
  مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

  ١٩٦                             ٢٠١١ -ول أ – رابعالعدد ال

  خ�ل العصر الفاطمي التجارة  في الحجاز
 أمينوسن سمين محمد 

  التجارة  في الحجاز
  ) م١١٧١-٩٤٠/ ھـ٥٦٧-٣٥٨(خ�ل العصر الفاطمي 

  
  سمين محمد امينوسن .د

  ابن رشد–كلية التربية / جامعة بغداد 
 قسم التاريخ

  
  

  الملخص

تعد التجارة، من ابرز مظاھر النشاط ا�قتصادي وقد ادت دورا في حضارة العالم وانفتاحه على بعض�ه ،        
فلق�د س�اعد موق�ع ب�7د الحج�از من�ذ . تجارة من اقدم ا�نشطة ا�قتصادية التي مارسھا ا�نس�ان وعليه فستكون ال

  .اقدم العصور على ان تكون ملتقى تجارات العالم 

إن الدراسة التي اقدمھا عن التجارة في الحجاز خ7ل العص�ر الف�اطمي ھ�ي لرص�د حال�ة التب�ادل التج�اري        
وفيما يخص التج�ارة الداخلي�ة والت�ي تض�منت اھ�م المحاص�يل .دعم النشاط التجاري ودور الخ7فة الفاطمية في 

فض7ً عن التجارة الخارجية مع الدول ا�خرى سواء . التجارية الصناعية والزراعية المتبادلة بين مدن الحجاز 
  ن ، والحبشة اكان ذلك فيما يخص دول الشرق كالھند والصين ،والص7ت مع مصر والشام والعراق ،ومع اليم

  
Abstract  
The study of economic life forms an important part  top the study of the history at 
our present time . 
The research tackles (the trade in Al-Hejaz During the Fatimid Epoch ). That who is 
concerned with the history of Hejaz , its distinguished geographical location , the 
existence of holy sites in Mecca and Medina ,the coming of pilgrims from different 
spots of the world as Hijaj or traders , and the activity of its marketplace in the 
season , and then the existence of commercial ports make it form an economical 
integration inside the Arab peninsula and outside. 
     The research is as a simple attempt aims at showing the commercial activity in 
the cities and ports of Al- hejaz during the Fatimid caliphate ( 358-567 A.H. / 940 -
1171 A.C. The subject was subdivided into an introduction ,two inquires and a 
conclusion . The first inquiry included the internal Trade of Hejaz city which 
include markets and the goods imported to it .it also tackled the commercial 
dealings and the weigh units as well as the money. 
  The second inquiry shed light on the external of Hejaz ,and the importance of the 
Hejazian ports . In addition to speaking about the external relations which linked 
Hejaz with the region of the external world .  
 

  المقدمة
أم��ة م��ن اNم��م تش��كل جانب��اً عظ��يم ا�ھمي��ة ف��ي دراس��ة الت��اريخ ف��ي وقتن��ا  Nيأن دراس��ة الحي��اة ا�قتص��ادية   

، ف��المتفحص لت��اريخ الحج��از )التج��ارة ف��ي الحج��از خ��7ل العص��ر الف��اطمي(ويتن��اول ھ��ذا البح��ث   .الحاض��ر
وتوافد ال�زوار عليھ�ا م�ن مختل�ف البق�اع  وموقعھا الجغرافي المتميز ووجود ا�ماكن المقدسة في مكة والمدينة
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في ھذه المواسم ومن ثم وجود الموانئ التجارية المھمة جعلھا تشكل تك�ام7ً  أسواقھاحجاجاً ومتاجرين ونشاط 
  .اقتصادياً ونشاط تجاري داخل شبه الجزيرة العربية وخارجھا 

م�دن وم�وانئ الحج�از خ�7ل فت�رة  ز النش�اط التج�اري ف�ياب�رأويھدف ھذا البحث ولو كمحاول�ة بس�يطة إل�ى   
��م ھ��ذا الموض��وع )م١١٧١-٩٤٠/ھ��ـ٥٦٧-٣٥٨(الخ7ف��ة الفاطمي��ة  فق��د . وخاتم��ة ينمقدم��ة ومبحث��إل��ى ، وقُسِّ

س��واق وم��ا ك��ان ي��تم فيھ��ا م��ن عملي��ات بي��ع التج��ارة الداخلي��ة لم��دن الحج��از ويش��مل اN: تض��من المبح��ث اNول
المع�ام7ت أيض�اً نح�اء الع�الم اjس�7مي آن�ذاك، ويتن�اول أوشراء وما يجل�ب اليھ�ا م�ن س�لع مختلف�ة م�ن جمي�ع 

  .التجارية وتشمل وحدات الكيل والوزن فض7ً عن النقود التي يتم التعامل بھا
فيلقي الضوء على التجارة الخارجية للحجاز، وا�ھمية التجارية لموانئ الحجاز، ھذا إلى ني أما المبحث الثا  

  .ة الخارجية التي ربطت الحجاز مع مناطق العالم الخارجي آنذاكجانب الحديث عن الع7قات التجاري
وقد أعتمد البحث على جملة من المصادر والمراجع نذكر منھ�ا عل�ى س�بيل المث�ال � الحص�ر وف�ي مق�دمتھا   

الكتب الجغرافية والتي أفادت البحث بمعلومات قيمة عن ا�ھمي�ة التجاري�ة لم�دن وم�وانئ الحج�از فض�7ً ع�ن 
ذات فائ��دة ) م١٤٤٢/ ھ��ـ٨٤٥ت ( وت��أتي مؤلف��ات المقري��زي . ن الحج��از التجاري��ة م��ع دول اخ��رىع7ق��ة م��د

ف��ي  وانتفع��ت من��ه) كش��ف الغم��ةباغاث��ة ا�م��ة : (كبي��رة أغن��ت البح��ث بمعلوم��ات اقتص��ادية مھم��ة مث��ل كتاب��ه 
فض�7ً . وعة ش�املةفھو بحق موس�) الفاطميين الخلفاءاNئمة اتعاظ الحنفا بأخبار (موضوع السكة وايضاً كتابه 

عليه في موضوع ا�وزان  ي اعتمدتُ ذلفالتر ھنتس وال) وزان والمكاييلاN(ومنھا كتاب الحديثة عن المراجع 
لعل��ي ب��ن ) النش��اط التج��اري ف��ي ش��به الجزي��رة العربي��ة اواخ��ر العص��ور الوس��طى(والمكايي��ل ، وايض��اً كت��اب 

  ... عدة مواضيع وغيرھاالحسين السليمان الناصر والذي اعتمد عليه البحث في 
  ..، فأن أصبْت فذلك من فضل هللا سبحانه وتعالى ، وأن أخطأت فذلك تقصير مني خيراً أو  
  

  المبحث ا9ول      
  التجارة الداخلية في الحجاز

تشكل التجارة مرفقاً حيوياً من مرافق ا�قتصاد الحجازي، ودعامة اساسية لقوتھم، فقد ع�رف الع�رب التج�ارة 
ع7ھ�ا ق�دراً ومنزل�ة، وبقي�ت عل�ى ھ�ذه أم العصور وكانوا ينظرون اليھا على انھا من اشرف الحرف ومنذ أقد

  .المكانة في اjس7م
مكانة مرموق�ة ف�ي التج�ارة فكان�ت ا�س�واق ف�ي ش�به الجزي�رة العربي�ة مك�ان للتج�ارة Nھل الحجاز وأصبح   

اق م�ن الس�لع منھ�ا التم�ر، والزبي�ب، وا�دم ومحل للمف�اخرة فيم�ا بي�نھم فض�7ً عم�ا كان�ت تعرض�ه تل�ك ا�س�و
  .)١(، والبرود، والحيوانات وغيرھا كثيراً )الجلود(

وكان لموقع ب7د الحجاز اھمية بالغة بالنسبة للنشاط التج�اري داخ�ل ش�به الجزي�رة العربي�ة وخارجھ�ا وذل�ك   
فمن��ذ أق��دم العص��ور كان��ت . )٢( بحك��م اتص��الھا ش��ما�ً ب��ب7د الش��ام وجنوب��اً ب��اليمن، وتتص��ل بمص��ر ب��راً وبح��راً 

القوافل التجارية تسير إلى مصر والشام والعراق وال�يمن والحبش�ة وكان�ت المراك�ب تأخ�ذ طريقھ�ا إل�ى مص�ر 
واليمن عبر ثغور الحجاز على البحر ا�حمر، فض7ً عن استقبال تلك الثغور سفناً تجاري�ة م�ن الحبش�ة والھن�د 

  . )٣(والصين ومصر 
  

 ً�  :واق والسلع في مدن الحجازسNاأھـم : أو
جانباً مھماً من النشاط ا�قتص�ادي للمجتمع�ات فا�س�واق ھ�ي أق�دم اش�كال ال�نظم التجاري�ة ،  اNسواقتعكس   

واس��واق الحج��از م��ن اھ��م . )٤( والغ��ذاءالبي��ع والش��راء ك��ان يقص��دھا طال��ب اNم��ن وكم��ا ك��ان يقص��دھا طال��ب 
والتجارات في ھذا اjقل�يم مفي�دة : (( كر ذلك المقدسي قائ7ً ا�سواق في ب7د العرب وبا�خص اسواق مكة وذ

�ن به فرضتي الدنيا وسوق منى والبحر المتصل بالصين وجدة والجار خزانتي مصر  (()٥(.  
وعلى الرغم من انھا بلداً غير زراعي ا� انھا حظيت بالموقع الجغرافي على ط�رق القواف�ل مم�ا جع�ل مك�ة   

أجتم�اع الن�اس م�ن مختل�ف ا�جن�اس  فرص�ةعن وجود الكعبة الشريفة بھا، مم�ا ھي�أ  فض7ً . )٦(محطة تجارية 
. ، ومما زاد في اھمية مكة تجارياً قربھا من مين�اء ج�دة عل�ى س�احل البح�ر ا�حم�ر)٧(لغرض الحج والمتاجرة 

ي قواف��ل مك��ة ارج��اء ش��به الجزي��رة العربي��ة ف��ي رح7تھ��ا التجاري��ة مص��درة ومس��توردة واس��تقبلت ف�� وجاب��ت
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ورست بثغرھا جدة المراك�ب م�ن ش�تى . أسواقھا قوافل البر من اليمن والشام، وخرجت بقوافلھا إلى تلك الب7د
  .)٨(الب7د، حتى ان اسواقھا كانت تزخر بشتى انواع البضائع والمنتجات المتنوعة 

مم�ن بلغت�ه ال�دعوة  ف�الطريق اليھ�ا ملتق�ى الص�ادر وال�وارد(( وذكر ذلك ابن جبي�ر اثن�اء زيارت�ه مك�ة بقول�ه    
وكانت اسواق مكة تزدھر في موسم الحج والعمرة فقد كان لھا موسمان اNول ف�ي أول رج�ب  .)٩()) المباركة 

  .)١٠(والثاني في موسم الحج
ومن أھم ا�سواق القديمة عكاظ ومجنّ�ة وذي المج�از وجميعھ�ا قري�ب م�ن مك�ة، وظل�ت تل�ك ا�س�واق عل�ى   

، ومن ثم استغنى الناس عن تلك بأس�واق اخ�رى )١١() ھـ١٢٩(كت عكاظ سنة شھرتھا في موسم الحج حتى تُر
في العصور التالية وھي اسواق مكة ومنى وعرف�ة، وس�وق مك�ة ذاتھ�ا اغن�ت عم�ا تُ�رك م�ن ا�س�واق القديم�ة 

)١٢(.  
وكان ھناك سوق حول الحرم ومعظمه يمتد على جانبي المسعى م�ن الص�فا إل�ى الم�روة، وخي�ر م�ن وص�فه   

وعند الجانب الشرقي للمسجد سوق تمتد من الجنوب إلى الش�مال ، وف�ي اولھ�ا (( : ناصر خسرو قائ7ً  الرحالة
وم�ا ... والم�روة ف�ي نھاي�ة الس�وق ش�مالي الجب�ل ... بيس الذي تقع على سفحه الصفا ناحية الجنوب جبل أبي ق

  .)١٣()) يسمى السعي بين الصفا والمروة ھو السعي في ھذه السوق من اولھا �خرھا
: (( وايضاً يشھد المسجد الحرام وقت الموسم قيام سوق كبيرة فيه عند باب بني شيبة وق�ال عنھ�ا اب�ن جبي�ر   

ر إل�ى غي�ر ذل�ك م�ن الس�لع فك�ان . والمسجد الحرام كله سوقاً يُباع فيه من الرقيق إلى العقيق، ومن البُّر إلى ال�دُّ
تباع بقية ا�شياء في الس�وق ح�ول الح�رم ف�ي ال�ب7ط ا|خ�ذ مبيع الرقيق بدار الندوة إلى جھة باب بني شيبة، و

  .)١٤()) من الغرب إلى الشمال، وفي الب7ط ا|خذ من الشمال إلى الشرق 
ومن ا�سواق ا�خرى سوق منى، وھذه السوق تكون ع�امرة اي�ام التش�ريق وتق�ع عل�ى بع�د فرس�خ م�ن مك�ة   

ومن�ى ف�ي : (( خلو بقية السنة ويقول عنھا ابن جبي�ر وت مالمكرمة وھي جزء من الحرم، وھي تّعمر في الموس
 ا�متع�ةإلى ادنى الخرز إلى غير ذلك من  النفيستلك ا�يام الث7ثة سوق من اعظم ا�سواق يُباع فيھا الجوھر 

  .)١٥()) وسائر سلع الدنيا، ا� انھا مجتمع اھل ا�فاق 
الصغير ويقع غربي المسجد الحرام ام�ام  ع7وة على ذلك كان ھناك سوق للخضروات واللحوم وھو السوق  

بيع المجوھرات وا�شياء الثمينة في سوق الشامية، ام�ا ل�وازم الحج�اج فتك�ون ف�ي س�وق باب إبراھيم، وسوق 
  .)١٦(الليل شرقي المسجد الحرام 

