؾُ، (40)افًائدة مـ افؼق إؿل ًُ ُؾْرضتل افًرب ب

ْرضة و )وافثإٔة َدَما(، ٍُ ، ؾُإت (44)حمط افسٍـهل افثِّة ذم افْٓر، وهل اف

تجار تٖتٔٓا مـ افسْد واهلْد وافهغ، وتٖتٔٓا أيًوا شٍـ أهؾ ادؼق افشٍـ 

ة، ومْاضَٓا افداخِٔة، وظِؼ ، وشقاحؾ ُظََمن واجلزيرة افًربٔ(47)وادٌرب 

أن هذه إشقاق ـان حيرضها " مـ ذفؽ، ؾذـر  أبق حٔان افتقحٔدي ظع

د "  ًُ . ؾَد ارتاد افًرب هذه افسقق، ٕهنؿ جيدون (49)ؿرب مـ افًرب ومـ َب

ؾٔٓا مـ أصْاف افتجارات افتل يٖتٔٓؿ هبا دمار افسْد واهلْد وافهغ، وٕن 

 وتٍْذ مْٓا دمارات افًرب إيل، ذم ؽرها ٓ تقجدل هبا شِع ُظََمن افت

ـإت تتّتع بف مٗاين ُظََمن، خاصة َدَبا، وؿد أدرك ادسِّقن ما  .(42)اخلارج

ـْ تًذر ظِٔف افرزق فِسٍر إفٔٓا، فِحهقل مزدهري مـ ٕناط دمار ، ؾتىِع َم

اهلل ظِٔف  إرباح افىائِة افتل تدرها دمارهتا، وؿد حثٓؿ رشقل صع ظع

ـْ تذفؽ، ؾَال:  وشِؿ ظع ََمن"" َم ًُ  . (71)ًذر ظِٔف افرزُق ؾًِٔف ب

ََمٕٔقن، ومْٓؿ: أهؾ َدَبا، مع بِدان ذق أؾرئَا، و  ًُ ـإت تاجر اف

تِؽ ادْاضؼ، ومْٓا: افتّقر،  مْتجاهتؿ افزراظٔة مـ أهؿ صادراهتؿ إيل

                                                 

ََمٕٔقن وادَلحة وافتجارة وٕؼ اإلشَلم مْذ طٓقره إػ ؿدوم  (40) ًُ رجب حمّد ظبد احلِٔؿ، اف

 .079افًاين، تاريخ ُظََمن، ص ،11م، ص0292افزتٌافٔغ، مُتبة افًِقم، مسَط، 

 .040ص 00ابـ مْيقر، فسان افًرب، م (44)

، حَل 941ديدة، بروت، د.ت، صابـ حبٔب، اُدَحّز، حتَٔؼ إيِزة فٔختْنتٔس، دار أؾاق اجل (47)

 .91م، ص9119إبراهٔؿ، أشقاق افًرب افتجارية ذم صبة اجلزيرة افًربٔة، افىبًة إوػ، ُظََمن، 

أبق حٔان افتقحٔدي، اإلمتاع وادٗإسة، حتَٔؼ أمحد أمغ وأمحد افزيـ، دار مُتبة احلٔاة، بروت،  (49)

 .91ص 0د. ت، ج

 .044إؾٌاين، أشقاق افًرب، ص (42)

 .001ص 1ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، ج (71)
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ورضوب افٍاـٓة، وـثر مـ افثَمر افًجٔبة، واحلْىة وافنًر 

ََمٕٔة إيل(70)وافِبان وافرياحغ وافقرودوافزظٍران  ًُ  ، ومحِت افسٍـ اف

ذق أؾرئَا أيًوا افنًر افًراؿل، وافزيت افنامل، وبًض ادقاد 

ات احلديدية ادستقردة مـ اهلْد وافهغ، مثؾ ادْسقجات، وادهْقظ

. وـان افذهب واحلديد، واجلِقد، وافًاج، (79)وافْحاشٔة وافزجاجٔة

ََمٕٔقن مـ مْاضؼ إٕتاجٓا بؼق وافًْز مـ أهؿ  ًُ افسِع افتل جِبٓا اف

مراـز اشتَٓلـٓا بإشقاق افًربٔة  أؾرئَا، وأظادوا تهديرها إيل

واإلشَلمٔة وافهغ واهلْد، فندة افىِب ظِٔٓا ذم هذه افبَلد، وـإقا 

ََمٕٔة مـ بَلد افزٕج ـثر مـ  ،(71)يبًٔقهنا بافثّـ اجلٔد  ًُ وجِبت افسٍـ اف

، وـإت َدَبا وصحار مرـًزا (70)، وافًبٔد (71)اخلنب افثّْٔة إٔقاع 

شائر افبَلد بَم ؾٔٓا اهلْد وافهغ  فتجًّٔٓؿ مـ بَلدهؿ، وتقزيًٓؿ ظع

ل وتًُس ـثرة أظداد افزٕقج افذيـ صاع اشتخدامٓؿ ذم خمتِػ مْاح. (74)

ََمن، وافهغ، وبَٔة إؿىار افًربٔة واإلشَلمٔة، ضخامة حجؿ  ًُ احلٔاة ب

  .(77)هذه افتجارة بغ ذق أؾرئَا وهذه افبَلد ظز ُظََمن 

                                                 

 0م، م0292اإلدريز، ٕزهة ادنتاق ذم اخساق أؾاق، افىبًة إوػ، ظامل افُتب، بروت،  (70)

 .001ص 1افبِدان، م ، ياؿقت احلّقي، مًجؿ009 -000، 40

ََمٕٔة،  (79) ًُ ََمن اإلشَلمٔة ذم ذؿل إؾرئَة، حهاد ٕدوة افدراشات اف ًُ جل ـرـَمن، افتاريخ ادبُر ف

 .970م، ص0291شِىْة ُظََمن، 

 .47، 41-02ص 0اإلدريز، ٕزهة ادنتاق، م، 9-7ص 9ادسًقدي، مروج افذهب، ج (71)

 .909صٔخ افربقة، ٕخبة افدهر، ص (71)

مـ أخبار افبحار وظجائبٓا، حتَٔؼ يقشػ اهلادي، دار اؿرأ فِىباظة  إود افسراذم، افهحٔح (70)

 . 20  -92ص ،م9114وافْؼ وافتقزيع، دمنؼ، 

ظبد افسَلم افسمإْٔل، افّرق ، 021صافهحٔح مـ أخبار افبحار وظجائبٓا، إود افسراذم،  (74)

 .011صم، 0290ماضٔف وحارضه، افىبًة افثإٔة، ظامل ادًرؾة، افُقيت، 

ََمن  اإلشَلمٔة ذم ذؿل إؾرئَة، ص (77) ًُ  .991ـرـَمن، افتاريخ ادبُر ف
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ارتبىت ُظََمن مع اهلْد بًَلؿات دمارية مْذ إفػ افثافث ؿبؾ وؿد  

وـان اهلْد ممُْة ضقال افًام،  ، إذ ـإت افرحِة افتجارية إيل(79)ادَٔلد 

ََمٕٔغ، خاصة أهؾ َدَبا، افَٔام بٖـثر مـ رحِة ذهاًبا وإياًبا  ًُ يُّـ فِتجار اف

خَلل مقشؿ واحد، ؾُإت شٍْٓؿ تَقم برحَلهتا ظْد هدوء افرياح 

شقاحؾ اهلْد خَلل أشبقظغ تَريًبا،  ادقشّٔة اجلْقبٔة افٌربٔة، ؾتهؾ إيل

،  (72)ثَلثة أصٓروـإت افرحِة مع افتقؿػ فِتبادل افتجاري تستٌرق 

ََمٕٔغ افنديد ظع وتنر افروايات إيل ًُ افتجارة مع اهلْد؛ ؾَد  حرص اف

ـإقا حيََقن مُاشب هائِة مـ وراء افتبادل افتجاري مًٓا، فَّٔة 

مْتجاهتا، وارتٍاع أشًارها، وازدياد افىِب ظِٔٓا ذم إشقاق ادحِٔة 

 بافذـر أن افساحؾ افٌريب. وجدير (91)وافًادٔة، بخاصة افتقابؾ وافًىقر

ََمٕٔة، حٔث ـإت تستىٔع احلهقل  ًُ فِْٓد ـان ادحىة افرئٔسٔة فِسٍـ اف

فِْٓد، ؾَد ـان ل افساحؾ افؼؿ أؽِب احتٔاجاهتا دون افتقجف إيل ظع

تًرض ؾٔٓا مْتجات افداخؾ افٌزيرة، ل افقاجٓة افت افساحؾ افٌريب

ََمٕٔة وافسِع خهقصا افتقابؾ، ـذفؽ ـإت اهلْد تستَبؾ ظِٔ ًُ ف ادْتجات اف

حيِّٓا افتجار، وفذفؽ ازدمحت مقإٔف بافتجار مـ خمتِػ ل افتي إخر

   . (90)بَاع ادحٔط، ـَم اشتَر بًوٓؿ هبا 

                                                 

حمّد حرب ؾرزات، افًَلؿات احلوارية بغ بَلد اخلِٔج افًريب وصبف افَارة اهلْدية حتك إفػ  (79)

 .71-71، ص19-17م، ظدد 0221إول ق. م. دراشات تارخئة، 

 .29صظثَمن، دمارة ادحٔط اهلْدى،  (72)

، 91-09، 01ص 9، ادسًقدي، مروج افذهب، ج42-49ابـ خرداذبة، ادسافؽ وادَمفؽ، ص (91)

99-91. 