ة وبالرغم من ان مكة ھي بلداً ل�يس زراعي�اً إ� ان الم�دن والق�رى المحيط�ة بھ�ا تع�د اراٍض ص�الحة للزراع�  
وتنتج مختلف الغ7ت الزراعية والتي تجد طريقھا إلى اسواق مكة فمن الطائف الفواكه وخاصة العنب وتأتيھا 
ايضاً الخضروات والجوز والسفرجل من بركة ماجن وكذلك من م�زارع جب�ل ث�ور وايض�اً م�ن بس�اتين وادي 

إلى ما �ينحص�ر و� ينض�بط ، ((  :ووصف ابن جبير السوق بعد أن عدَّد السلع الموجودة به فقال. )١٧(فاطمة 
ق على الب7د كلھا �ما لوف   .)١٨()) النافقة، ولعمَّ جميعھا بالمنفعة التجارية اNسواققام لھا رَّ

ام��ا بالنس��بة للتج��ارة الداخلي��ة بالمدين��ة المن��ورة فق��د كان��ت م��ا ب��ين اھ��ل المدين��ة انفس��ھم، وبي��نھم وب��ين الق��رى   
�خ�رى وف�ي مق�دمتھا مك�ة والط�ائف وج�دة حي�ث يف�د اليھ�ا التج�ار لتس�ويق المجاورة لھ�م وم�ع م�دن الحج�از ا

، وقام اھل المدينة بالمتاجرة مع ا�عراب من اھل البادية في التمر والسمن والجبن وھو رخيص )١٩(بضائعھم 
 والثي�ابمن قمح وشعير وعدس وارز فكان ا�ع�راب ي�أتون بالس�من والج�بن ليش�ترون ب�ه الحب�وب  والحبوب
كما كانت . )٢٠(، ويتجرون ايضاً في ا�بل والغنم والخيل الجيدة التي تأتي من نجد والحمير الحساوي والنحاس

  .)٢١(لمكة تجارة رائجة مع الحجاج والتجار الذين يفدون عليھا من مكة للزيارة بعد أنقضاء الحج 
إل�ى جان�ب الس�من وا�لب�ان  وتعتمد تجارة اھل المدينة الداخلية على المحاصيل الزراعية وفي مقدمتھا التمر  

والخيول وا�غنام والجمال، وعلى العم�وم ف�أن الحال�ة ا�قتص�ادية للمدين�ة أفض�ل م�ن مك�ة وذل�ك لكث�رة تن�وع 
  .)٢٢(محاصيلھا الزراعية ووفرة المياه فيھا فض7ً عن ا�ستقرار الداخلي الذي شھدته المدينة 

الباب بالمسجد النبوي إلى الباب المصري على مسافة  ومن اسواق المدينة سوق باب الس7م ، ويمتد من ھذا  
الثمينة، ويليه سوق  اNشياءفي شارع ضيق � يزيد عرضه عن اربعة أمتار، وتميز ھذا السوق ببيع ) م٤٠٠(

وتب�اع في�ه الحب�وب واللح�وم  المناخي�ةالب7ط ويقع على يسار المتجه إلى باب الس7م ثم سوق الساحة ث�م س�وق 
وكان موقع اسواق المدينة قرب . )٢٣()َحراجلسوق ا(فواكه وا�شياء القديمة في مكان يقال له والخضروات وال

  .)٢٤()) عند الجامع لھا نور وبھاء واNسواق: ((الجامع فيذكر المقدسي
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تُص�دَّر الف�ائض م�ن منتجاتھ�ا إل�ى أيض�اً فالتجارة الداخلية للطائف فقد كان لھا ش�ھرة ف�ي التج�ارة البري�ة اما   
ق الم�دن المج�اورة ب�راً وب�ا�خص اس�واق مك�ة كالزبي�ب والحنط�ة والعس�ل وا�دم الط�ائفي ، فق�د عرف�ت اسوا

أدمھ�ا فكان�ت تُص�دَّره للقبائ�ل القاطن�ة بينھ�ا وب�ين مك�ة وك�ان لھ�ؤ�ء الجلود لجودة الطائف بشھرتھا في تجارة 
  .)٢٥(دوراً في انتشار أدمھا في شبه الجزيرة العربية 

س�وق تخ�تص بن�وع واح�د م�ن التج�ارة فھ�ي مدين�ة قديم�ة و�ھلھ�ا زراع�ة وتج�ارة وغن�ى وكان في الطائف   
وللطائف س�ور : (( ، ويصف ناصر خسرو سوق الطائف قائ7ً )٢٦(وربما قاربوا اھل مكة في شأنھم التجاري 

  .، وكانت تعرض فيھا مختلف الحاص7ت الزراعية والمنتجات الصناعية )٢٧()) محكم وسويقة صغيرة
فھ�ي خزان�ة مك�ة ((لذي شجع ذلك بانھا مدينة وميناء بح�ري ف�ي آٍن واح�د، ات جدة قيام ا�سواق بھا ووشھد  

ان لھ�ا موس�م قب�ل موس�م الح�ج مش�ھود البرك�ة تنف�ق في�ه (( ، في�ذكر المؤرخ�ون )٢٨()) ومطرح ال�يمن ومص�ر
  .)٢٩()) والذخائر النفيسة  المنتخبةالبضائع المجلوبة وا�متعة 

وھو سوق مس�تطيل ف�ي غاي�ة ) نظرب(لك لندْر ما يرد فيه، وسوق ذُسّمي ب) سوق الندَّار(ومن اسواق جدة،   
اللطافة وبه اماكن للتجار وغيرھا وتزخر به ا�طعمة وا�قمشة، وھناك س�وق الج�امع وس�مي ب�ذلك نس�بةً إل�ى 

س�وق الن�بط وھ�و  ن ، وبج�دة ايض�اً يالجامع المعروف بمسجد الشافعي ويدخل اليه القادم من باب مكة إل�ى اليم�
الس�مك وفي�ه يُب�اع الس�مك الط�ري والتم�ر الص�فري اللطي�ف وبع�ض ان�واع م�ن  سوق ظريف يحضره ص�يادو

راج وھذا السوق لسوق آخر يسمى سوق الحل صينزله التجار ويووبجوار ھذا السوق خان صغير . )٣٠(السبح 
) س�وق ب�رة(ويوج�د ايض�اً س�وق يُق�ال ل�ه يُقام في أيام موسم الحج ولذلك يكون شديد ا�زدحام لكثرة الحج�اج، 

ووص�فت أس�واق ج�دة . )٣١(المدينة المنورة وبعيد عن ب�اب مك�ة ويحت�وي عل�ى أبني�ة ودك�اكين �نه يقع خارج 
  .)٣٢(بأنھا جميلة ومحصورة داخل سور حصين وذلك خوفاً من ھجمات ا�عراب 

  المعام�ت التجارية: ثانياً 
    : والمكاييل ا9وزان -أ

المع�روف ف�ي جمي�ع أنح�اء  )٣٣()الم�ن(وجميعھا تستخدم في التجارة الداخلية ومنھا عدة  أوزاناز عرفت الحج
  . )٣٤(العالم اjس7مي غير ان المكيين يسمونه رط7ً 

،  )٣٥(درھ��م ٢٠٠= عن��د الحج��ازيين في��ذكر المقدس��ي أن وزن الرط��ل ويختل��ف المؤرخ��ون ف��ي وزن الرط��ل 
بينم�ا ي�ذكر . )٣٦(درھماً وثلث ٢١=  هرھم وھو ستة اواق ، وكل أوقيد ١٣٠= ابن المجاور ان الرطل ويذكر 

  .) ٣٧(عشرة دراھم  هعشرة وكل اوقي هواواقي،  درھماً  ٢٦٠) = الرطل(القلقشندي ان المن 
. ويبدو ان اخت7ف المؤرخين في تحديد وزن الرطل الحجازي ناشئ عن اخت7ف وزن�ه ف�ي الم�دن الحجازي�ة 

  .)٣٨(١٩٥ =الرطل في المدينة اما 
خ�ر يس�تدعي أ، إ� ان ھن�اك ح�وائج )٣٩(وكانت معظم الحوائج والعط�ورات ف�ي مك�ة تب�اع بالرط�ل أو الم�ن   

 ً�يُب�اع اللح�م  وب�ه خ�ر ذات وزن يختل�ف ع�ن الرط�ل الرس�مي، فك�ان م�ن اللح�م اربعمائ�ة درھ�م،أبيعھ�ا ارط�ا
ط�ال خاص�ة لبي�ع الحاجي�ات كرط�ل ، ويتم التعام�ل ف�ي بع�ض من�اطق مك�ة بأر)٤٠(والشحم والھريسة والمجبنة

  .)٤١(المسك والعنبر 
الغرارة وھو مكي�ال دمش�قي يماث�ل ا�ردب المص�ري وھ�ي تع�ادل : أما وحدات الكيل في مكة والمدينة فھي   

ام��ا . )٤٢(بوص��فھا مكي��ا�ً ) لت��راً  ٢٦٥(قم��ح أو ح��والي ) كغ��م ٢٠٤.٥(ث7ث��ة أرادب مص��رية وتع��ادل الغ��رارة 
  .)٤٣(قدحاً صغيراً  ١٦أقداح أو  ٨ويبات، كل ويبة  ٦للحنطة يتألف من ا�ردب فھو مكيال مصري 

، والصاع  ، فالمدربع الصاع)٤٤()الصاع والمد والمكوك(ومن اكثر وحدات الكيل استعما�ً في مكة والمدينة   
لت�ر  ١.٠٥ = الش�رعي د، والم�)٤٦(، ويحسب الص�اع أربع�ة ام�داد وھ�و مكي�ال �ھ�ل المدين�ة )٤٥(ثلث المكوك 

)٤٧(.  
وعرفت مكة ومدن الحجاز ا�خرى نظاماً جديداً للمبادلة التجارية وھو نظام المقايضة ال�ذي ك�ان س�ائداً ف�ي   

وك�ان نظ�ام المقايض�ة رائج�اً ب�ين تج�ار مك�ة وال�واردين  )٤٨()) كج بكج((تلك الفترة ويعرفه ابن المجاور بأنه 
رون أنھم �يبيعون من جميع ما ذكرن�اه �ء المائومن العجيب في أمر ھؤ(( : عليھا من السرو فيقول ابن جبير

بدينار و�بدرھم، انما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل فأھل مكة يّعدون لھم ا�قنعة والم7ح�ف المت�ان وم�ا 
  .)٤٩()) أشبه ذلك مما يلبسه ا�عراب ويبايعونھم به ويشارونھم 
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  السكة  -ب 
التج�اري ف�ي البي�ع والش�راء ترج�ع أھميتھ�ا ال�ى انھ�ا توض�ح م�دى تعد السكة وسيلة ھامة م�ن وس�ائل التعام�ل 

التقدم وا�زدھار ا�قتصادي والحضاري للدولة ، وكانت ھذه العملة عبارة عن الدينار وھو ا�سم الذي يطل�ق 
عن��دما أتس��عت ح��دود الدول��ة العربي��ة  .)٥٠(عل��ى النق��ود الذھبي��ة ، كم��ا ك��ان ال��درھم يطل��ق عل��ى النق��ود الفض��ية

مية وترامت اطرافھا، اخذت كل و�ية تضرب نقوداً خاص�ة بھ�ا، ولكنھ�ا تحم�ل ش�عارات الخ7ف�ة الت�ي اjس7
  .)٥١(تؤيدھا ويتوفر لھا الوزن الصحيح 

في عصر الفاطميين فأنه يعتمد على دينار الذھب ودرھ�م الفض�ة أما بالنسبة للمعام7ت التجارية في الحجاز   
ان نقد البلد ذھ�ب مص�ري ، وبھ�ا يض�رب : ((قود إذ يذكر ابن المجاور ، ويبدو انه كانت بمكة دار لضرب الن

  .)٥٢())على عيار الدينار المصري
 )٥٤( )ج�وھر الص�قلي(ولم�ا ف�تح ، )٥٣("الراض�ي" وكان ال�دينار الس�ائد آن�ذاك ف�ي الحج�از ومص�ر ھ�و ال�دينار 

ل�دينار المع�زي ف�ي عمل على اصدار عمل�ة جدي�دة تحم�ل اس�م الف�اطميين ف�أمر بض�رب ا) ھـ٣٥٨(مصر سنة 
، فلم�ا ق�دم الخليف�ة ي عزواتخذت الخ7فة الفاطمية بعض ا�جراءات لتقوي من شأن الدينار الم. )٥٥(السنة ذاتھا

 )٥٦()يعق��وب ب��ن كلِّ��س وعس��لوج ب��ن الحس��ن(عھ��د ال��ى ) ھ��ـ٣٦٢(الف��اطمي المع��ز ل��دين هللا ال��ى مص��ر س��نة 
زياً فأنحط ال�دينار الراض�ي ونق�ص م�ن ص�رفه أكث�ر م�ن ل7شراف على الخراج فأمتنعا ان يأخذا اj ديناراً مع

  .)٥٧(ربع دينار ، وكان صرف الدينار الجديد خمسة عشر درھماً ونصف درھم
ومما يجدر ذكره ان الدينار الراضي كان أكثر وزناً ونقاوة من الدينار المع�زي الجدي�د ، فق�د بل�غ وزن ال�دينار 

غم ، وصل  ٤.١٩الوقت الذي كانت قيمة الدينار المعزي  ، وفي)٥٨(غم ، وھو الوزن الشرعي ٤.٢٥الراضي 
الدول�ة  ذوف�ومن ھنا كان التشديد في فرض سكتھا على المناطق والدول التابع�ة لن. )٥٩(غم ٤.٢٣أعلى وزن له 

الفاطمي��ة ، فض��7ً ع��ن العام��ل ا�قتص��ادي الھ��ام وھ��و ا�س��تفادة م��ن الف��روق ف��ي وزن ال��دنانير الت��ي انخف��ض 
  .)٦٠(سعرھا

قة ، وھي والع ومن   وھ�ي  )٦١(رية ثلث�ا المثق�ال، والمحمدي�ة ثالعم7ت المحلية التي تعامل بھا اھل مكة الُمطوَّ
بق�ة موم�ن عم�7ت مك�ة ا�خ�رى ال. )٦٢() ھ�ـ٣٠١(نسبةً إلى محمد بن سليمان الذي ثار بمكة س�نة  ) المزيف�ة(زَّ

لدراھم النقي�ة، وكان�ت تُبط�ل ف�ي الي�وم وكان لھا ثمنھا المحدد وان كان زھيداً وتصرف بأربعة وعشرون من ا
لدواعي اقتصادية إذ ان ھذه الفت�رة بال�ذات ت�وفر لمك�ة الكثي�ر م�ن  )٦٣(السادس من ذي الحجة إلى آخر الموسم 

  .)٦٤(العم7ت العباسية والفاطمية وبالتالي فأنھا تمنع تسرب عملتھا إلى خارج حدود المنطقة 
، فعندما خرج ا�مير ابو الفت�وح الحس�ن ب�ن جعف�ر عل�ى طاع�ة وقد شھدت مكة ضرب عم7ت بأسم امرائھا  

، فأش�ار علي�ه ا�خي�ر )٦٥(الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر هللا، وقد اشتكى للوزير المغربي قل�ة م�ا بي�ده م�ن الم�ال 
، وعندما رجع ابو الفتوح إلى مكة )٦٦(با�ستي7ء على خزائن الكعبة وضربھا دراھم ودنانير وسميت بالفتحية 

، وصفح عن�ه الخليف�ة الف�اطمي الح�اكم ب�أمر هللا واراد اب�و الفت�وح ان يسترض�يه )٦٧() ھـ٤٠٣(من الرملة سنة 
ان وي�ذكر القلقش�ندي  .)٦٨(فضرب عملة بمكة على غرار الدينار المصري وكت�ب عليھ�ا أس�م الح�اكم ب�أمر هللا 

  .)٦٩(عامل في الديار المصرية ومكةالمعام7ت التجارية في المدينة المنورة ھي نفسھا ما كان يتم به الت
وكان لظروف الشدة العظمى التي اصابت ب7د الحجاز وانقطاع ما كان يصلھا من مصر سبباً دفعت ا�مي�ر   
بأخذ قناديل الكعبة وص�فائح الب�اب والمي�زاب وض�ربھا دراھ�م ) ھـ٤٦٢(أمير مكة سنة  )٧٠() محمد بن جعفر(

  .)٧١(ودنانير
  

  نيالمبحث الثا
  لخارجية في الحجازالتجارة ا

تمتع��ت ب��7د الحج��از بموق��ع وس��يط ب��ين اس��يا وافريقي��ا مكنّھ��ا م��ن اقام��ة ع7ق��ات تجاري��ة نش��طة بينھ��ا وب��ين   
جيرانھ��ا ف��ي العص��ور القديم��ة والوس��طى لموقعھ��ا عل��ى الطري��ق التج��اري البح��ري المّوص��ل ب��ين المش��رق 

ي البحر العربي فيخرجون بالفرما ويحملون أن التجار يركبون من فرنجة ف: ((والمغرب، ويذكر ابن خرداذبة
تجارتھم على الظھر إل�ى القل�زم وبينھم�ا خمس�ة وعش�رون فرس�خاً ث�م يركب�ون البح�ر الش�رقي م�ن القل�زم إل�ى 

جاز موانئ تجارية ح، ومن ذلك يتضح انه كان بب7د ال)٧٢()) الجار وجدة ثم يمضون إلى السند والھند والصين
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سفن، كما يشير ھذا النص إلى دور تجار اليھود والذين أطلق عليھم المسلمين ف�ي مثل جدة والجار ترسو بھا ال
  .)٧٣() تجار البحر(القرن الثالث الھجري 

وحرّي بالذكر فقد مارس اھل الحجاز ركوب البحر، واھتموا كثيراً بالتجارة البرية ايضاً وكانت لھم ص7ت   
وكان�ت �رض الحبش�ة متج�راً لق�ريش يتج�رون : ((  عبر البحر بمصر والحبشة يدلُّ عل�ى ذل�ك ق�ول الطب�ري
  .)٧٤()) فيھا، يجدون فيھا رفاعاً من الرزق وامناً ومتجراً حسناً 

وھ��ذا ي��دل و�ش��ك عل��ى وج��ود رح��7ت بحري��ة �ھ��ل الحج��از بفع��ل النش��اط التج��اري الب��ارز لق��ريش حت��ى   
  .يمن، وساحلھا مكاناً لرسو السفناصبحت مكة محطة تجارية ھامة للقوافل البرية القادمة من الشام أو ال

  
  

 ًEھمية التجارية للموانئ الحجازية: اوEا  
وقد اس�ھمت ھ�ذه . ، ومن تلك الثغور جدة والجار والسرين) الموانئ(تمتعت ب7د الحجاز بالعديد من الثغور   

ج��اري لمك��ة الثغ��ور الحجازي��ة عل��ى البح��ر ا�حم��ر ف��ي العص��ر الف��اطمي إل��ى ح��ٍد بعي��د ف��ي امت��داد النش��اط الت
فكان�ت ھ�ذه الثغ�ور عل�ى الس�احل الش�رقي للبح�ر ا�حم�ر تس�تقبل . رمة والمدينة المنورة إلى الب7د البعي�دةكالم

السفن التجارية القادمة من اليمن والحبشة محملة بالبضائع، ثم تنق�ل القواف�ل ھ�ذه البض�ائع م�ن مين�اء ج�دة إل�ى 
ير قليل، فالجار منفذ المدينة المنورة عبر البح�ر ا�حم�ر نشاط تجاري غمكة، كما كان لثغري الجار والسرين 

  :ومن أھم الموانئ الحجازية  .)٧٥(
  
  ُجدة  -أ

حظيت جدة ب�الموقع الحي�وي وا�س�تراتيجي بوص�فھا محط�ة تجاري�ة لتم�وين الس�فن بالم�اء وال�زاد ومرك�زاً   
إلى دوره الرئيس�ي كمين�اء للحج�اج ن فض7ً عتجارياً رئيساً فيما يتعلق بتجارة الساحل الشرقي للبحر ا�حمر، 

  .)٧٧(التجاري فقط، بل مرفأ الحجاز بأسره ، إذ أنھا لم تكن مرفأ مكة )٧٦(القاصدين مكة المكرمة 
) ھ�ـ٢٦(، فف�ي س�نة  0وازدادت اھمية جدة عندما أصبحت مرفئ�اً تجاري�اً ف�ي عھ�د الخليف�ة عثم�ان ب�ن عف�ان  

إلى ج�دة لقربھ�ا م�ن ) )٧٨(الشعيبة (ان ينقل ساحل مكة القديم من  واتى مكة فساله اھلھا 0اعتمر الخليفة عثمان
ونتيج��ة ل��ذلك ازدھ��رت ج��دة بس��رعة، في��ذكر أب��ن جبي��ر ان��ه رأى بج��دة أث��ر س��ور مح��يط بھ��ا ، وبھ��ا . )٧٩(مك��ة 

  .)٨٠(0مسجدان ينسبان لعمر بن الخطاب
، فموقعھ�ا الوس�ط ب�ين )٨١(وفي مجال التجارة الخارجية ساھمت جدة وبشكل كبير في تج�ارة الھن�د والص�ين   

موانئ الحجاز وقربھا من عدن والھند من جھة، وم�ن مك�ة المكرم�ة م�ن جھ�ة اخ�رى؛ وتح�ول ط�رق التج�ارة 
ورود الكثي�ر م�ن المراك�ب التجاري�ة إل�ى  ف�ي، عام�ل مھ�م )٨٢(البحرية من الخليج العرب�ي إل�ى البح�ر ا�حم�ر 

: قبل البضائع الھندية والص�ينية وبھ�ذا اص�بحت ج�دة فكانت تست.  )٨٣()) ساحل مكة ا�عظم(( ميناء جدة فھي 
  . )٨٤()) عيذابوبأنھا محط للسفن من الھند وعدن واليمن (( 
وكان لميناء جدة الدور الرائد في نقل المنتجات الصينية إلى مدن الحجاز ا�خرى فيشير المقدسي إلى وجود   

لھ��ا مراك��ب كثي��رة : (( ا�دريس��ي ب��أن وھ��ذا يؤك��د ق��ول . )٨٥(اتص��ا�ت ب��ين الص��ين وج��دة ع��ن طري��ق البح��ر
  .)٨٦()) تنصرف إلى جھات كثيرة

دة ف�ي العص�ر الف�اطمي ج�وتواصل دور ميناء جدة في نمٍو مطرٍد في العصور اjس7مية المختلفة، وعاشت   
فترة مزدھرة �زدياد مواردھا المالية، فك�ان �نتظ�ام مواس�م الح�ج وزي�ادة ع�دد الحج�اج ان اص�اب ج�دة حظ�اً 

إل�ى مك�ة  ب�راً  من النشاط التجاري فكانت تجل�ب اليھ�ا البض�ائع م�ن الش�رق عب�ر البح�ر ا�حم�ر ث�م تنق�ل وافراً 
وف�ي ج�دة اعت�اد التج�ار اس�تبدال س�لعھم ف�ي اس�واقھا،  )٨٧(فض7ً عن أزدھار الحركة التجارية اليھ�ا م�ن ع�دن 

المك�وث فيھ�ا فت�رة م�ن الوق�ت، ث�م  والتھيؤ منھا لدخول بيت هللا الحرام ومتابع�ة تج�ارتھم ف�ي مك�ة ايض�اً، بع�د
  .)٨٨(السير منھا إلى الشام 

ان التج�ار الق�ادمين م�ن ب�7د  –فعل�ى س�بيل المث�ال  –وظل ميناء جدة مركزاً ھاماً من مراكز تجارة الش�رق   
اNندلس أو المغرب، اعتادوا بيع بضائعھم من الحرير والنحاس وغير ذلك من منتجات ب7دھم في مدن مصر 

ولكن إذا حدث ولم يصادف ھؤ�ء التجار نجاحاً او سوقاً تجارية لبض�ائعھم ھن�اك، اتجھ�وا ببض�ائعھم والشام، 
  .)٨٩(إلى ميناء جدة حيث يجدون فيھا اسواقاً رائجة لتجارتھم 
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    )٩٠(الجار -ب 
ى العباسي وتواصل دوره إلالعھد  صدر ا�س7م فض7ً عن بدايةوھو فرضة المدينة ، وقد أزدھر الجار في   

، وكانت تأتيه السفن  )٩١()) وھي كثيرة التجارات وا�موال: ((الفاطمي فيقول عنھا ابن حوقلحٍد ما في العھد 
  .من أرض الحبشة ومصر وعدن ومن البحرين والصين

، ) الج�ار(وعندما قويت ص7ت الع�رب ب�ب7د الحبش�ة اخت�اروا مين�اءاً قريب�اً م�ن المدين�ة والحبش�ة فأخت�اروا   
منذ عص�ر م�ا قب�ل اjس�7م إ� أن�ه اكتس�ب ش�ھرة اكب�ر ف�ي العص�ر اjس�7مي وتعھ�دھا الخلف�اء  وكان معروفاً 

ا� انه ب�دأ بالض�عف . )٩٢(المسلمون با�ھتمام واصبحت الفرضة الرئيسية للمدينة ونالت شھرة تاريخية كبيرة 
م ا�ع��راب وقط��اع عن��دما أخت��ل نظ��ام اNم��ن وا�س��تقرار ف��ي الحج��از بض��عف الحك��م وداھ��) ھ��ـ٤(من��ذ الق��رن 

، )٩٣(وم��ع ذل��ك ظ��ل يس��تقبل المراك��ب التجاري��ة الط��رق ذل��ك المين��اء، واخ��ذوا اھل��ه بالنھ��ب والس��لب والقت��ل، 
، مم�ا يب�ين اس�تمرار دور )٩٤()) المراكب الواردة م�ن ال�ديار المص�رية ترس�و فيھ�ا((فيصفھا ابن المجاور بأن 

كمين�اء ) الينب�وع(الديار المصرية رغم بروز ميناء ينب�ع  ھذا الميناء في استقبال المراكب التجارية الواردة من
، فيذكر الحميري دور ميناء )٩٥() ھـ٧( القرنواوائل ) ھـ٦(القرن  أواخرتجاري مھم في تجارة البحر ا�حمر 

ي المراك�ب الت�ي تحم�ل س�والمراكب اليھا قاصدة ومقلع�ة ول�يس بھ�ا كبي�ر تج�ارة وفي�ه تر:(( الجار انذاك قائ7
  .)٩٦()) ن مصرالطعام م

  السرين  -ج 
وق��د . ، وتع�د بمثاب��ة مين�اءاً داخلي��اً لمك�ة)٩٧(تق�ع إل��ى الجن�وب م��ن مك�ة المكرم��ة عل�ى مس��افة خمس�ة مراح��ل   

، وربم�ا المقص�ود م�ن ذل�ك ال�نص بأنھ�ا كان�ت )٩٨(وصفھا ابن المج�اور بأنھ�ا بناي�ة الف�رس عل�ى س�احل البح�ر
  .ميناءاً للفرس منذ زمن طويل كميناء جدة مث7ً 

وفي مجال التج�ارة الخارجي�ة ل�م يظھ�ر للس�رين نش�اط تج�اري ب�ارز ف�ي الق�رون اjس�7مية المبك�رة، حي�ث   
وصاحب السرين فالواصل اليه كف�اء م�ا يق�وم ب�ه وبأھل�ه، : ((يصفھا ابن حوقل في القرن الثالث للھجرة بقوله 

خذه من الرقيق والمت�اع ال�وارد م�ن وليست بحال تُذكر، وله على المراكب الصاعدة والنازلة من اليمن رسم يأ
  .)٩٩()) التجار

ا� ان موقعھا على الطريق البري والبحري بين اليمن والحجاز ساھم في انتعاشھا، وجعلھا تسھم في حرك�ة   
رين س�التجارة في البحر ا�حمر من وال�ى الحج�از وم�ا جاورھ�ا، فأص�بحت التج�ارة الم�ورد الرئيس�ي �ھ�ل ال

، وس�ھول )١٠٠(اع والرقيق وتصديره ، فساھمت ف�ي توري�د وتس�ويق منتج�ات الس�روات كاستيراد الميرة والمت
تھامة من انواع الحبوب والتمور والعسل والسمن والزيت والجلود وك�ذا ي�أتي م�ن م�وانئ الحبش�ة م�ن الرقي�ق 

ا ، وك��ان نموھ�� )١٠٢()) بأنھ��ا مع��دن الحب��وب والخي��رات والتم��ور والعس��ل الكثي��ر  ((: ، فيص��فھا المقدس��ي)١٠١(
التج��اري مت��درجاً م��ن محط��ة م��ن محط��ات طري��ق الح��ج إل��ى مك��ة إل��ى ان بلغ��ت قم��ة ازدھارھ��ا التج��اري ف��ي 

  ) .ھـ٦، ٥(القرنين 
  

  الع�قات التجارية الخارجية للحجاز: ثانياً 
  :الحجاز العديد من الع7قات الخارجية مع الدول المجاورة لھا والبعيدة عنھا ومن أھم ھذه الع7قاتأقامت   
  الشرق اEقصى  مع -أ

أن الع7قات التجارية بين العرب والھند ترجع إلى عصور تأريخية قديمة، فكانت الس�لع الھندي�ة الت�ي تص�ل   
وقد أسھمت القوافل المكية بقسٍط كبي�ٍر ف�ي . اليمن تسلك الطريق البري الغربي لتصل الشام مارة بب7د الحجاز

  .)١٠٣(نقل متاجر الھند إلى الحجاز 
لع7قات التجارية التي ربطت الحجاز بالصين قديمة ايضاً إ� انھا لم تكن مباشرة وانم�ا نم�ت ع�ن وبالنسبة ل  

ومن ثم قويت واستمرت تزداد قوة ورسوخاً في العصور الوسطى ) ھـ٢(طريق وساطة الھند وذلك في القرن 
)١٠٤(.  