 .020-021، صدمارة ادحٔط اهلْديظثَمن،  (90)
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 :شقق دبا 1/1/9

 :افسقق فٌة واصىَلًحا 1/1/9/0

ؽر افُسقؿة )اجلّع افّسَقق( افتل هل ، و(99)افّسقق واجلّع إشَقاق 

افْاس أهنؿ أهؾ إشقاق؛ ؾافُسقؿة بّْزفة افرظٔة افتل ييـ ـثر مـ 

تسقشٓا ادِقك، وافسقؿة خَلف ادَِؽ، وافسقؿة مـ افْاس تًْل مـ مل يُـ 

. وافسقق افتجارية فٍظ مٕٗث وؿد تذـر، وأهؾ احلجاز (91)ذا شِىان

، (90)، وتهٌرها ُشَقيَة وتًْل دمارة (91)يٕٗثقن افسقق، وهق إصح

. وَتَسّقق افَقم أي اختذوا شقًؿا، أو (94)ًوا بافَسّٔة افسقق أيل وتسّ

ادُان افذي يًَد ل . ومل تُـ ـِّة افسقق تستًّؾ بًّْ(97)باظقا واصسوا 

. (99)افسقق ٍٕسفل ؾٔف افسقق ؾحسب، بؾ ـإت تستًّؾ أيًوا بًّْ

مقضع ٓل افتل تساق إفٔٓا افبوائع ويَع ؾٔٓا افبٔع، ؾهل ؾافسقق 

حرـة افسقق، ؾَافقا: "  أضِؼ افًرب مهىِحات ظع . وؿد(92)افبٔاظات 

ؼ افبٔع ٍٕاؿَا أي راج،  ٍَ َٕ ٍَٕت افسقق أي راجت، وإحَّت: ـسدت "، و

َِْت ورؽب ؾٔٓا ٍَٕاؿًا، أي َؽ ؼ  ٍُ َت افسًِة َتْْ ٍَ ، وؿٔؾ ذم مدح افسقق: (21)وٕ

 .(20)" إشقاق مقائد اهلل ؾّـ أتاها أصاب مْٓا " 

                                                 

 .110ص 7، ابـ مْيقر، فسان افًرب، ج91افَرآن افُريؿ، افٍرؿان، أية  (99)

 .114ص 7ابـ مْيقر، فسان افًرب، ج (91)

 .197ص 4م، ج0992افزبٔدي، تاج افًروس ذم جقاهر افَامقس، ادىبًة اجلزية، مك،  (91)

 .110ص 7ابـ مْيقر، فسان افًرب، ج  (90)

 .044ص 1افٍروآبادي، افَامقس ادحٔط، ادٗشسة افًربٔة فِىباظة، بروت، د.ت، ج  (94)

 .110ص 7ابـ مْيقر، فسان افًرب، ج (97)

 .110ص 7ابـ مْيقر، فسان افًرب، ج (99)

 .110ص 7ابـ مْيقر، فسان افًرب، ج (92)

 .194ص 01ابـ مْيقر، فسان افًرب، ج  (21)

، أبق حٔان، افبهائر وافذخائر، حتَٔؼ 901ص 0م، ج0241ابـ ؿتٔبة، ظٔقن إخبار، افَاهرة،  (20)

 .111ص 9إبراهٔؿ افَُٔلين، دمنؼ، د.ت، ج
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 :شقق َدَبا وافبحرية ادٗدية إيلافىرق افزية  1/1/9/9

ـان افتجار افًرب وافٍرس واهلْقد وافهْٔٔغ، وـذفؽ افتجار  

أشقاق دبا بافىرق افزية وافبحرية. ؾٖما افىرق افزية:  افٔٓقد يهِقن إيل

مقإئٓا خط افَقاؾؾ افزية افذي يبدأ مـ افّٔـ،  ؾُان يهؾ إيل

 م، وادي حتك، َدَبا، فٔهؾ إيلحرضمقت، طٍار، داخِٔة ُظََمن، ٕزوى، تٗا

ؾروع افىرق افزية  فٔقا، وهجر، وـاطّة، وإبِة، وافًراق، باإلضاؾة إيل

بحري مـ ذم اجلزيرة افًربٔة. وؿد وصػ ابـ خرداذبة افىريؼ افي إخر

ظبادان، فٔهؾ  افساحؾ، ؾذـر إٔف يبدأ مـ افبَْكة إيل ظعُظََمن  افبَْكة إيل

ُظََمن،  افسبخة، ثؿ إيل ؿ إيلؿىر، ث افًَر، ثؿ إيل شاحؾ هجر، ثؿ إيل إيل

 . (29)صحار وَدَبا هل و

وـان افتجار افٔٓقد افذيـ يتُِّقن بافًربٔة وافٍارشٔة وافرومٔة  

ادٌرب ومـ  واإلؾرٕجٔة وإٕدفسٔة وافهَِبٔة، يساؾرون مـ ادؼق إيل

افسْد واهلْد  ضريَٓؿ إيلَدَبا ذم  ادؼق بًرا وبحًرا، ؾٔهِقن إيل ادٌرب إيل

وافهغ؛ ؾُإقا يرـبقن ذم افبحر ادتقشط ؾٔخرجقن بافٍرما وحيِّقن 

اجلار  افَِزم، ثؿ يرـبقن افبحر إمحر مـ افَِزم إيل افيٓر إيل دمارهتؿ ظع

افسْد واهلْد وافهغ، ؾٔحِّقن مـ  دًبا ذم ضريَٓؿ إيل وجدة ثؿ يّوقن إيل

وافدارصْٔل، وإن صاؤوا محِقا دماراهتؿ مـ  افهغ ادسؽ وافًقد وافُاؾقر

إرض ثَلث  ؾرٕجة ذم افبحر ادتقشط ؾٔخرجقن بٖٕىاـٔة ويسرون ظع

 بٌداد، ثؿ يرـبقن ذم دجِة إيل اجلابٔة، ثؿ يرـبقن ذم افٍرات إيل مراحؾ إيل

افسْد واهلْد وافهغ ـؾ ذفؽ  ُظََمن ذم ضريَٓؿ إيل إبِة، ومـ إبِة إيل

ضرق افتجارة افدوفٔة ٕهؾ ادٌرب هل وهذه  .(21)ببًض متهؾ بًوف

                                                 

 .41ؽ وادَمفؽ، صابـ خرداذبة، ادساف (29)

 .001-001ابـ خرداذبة، ادسافؽ وادَمفؽ، ص (21)
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وـان افتجار افٍرس أشقاق دبا واهلْد وافهغ.  وإٕدفس ذم ضريَٓؿ إيل

جزر ومقإئ هل مْٔا َدَبا، و واهلْقد وافهْٔغ يْىَِقن مـ مقإٔٓؿ إيل

افساحؾ اإليراين ادَابؾ مثؾ: افَنؿ، جاصؽ، وـذفؽ اهلْد وافهغ مثؾ: 