: البح��ر ا�حم��ر فھ��يوم�ن الس��لع الت��ي ت��رد م��ن الش��رق ا�قص��ى إل��ى الحج��از ع��ن طري��ق المح��يط الھن��دي و  
التوابل خاصةً الفلفل الذي يع�د م�ن الس�لع المطلوب�ة ف�ي اورب�ا لض�رورة اس�تخدامه ف�ي الطع�ام، وكان�ت الع�ادة 

، ھ�و س�عر الحم�ل إذ ك�ان يت�راوح م�ا )ھـ٦، ٥(المتبعة في وزن الفلفل في تجارة البحر ا�حمر خ7ل القرنين 
  .)١٠٥() ديناراً  ١٢٥-٥٠(بين 



 ٢٠٣                                                                      مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 ٢٠١١ -ول أ – رابعالعدد ال

  خ�ل العصر الفاطمي التجارة  في الحجاز
  أمينوسن سمين محمد 

) . القرف�ة(ال�دار ص�يني : ع�ة م�ن الس�لع الت�ي اس�تخدمت ف�ي مج�ال العق�اقير الطبي�ة مث�لوُجلبت ايضاً مجمو  
والقرنفل كان ثمنه . وكان سعرھا يعادل سعر الفلفل أو يرتفع عنه قلي7ً ، وكانت التجارة في ھذه السلعة مربحة

، )١٠٧(والزعف�ران ، وجوزة الطي�ب الت�ي اس�تعملت ف�ي الطع�ام)١٠٦() والزنجبيل والكافور. (ضعف ثمن الفلفل 
إلى جانب الخدم والورق الصيني الذي ظلت له الصدارة على منتوجات الب7د اjس7مية، وم�ن ب�ين الس�لع ھذا 

التجارية التي صدَّرتھا الصين الخزف الذي كان يصنع ف�ي م�دن متع�ددة م�ن ب�7د الص�ين فض�7ً ع�ن ال�ذخائر 
  .)١٠٨(سة كالجواھر والياقوت وسائر ا�حجار الكريمة يالنف
، والبخ�ور، وخش�ب ) )١٠٩(المس�ك : (وصدرت مدن الشرق ا�قصى اضافة للس�لع الم�ذكورة العط�ور ومنھ�ا  
  .)١١١() الخولنجان نوع من البھار(، و)١١٠() الصندل والعنبر(

، وك�ان التج�ار يحمل�ون )١١٢(الخي�ول، والبغ�ال، والحمي�ر : اما بالنسبة للعرب فقد نقلوا إلى الشرق ا�قص�ى   
م�ن الع�راق، ويحمل�ون معھ�م ايض�اً ثي�اب الحري��ر  والش��عيرالتم�ر، وزي�ت الزيت�ون، والقم�ح، معھ�م إل�ى الھن�د 

  .)١١٣(والكتان من ب7د الشام 
وكانت سياسة الخلفاء الفاطميين الرامية إلى زي�ادة اس�تيراد التج�ار ا�وربي�ين للس�لع الت�ي تع�رض ف�ي اس�واق 

انم�ا احتك�رت فق�ط الس�لع الت�ي تحص�ل عليھ�ا لغ�رض ب7د العرب، ولم تحتكر الخ7فة الفاطمي�ة تج�ارة الھن�د و
  .)١١٤(الحديد، والخشب، والقار : النشاط الحربي وھي 

  
  مـع عـدن –ب 

التعريج الى أھم العوامل التي عملت عل�ى توطي�د ع7ق�ة الحج�از التجاري�ة م�ع ع�دن وأھمھ�ا في البدء �بد من 
وم��ن مختل��ف ا�جن��اس لمزاول��ة ا�عم��ال  حي��ث يتوق��ف العدي��د م��ن التج��ار. الق��رب الجغراف��ي وموس��م الح��ج 

راً في مرافقة التجار لھذه القواف�ل إذ يع�د الطري�ق اNكث�ر أمن�اً ثالتجارية في أسواقھا ، وقوافل الحجاج دوراً مؤ
  .)١١٥( ))سلعة أو بضاعة خ7ل موسم الحجأي يجاد إيمكن : ((إذ يقول ابن جبير . في موسم الحج 

ب�أن الحج�اج والتج�ار م�ن الھن�د : ((تب�اط ب�ين م�وانئ الحج�از وع�دن فيق�ول وقد أك�د اب�ن حوق�ل عل�ى ھ�ذا ا�ر
ان ج�دة خزان�ة مك�ة : ((ويض�يف المقدس�ي . )١١٦())وجنوب شرق آسيا يصلون الى مكة وجدة م�ن مين�اء ع�دن

الزراعية م�ن من�اطق كثي�رة م�ن اراض�يھا ال�ى جان�ب م�ا شتھرت بتقدير المحصو�ت اومطرح اليمن ومصر 
من العنبر والشروب والبرود والعقيق وھذه السلع كان يزدھر بھا سوق مك�ة التج�اري أي�ام  كان يأتي من عدن

  .)١١٧(الحج ، فض7ً عن سلع الصين والھند التي تصل الى عدن ومنھا الى مكة
�ت الت�ي ت�دل عل�ى ازدھ�ار الع7ق�ة التجاري�ة ب�ين ع�دن والحج�از م�ن �وقد أورد البلدانيون العديد م�ن ا�س�تد

ان الس��فن : ((في��ذكر ناص��ر خس��رو . ) ھ��ـ ٥(والنص��ف ا�ول م��ن الق��رن ) ھ��ـ٣(اني م��ن الق��رن النص��ف الث��
الى موانئ اليمن على ساحل البحر ا�حم�ر ، وق�د وص�لت  رالتجارية تخرج من موانئ الحجاز مثل ميناء الجا

مكة ، إذ كانت ت�ذھب أثرھا في الحياة ا�قتصادية ل وكان لقبائل السروكذلك  .)١١٨( ))نھذه السفن الى ميناء عد
  .)١١٩(في ث7ث مواسم في السنة وھي محملة بالسلع المختلفة

وم��ن المؤش��رات عل��ى وج��ود تل��ك الع7ق��ة التجاري��ة ب��ين ع��دن والحج��از وذل��ك أي��ام الدول��ة الص��ليحية والت��ي 
 تحكم في تجارة الحج�ازفكان علي الصليحي ي) ھـ ٦(القرن  الى النصف ا�ول من) ھـ ٥(استمرت من القرن 

مكة تحت نفوذه ، فأثر ذلك على وضعھا التجاري و�سيما حين من�ع التج�ار م�ن ال�ذھاب اليھ�ا عندما أصبحت 
  .)١٢٠(فعت ا�سعار بھاارتف

محتك�ر التج�ارة ب�ين  يومن الواضح ان الع7قات بين البلدين كانت كبيرة فك�ان الم�ؤرخ والت�اجر عم�ارة اليمن�
الت��ي ترج��ع ال��ى أمي��ر مك��ة ال��ى ع��دن وب��اع فيھ��ا الفض��ة  توج��ه عم��ارة م��ن) ھ��ـ٥٥١(ع��دن ومك��ة ، فف��ي س��نة 

ي ، فض�7ً ن�بالتاجر العدني عمارة اليم، وھذا يدل على ثقة أمير مكة  )١٢١(ين التي أخذھا من باب الكعبةمالحر
  .لتجارة الحجازية والسلع الخاصة با�مراء عن ان عدن تعد سوقاً ل

ق وھ��ذه الس��لع يزدھ��ر بھ��ا موس��م مك��ة التج��اري ف��ي كان��ت ع��دن تص��در ال��ى الحج��از العنب��ر والب��رود والعقي��
وال�ورق المص�ري . )١٢٣(اس�تورد ع�دن م�ن الحج�از الخ�زف والعب�اءات وا�قنع�ة والم7ح�ق المت�ان .)١٢٢(الحج

وق�د ) . ا�دم(وكانت تستورد من مكة المواد الخ�ام ويق�وم بتص�نيعھا ث�م تص�درھا مث�ل الجل�ود . )١٢٤(والبغدادي
نوا يدبغون ا�دم ويجلب اليھم من أعالي مكة ونجران الى عمان ومن حلي بني كا: ((أوضح ذلك ابن المجاور 
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زھرة الى كرمان ومن كيش وجنانة وفارس ومن بني مكرمان ومن زيلع ورحب�ت والمنذري�ة وم�ن ع�دن ال�ى 
  .)١٢٦(والعاج برتكذلك تستورد ال،  )١٢٥( ))مكة

رة ووثيقة لقرب البلدين من بع�ض ولحاجتھم�ا وبالنتيجة فان الع7قات التجارية بين عدن والحجاز كانت مزدھ
  .لتبادل السلع بينھما

  
  مع مصر والشام  – ج
من الطبيعي ان تقوم ع7قات تجارية بين الحجاز ومصر والشام وذل�ك بحك�م الموق�ع الجغراف�ي ال�ذي س�اعد   

لتان بش�به في ھذا ا�تصال التج�اري فض�7ً ع�ن ان مص�ر والش�ام متص�لتان بري�اً ببعض�ھما وھم�ا أيض�اً متص�
  .)١٢٧(الجزيرة العربية ونافذتاھا ل7تصال بأوربا عن طريق البحر ا�بيض المتوسط 

الع7ق�ات  فض�7ً ع�نوفوق ذلك فقد ارتبط عرب الحجاز بص7ت قربى مع القبائل العربية القاطنة في الش�ام   
  .)١٢٨(ا�قتصادية التي تربطھم ببعضھم 

م فيب�دأ م�ن دمش�ق إل�ى من�زل ث�م إل�ى ذات التجاري�ة ويوص�لھا بالش�اما بالنسبة للطريق الذي تس�لكه القواف�ل ا  
قري��ة ( وتليھ��ا  )١٣٠() وادي الق��رى(ومنھ��ا إل��ى  )١٢٩()تب��وك ث��م المحدث��ة وا�ق��رع(المن��ازل ومنھ��ا إل��ى ناحي��ة 

ومنھ�ا إل�ى ذي خش�ب وتليھ�ا المدين�ة ومنھ�ا إل�ى المن�ازل الت�ي  )١٣٢() ءاالسويد(وذي المروة ثم  )١٣١() الرحبية
  .)١٣٣(مكة تصل إلى 

، والزبيب الطائفي ) اNدم(الجلود المّذھبة : واھم السلع الحجازية التي تحملھا القوافل التجارية إلى الشام ھي  
، والس�كر والطح�ين والقم�حزي�ت الزيت�ون، : أما السلع التي تعود بھا القوافل المكي�ة م�ن الش�ام فأبرزھ�ا . )١٣٤(

Nوكان�ت قواف�ل الحج�اج تجل�ب معھ�ا عن�د عودتھ�ا . )١٣٥(سلحة والحرير، والقطن، والقماش، والمنسوجات، وا
من الحج عدداً من الجمال محملة بالتوابل وتكون ا�صناف ا�خف وزناً، أما الثقيلة فتشحن بالسفن عبر البحر 

وق�د حص�لت دمش�ق عل�ى الس�لع . ومنھا تنقلھا القوافل براً إلى دمش�ق )١٣٦() الطوروايلة(ا�حمر من جدة حتى 
  .)١٣٧(س فقط من موانئ البحر ا�حمر، بل من الخليج العربي ايضاً الھندية لي

فترج�ع إل�ى اق�دم العص�ور، وكان�ت تعتم�د م�ن اق�رب الج�ارات إليھ�ا أما ع7ق�ة الحج�از التجاري�ة م�ع مص�ر   
فالحج�از أب�داً لص�احب مص�ر : ((الناحية ا�قتصادية على المخصصات التي تأتيھا من مصر لقلة الزراعة بھا

الخ7ف�ة الفاطمي�ة ف�ي ت�وفير ا�م�ن لحج�اج بي�ت هللا الح�رام والت�أمين عل�ى  توق�د س�اھم .)١٣٨() )ة�جل المي�ر
ارواحھم واموالھم ، ولم يقتصر ا�مر على الحج�اج فق�ط ب�ل ان ت�أمين الط�رق لس�ير القواف�ل ع�اد ب�النفع عل�ى 

س�طول بعي�ذاب يتلق�ى الك�ارم ان�ه ك�ان للف�اطميين ا: ((ويخبرن�ا القلقش�ندي . )١٣٩(النشاط التجاري مع تلك الب7د
فيم�ا ب�ين عي�ذاب وس�واكن وم�ا حولھ�ا خوف�اً عل�ى مراك��ب الك�ارم م�ن ق�وم ك�انوا بجزائ�ر بح�ر القل�زم ھن��اك ، 

  .)١٤٠( ))يعترضون المراكب فيحميھم ا�سطول منھم
 )الس�ويس(بحري ، ويبدأ من موانئ : وكان للقوافل التجارية المتجھة من مصر إلى الحجاز طريقين احدھما  

يجھ�ز بالقواف�ل ب�راً : ومنھ�ا إل�ى مك�ة والمدين�ة وا�خ�ر  )١٤٣() ينب�ع(إلى ج�دة و )١٤٢() عيذاب(والطور و )١٤١(
وم�دين ث�م (ويس�تمر إل�ى أن يص�ل إل�ى الحف�ر، ومنھ�ا إل�ى أيل�ة،  )١٤٤() الج�ب والبوي�ب(ويبدأ من الفسطاط ث�م 

ث�م ذي خش�ب ومنھ�ا إل�ى المدين�ة ، ومنھا إلى وادي القرى، ث�م الرحبي�ة، وذي الم�روة، والس�ويداء )١٤٥() شغب
)١٤٦(.  