شاحؾ مُران، ومْٔاء شقمْات  افديبؾ وتإة، ومْٔاء افَٔز ظعمْٔاء 

ََمٕٔقن يْىَِقن مـ  ًُ وـافُٔقت وـقش ومْجرور، وؽرها، وـان افتجار اف

مقإئ ذق أؾرئَا ومقإئ أؾرئَة افؼؿٔة، مثؾ: بات،  مقإٔٓؿ إيل

 .(21)وزٕجبار، وشٍافة افزٕج

  :افبٔع ؾٔٓا وجبايتٓامقظد إًَاد شقق َدَبا ومدهتا وضرق  1/1/9/1

ََمن   ًُ ، وؿد وصٍٓا (20)ـإت َدَبا شقًؿا مـ أشقاق افًرب ادنٓقرة ب

. ـْاية ظـ ضخامتٓا. وـان افتجار يرحتِقن (24)افىزي بافسقق افًيّك

( مـ صٓر 90-91مـ صحار بًد إتٓاء شقؿٓا، وـإت تَام مخس فٔال )

. وـان يربط بغ ادديْتغ ضريَغ أحدمها بري، (29)َدَبا  ، إيل(27)رجب 

                                                 

 .911، صافًرب وادَلحة ذم ادحٔط اهلْديحقراين،  (21)

 .140ص 9ياؿقت احلّقي،  مًجؿ افبِدان، م (20)

 .100ص 1افىزي، تاريخ افىزي، ج (24)

ؾَٔدمقهنا فًؼيـ يقًما متيض يرحتِقن مـ ادنَر هبجر إػ صحار أول يقم مـ رجب، ـان افتجار  (27)

)ادرزوؿل، إزمْة وإمُْة، حتَٔؼ  مـ رجب، ؾْٔؼون مـ بزها وبٔاظاهتا أو يبًٔقن هبا مخًسا

أن  ابـ حبٔب. بَْٔم ذـر (191-191م، ص0224خِٔؾ ادْهقر، بروت: دار افُتب افًِّٔة، 

. وذـر افًَٔقيب (941ص )ادَُحّز،قم مـ رجب ددة مخس فٔال ـام أول يـار ـإت تَــشقق صح

 (.971ص 0تاريخ افًَٔقيب، جأن شقق صحار ـإت تَقم ذم أول يقم مـ رجب )

. ذـر أبق حٔان افتقحٔدي أن افتجار ـإقا يرحِقن مـ 971ص 0افًَٔقيب، تاريخ افًَٔقيب، ج (29)

ًٓ بديار َدَبا، ثؿ بهحار )اإلمتاع و  (.91ص 0ادٗإسة، جادنَر ٕحق ُظََمن، ؾتَقم شقؿٓؿ أو
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؛ (22)وأخر بحري، وـان فَبِٔة افًتٔؽ دور بارز ذم ربط ادديْتغ دمارُيا 

ؾَٔقم فَدَبا شقق أخر يقم مـ رجب، ؾٔنسون هبا بٔقع افًرب وافبحر، 

َِْْدويٖخذون ويًىقن، وـان  ِز ي اجُل ُْ يًؼهؿ ؾٔٓا مـ افز بـ ادُْسَت

، ثؿ يسرون بجّٔع (011)وافبحر، وـان يهْع ذم ذفؽ ؾًؾ ادِقك ذم ؽرها 

ـْ ؾٔٓا مـ دمار افبحر وافز إيل وـان خٍِاء  .(010)افنحر بَل خٍارة  َم

َِْْد ِز ي اجُل ُْ " وذفؽ  ، ؾدظبؾ يذـر(019)أيًوا يًؼون افتجار بَدَبا بـ ادُْسَت

إفٔٓؿ ذم دار ممُِتٓؿ ما ل بـ ـرـر، جُيبي اجلِْد افٔقم ذم آل ادِؽ ثابت إيل

هؿ افذيـ يَقل ي . وآل اجلِْد(011)مـ افز وافبحر" ي اجلِْد إيلل ـان جيب

 :(011)ؾٔٓؿ افناظر

 وحَمْتًِدا وُجُدوًدا ظنًرا   إن خر ادِقك آل اجلِْداء

 افٔقم وشجقًدا افّز إيل   مُِقا َمُِقا افبحر بًدما

فتَقم وـان آشتًداد فسقق َدَبا وإًَادها ذم أواخر صٓر رجب،  

إمـ، وتُقن أمقال ؿاصدهيا ذم مْجاة مـ أهقال ل افتجارة ذم مح

                                                 

حمّد بـ ٕاس ادْذري، تاريخ ُصحار افسٔاد ، 41ابـ خرداذبة، ادسافؽ وادَمفؽ، ص (22)

واحلواري مـ طٓقر اإلشَلم حتك هناية افَرن افرابع اهلجري، دار افًِقم افًربٔة، بروت، 

 .914، 910م، ص9119

. وذـر حَل 191-191، ادرزوؿل، إزمْة وإمُْة، ص941ابـ حبٔب، اُدَحّز، ص  (011)

إشَمظٔؾ إبراهٔؿ  أن هذه افسقق تيؾ ؿائّة حتك افٔقم إخر مـ رجب )أشقاق افًرب 

(. وفًِف اظتّد هذا افرأي ظذ اظتبار أن شقق صحار ـإت تًَد ذم أول صٓر 91افتجارية، ص

 ذـر ادرزوؿل وابـ حبٔب. رجب وددة مخس فٔال ـَم

، ادرزوؿل، إزمْة 941، ابـ حبٔب، اُدَحّز، ص971ص 0افًَٔقيب، تاريخ افًَٔقيب، ج (010)

 .047، إؾٌاين، أشقاق افًرب، ص191-191وإمُْة، ص

 .971ص 0افًَٔقيب، تاريخ افًَٔقيب، ج  (019)

 . 74دظبؾ اخلزاظل، وصايا ادِقك، ص  (011)

 .77صايا ادِقك، صدظبؾ اخلزاظل، و (011)
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رجب وذو افًَدة وذو احلجة ؾَد ـان رجب مـ إصٓر احلرم )احلروب؛ 

، وٓ يٖمْقن إٓ (010)افًرب حيرمقن افَتال ؾٔٓا افتل ـان وادحرم( 

وـإت افًرب تًيؿ رجب ؾٓق مـ افسجٔب أي افتًئؿ، . (014)ؾٔٓا

وتسّٔف مْوؾ إشْة، ٕهنؿ ـإقا يْزظقن إشْة مـ افرماح واحلراب 

ٕٕف  رجب أيًوا "ل . وشّ(017)افُػ ظـ ادحيقر ؾٔف  تقضًْٔا فٍِْس ظع

. وؿٔام (019)"  ؿٔؾ ؾٔف أرجبقا أي ـٍقا ظـ افَتال وافٌارات ٕٕف صٓر حرام

ودًبا ذم رجب يٌْل ؿاصدهيا ظـ احلَمية، ؾَٔدمٓا افْاس  أشقاق صحار

، ٕن صٓر رجب صٓر حرم. (012)ؽافًبا بَل خٍارة وٓ حذر إٓ مـ احلِغ

وجدير بافذـر أن ؿقم مـ افًرب ـإقا يستحِقن اديامل إذا حرضوا 

إشقاق، ؾسّقا ادحِغ، وـان ؾٔٓؿ مـ يُْر ذفؽ، ويْهب ٍٕسف فْكة 

ع مـ شٍؽ افدماء، وارتُاب ادُْر، ؾُإقا يِبسقن افسَلح اديِقم، وادْ

 .(001)فدؾًٓؿ ظـ افْاس، ؾُإقا يسّقن " افذادة ادحرمغ " 

ومل حتدد افروايات اددة افتل ـإت تستٌرؿٓا شقق َدَبا، ؽر أن بًض  

مَٔات ؿٔام شقق افنحر افتافٔة فسقق َدَبا بافٔقم  ادهادر أصارت إيل

. ؾّـ ادرجح أن ٕناط شقق َدَبا اشتٌرق (000)اخلامس ظؼ مـ صًبان 

افًاذ مـ صًبان، ثؿ إٍوت ل حقايل ظؼة أيام مـ أخر رجب حت

شقق افنحر. وجدير بافذـر أن دمار افًرب مل يِتزمقا  وؽادرها افتجار إيل

                                                 

 .970-971ص 0، افًَٔقيب، تاريخ افًَٔقيب، ج9افَرآن افُريؿ، ادائدة، أية  (010)

 .0افَرآن افُريؿ. افتقبة. أية  (014)