والقم��ح، والحنط��ة، ، )١٤٧()الق��راطيس(الثي��اب و : أم��ا البض��ائع الت��ي تجل��ب م��ن مص��ر ل��ب7د الحج��از فھ��ي  
وق�د س�اھمت مص�ر ف�ي ،  )١٤٨(، والزيتون المملح، والعس�ل، وا�س�لحة، والصابونوالدقيق، والسكر، وا�رز 

المقدسي ان اكثر ميرة الحجاز من الدقيق تُرسل م�ن قمح ، فيذكر مد ب7د الحجاز بالمواد الغذائية وخصوصاً ال
ارسلت الخ7فة ) ھـ٣٦٨(وفي سنة . )١٤٩(حبوب ودقيقمصر وتبلغ ث7ثة ا�ف حمل جمل في كل أسبوع كلھا 

كم�ا اس�تورد اش��راف مك�ة الخي�ول م��ن . )١٥٠(الفاطمي�ة احم�ال كثي��رة م�ن القم�ح والش��عير والزي�ت ال�ى الحج��از
ة والت�ي تص�در ال�ى الحج�از بواس�طة الس�فن ال�ى ج�دة ومنھ�ا يلمسماة النجيباجمال البجة  فض7ً عن )١٥١(مصر

  .)١٥٢(الى اشراف مكة
المص�رية تق�وم ب�دور كبي�ر ف�ي  كانت قافل�ة الح�اجلقد . )١٥٣(الجلود المدبوغة وكانت مصر تستورد من الحجاز

النش��اط التج��اري إذ ك��ان التج��ار والحج��اج يس��يرون ومعھ��م بض��ائعھم ال��ى الحج��از ويع��ودون ببض��ائع الش��رق 
من الواضح ان الحجاز اعتمدت في اقتصادھا على مصر لدرجة ان توق�ف الح�ج م�ن مص�ر ال�ى . )١٥٤(النفيسة
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وفيھا ل�م : ((قائ7ً ) ھـ٥٦٢(ابن فھد في حوادث سنة  الحجاز كان يسبب ركوداً للتجارة في الحجاز ويؤكد ذلك
يبع التجار في مكة شيئاً على عادتھم �ن حجاج مصر لم يأتوا �نشغالھم بما حدث عندھم من القت�ال ب�ين ن�ور 

أم�ا ع�ن الكيفي�ة ف�ي نق�ل تل�ك الس�لع فكم�ا ورد ذك�ره مس�بقاً، . )١٥٥())الدين وشيركوه وبين الف�رنج والمص�ريين
ون بالس��لع الثقيل��ة ع��ن طري��ق البح��ر والبض��ائع الخفيف��ة المحمول��ة في��أتون بھ��ا عل��ى ظھ��ر الجم��ال فالتج��ار ي��أت

  .)١٥٦(براً 
ين بعدن والھند والص�ين ف�ي ت�أمين بع�ض لفاطميون من ص7ت التجار الحجازياستفاد الخلفاء االى جانب ذلك 

من لك بالحج�از م�ن التج�ار تكاتب�ه ،  :ان المعز انفذ الى ابن السوادكي فقال : ((ما يحتاجونه فيذكر المقريزي 
أكتب من تراه منھم بأن يكتب الى عدن بحم�ل م�ا يق�در علي�ه م�ن خش�ب ا�بن�وس الحس�ن التلمي�ع الت�ام الط�ول 

ك�ان إ� نح�و ش�ھرين حت�ى ع�اد جواب�ه ان�ه الغليظ مما � غاية وراءه ، فكتب الى تاجر بمكة وأك�د علي�ه ، فم�ا 
ف�ي مرك�ب فّس�ر ب�ذلك ، وبك�ر ال�ى المع�ز ف�أخبره الخب�ر وان�ه ف�ي ي�ر وحمل�ه وجد منه ما ليس له في ال�دنيا نظ

التج�ارة والتب�ادل التج�اري ب�ين مص�ر والحج�از وس�يلة م�ن وس�ائل ا�رتب�اط الوثي�ق وھكذا كان�ت . )١٥٧(القلزم
  .بينھما

  
  مع العراق  - د

ھم ع7ق��ات تجاري��ة م��ع ترج��ع الع7ق��ات التجاري��ة ب��ين الحج��از والع��راق إل��ى م��ا قب��ل اjس��7م إذ كان��ت ت��ربط
وقد توسعت تلك الص7ت التجارية لتمتد الى مناطق الجنوب مكة والمدينة طوال العام وت�زداد ، )١٥٨() الحيرة(

  .نشاطاً في مواسم الحج
الح�اج العراق�ي اب�اھم ال�ذي وكان أھل مكة ينتفعون كثيراً من حجاج العراق وتجارِه ، فكان أھل مكة يعتبرون 

، وكان�ت القواف�ل التجاري��ة تت�ردد باس�تمرار عل��ى وادي الق�رى حت�ى أص��بح )١٥٩(والس��رويكس�بون من�ه ال�ذھب 
  .)١٦١(وكان تجار العراق ينقلون معھم ا�ديم الخفيف والزعفران .)١٦٠(مطرح الشام والعراق

، ويعتب��ر وادي الق��رى محط��ة )١٦٢(واتص��لت الحج��از ب��العراق ب��راً فكان��ت الكوف��ة عل��ى ص��لة بمك��ة والمدين��ة 
والطريق الذي يصل الحجاز بالعراق فيبدأ من . )١٦٣(ائع العراقية ومنھا تحمل إلى مكة والمدينة �ستقبال البض

الثعلبية، وفيد، ث�م مع�دن (، ومنھا إلى )١٦٤() القادسية ، والعذيب( بغداد إلى الكوفة بعد أن يعبر نھر الفرات ثم 
المدين�ة ومن�ه إل�ى مك�ة المكرم�ة ث�م إل�ى  )١٦٦() بط�ن نخ�ل(، ويمر ف�ي ع�دة من�اطق وص�و�ً إل�ى )١٦٥() النقرة 

)١٦٧(.  
 بكمي�ات كبي�رة وم�اء ال�ورد و بأنواعھ�ا العدي�دةالتمور : ومن السلع العراقية التي ترد إلى الحجاز فمن البصرة

القطني��ة والحريري��ة وخاص��ة  ثي��ابالس��جاد وال: ؛ وم��ن بغ��داد)١٦٨(، والبنفس��ج والم7ح��ف والحن��اء ،والخ��ز 
. )١٧١(وم�ن واس�ط البس�ط. )١٧٠(ةالخ�ز الكوفي�ديل من�والتم�ور : الكوفة ؛ ومن ، )١٦٩(المناديل، وا�رز، والعمائم

  .)١٧٢(وتأتي العباءات من بغداد والبصرة ويختلف ثمن الواحدة منھا إلى أخرى
، وا�دم، وا�حذي��ة، جائ��ب ا�ب��لالع��راب ، ون الخي��ل: أم��ا البض��ائع الت��ي يس��توردھا الع��راق م��ن الحج��از فھ��ي

  .)١٧٣(البلح، والسمن، والصوفوالقرظ، ووالقنا ، والنعام، 
وكانت تجارة العراق مع الحجاز والدول ا�خرى ، ھي تجارة تعتمد عل�ى ا�س�تيراد أكث�ر م�ن اعتمادھ�ا عل�ى 

  .التصدير 
  
  مع الحبشة  – ھـ

فكانت التج�ارة العام�ل  تعود الع7قات التجارية بين شبه الجزيرة العربية والحبشة إلى عصور موغلة في القدم
فق�د ب�دأت من�ذ فھ�ي قديم�ة ومس�تمرة ، ، تلك الع7قات بين الحجاز من جھة والحبشة من جھة أخ�رى  المھم في

مل�ك (ش�مس بالنجاش�ي ية ف�ي الوق�ت ال�ذي أتص�ل في�ه عب�د أن خرجت مكة بتجارتھا الى خارج الجزيرة العرب
منھا ويج�دون فيھ�ا  ومنذ ذلك الوقت كانت ارض الحبشة متجر لقريش يتجرون. )١٧٤(وابرم معه اتفاقاً ) الحبشة
ً (رفاغاً    .)١٧٥(من الرزق وامناً ومتجراً حسناً ) متسعا

لقد كانت الحبشة مصدراً ھاماً من مصادر التجارة العالمية ، فق�د كان�ت تن�تج البخ�ور وا�طي�اب وري�ش النع�ام 
ص�7ت والتوابل ، وكانت القوافل القريش�ية تحص�ل منھ�ا عل�ى ھ�ذه الس�لع وتحم�ل اليھ�ا م�ا تحت�اج الي�ه م�ن حا

ففي الشتاء تنقل قواف�ل ق�ريش �س�واق ال�يمن س�لعاً حبش�ية وس�لعاً ھندي�ة ويمني�ة ال�ى اس�واق . الجزيرة العربية
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وم�ا ل�م تنقل�ه قواف�ل ال�يمن م�ن س�لع الحبش�ة تنقل�ه قواف�ل  .)١٧٦(الشام في الصيف الى جانب المنتجات الحجازية
ى ميناء جدة ومنھا تنقل البضائع براً عن طريق قريش أو مراكبھم البحرية التي كانت تجلب منتجات الحبشة ال
  .)١٧٧(القوافل الى مكة المكرمة ومنھا الى البحرين ومن ثم الفرات

و�بد من ا�شارة ھنا الى ان التجارة بين الحبشة والحجاز س�لكت طري�ق البح�ر ا�حم�ر فكان�ت الس�فن تخ�رج 
) . ورس والع�اج والرقي�قكالذھب وال�(ضائع حجاز محملة بالبمن سواحل الحبشة الى مدينة الجار في ساحل ال

  .)١٧٨(اذن كانت الحجاز مركز تھبط اليه قوافل التجار من بلدان عدة منھا الحبشة
، فم�ن دواخ�ل الحبش�ة ُجل�ب الرقي�ق و�س�يما م�ن  -�س�يما قب�ل ا�س�7م  –وأھم ما يُصدر من الحبشة الرقي�ق 

اطق الس��احلية كمين��اء زيل��ع ال��ذي يع��د م��ن اب��رز م��وانئ من��الا�ج��زاء الجنوبي��ة والغربي��ة الوثني��ة وحملھ��م ال��ى 
وكان الحجاز من المناطق التي يحمل الرقيق الحبشي اليھا ، ول�م يك�ن الع�رب ف�ي  .)١٧٩(الحبشة لتصدير العبيد

  .)١٨٠(عصر الرسالة والعصور ال7حقة ينظرون الى ھؤ�ء ا�حباش كرقيق ولكن كأيدي عاملة
من أھم المناطق التي تربى فيھ�ا ا�ب�ل ، ونظ�راً لكث�رة الث�روة الحيواني�ة  ومن صادرات الحبشة ا�بل ، فكانت

بوغ�ة دفي ب7د الحبش�ة ل�م يقتص�ر ا�حب�اش عل�ى تص�دير الحيوان�ات ب�ل ص�دروا منتجاتھ�ا م�ن جل�ود خ�ام وم
وروى ابن المجاور انه يجلب م�ن  .كجلود ا�بقار والتمور ول7خيرة أھمية خاصة في قائمة صادرات الحبشة 

ومن بين السلع المستوردة من الحبشة الع�اج ، )١٨٢(ويستخدم في صناعة النعال ،)١٨١(دينة زيلع الساحلية ا�دمم
أفضل م�ن ع�اج . وھي المصدر الرئيسي في العصور الوسطى المتاخرة و�سيما عاج الحبشة أو افريقيا ككل 

  .)١٨٣(يع المصنوعات الخشبيةطعيم وترصوا�ثقل وزناً وكان يستخدم في ت الھند �نه من النوع الطويل
يال جار اليھا ، حتى أصبحت انياب ا�فونتيجة �تساع صادرات الحبشة وأھمية العاج جذبت الحبشة انظار الت

ومن السلع ا�خرى المستوردة  .)١٨٤(تصل الى ب7د الصين وفارس ومصر والجزيرة العربية و�سيما الحجاز
و�سيما خشب ا�بنوس وتعرض تلك السلع في اسواق الحجاز  شابوا�خ ، والعطور ، ، والبخورريش النعام

  .)١٨٥(و�سيما اسواق مكة موسم الحج
إذ ي��ذكر ف��ي ذل��ك ) م١١/ھ��ـ٥(تب��ادل بالمنتج��ات الزراعي��ة ب��ين البل��دين ف��ي الق��رن لي��ات موھن��اك اش��ارة ع��ن ع

جل�ب لسمس�م والمي�رة تر زروعھم ال�ذرة واان مدينة السرين من عمل مكة وفيھا مزارع وأكث(( :البكري قائ7ً 
م�نھم عل�ى مس�يرة خمس�ة  الحبشة وھي اليھا من غز وجردة ، وغز منھا مسيرة عشرة أيام ، وجردة من ثغور