 .92ص 0ادرزوؿل، إزمْة وإمُْة، ج (017)

 .190م، ص0291افبروين، أثار افباؿٔة ظـ افَرون اخلافٔة، حتَٔؼ ادوارد شاخاو، ٓيبزك،  (019)

 .971ص 0افًَٔقيب، تاريخ افًَٔقيب، ج (012)

 .970-971ص 0افًَٔقيب، تاريخ افًَٔقيب، ج (001)

 .191-191، ادرزوؿل، إزمْة وإمُْة، ص941ابـ حبٔب، اُدَحّز، ص (000)
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ًٕا بّقاظٔد ؿٔام إ شقاق ومقاظٔد إَوائٓا؛ بؾ يتَدم يقم إًَادها ذم أحٔا

افسقق ؿبٔؾ مًٔادها،  بًض افسْغ ويتٖخر ذم بًض، وؿد هيرع أؿقام إيل

 .(009)وؿد يتخِػ آخرون بًد إَوائٓا إذ مل تْتف أظَمهلؿ 

بٖشقاق َدَبا، ؾذـر افبٔع وأمدٕا ابـ حبٔب برواية مّٓة تبغ ضريَة   

ـان يبتاظقن افسِع بادساومة، وهؿ بذفؽ خيتٍِقن  أن افتجار وادنسيـ هبا

. وأصؾ (001)ظـ شقق صحار، حٔث ـان بًٔٓؿ ؾٔٓا ب٘فَاء احلجارة 

ًٕا شًِتل  ادساومة مـ افّسْقم أي ظرض افسِع ظع ُت ؾَل ّْ افبٔع. ويَال: ُش

َشقْمًا إذا ؿِت أتُٖخُذها بُذا مـ افثّـ، ويَال: اشتام مْل بسًِتل اشتٔاًما 

هق افذي يًرض افثّـ. وادساومة ـَم ذـر ابـ مْيقر ادجاذبة بغ  إذا ـان

. ومـ ضقابط بٔع ادساومة (001)افسًِة وؾهؾ ثّْٓا افبائع وادنسي ظع

أٓ يتساوم ادتبايًان ذم افسًِة ويتَارب إًَٓاد، ؾٔجئ رجؾ آخر يريد أن 

ِٔف ينسي تِؽ افسًِة ويًرض شًر أظذ، ؾٔخرجٓا ظـ افسًر ادتٍؼ ظ

. وـان بٔع ادساومة ؽر مستحب ؿبؾ افٍجر، ؾٍل حديث (000)بغ ادتبايًان

ظـ افّسْقُم ؿبؾ ضِقع افنّس "، ل اهلل ظِٔف وشِؿ " هن رشقل اهلل إٔف صع

. ومـ افبدهيل أٓ يُقن افبٔع (004)ٕٕف وؿت يذـر اهلل ؾٔف ؾَل ينتٌؾ بٌره

                                                 

 .011-019إؾٌاين، أشقاق افًرب، ص (009)

يَهد ببٔع  .191-191، ادرزوؿل، إزمْة وإمُْة، ص944-940ابـ حبٔب، ادحز، ص (001)

إفَاء احلجارة )افرمل باحلهاة( إٔف ـان ربَم اجّْع ظذ افسًِة افٍْر يساومقن صاحبٓا، ؾٖهيَم 

رضا أفَك حجره، ؾربَم اتٍؼ ذم افسًِة افرهط ؾَل جيدون بًدا مـ أن ينسـقا وهؿ ـارهقن، 

ا ظذ أمر بْٔٓؿ ؾقـسقا صاحب افسًِة إذا تىابَقا ظِٔف، مما يِحؼ افرضر وربَم ا ًً تٍَقا مجٔ

بافبائع، ؾٔوىر إػ بٔع شًِتف بٖؿؾ مـ ثّْٓا ٕتٔجة اتٍاق ادنسيـ ظِٔف. وـان هذا افّْط 

، ادرزوؿل، 944-941ابـ حبٔب، ادحز، صمقجقد أيًوا ذم أشقاق دومة اجلْدل، وافنحر )

  .19-10، إؾٌاين، أشقاق افًرب، ص191-191مُْة، صإزمْة وإ

 .117ص 7ابـ مْيقر، فسان افًرب، م (001)

 .119-117ص 7ابـ مْيقر، فسان افًرب، م (000)

 .119ص 7ابـ مْيقر، فسان افًرب، م (004)
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ذم أشقاق َدَبا ب٘فَاء احلجارة، وٓ باإليَمء، وٓ بٌرها مـ افبٔقع اخلاصة 
، دُان افتجار إجإب مْٓا، بؾ هق بادساومة، ٕن افسقق شقق (007)

يبٔع مُِٓا ل . وٓ يباع ؾٔٓا صٔئ حت(009)خمتِىة ؽر خافهة افهبٌة 

 . (002)بـ ادستُز ـؾ ما ظْدهي اجلِْد

1/1/9/1  َِْْ ِز مـ هتّة اؽتهاب افسٍـ ي دبراءة اجلُ ُْ بـ ادُْستَ

  :أشقاق ُظََمن ادتجف إيل

ويرتبط بتجارة َدَبا وأشقاؿٓا أمر مٓؿ، ؾَد ورد ذم بًض   

ْْد، أن بًض افًرب زظّقا أن (091)ادهادر َِ ِز ي اجُل ُْ مِؽ ُظََمن بـ ادُْسَت

ّؾ َشٍَْٔة ي هق افذي جر ـُ ذـره ذم ؿقفف تًاػ: " وـاَن وَراَءُهؿ َمُِِؽ يُٖخُذ 

، وؿد رضب أهؾ ُظََمن ذم ذفؽ إمثال، ؾَافقا: " أطِؿ مـ (090)َؽهًبا " 

َِْْدل . وٍٕ(099)" ي اجلُِْد ِز، ي بًض افْاس تِؽ افتّٓة ظـ اجُل ُْ بـ اُدْسَت

                                                 

ضرق افبٔع ذم أشقاق افًرب، وٕذـر مْٓا: ادَلممسة واهلّّٓة ـَم ذم شقق أصارت ادهادر إػ  (007)

 َّ ر، وبٔع جس إيدي ـَم ذم شقق صًْاء، وفًِف ٕقع مـ بٔع ادَلمسة، وبٔع افرسار ـَم ذم ادن

شقق ظُاظ، ومْٓا أيًوا: بٔع ادْابذة، وبٔع حبؾ احلبِة، وبٔع افْجش، وبٔع افًربان )افًربقن(، 

ـ بًض وبٔع ادزابْة وادحاؿِة، وادخابرة، وافتكية، وؿد هنك رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظ

هذه افبٔقع، وهنك أيًوا أن يبٔع حارض فباِد )افْاجز(، وظـ بٔع ادًاومة أو بٔع افسْغ )افبخاري، 

،  9017 -9014، 9011أرؿام  م،9119 بروت، –دار ابـ ـثر، دمنؼ صحٔح افبخاري، 

إفقد، حمّقد صُري، بِقغ ، 949ابـ حبٔب، اُدَحّز، ص،  009 -000ص 9009-9049

، 944-941ص  0إرب ذم مًرؾة أحقال افًرب، مىابع دار افُتاب افًريب، مك، د.ت، ج

 (. 011-011، إبراهٔؿ، أشقاق افًرب افتجارية، ص14-19إؾٌاين، أشقاق افًرب، ص

 .91، إبراهٔؿ، أشقاق افًرب افتجارية، ص044إؾٌاين، أشقاق افًرب، ص (009)

 .044ين، أشقاق افًرب، صإؾٌا (002)

 .710-711ص 9، افًقتبل، إٕساب، ج999ص 9، جٕسب مًد وافّٔـ افُبرابـ افُِبل،  (091)

 .72افَرآن افُريؿ، افُٓػ،  (090)

افزخمؼي، ادستَل ذم أمثال افًرب، حتَٔؼ حمّد ظبد ادًٔد خان، دائرة ادًارف افًثَمٕٔة،  (099)

، ادٔداين، جمّع إمثال، حتَٔؼ حمّد حمل افديـ ظبد احلّٔد، 919-910ص 0م، ج0249اهلْد، 

 .090ص 9م، ج0200مىبًة افسْة ادحّدية، افَاهرة، 
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افسٍـ ـان ذم  شٔػ بحر ؾارس، وإن افذي ـان يٖخذ ؾذـروا إٔف وؿع إيل