  .)١٨٦(عشر يوماً 
تجل�ب م�ن ش�به جزي�رة الع�رب نتيج�ة  الت�ي) الجل�ود المدبوغ�ة(جل�ود ا�دم  أما واردات الحبش�ة م�ن الحج�از ،

  .)١٨٨(حباش عناية خاصة بھذه الجلودوالطائف وقد أولى ا� )١٨٧(لتوفرھا في مكة
  
  مع اليمن  -و
حكمھ�م بتج�ارة البح�ر ا�حم�ر فكان�ت تكان للموقع ا�ستراتيجي الذي تمتعت به ب7د اليمن ا�ث�ر الكبي�ر ف�ي   

  .البلد الوحيد الذي بأستطاعته نقل متاجر الشرق إلى الغرب وبالعكس
ع��دن، فك��ان ھ��ذا المين��اء اھ��م ثغ��ور ال��يمن البحري��ة وارتبط��ت الحج��از ب��ب7د ال��يمن بح��راً ع��ن طري��ق مين��اء   

عن�دما أص�بحت ال�يمن  ج�اه الحج�از وب�7د الش�ام ومصر،�س�يماوالمتحكم بحركة التجارة من ش�رق افريقي�ا بأت
كم�ا أرتبط�ت الحج�از ب�اليمن بطري�ق ب�ري ويب�دأ م�ن مك�ة ويم�ر ف�ي ق��رن . )١٨٩(ت�دخل ض�من و�ء الف�اطميين

، ث�م ناحي�ة نب�ات ح�رب، ومنھ�ا إل�ى )١٩٠() تبال�ة وبيش�ة(رة، ثم ناحي�ة ترب�ة ث�م المنازل ثم الفتق وھي قرية كبي
  .)١٩١(ناحية المھجرة في ب7د اليمن 

وكان يأتي إلى ب7د الحجاز قوم من اليمن بقصد التجارة يعرفون بأسم السرو فيجلبون معھم الزبي�ب ا�س�ود   
اع الحبوب اضافة إلى قص�ب الس�كر والس�من، بقية انوو الحنطةوا�حمر وكميات كبيرة من اللوز ع7وة على 

ح��اج الع��راق أبون��ا نكس��ب م��نھم ال��ذھب : ((ول��ذلك يق��ول ع��نھم المكي��ون . )١٩٢(والعس��ل ، وال��ذرة، وال��دخن 
نا نكسب منھم القوت    .)١٩٣()) والسرور أمُّ

والس���يوف الت���ي اش���تھرت ال���يمن  الب���رود وال���دروع الس���لوقية: وأس���تورد الحج���ازيون م���ن ب���7د ال���يمن   
والس��من والعس��ل  وال��ذرةالتم��ر وال��دخن : ، واش��تھرت ال��يمن بمحص��و�تھا الزراعي��ة وخاص��ة)١٩٤(عتھابص��نا

در إلى مكة المكرمة والزيت واللوز  وتعد اليمن من اھم الدول المصدرة للجلود وخاص�ة جل�ود . )١٩٥(الذي يُصَّ
با�ض�افة إل�ى . )١٩٦())ھ�اانيا�رض واد يان�ه يص�در ال�ى اقاص�(( :فيقول ابن المج�اورالبقر إلى مكة المكرمة 
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، وايض�اً  )١٩٧(وأنواع الحرير الممتاز الذي اشتھرت بصناعته مدين�ة زبي�د وا�قمش�ة الس�باعية البخور والثياب
، ومن واردات الحجاز الحص�ير إذ )١٩٩(، والشروب والخدم وجلود النمور )١٩٨(العنبر الموجود بسواحل عدن 

ع ھذه السلع ترفد اسواق الحجاز فض7ً عن بضائع الشرق بر سلعة مطلوبة في مدن بحر الحجاز وجميتكان يع
  .ا�قصى والتي يقبل على شرائھا حجاج مصر والشام والعراق وغيرھا كثير

كانت التجارة نشطة ما بين ب7د الشام وب7د اليمن وعمان والحجاز منذ العصور الس�ابقة ل7س�7م حت�ى الق�رن 
از بط�ريقيين ب�ريين الس�احلي وال�داخلي فض�7ً ع�ن الطري�ق فقد ارتبط�ت عم�ان م�ع ب�7د الحج� )٢٠٠( )ھـ٥-٤(

  : دھار التجارة بين عمان والحجاز ھماالبحري اللذين كان لھما ا�ثر البالغ في تطور واز
ة ومنھ�ا ال�ى ر ا�حمر ثم يبلغ ساحل مكة الشعيبيبدأ من عمان ويسير بمحاذاة ساحل البح: الطريق الساحلي  - أ

  .)٢٠١(مكة
 )وادي جل�ي(أھمھ�ا ويبدأ م�ن خ�و�ن ذي س�حيم ويم�ر بمن�ازل ومواض�ع عدي�دة : الطريق الداخلي  - ب

 . )٢٠٣(ا الى مكةرتبط بطريق صنعاء مكة في موضع يلملم ومنھ، ثم ي )٢٠٢(
يب�دأ م�ن م�وانئ عم�ان ((: ائ7ً أما الطريق البحري الذي ربط عمان مع ب7د الحجاز فقد وصفه ا�صطخري ق

ھ�ا ال�ى مي�اه البح�ر ا�حم�ر حت�ى يبل�غ مين�اء يبل�غ مين�اء ع�دن ومنة وحض�رموت حت�ى ويمر على م�وانئ مھ�ر
  .غير ان ھذا الطريق اقل سلوكاً لكثرة المخاطر في مياه البحر ا�حمر. )٢٠٤()))جدة(الشعيبة 

  
  

  الخاتمة
  :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية  
طرق القوافل التجارية فض�7ً  كان لموقع ب7د الحجاز اھمية بالغة بالنسبة للنشاط التجاري فھي تقع على -١

  .عن وجود ا�ماكن المقدسة بھا والذي جعل افئدة المسلمين تھفوا اليھا
قيام حركة تجارية نشطة في اس�واقھا والت�ي تعق�د ف�ي موس�م الح�ج والمواس�م ا�خ�رى والت�ي تع�ج بس�لع  -٢

ة ، وك�ذلك موس�م الح�ج وبضائع من مختلف انحاء الع�الم اjس�7مي فق�د اص�بحت مك�ة والمدين�ة اس�واقاً تجاري�
 .موسماً تجارياً كبيراً للمسلمين

كانت العملة السائدة ف�ي الحج�از ھ�ي ال�دنانير الذھبي�ة والفض�ية ، وك�ان نظ�ام المقايض�ة س�ائداً ف�ي م�دن  -٣
 .الحجاز

ومن المكايي�ل الت�ي اس�تخدمت ف�ي ) الرطل(عرفت مدن الحجاز عدد من ا�وزان والمكاييل ومنھا المن  -٤
 .لمنورة الصاع والمدمكة والمدينة ا

س�رين وغيرھ�ا وتص�ف بأنھ�ا الحظيت الحجاز بالعديد من الموانئ البحرية المھمة ومنھا ج�دة والج�ار و -٥
 .محطات تجارية رئيسة فيما يتعلق بالتجارة مع مناطق مختلفة من العالم

) ھن��دالص��ين وال(اقام��ت الحج��از العدي��د م��ن الع7ق��ات التجاري��ة الخارجي��ة م��ع دول جن��وب ش��رق اس��يا  -٦
ووصلت السفن الصينية عبر البحر ا�حمر إلى جدة مما أدى إلى نشاط التبادل التج�اري ب�ين الع�رب والص�ين 

 .والھند؛ كما اقامت الحجاز ع7قات تجارية مع العراق واليمن وغيرھا
  

  الھوامش            

                                        
  .١٦٦، ص )١٩٣٧دمشق، (ا�فغاني، سعيد، اسواق العرب في الجاھلية وا�س7م، المكتبة الھاشمية،    )١(
، مكتب�ة ا�نجل�و ١اواخ�ر العص�ور الوس�طى، طالناصر، علي بن حسين السليمان، النشاط التجاري ف�ي ش�به الجزي�رة    )٢(

  .١٠، ص )١٩٨٠القاھرة، ( المصرية ، 
؛ ٣١، ص ) ت.بي�روت، د(، ص�ورة اNرض، دار مكتب�ة الحي�اة، )م٩٧٧/ ھـ٣٦٧ت (ابن حوقل، ابو القاسم النصيبي    )٣(

اوس�كر : ص�ر، تص�حيح وض�بط ، تاريخ المستب) م١٢٩٢/ ھـ٦٩٠ت ( ابن المجاور ، جمال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب 
ف��ي  ح ا�عش��ا، ص��ب)م١٤١٨/ ھ��ـ٨٢١ت ( ؛ القلقش��ندي، أحم��د ب��ن عل��ي ٥١، ص )١٩٥١لي��دن، (ل��وفغرين، مطبع��ة بري��ل، 

  .٢٥٨، ص ٤، ج)١٩٨٧لبنان،  –بيروت (، ١محمد حسين شمس الدين، ط: صناعة ا�نشاء، شرح وتعليق
  .٢٥٩الناصر، النشاط التجاري، ص    )٤(
  .٩٧اسيم، ص احسن التق   )٥(
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  .٢٦، ص١، ج)ھـ١٣٨٥مكة ، (، ٣مطابع دار قريش، طأحمد،تاريخ مكة،السباعي،   )٦(
، درر الفوائ�د المنظم�ة ف�ي اخب�ار الح�اج ) م١٥٦٨/ ھ�ـ٩٧٦ت ( الجزيري، عبد القادر محمد بن عب�د الق�ادر إب�راھيم    )٧(

  .٧، ص )١٩٨٣الرياض، (، ١وطريق مكة المنظمة، منشورات دار اليمامة، ط
  .١٣٨، ص )١٩٧٣القاھرة، (زكي ، نعيم، طرق التجارة الدولية ومحطاتھا بين الشرق والغرب،    )٨(
، ص )١٩٨١بي�روت، (، رحل�ة اب�ن جبي�ر، دار ومكتب�ة الھ�7ل، ) م١٢١٧/ ھ�ـ٦١٤ت ( ابو الحس�ن محم�د ب�ن أحم�د    )٩(

٩٧-٩٦.  
، نزھة المشتاق في اختراق ا�فاق، عالم الكتب، ) م١٢/ ـ ھ ٦من علماء ق (ا�دريسي ، ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا    )١٠(
، ال�روض المعط�ار ف�ي خب�ر )م١٤٩٤/ ھـ٩٠٠ت (؛ الحميري، محمد بن عبد المنعم ١٤١، ص ٢ق  ١، ج)١٩٨٩بيروت، ( 

  .٩٤-٩٣، ص ) ١٩٧٥لبنان، (، ١احسان عباس، دار القلم، ط: ا�قطار، تحقيق
لجن�ة م�ن كب�ار : ، شفاء الغرام بأخب�ار البل�د الح�رام، تحقي�ق ) م١٤٢٨/ ھـ٨٣٢ت (الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد    )١١(

  .٢٨٣-٢٨٢، ص ٢، ج)١٩٥٦بيروت، ( العلماء، دار الكتب العلمية، 
  .٤١، ص ١السباعي، تاريخ مكة، ج   )١٢(
، ) ١٩٤٥ق�اھرة، ال(، س�فرنامة، ترجم�ة يحي�ى الخش�اب، )م١٠٨٨/ ھ�ـ٤٨١ت ( أبو معين الدين القبادياني الم�روزي    )١٣(

  .١٢٢-١٢١ص 
  .١٦٠رحلة ابن جبير، ص    )١٤(
  .١٥٧ن ، ص . م    )١٥(
، ص ١، ج)١٩٢٤الق��اھرة، (، ١رفع��ت ، إب��راھيم ، م��رآة الح��رمين أو ال��رح7ت الحجازي��ة، دار الكت��ب المص��رية، ط   )١٦(

٢٠٧.  
  .٢٠٧-٢٠٦، ص ١رفعت ، مرآة الحرمين، ج   )١٧(
  .٩٧رحلة ابن جبير، ص    )١٨(
  .١٠٣صر، النشاط التجاري، ص النا   )١٩(
  .٤٤٠، ص ١رفعت، مرآة الحرمين، ج   )٢٠(
  .١٠٤-١٠٣الناصر ، النشاط التجاري، ص    )٢١(
  .٤٤١، ص ١رفعت، مرآة الحرمين، ج   )٢٢(
  .٤٤٢-٤٤١، ص ١، جن . م    )٢٣(
  .٨٠ ، ص)ت.القاھرة، د(، ٣، أحسن التقاسيم في معرفة اNقاليم، ط) م٩٩٩/ ھـ٣٩٠ت ( شمس الدين    )٢٤(
  .٣٧٩الحميري، الروض المعطار، ص    )٢٥(
  .٢٦٠الناصر، النشاط التجاري، ص    )٢٦(
  .١٦٢سفرنامة ، ص    )٢٧(
بي�روت، (ف�ي اخب�ار أم الق�رى،  ى؛ الفاكھي، ابو عب�د هللا محم�د ب�ن اس�حاق، المنتق�٧٩المقدسي ، احسن التقاسيم، ص    )٢٨(

  .٤٤، ص ) ١٩٦٠
  .٣٨٠؛ الحميري، الروض المعطار، ص ١٣٩، ص ٢ق ، ١، ج نزھة المشتاقا�دريسي ،    )٢٩(
  .٢٦١الناصر ، النشاط التجاري، ص    )٣٠(
  .٢٦٢، ص ن . م    )٣١(
  .٧٩، ص ١، ج) ١٩٨٠جدة، (، ٢ا�نصاري ، عبد القدوس، موسوعة تاريخ مدينة جدة، مطابع الروضة، ط   )٣٢(
ھن�تس، ف�التر، المكايي�ل وا�وزان . درھم�اً  ١٣٠= وھي وحدة من وحدات الوزن تساوي رطلين ، وك�ل رط�ل : المن    )٣٣(

  .٤٥، ص ) ١٩٧٠عمان، (كامل العسلي، منشورات الجامعة ا�ردنية، : اjس7مية وما يعادلھا في النظام المتري، ترجمة
  .١٢؛ ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص ٩٩المقدسي، احسن التقاسيم، ص    )٣٤(
  . ٩٩احسن التقاسيم ، ص   )٣٥(
  . ١٢المستبصر ، صتاريخ    )٣٦(
  . ٣٠٢،  ٢٧٥، ص ٤، ج صبح ا�عشا   )٣٧(
  .٣١-٣٠ھنتس، ا�وزان والمكاييل، ص    )٣٨(
  .١٢ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص    )٣٩(
  .١٢ن ، ص . م    )٤٠(
-١٦٢، ص )١٩٨١الري��اض، (، ١الزيلع�ي، أحم�د عم�ر، مك�ة وع7قاتھ��ا الخارجي�ة، مطبوع�ات جامع�ة الري�اض، ط   )٤١(

١٦٣.  
  .١٠٥، ص ٤القلقشندي، صبح ا�عشى ، ج   )٤٢(
  .٥٨ھنتس، ا�وزان والمكاييل، ص    )٤٣(
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 ؛ والمد الشرعي) أمداد ٤(وھي من وحدات الكيل والتي كثر استخدامھا في ب7د العرب، والصاع الشرعي يتألف من    )٤٤(

  .٧٤ا�وزان والمكاييل، ص . ھنتس ١.٠٥صاع وبذلك فھو يساوي  ١/٤ كان يساوي في فجر اjس7م وخاصة في المدينة
وھو رطل وثلث عند اھل الحجاز ورط�7ن عن�د اھ�ل . ضرب من المكاييل وھو ربع صاع، والجمع امداد وِمدد : الُمدّ   
، )م١٣١١/ ھ�ـ٧١١ت (اب�ن منظ�ور، محم�د ب�ن مك�رم . وان اصل الُمد يقدَّر بأن يُم�د الرج�ل يدي�ه ف�يم� كفي�ه طعام�اً . العراق 

  .٤٥٤، ص ٣، ج)ت.بيروت، د(د يوسف خياط ونديم مرعشلي، لسان العرب ، اعدا
ي�ك وھ�و ص�اع يطاس يشرب به اع7ه ض�يق ووس�طه واس�ع، والمكي�ال مع�روف �ھ�ل الع�راق، والجم�ع مكا: المكوك  
  .٥١٦، ص ٣ن، ج.ابن منظور، م. اصط7ح الناس عليه في الب7د يال ويختلف مقداره بأخت7فوھو اسم للمك. ونصف

  .٩٨سي، أحسن التقاسيم، ص المقد    )٤٥(
: ، النق�ود اjس�7مية المس�مى بش�ذور العق�ود ف�ي ذك�ر النق�ود، تحقي�ق)م١٤٤٢/ ھ�ـ٨٤٥ت (المقريزي، أحمد ب�ن عل�ي    )٤٦(

  .١٥٨، ص )١٩٨٨بيروت، (، ١السيد محمد بحر العلوم، دار الزھراء، ط
  .٧٤ھنتس ، ا�وزان والمكاييل، ص    )٤٧(
  .١٢تاريخ المستبصر، ص    )٤٨(
  .١١١رحلة ابن جبير، ص    )٤٩(
   ٢٩٨، ص) ٢٠٠٥مصر ، (من الفاطميين وا�يوبيين ، زعبد المنعم ، صبحي ، تاريخ الع7قات بين مصر والحجاز    )٥٠(
  .٩٩المقدسي، احسن التقاسيم، ص    )٥١(
  . ١٢تاريخ المستبصر ، ص   )٥٢(
ب�د الم�نعم ، نظ�م الف�اطميين ورس�ومھم ف�ي مص�ر ، ماج�د ، ع. ھ�ـ ٣٢٩-٣٢٢نسبة الى الخليفة العباسي الراض�ي ب�ا�    )٥٣(

  . ١٢٨، ص) ١٩٥٣مصر ، (مكتبة ا�نجلو المصرية ، 
با� ومقدم جيشه ، جھ�زه إل�ى ھو ابو الحسن جوھر بن عبد هللا كان من موالي الخليفة الفاطمي المعز :جوھر الصقلي    )٥٤(

وتسلم مصرفي السنة ذاتھا ) ھـ٣٥٨(ن رحيله من افريقية سنة الديار المصرية ومعه العساكر بعد موت كافور ا�خشيدي ، وكا
ھ�ـ ٦٨١ت (اب�ن خلك�ان ، ش�مس ال�دين احم�د ب�ن اب�ي بك�ر : ينظر) . ھـ٣٨١(وكان حسن السيرة محسناً إلى الناس وتوفي سنة 

، ٣٧٥، ص ١،ج)  ١٩٨٩بي�روت ، ( ، وفيات ا�عيان وانباء ابناء الزمان ، تحقيق احس�ان عب�اس ، دار الثقاف�ة ،) م  ١٢٨٢/
، سير اع7م النب7ء ، حقق الجزء الس�ادس عش�ر اك�رم ) م١٣٧٤/ھـ ٧٤٨ت (الذھبي ، شمس الدين محمد  بن احمد بن عثمان 

  . ٤٦٨-٤٦٧، ص ٦،ج) ت .بيروت،د( ، ١١البوشي ، مؤسسة الرسالة ، ط
  .١٧-١٦،ص ) م١٩٤٠القاھرة ، (محمد زيادة وجمال الشيال،: المقريزي ، اغاثة ا�مة بكشف الغمة ، تحقيق    )٥٥(
. ھو ابو الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراھيم بن ھ�ارون ب�ن داود ب�ن كل�س ال�ذي ك�ان يھودي�اً فأس�لم : يعقوب بن كلس    )٥٦(

.  ٤٤٣-٤٤٢، ص ١٦الذھبي ، سير اع7م النب7ء ، ج). ھـ٣٨٠(كان داھية ، ماكراً ، فطناً ، وزر للمعز والعزيز وتوفي سنة 
الحسن الونھاجي وھو يھودي ا�صل ومن العناصر التي قربھا الخليفة المع�ز الف�اطمي وعم�ل إل�ى جان�ب يعق�وب وعسلوج بن 

  . ٢١٠، ص ١المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج. بن كلس في الحسبة والشرطتين والجوالي وغيرھا في مصر وسائر ا�عمال 
ف�ؤاد س�يد ، المعھ�د العلم�ي الفرنس�ي  ايمن: ، تحقيق  ، اخبار مصر)ھـ٦٧٧ت (ابن ميسر ، محمد بن يوسف بن جلب    )٥٧(

  . ١٦٣،ص) ١٩٨١القاھرة ،(ل7ثار الشرقية ،
ال��ريس ، محم��د ض��ياء ال��دين ، الخ��راج ف��ي الدول��ة ا�س��7مية ، : انظ��ر )غ��م  ٤.٢٥(ال��وزن الش��رعي لل��دينار ال��ذھبي    )٥٨(
  . ٢٣٨-٢٣٧، ص) ١٩٥٧القاھرة ،(
  . ١٣٤، ص) ١٩٩٦القاھرة ،(، ١فاطميين في مصر بدول المغرب ،طاحمد ، حسن خضيري ، ع7قات ال   )٥٩(
  ،  ٢، ج)  ١٩٩٨بيروت ،(خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ،: المقريزي ، الخطط المقريزية ، وضع حواشيه    )٦٠(
  .٩٩المقدسي، احسن التقاسيم، ص    )٦١(
دي�وان المبت�دأ والخب�ر وم�ن عاص�رھم م�ن ذوي ، العب�ر و)م١٤٠٥/ ھ�ـ٨٠٨ت (ابن خلدون، عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د    )٦٢(

، س�مط النج�وم )م١٦٩٩/ ھ�ـ١١١١ت (؛ العصامي، عبد الملك بن حس�ين ٩٩، ص ٤، ج) م١٨٦٦القاھرة، (السلطان ا�كبر، 
  .١٩٢، ص ٤، ج) ت.القاھرة، د(ا�وائل والتوالي، مط السلفية،  انباءالعوالي في 

محم�د عب�د الھ�ادي اب�و : ھ�ـ، ترجم�ة ٤ادم، الحض�ارة اjس�7مية ف�ي الق�رن ؛ مت�ز، ٩٩المقدسي، احسن التقاسيم، ص    )٦٣(
  .٢٧٨، ص ٢، ج) ١٩٤٨�مك، (لجنة التأليف والترجمة والنشر، ، مط ٢ريدة، ط

  .١٦١الزيلعي، مكة وع7قاتھا، ص    )٦٤(
، ١، ج)١٩٦٧الق�اھرة، (مدي�ة، محمد حامد الفقي، م�ط الس�نة المح: الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد ا�مين، تحقيق   )٦٥(

: ، غاية الم�رام بأخب�ار س�لطنة البل�د الح�رام ، تحقي�ق)م١٥١٩/ ھـ٩٢٢ت (؛ ابن فھد، عز الدين عبد العزيز بن عمر ١٧٠ص 
  .٤٨٥، ص ١، ج) ١٩٨٦جدة، (، ١فھيم محمد شلتوت، ط

  .١١٩، ص ١الفاسي، شفاء الغرام ، ج   )٦٦(
، )١٩٦٧الق�اھرة، (، أتع�اظ الحنف�ا بأخب�ار اNئم�ة الف�اطميين الخلف�اء، )م١٤٤٢/ ھـ٨٤٥ت (المقريزي، أحمد بن علي    )٦٧(
  .٩٥، ص ٢ج
  .٩٥، ص ٢ن ، ج. م    )٦٨(
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  . ٣٠٢، ص ٤صبح ا�عشا ، ج   )٦٩(
ھو ابو ھاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد هللا بن ابي ھاشم محمد بن الحسين بن محمد بن موسى : محمد بن جعفر   )٧٠(

الفاس�ي، . ودام�ت و�يت�ه ث7ث�ين س�نة) ھ�ـ٤٥٦(ولي مكة س�نة . موسى بن الحسن بن علي بن ابي طالب الحسنيبن عبد هللا بن 
  .١٣٣، ص ٢؛ العقد الثمين، ج ١٩٦، ص ٢شفاء الغرام، ج

 –حيدر اباد (، المنتظم في تاريخ الملوك وا�مم، )م١٢٠١/ ھـ٥٩٧ت (ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد    )٧١(
؛ ابن فھ�د، اتح�اف ال�ورى بأخب�ار ام الق�رى، ١١٩، ص ١؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج٢٥٦، ص ٨، ج)ھـ١٣٥٩-١٣٥٧،  الھند

  .٥١٥، ص ٢، ج)١٩٨٣القاھرة، (، ١تحقيق وتقديم فھيم محمد شلتوت، ط
  .١٣٥، ص )م١٨٨٩ليدن، (، المسالك والممالك ، مط بريل، )م٩١٢/ ھـ٣٠٠ت ( ابو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا    )٧٢(
  .٢٧٣-٢٧٢، ص ٢متز ، الحضارة اjس7مية، ج   )٧٣(
تحقيق محمد اب�و الفض�ل اب�راھيم ، تاريخ الرسل والملوك المسمى تاريخ الطبري،)م٩٢٢/ ھـ٣١٠ت ( محمد بن جرير     )٧٤(
  .١٣٢، ص ٢، ج)١٩٨٧لبنان،  –بيروت (، ١دار الكتب العلمية، ط ،
  .٦٢، ص ) ١٩٨٠مكة ، (، ١ي العصر ا�يوبي، دار مكة للطباعة والنشر، طباقاسي ، عائشة ، ب7د الحجاز ف   )٧٥(
  .٩٧-٩٦، ص ١ا�نصاري، موسوعة تاريخ مدينة جدة، ج   )٧٦(
  .٢٨٥، ص ٥القلقشندي ، صبح ا�عشى، ج   )٧٧(
اب�ن . آمن عاقبة مرسى قديم مقابل وادي الُمْحرم وقيل انه قبل جدة، وما في تلك النواحي مرسى ادنى منه و�: الشعيبة   )٧٨(

  .٤٣-٤٢المجاور ، تاريخ المستبصر، ص 
  .٤١الفاكھي، المنتقى في اخبار ام القرى، ص    )٧٩(
  .٤٨-٤٧ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص    )٨٠(
  .٥٣ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    )٨١(
  .١١٥ص  ، ٧ج،)١٩٧١يروت، ب(، ١علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل اjس7م، دار العلم للم7يين، ط   )٨٢(
  .٨٧، ص ١الفاسي، شفاء الغرام ، ج   )٨٣(
  .٨٧الحميري، الروض المعطار، ص    )٨٤(
  .٩٧احسن التقاسيم ، ص    )٨٥(
  .١٣٩، ص ٢، ق  ١نزھة المشتاق، ج   )٨٦(
  .٤١الناصر ، النشاط التجاري، ص    )٨٧(
  .٦٤باقاسي، ب7د الحجاز، ص    )٨٨(
  .١٧٨ص الزيلعي، مكة وع7قاتھا،    )٨٩(
  .١٧٨مكة وع7قاتھا، ص  الجار، الزيلعي،   )٩٠(
  .٣٩صورة اNرض، ص    )٩١(
الري��اض، (، منش��ورات دار اليمام��ة ، " لمح��ات تاريخي��ة وجغرافي��ة وانطباع��ات خاص��ة " ب��7د ينب��ع ، حم��د ،رالجاس��   )٩٢(
الرياض، (وط الخ7فة العباسية، ؛ مالكي ، سليمان عبد الغني،ب7د الحجاز منذ بداية عھد ا�شراف حتى سق٤٨-٤٧، ص )ت.د

  .٩١-٩٠، ص )١٩٨٣
  .٩٢؛ الناصر، النشاط التجاري، ص  ٤٩، ص  ب7د ينبع الجاسر،   )٩٣(
  .٥٠تاريخ المستبصر، ص    )٩٤(
  .١٤٠؛ زكي، طرق التجارة الدولية ، ص ٤٩، ص ب7د ينبع الجاسر،    )٩٥(
  .١٥٣الروض المعطار، ص    )٩٦(
محم�ود  حس�ن س�ليمان: تاريخ اليمن، تحقيق ،)م١١٧٤/ ھـ٥٦٩ت ( بن ابي الحسن الحكمي عمارة اليمني، نجم الدين    )٩٧(
  .٤٣، ص )١٩٥٧القاھرة ، ( ، 
  . ٥٣تاريخ المستبصر ، ص     )٩٨(
  .٣٣صورة اNرض، ص    )٩٩(
  .٨٦المقدسي، أحسن التقاسيم، ص    )١٠٠(
  .٨٦ابن حوقل، صورة اNرض، ص    )١٠١(
  .٨٦احسن التقاسيم، ص    )١٠٢(
  .١٦-١٥ا�فغاني، اسواق العرب، ص    )١٠٣(
  .٢٠٤الناصر، النشاط التجاري، ص    )١٠٤(
  .١٩٢-١٩١؛ زكي ، طرق التجارة الدولية، ص  ٨-٧ن ، ص . م    )١٠٥(
الدمش�قي، اب�و الفض�ل : ينظ�ر. م�ا ح�7 ذوق�ه وع�ذب ريح�ه: الك�افور. أجوده ما كان طرياً سالماً من العفون�ة: الزنجبيل   )١٠٦(

، ص ) ١٩٧٧اjس�كندرية ، ( البش�ري الش�وربجي، : ، ا�ش�ارة إل�ى محاس�ن التج�ارة ، تحقي�ق)م١٢/  ھـ٦ق ( جعفر بن علي 
٤٢، ٣٨.  