أن صاحب حهـ ابـ ظَمرة  . وذـر آخرون(091)بحر مك ٓ ذم بحر ؾارس

وذـر افًقتبل أن . (091)بحر ؾارس، ـان هق ادًْل ذم أية افُريّة  ظع

ِْٓات مـ صط ُظََمن، ويْتَؾ مـ هْاك إيل  مافؽ بـ ؾٓؿ، وـان يْزل َؿ

، وؿال (090)افًزيزأخرى، ـان هق ادِؽ افذي ذـره اهلل ذم ـتابف ل ٕقاح

، وذـر (094)بـ ـرـر مـ وفد مافؽ بـ ؾٓؿي بًوٓؿ: هق مْدفة بـ اجلِْد

َِْْد صاحب ي أبق ظبٔد افبُري واحلّري ًََٕل ظـ وـٔع بـ اجلراح أن اجُل

 .(097)ؿرضاجْة ب٘ؾرئَة )تقٕس( هق افذي ـان يٖخذ ـؾ شٍْٔة ؽهًبا مديْة 

يُٖخُذ افسٍـ َؽهًبا ويتوح مـ افْص افَرآين أن ادِؽ افذي ـان  

ْْد َِ ِز مـ ي ـان طاًدا ؽاصًَم، وهذا يتًارض مع ما ُوصػ بف اجُل ُْ بـ اُدْسَت

افٌرباء. ويتًارض أيًوا مع  اخلر، وافًدل، وتٖمغ افسبؾ، واإلحسان إيل

ما بٌِتف أشقاق َدَبا مـ ازدهار ٕتٔجة تردد شٍـ افتجار افهْٔٔغ واهلْقد 

َِْْد ظعظِٔٓا، وٕسقق دفٔؾ آخر  ِز مل يُـ ادِؽ ي أن اجُل ُْ بـ اُدْسَت

 مِؽ ـان ئًش ذم زمـ مقد ادٌتهب فِسٍـ، ؾأية افُريّة تنر إيل

َِْْد ِز وحُؿ ُظََمن ذم زمـ متٖخر ي ظِٔف افسَلم، وؿد ظاش اجُل ُْ بـ اُدْسَت

. ؽر أن (099)اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ تِؽ احلَبة، ؾَد مات ؿبٔؾ بًثة افْبل صع

                                                 

  .090ص 9ادٔداين، جمّع إمثال، ج (091)

 .01ابـ حقؿؾ، صقرة إرض، ص (091)

 .711ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (090)

 .711ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (094)

ادٌرب ذم ذـر بَلد إؾرئَة وادٌرب وهق جزء مـ ـتاب ادسافؽ وادَمفؽ، مُتبة افبُري،  (097)

فروض احلّري، صٍة جزيرة إٕدفس مْتخبة مـ ـتاب ا، 19ادثْك، بٌداد، بدون تاريخ، ص

 .71-71م، ص0299ادًىار ذم خز إؿىار، ضبًة ٓذم بروؾْهال، دار اجلٔؾ، بروت، 

 .741، 710ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (099)
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ْْد َِ فِسٍـ ذم خِٔج ُظََمن. ويّدٕا دظبؾ اخلزاظل ي هذا ٓ يٍْل مهادرة اجُل

َِْْد ِز ما ـان يٖخذ شٍـ افتجار ادسدديـ ي بْص مٓؿ يبغ أن اجُل ُْ بـ اُدْسَت

أشقاق بَلده ـَدَبا وصحار ؽهًبا، إَٕم ـان يٌهب شٍـ مْاؾسف مـ بْل  ظع

اإلتاوة مـ افنحريغ،  ٕك بـ إزد أصحاب افنحر، وـإقا يٖخذون

أن بْل ٕك بـ إزد، وؿد ٕزفقا ذم أرض  ودمدر اإلصارة إيل .(092)وؽرهؿ

َِْْدؾارس وجإب افنحر، ـإقا ظنرة  ِز ي اجُل ُْ  . (011)بـ اُدْسَت

 :وضًٔة شقؿٓا ( أثر إشَلم أهؾ َدَبا وردهتؿ ظع1)

بـ  اهلل ظِٔف وشِؿ أبا زيد إٕهاري وظّرو بًث رشقل اهلل صع 

اإلشَلم ذم شْة ثَمن فِٓجرة،  ُظََمن يدظقهؿ إيلل ظبد وجٍٔر مُِ افًاص إيل

. ؾبادر جٍٔر بّخاضبة وجقه (010)ما ذم أيدهيؿ وأمقاهلؿ ؾٖشِّقا، ؾٖؿرهؿ ظع

اإلشَلم وتسِٔؿ افهدؿة، ؾسارع شُان  افًنائر بَدَبا وما ئِٓا يدظقهؿ إيل

طؾ ٍٕقذ مُِا ُظََمن شارًيا  . وهُذا(019)تِؽ اجلٓات باظتْاق افديـ اجلديد

أشقاق َدَبا ـَم ـان ؿبؾ إشَلمَٓم. وذـر افقاؿدي أن وؾد مـ أزد َدَبا ؿدمقا  ظع

اهلل ظِٔف وشِؿ مَّريـ باإلشَلم، ؾبًث حذيٍة بـ حمهـ  رشقل اهلل صع ظع

اين إزدي مـ أهؾ َدَبا مهدًؿا هلؿ ََ ِْ ٌَ اهلل  ، ؾَِم مات رشقل اهلل صع (011)اف

وـان ذو افتاج فَٔط بـ مافؽ  ومًْقا افهدؿة،شِؿ ارتد أهؾ َدَبا ظِٔف و

                                                 

 .74دظبؾ اخلزاظل، وصايا ادِقك، ص (092)

. ذـر افْسابقن أن 20، دظبؾ اخلزاظل، وصايا ادِقك، ص47إصًّل، تاريخ افًرب، ص (011)

-701ص 9إتؼوا مْٓا حتك ٕزفقا افبحريـ وهجر )افًقتبل، إٕساب، جإزد مِٗوا ُظََمن، ؾ

700.) 

، خٍِٔة بـ خٔاط، تاريخ خٍِٔة بـ خٔاط، حتَٔؼ أـرم ضٔاء 91افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (010)

 .27ه، ص0127افًّري، مٗشسة افرشافة، بروت، 

 .740ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (019)

 .110ص 9، ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، م 111ص 0ابـ ؿتٔبة، ادًارف، ج (011)
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. ؾدظاهؿ أمرهؿ (011)إزدي زظٔؿ ادرتديـ وأيدتف ؿبائؾ افًتٔؽ، وؽرها

اين إيل ََ ِْ ٌَ اخلٍِٔة أيب بُر  افىاظة، ؾٖبقا، ؾُتب بخزهؿ إيل حذيٍة اف

اين وظرؾجة افبارؿل إزدي بَ (010)افهديؼ ََ ِْ ٌَ أهؾ  قاهتَم إيل، ؾقجف حذيٍة اف

ظُرمة بـ أيب جٓؾ أن يِحؼ هبَم، وأوصاه  َدَبا، وـتب أبق بُر أيًوا إيل

، ؾجٓز (014)ؿتال ادرتديـ مْٓؿ  ظعزبادستٖمْغ مـ أهؾ َدَبا خًرا، وافه

دخِقا مديْة َدَبا ل إفٔٓؿ جًٔنا، ؾافتَقا ؾٓزم ادرتديـ وؿتؾ مْٓؿ ٕحق مائة حت

اشتًداد  ادسِّقن صًٓرا أو ٕحقه، ومل يُقٕقا ظعؾتحهْقا هبا، وحاسهؿ 

 حذيٍة يسٖفقٕف افهِح، ؾاصسط أن يهاحلٓؿ ظع فِحهار، ؾٖرشِقا إيل

ًٓ ٓ شَلح مًٓؿ، ؾدخؾ  حُّف، ؾَبِقا، ؾٖمرهؿ باخلروج مـ َدَبا ُظز

ذرارهيؿ، وؿدم هبؿ ل ادسِّقن حهْٓؿ، ؾَتؾ مـ أذاؾٓؿ مائة رجؾ، وشب

ؿ أبق صٍرة افًتُل، ؾاختِػ ادسِّقن ؾٔٓؿ، ؾٖراد أبق بُر ادديْة، وـان ؾٔٓ

اإلشَلم، ؾنٍع ؾٔٓؿ ظّر  ؿتؾ مـ بَل مـ ادَاتِة، وافَقم يٗـدون أهنؿ ظع

بـ اخلىاب ظْد اخلٍِٔة، بٖهنـ مل يرتدوا، إَٕم صحقا بٖمقاهلؿ، ؾِؿ يزافقا 

 تقذم أبق بُر افهديؼ ؾٖضَِٓؿ ظّر، ؾرجع بًوٓؿ إيلل مقؿقؾغ حت

اين ظامًَل ظع(017)بَلدهؿ ََ ِْ ٌَ  . (019)تقذمل َدَبا ؾِؿ يزل هبا حت ، وطؾ حذيٍة اف

أشقاق َدَبا وصحار  ؾَدوا ٍٕقذهؿ ظعي ومـ ادرجح أن آل اجلِْد 

 اهلل ظِٔف وشِؿ، وأن فَٔط بـ مافؽ إزدي شٔىر ظع بًد وؾاة افْبل صع

                                                 

 .49افًاين، تاريخ ُظََمن، ص (011)

 .110ص 9ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، م  (010)

أيب، ٕثر افدر، حتَٔؼ خافد ظبد افٌْل حمٍقظ، افىبًة إوػ، دار افُتب افًِّٔة، بروت،  (014)

 .01ص 9م، ج9111

افًقتبل، ، 100-101ص 1، افىزي، تاريخ افىزي، ج111ص 0ٔبة، ادًارف، جابـ ؿت (017)

 .911-727، 794ص 9إٕساب، ج

  .091ابـ خٔاط، تاريخ خٍِٔة بـ خٔاط، ص (019)
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فَٔط بـ مافؽ  ظنقر افتجارة هبَم؛ ؾافىزي يذـر أنل تِؽ إشقاق وجب

ذم اجلاهِٔة، ؾَِم واتتف افٍرصة ظْد ارتداد افًرب ظنٔة ي ـان يسامل اجلِْد

ُظََمن، وحارب جًٍٔرا  اهلل ظِٔف وشِؿ، ارتد وؽِب ظع وؾاة افْبل صع

خىقرة ما بٌِف فَٔط  . وٕستدل ظع(012)اجلبال وافبحر وظباًدا وأجلٖمها إيل

ا، مـ رسظة اشتجابة اخلٍِٔة أيب ؾرضة َدبَ  بـ مافؽ، خاصة وؿد شٔىر ظع

بُر افهديؼ ٓشتكاخ جٍٔر وظباد، وـثاؾة افَقات افتل أرشِٓا فَّع 

، وـإت شقق َدَبا ظامرة بافبوائع (011)حرـة فَٔط ؿبؾ اشتٍحال أمره

وإمقال ظْد احتدام افَتال بغ فَٔط بـ مافؽ وؿقات ادسِّغ، ؾافىزي 

 َدَبا، وؿتِت مْٓؿ ظؼة آٓف، ؾقيل يذـر أن ؿقات ادسِّغ ـرست أهايل

 افْاجقن إدبار، ؾرـبٓؿ ادسِّقن، وشبقا افذراري، وؿسّقا إمقال ظع

أيب بُر " وـان اخلّس ثَمَٕمئة رأس، وؽّْقا  ادسِّغ، وبًثقا باخلّس إيل

إتهار افَقات  وظِؼ ياؿقت احلّقي ظع. (010)افسقق بحذاؾرها " 

 فؽ واشسدادهؿ َدَبا واشتًادة افسٔىرة ظعفَٔط بـ ما اإلشَلمٔة ظع

شقؿٓا، ؾَال ظْد حديثف ظـ دبا "هذه افسقق ادذـقرة ؾتحٓا ادسِّقن 

ضبًٔتٓا،  وؿد ظادت احلٔاة إيل.  (019)ذم أيام أيب بُر افهديؼ" 00ظْقة شْة 

ٕناضٓا بًد ؿّع حرـة فَٔط بَدَبا، ؾَد أؿام ُحذيٍة بـ افَٔمن  وإشقاق إيل

ََمن  ًُ  فتقضئة إمقر وتسُغ افْاس، وؿام بدظقة افَبائؾ حقل ُظََمن إيلب

 ادسِّغ، وصقاذب ُظََمن، وؿد ظاد أهايل َدَبا إيل اإلؿامة ؾَٔم أؾاء اهلل ظع

                                                 

 .101ص 1افىزي، تاريخ افىزي، ج (012)

، ظبد ادًْؿ شِىان، دراشات ذم تاريخ ُظََمن 100-101ص 1افىزي، تاريخ افىزي، ج (011)

 .00-01م، ص9111ٔج ذم صدر اإلشَلم، مرـز اإلشُْدرية فُِتاب، اإلشُْدرية، واخلِ

 .104-101ص 1افىزي، تاريخ افىزي، ج (010)

 .110ص 9ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، م  (019)
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 .(011)احلؼ وٕكوا جٔقش ادسِّغ، فَّع حرـة افردة ذم مٓرة وؽرها

مر يٗدي أهِٓا ذفؽ، ؾَال: "ومل تزل ُظََمن مستَّٔة إ وظِؼ افبَلذري ظع

 .(011)صدؿات أمقاهلا، ويٗخذ ممـ هبا مـ افذمة جزية رؤشٓؿ" 

مـ جراء ظائدات َدَبا ورؽؿ آزدهار آؿتهادي افذي صٓدتف  

 افْناط افتجاري، ؾُان جمتًّٓا ـٌره مـ ادجتًّات إٓسإٔة ينتّؾ ظع

ُأخذت ؾًْد طٓقر اإلشَلم واظتْاق أهؾ َدَبا فف، إؽْٔاء وافٍَراء، 

. وٕستدل مـ ٕص مٓؿ فٔاؿقت (010)ؾَرائٓؿ صدؿات أؽْٔائٓؿ وُردت إيل

ذم مستٓؾ افًك اإلشَلمل؛  مَدار افثراء افذي حََف أهايل َدَبا احلّقي ظع

ؾَد ـان مَدار افزـاة ادستخرج مْٓؿ ـبر جًدا، ؾُان ظامؾ افهدؿات 

بٔت ادال بادديْة  َل إيلؾَراء ادديْة، ويبًث باجلزء ادتب بَدَبا يقزرع مْف ظع

ادْقرة، وٕيًرا فوخامة هذه إمقال مل يُـ بٔت ادال يستقظبٓا، وذم ذفؽ 

اين " بًث إيل ََ ِْ ٌَ اهلل ظِٔف وشِؿ  افْبل صع يذـر ياؿقت أن حذيٍة اف

ا " ًً  .(014)بٍرائض مل جيد هلا مقض

آؿتهادية َدَبا مُإة ومل تٍهح ادهادر ادتاحة ظـ أشباب ضًػ  

ذم افًك اإلشَلمل. وفًؾ إتَال مرـز افثَؾ افسٔاد  وتٍقق صحار ظِٔٓا

ًٓ مـ َدَبا، وطٓقر مْٔاء  إيل صحار ذم افًك افًباد فتهبح ؿهبة ُظََمن بد

اخلِٔج وادحٔط اهلْدي إٓذاك ـان افسبب  صحار ـٖهؿ ادقإئ افًادٔة ظع

هنا دهِٔز افرئٔز فذفؽ؛ ؾَد ـإت أشقاق صحار ضخّة، ووصٍت بٖ

ومـ أشباب تٖخر َدَبا ، (017)افهغ وخزإة افؼق وافًراق ومٌقثة افّٔـ

                                                 

 .104ص 1افىزي، تاريخ افىزي، ج (011)

 .91افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (011)

 .110ص 9ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، م  (010)

 .110ص 9ياؿقت احلّقي، مًجؿ افبِدان، م  (014)

 .004ص 0ادنتاق، م، اإلدريسك، ٕزهة 29ادَدد، أحسـ افتَاشٔؿ، ص (017)
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ؾَل  وؿِة أمهٔتٓا أيًوا ؾَر افيٓر اجلٌراذم هلا مَارٕة مع ثراء إؿِٔؿ صحار،

ادحٔط اهلْدي واخلِٔج بجّٔع ديار اإلشَلم مديْة أـثر  يُاد يًرف ظع

ًٓ مـ صحار  . (019) ظَمرة وما

أهؾ َدَبا ذم افٍتقحات اإلشَلمٔة واشتَرارهؿ ذم افبِدان منارـة  ( 0)

 :ادٍتقحة

 :منارـتٓؿ ذم ؾتقح بَلد ؾارس 0/0

شاهؿ أهايل دَبا مسامهة ؾًافة ذم افدؾاع ظـ اجلبٓة افؼؿٔة فِدوفة  

م(؛ 411-411هـ/91-01اإلشَلمٔة ذم ظٓد اخلٍِٔة ظّر بـ اخلىاب )

اخلٍِٔة ظّر أن  وؾارس، ؾخقبًض ادجقس بنىقط شراف ؾَد دمّع 

ُظََمن أن  ظثَمن بـ أيب افًاص افثٍَل ظامِف ظع صقـتٓؿ، ؾُتب إيلي تَق

رؤشاء ُظََمن بًّاوٕتف ي اجلِْدل يَىع افبحر إفٔٓؿ، وـِػ ظباًدا وجٍٔر ابْ

احتند أبق صٍرة افًتُل وأوٓده افْجػ ، ؾ (012)بّـ مًٓؿ مـ أزد ُظََمن

وادٌرة وحبٔب وؿقمف بْق ظّران ذم ثَلثة آٓف مع ابـ أيب افًاص، 

م، 414هـ/00ذم شْة  جزيرة برـاوان إيلوظزوا افبحر مـ جرؾار 

(، جزيرة افَسؿ )جاشؽواصىدمقا بنٓرك مرزبان ؾارس ووافٔٓا ذم 

 . (001)ؾٓزمقه، وؿتؾ أبق صٍرة صٓرك بٍْسف 

  

                                                 

مسْدم دراشة تارخئة مْذ أؿدم افًهقر حمّد ؿرؿش، ، 10-11ابـ حقؿؾ، صقرة إرض، ص (019)

، م9119دوة مسْدم ظز افتاريخ، افىبًة إوػ، مسَط، وحتك بداية افًهقر احلديثة، ٕ

 .002ص

 .729-727، 490ص 9، جافًقتبل، إٕساب (012)

، ؿرؿش، 729، 499-490ص 9، افًقتبل، إٕساب، ج011افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (001)

 . 29-92ص ،مسْدم



11   
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 :منارـتٓؿ ذم ؾتح افسْد 0/9

ُظََمن وافبحريـ وبًض بَلد  وبًد أن شٔىر افًرب ادسِّغ ظع

ؾارس وجدوا إٍٔسٓؿ ذم مقاجٓة بَلد افسْد، ؾتىًِقا فِسٔىرة ظِٔٓا؛ فْؼ 

مقإٔٓا  بَلد اهلْد بافسٔىرة ظع اإلشَلم هبا، وفتٖمغ دمارهتؿ افبحرية إيل

متثؾ ظهب ل افسًِة احلٔقية افتافٌربٔة، وفتٖمغ وصقل إخناب 

ََمين ًُ . وـإت ؽزوات (000)آؿتهاد وافرـٔزة افتجارية فسُان افساحؾ اف

ن افًسُريغ بغ وٓة بَلد افسْد ٕتٔجة فِتْسٔؼ وافتًاو ظع ادسِّغ إويل

وافبحريـ، وجٓقد ؿبائؾ إزد ذم افْاحٔتغ؛ وـان اخلٍِٔة ظّر بـ ُظََمن 

افبحريـ وُظََمن شْة ؿِد ظثَمن بـ أيب افًاص افثٍَل  اخلىاب ؿد

ذفؽ  ؾٖجابف إيلافبحريـ أخاه احلُؿ،  م، ؾسٖفف ظثَمن أن يقيل414هـ/00

 ؾوبط أمرها، وأحسـ إيل ، (009)ُظََمن  ووٓه افبحريـ، وخرج ظثَمن إيل

. وـان ظثَمن بـ أيب  (001)أهِٓا، وبسط إمـ هبا، وأؿر ٍٕقذ اخلَلؾة ؾٔٓا 

افًاص مٓتًَم بٌزو بَلد افسْد، ؾٖرشؾ محِة بحرية مـ ُظََمن بَٔادة أخٔف 

 م، ؾْزفت ؿقاتف ظع414هـ/00أحد مقإٔٓا ذم شْة  احلُؿ فِسٔىرة ظع

تإف، وظادت ل صًٌرا يدظ افساحؾ افٌريب مـ افسْد، وهامجت مرد

ب بّقاصِة ؽزو افسْد، ، وؿد أذن فف اخلٍِٔة ظّر بـ اخلىا(001)ميٍرة 

افٌزو، إَٕم اشتٌؾ  خاصة إٔف مل جيز افْاس ظعٓؿتْاظف بّزرات ؽزوها، 

                                                 

 .020-021، صدمارة ادحٔط اهلْديظثَمن،  (000)

، ابـ حزم، افٍتقحات اإلشَلمٔة بًد رشقل اهلل صذ 417، 009افبِدان، صافبَلذري، ؾتقح  (009)

 .00م، ص0299اهلل ظِٔف وشِؿ، افَاهرة، 

شًد بـ شًٔد  ،490ص 9ج ، افًقتبل، إٕساب،011افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (001)

ضّـ  ظرب ُظََمن ودورهؿ ذم أحداث ثٌر اهلْد ذم افَرٕغ إول وافثإك اهلجريغ،احلّٔدى، 

 .017ص م،0220ـتاب ُظََمن ذم افتاريخ، فْدن، 

 .00، ابـ حزم، افٍتقحات اإلشَلمٔة، ص417افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (001)
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أن ظثَمن بـ أيب ؾافبَلذري يذـر مٓارهتؿ افبحرية، ورؽبتٓؿ ذم اجلٓاد، 

بَلد افسْد، إحدامها بَٔادة أخٔف  افًاص بًث محِتغ بحريتغ أخرتغ إيل

صقاضئ  ظع Barujاحلُؿ ظامؾ افبحريـ ووجٓتٓا َبْرَوص )َبْرَوج 

مْٔاء  Debulَخْقر افديبؾ بَٔادة أخٔف ادٌرة إيلي وإخر ،(000)( ـجرات

ادسِّقن أهؾ افسْد، ل ، ؾَِ(004)شاحؾ بحر اهلْد  افسْد افًئؿ ظع

 .  (007)وطٍروا هبؿ

ـان فًرب ُظََمن وافبحريـ ٕهٔب ـبر مـ ادنارـة وبىبًٔة احلال  

ذم هذه احلَّلت؛ ؾَد ـإقا أـثر ظرب اجلزيرة مًرؾة برـقب افبحر، 

؛  (009)ويبدو أن أهؾ َدَبا ـإقا وراء إؿْاع ظثَمن بـ أيب افًاص بافَٔام هبا

ظّران صارـقا ذم تِؽ ل ومـ ادرجح أن أبا صٍرة افًتُل وظنرتف بْ

. ويٗيد هذا (002)افسْد ُظََمن إيل وجٓٓا وايلل افبحرية افتاحلَّلت 

ََمٕٔغ ذم  ًُ افتخريج ظدة أشإٔد، مْٓا: خزتف ذم رـقب افبحر وبروزه بغ اف

                                                 

هل مـ أصٓر مدن اهلْد افبحرية وأـزها وأضٔبٓا، وـان جيِب مْٓا افْٔؾ وافِؽ )ياؿقت  (000)

 ،111ص 0مًجؿ افبِدان. م .احلّقي

Al-Humaidi, Makran and Baluchistan from early Islamic conquest down to 

noisavne the mongo, Ph.d.thesis, Victoria University of Manchester, 

1988, p. 283).                                 

 ،94ص 0، ادسًقدي، مروج افذهب، ج401افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (004)

Ikram (S.M), Muslim Civilization in India, Columbia University Press, New 

York and London, 1964, p.6. 

  .417افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (007)

 .017، صظرب ُظََمن ودورهؿ ذم أحداث ثٌر اهلْداحلّٔدى،  (009)

إبراهٔؿ ظبد ادًْؿ شَلمة أبق افًَل، دراشات ذم تاريخ ُظََمن وتقاصِٓا افسٔاد واحلواري مع  (002)

 .99-91م، ص9102بِدان افًامل اإلشَلمل، دار ادًرؾة اجلامًٔة، اإلشُْدرية، 
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تَديّف ٓبـ أيب افًاص، فٔناوره ذم أمر احلِّة  هذا ادجال، مما دظاهؿ إيل

، ومْٓا أيًوا: مٓارتف وحُْتف افَتافٔة  (041)جزيرة برـاوان  افبحرية ظع

طٓرت ذم حرب افٍرس، ومْٓا: إٔف ـان يتزظؿ أزد ُظََمن جْد ظثَمن ل افت

 .  (040)بـ أيب افًاصا

 :اهدي َدَبا ببَلد ؾارس وافبَْكةاشتَرار جم 0/1

جزيرة اشتَر أبق صٍرة افًتُل وؿقمف بْل ظّران بًد مًرـة  

ذم َتّقج مـ أرض ؾارس، وـان ظثَمن بـ أيب افًاص ؿد ؾتحٓا  افَسؿ

 هبا ادساجد وجًِٓا ؿاظدة فِّسِّغ، فإلؽارة ظعل بّسإدهتؿ، وبْ

ؾَِم اشتًّؾ اخلٍِٔة ظثَمن بـ ظٍان  ،(049)ادْاضؼ افٍارشٔة ادتامخة هلا 

 شْة ،(041)افبَْكة " ضّٓؿ إفٔف، ؾَدم هبؿ مـ تّقج"  ظبداهلل بـ ظامر ظع

ؾاختط أبق صٍرة هبا رباًضا ، فًٔتّد ظِٔٓؿ ذم حروبف.  (041)م412ه/92

تقج بَمئة ؾرس ومائة ٕاؿة محراء، ؾِؿ  ـبًرا، وـان ؿد ؿىع مـ ُظََمن إيل

ؿدم هبا افَبْكة، وصٔد هلا رباضغ أحدمها ذم بْل شًد، ل تزل مًف حت

                                                 

 .99-91ادرجع افسابؼ، ص، 494ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (041)

 . 729، 492-499ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (040)

 .011افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (049)

 ،722، 492ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (041)

, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Brill, MuhllabidsCrone ,Patricia, 

Leiden-New York, 1993, VII, p. 357-.359.                                                           

                                             

ََمٕٔغ وخِٔٓؿ بافبكة مْذ اشتَراهؿ هبإبراهٔؿ ظبد ادًْؿ شَلمة أبق افًَل،  (041) ًُ ا أمَلك ادٓافبة اف

مرـز افدراشات وافبحقث بّٗشسة ُظََمن فِهحاؾة وافْؼ  حتك بداية افًك افًباد إول،

 .7، صم9101ديسّز واإلظَلن، مسَط، 
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ن بـ خَلؾة ظثَمل ؾيؾ أبق صٍرة وؿقمف هبا حتوأخر ذم بْل جًدة، 

خراشان، ؾُّث هبا  إيل ظٍان، ثؿ ؽزا مع ظبد افرمحـ بـ شّرة افَرر

، بٌِت ٕهػ (044)، وؿد حاز ادٓافبة ضٔاًظا ـثرة بافبَْكة (040)زمًْا 

، وشّٔت افبَْكة ببكة ادِٓب، وـان مـ أصجع (047)ضٔاع ادديْة 

  .(049)ؾاظف ظْٓا أمام اخلقارج إزارؿةافْاس، فد

  

                                                 

  .722، 410، 492ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (040)

 .117افبَلذري، ؾتقح افبِدان، ص (044)

ََمٕٔغ وخِٔٓؿ بافبكة، ص ،441ص 9افًقتبل، إٕساب، ج (047) ًُ  .99أبق افًَل، أمَلك ادٓافبة اف

 .419ص 9افًقتبل، إٕساب، ج، 111ص 0ابـ ؿتٔبة، ادًارف، ج (049)
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 :ةــامتــاخل

ظـ خمتِػ ظْاس افسُان افتل اشتقضْت َدَبا مْذ  ـنٍت افدراشة  

 ، وـإقا يتُِّقنوِظِّٔؼ أبْاء إرم بـ ٕقح َجديس، وَضْسؿ،افَدم، ومْٓؿ: 

وبْٔت افدراشة أن ومْٓؿ أيًوا: بًض ظنائر إزد، وؽرهؿ. بِسان ظريب، 

ائع احلّٔدة، متتًقا بافىبوأن هٗٓء افسُان َدَبا ـإت ظامرة آهِة بافسُان. 

ومْٓا: رسظة آشتجابة فِحؼ، وافتسامح، ومُارم إخَلق. وـنٍت 

روا أمقاهلؿ افوخّة ظْد  ّٓ افدراشة ظـ ثراء أهؾ َدَبا مْذ افَدم، وأهنؿ َض

ادرـزي  إشَلمٓؿ ب٘خراج زـاهتا، ؾُإت مهدًرا مًَٓم مـ مهادر بٔت ادال

ـإت مـ إشقاق افسْقية،  . وبْٔت افدراشة أن شقق َدَبابادديْة ادْقرة

ضًػ مدة هل وأهنا ـإت تًَد أخر صٓر رجب ددة تزيد ظـ ظؼة أيام و

ضخامة شقق َدَبا وأهنا ـإت  إًَاد شقق صحار، وـان ذفؽ دفٔؾ ظع

وبْٔت افدراشة أيًوا أن ادساومة ـإت افّْط ادْاشب أـز أشقاق ُظََمن. 

افهبٌة، ٕيًرا ٓختَلط افتجار افٌرباء فِبٔع ذم أشقاق َدَبا ؽر خافهة 

  بافتجار افًرب.

شَمحة ومْٓا: وـنٍت افدراشة ظـ أهؿ ظقامؾ ازدهار افتجارة بَدَبا،  

دمارها وُحسـ مًامِتٓؿ فِتجار افٌرباء، واحسام ؿقإغ افسقق وأظراؾٓا، 

َِْْداهتَمم ومْٓا أيًوا:  ِز ي اجُل ُْ بَّع افسٍٓاء، بافتجارة حاـؿ ُظََمن بـ ادُْسَت

إشقاق، ومًامِتف افُريّة فِتجار.  وإذاؾف صخهًٔا ظع وتٖمغ افسبٔؾ،

َِْْدوأثبتت افدراشة أن  ورد ذـره ذم شقرة افُٓػ  مل يُـ ادِؽ افذيي اجُل

يُٖخُذ افسٍـ َؽهًبا. ورجحت افدراشة أن ادرتد فَٔط بـ مافؽ شٔىر وـان 

قاق دبا ـإت رائجة إٓذاك ومل تتٖثر ـثًرا أشقاق َدَبا وظّؼ دمارها، وأن أش ظع

باضىراب إوضاع زمـ افردة، وبْٔت افدراشة حرص اخلٍِٔة أيب بُر 

ََمن.  اشتًادة شٔىرة افدوفة اإلشَلمٔة ظع افهديؼ ظع ًُ َدَبا ُؾرضة افًرب ب
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أهؾ َدَبا ـإقا وراء إؿْاع ظثَمن بـ ومـ احلَائؼ افتل تقصِت إفٔٓا افدراشة أن 

افًاص بٌزو افسْد، وأهنؿ صارـقا بْهٔب ـبر ذم احلَّلت افبحرية افتل أيب 

أرشِٓا فتِؽ ادّٓة؛ دٓارهتؿ افبحرية، وـنٍت افدراشة أيًوا ظـ منارـتٓؿ 

افًٍافة ذم ؾتقح بَلد ؾارس، واشتَرارهؿ بٍارس وافبَْكة، وأخر بْٔت 

وز مْٔاء صحار ـٖهؿ صحار، وبر افدراشة أن إتَال افثَؾ افسٔاد مـ َدَبا إيل

ادحٔط اهلْدي واخلِٔج ـان وراء ضًػ مُإة دبا  ادقإئ افًادٔة ظع

  آؿتهادية ذم افًك افًباد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12   

 

 وصدر اإلشَلم ذم ظكي اجلاهِٔة ؾرضة ُظََمن وافًرب ادنٓقرة ُشُان وأشقاق َدَبا

 

 اخلريىة إويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - أشقاق ُظَمن ضرق افتجارة افَديّة ظْد افًرب، ومْٓا: افىرق ادٗدية إيل

 ًََٕل ظـ )مقؿع جقجؾ خرائط(



 إبراهٔؿ ظبد ادًْؿ شَلمة أبق افًَل            01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