 ٢١١                                                                      مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 ٢٠١١ -ول أ – رابعالعدد ال

  خ�ل العصر الفاطمي التجارة  في الحجاز
  أمينوسن سمين محمد 

                                                                                                                                              
، ٢٦، ص ٢؛ مت�ز، الحض�ارة اjس�7مية، ج ٨٦؛ ابن جبير، رحلة ابن جبي�ر، ص ٩٧المقدسي، احسن التقاسيم، ص    )١٠٧(

٢٦٨.  
  .٩٥از، ص ؛ مالكي، ب7د الحج١٨٨-١٨٧الناصر، النشاط التجاري، ص    )١٠٨(
اً ، ولونه يكون إلى الش�قرة ورائحت�ه شمادة تؤخذ من حيوان خاص يوجد بالتبت والصين وھو اكثر ا�شياء غ: المسك    )١٠٩(

  .٣٧-٣٦الدمشقي ، ا�شارة إلى محاسن التجارة، ص. قوية 
ى محاس�ن التج�ارة، ھ�امش الدمشقي، ا�شارة إل. شجر له رائحة طيبة وا�حمر منه يدخل في تركيب ا�دوية: الصندل   )١١٠(

  . ٣٩ص 
  .٣٧ن ، ص . م . مادة صلبة تشبه الشمع، اجوده ما ُجلب من شجر عمان وخير اوصافه الخفة والبياض: العنبر  

  .٧٠ابن خرداذبة، المسالك والممالك ، ص    )١١١(
  .١٨٨ن ، ص . م    )١١٢(
  .١٨٨الناصر، النشاط التجاري، ص    )١١٣(
وا�جتماعي الشرق ا�وسط ف�ي العص�ور الوس�طى، ترجم�ة عب�د الھ�ادي علب�ة ، مراجع�ة آشتور، التاريخ ا�قتصادي    )١١٤(

  .٢٤٧-٢٤٦، ص )١٩٨٥دمشق، (أحمد غسان سبانو، 
   ٩٧المقدسي ، احسن التقاسيم ، ص   )١١٥(
  .  ١١٣ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ص    )١١٦(
محم�د ب�ن : ف�ي طبق�ات العلم�اء والمل�وك ، تحقي�ق  الس�لوك) ھ�ـ٧٣٢-ھـ٧٣٠ت(الجندي ، ابو عبدهللا بھاء الدين محمد    )١١٧(

  . ٣٧١، ص ١، ج)  ١٩٨٩/ ١٩٨٣صنعاء ، بيروت ، (علي ا�كوع ، 
  . ٩٨- ٩٧تاريخ المستبصر ، ص   )١١٨(
  . ٣٥، ص)  ١٨٩٢-١٨٩١بريل ، ليدن ، ( غويه،  دي: ، البلدان ، نشر )ھـ ٢٩٢ت (اليعقوبي ، احمد بن واضح    )١١٩(
  . ٥٠٢، ص ١لمرام ، جابن فھد ، غاية ا   )١٢٠(
خليف�ة العباس�ي إل�ى ھـ ادى فريضة الحج وصادف ف�ي ھ�ذه ا�ثن�اء ، ورود أم�ر ال٥٥٠في سنة  عمارة اليمنييذكر ان    )١٢١(

أمره بأن يركب على باب الكعبة باب ساج جديد ق�د ألبس�ت جمي�ع خش�به فض�ة وطلي�ت بال�ذھب ، عل�ى ان يأخ�ذ امير الحرمين ي
النك�ت العص�رية . ويرسل له خشب الباب إلى بغداد ليجعله تابوتاً يدفن في�ه الخليف�ة العباس�ي عن�د موت�ه حلية الباب القديم لنفسه 

  . ١٤١،ص)١٨٩٩باريس ،(في اخبار الوزارة المصرية ، 
  . ٩٧المقدسي ، احسن التقاسيم ، ص   )١٢٢(
  . ١١٣ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ص   )١٢٣(
  . ٣٧١، ص ١الجندي ، السلوك ، ج   )١٢٤(
  . ٩٨-٩٧تاريخ المستبصر ، ص   )١٢٥(
  . ٣٥اليعقوبي ، البلدان ، ص   )١٢٦(
  .٢٠٥-٢٠٤الناصر، النشاط التجاري، ص    )١٢٧(
  .٢٠٥المرجع نفسه، ص : نظرا   )١٢٨(
ياقوت الحموي، ). ھـ٩(عندما توجه اليھا سنة  �، وھي آخر غزوات الرسول والشامموضع بين وادي القرى : تبوك    )١٢٩(

  .١٤، ص ٢، ج) ١٩٩٥بيروت، (، دار صادر، ٢، معجم البلدان، ط)م١٢٢٨/ ھـ٦٢٦ت (  شھاب الدين ابو عبد هللا
  .٦٠، ص ٥ن ، ج. ياقوت الحموي، م. ھو ماء نخل في ب7د العرب ولھا جبل يسمى عمود المحدثة: المحدثة  
  .٢٣٦، ص ١ن ، ج. م . جبل بين مكة والمدينة: ا�قرع  

  .٣٤٥، ص ٥ن ، ج. م. الشام من اعمال المدينة كثير القرىواٍد بين المدينة و: وادي القرى   )١٣٠(
  .٣٧، ص ٣ن ، ج. م . موضع من نواحي المدينة: الرحبية   )١٣١(
  .٢٨٦، ص٣ن ، ج. م. بلدة في ديار مضر قرب حران وفيھا خيرات كثيرة: السويداء   )١٣٢(
  .١٥٠ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    )١٣٣(
  .٢٩٣، ص ٧علي ، المفصل، ج   )١٣٤(
  .٤٠، ص ١مكة ، ج تاريخ؛ السباعي، ٢٩٣، ص ٧علي، المفصل، ج   )١٣٥(
ي�اقوت، . ساحل في جانب الرأس الداخل في بحر القلزم، ويقع في ارض مصر القبلية بالقرب من جبل ف�اران: الطور    )١٣٦(

  .٥٣٧، ص ٣؛ القلقشندي ، صبح ا�عشى، ج٤٧، ص ٤معجم البلدان، ج
الحمي�ري ، . ش�ام وھ�ي م�ن تخ�وم الحج�از، تق�ع عل�ى الط�رف الش�مالي للبح�ر ا�حم�روھي آخر الحج�از وأول ال: أيلة  

  .٢٩٢، ص ١؛ ياقوت ، معجم البلدان، ج٤٤٤، ص ٣؛ القلقشندي، صبح ا�عشى، ج٧١الروض المعطار، ص 
  .٣٩٣آشتور، التاريخ ا�قتصادي، ص    )١٣٧(
  .١٠٤المقدسي، احسن التقاسيم، ص    )١٣٨(
مصر ( في العصر الفاطمي ، ، مد ، رؤية الرحالة المسلمين ل7حوال المالية وا�قتصادية لمصرالشوربجي ، امنية اح   )١٣٩(
  . ٣٨٣، ص)  ١٩٩٤،
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  . ٥٢٠، ص  ٣صبح ا�عشا ،ج   )١٤٠(
ياقوت الحم�وي، معج�م . تقع على ساحل بحر القلزم من جھة مصر، وھي ميناء اھل مصر إلى مكة والمدينة: السويس   )١٤١(

  .٢٨٦، ص ٣البلدان، ج
مدينة في أعلى الصحراء المنسوبة اليھا على ضفة بحر القلزم، وھي مرسى للمراكب القادمة من عدن وتسير : عيذاب   )١٤٢(

؛ ا�دريس�ي، نزھ�ة ٤٢٣؛ الحميري، ال�روض المعط�ار، ص ١٧١، ص ٤ياقوت، معجم البلدان، ج. منھا المراكب إلى سواكن
  .١٣٢، ص ١المشتاق، ج

ياقوت ، معجم البل�دان، . لبحر ا�حمر بالقرب من المدينة المنورة، وسميت بذلك لكثرة ينابيعھا تقع على ساحل ا: ينبع    )١٤٣(
  .٤٥٠، ص ٥ج
أرض جب عميرة وھو ابن تميم بن جزء التجيبي من بني القرناء نُسبت ھذه اNرض اليه فقيل لھ�ا أرض ج�ب : الجب    )١٤٤(

، ص ٢ن ، ج. ي�اقوت ، م . العس�اكر المتجھ�ة إل�ى الش�ام أو الحج�ازعميرة وتقع خارج الفسطاط وھ�و مك�ان �قام�ة القواف�ل او 
١٠٠.  

  .٥١٢، ص ١ن ، ج. ياقوت، م. مدخل أھل الحجاز إلى مصر: البويب  
  .٧٨، ص ٥ن، ج.ياقوت، م. وھي مدينة قوم ُشعيب، على بحر القلزم محاذية لتبوك: مدين    )١٤٥(

  .٣٥٢، ص ٣جن،.قوت،ميا.دي القرى كانت للزھري وبھا قبرهضيعة خلف وا:شغب  
  .١٤٩ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    )١٤٦(
  .١٧٢، ص ٦ابن منظور، لسان العرب، ج. مفردھا قرطاس، وھي الصحيفة الثابتة التي يكتب فيھا: القراطيس   )١٤٧(
  .١٤٢ابن المجاور ، تاريخ المستبصر، ص    )١٤٨(
  . ٩٥احسن التقاسيم ، ص   )١٤٩(
  . ٢٤٦، ص ١فا ، جالمقريزي ، اتعاظ الحن   )١٥٠(
  . ١١٢يحيى الخشاب ، ص: ناصر خسرو ، سفرنامة ، ترجمة    )١٥١(
  .١١٩ن ، ص. م    )١٥٢(
  .٨٧ابن جبير ، رحلة ابن جبير، ص    )١٥٣(
  . ٣٠٨عبد المنعم ، الع7قات بين مصر والحجاز ، ص    )١٥٤(
  . ٥٢٩، ص ٢اتحاف الورى ، ج   )١٥٥(
  .٤١٠لتاريخ ا�قتصادي، ص ؛ آشتور، ا٤٠، ص ١السباعي، تاريخ مكة، ج   )١٥٦(
  . ٢٧٧، ص ١اتعاظ الحنفا ، ج   )١٥٧(
ياقوت . من الكوفة في موضع يُقال له النجف، وكانت قديماً مسكن لملوك العرب) أميال ٣(مدينة تقع على بعد : الحيرة   )١٥٨(

  .٣٢٨، ص ٢، معجم البلدان، ج
  . ٢٦ابن المجاور ، تاريخ المستبصر ، ص    )١٥٩(
  . ٩٧سن التقاسيم ، صالمقدسي ، اح   )١٦٠(
  . ١٣ -٩ابن المجاور ، تاريخ المستبصر ، ص   )١٦١(
  .١٢٩ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    )١٦٢(
  .٤٠، ص ١السباعي، تاريخ مكة، ج   )١٦٣(
ي�اقوت، معج�م البل�دان، . والف�رسوھي من مناطق ركب الح�اج العراق�ي، وح�دثت بھ�ا موقع�ة ب�ين المس�لمين : القادسية   )١٦٤(
  .٢١٩، ص ٤ج

ن ، . ي�اقوت ، م . تصغير عذب وھو الماء الطيب، وھو م�اء ب�ين القادس�ية والمغيث�ة م�ن من�ازل ح�اج الكوف�ة : العذيب  
  .٩٢، ص ٤ج
  .٧٨، ص٢ن، ج.ياقوت، م. وھي من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق: الثعلبية   )١٦٥(

ب سلمى الجن�وبي الش�رقي وھ�و من�زل منتص�ف طري�ق ، تقع على منحدر جنو) جبلي طيء( مكان قريب من أجا وسلمى : فيد
  .٢٨٢، ص  ٤ن ، ج. ياقوت، م. الكوفة –مكة 

. بة في وھدة فھي نق�رة، وس�ميت النق�رة بطري�ق مك�ة الت�ي يق�ال لھ�ا مع�دن النق�رة وھي كل أرض متصوَّ : معدن النقرة  
  .٢٩٨، ص ٥ن ، ج. ياقوت ، م 

  .٤٤٩، ص ١ن ، ج. وت ، مياق. جمع نخلة قريبة من المدينة: بطن نخل   )١٦٦(
؛ اب�ن ١٨٥، ص )١٩٦٧لي�دن، (، الخ�راج وص�نعة الكتاب�ة، )م٩٤٨/ ھ�ـ٣٣٧ت ( ابن جعفر، قدامة الكات�ب البغ�دادي    )١٦٧(

  .١٣٧-١٣٥خرداذبة، المسالك والممالك ، ص 
  . ١٣٨المقدسي ، احسن التقاسيم ، ص    )١٦٨(
م ١٩٣٢دمش�ق ،(حسن حسني عب�د الوھ�اب ، : تحقيق جارة ،التبصر بالتھـ٢٥٥ابو عثمان عمرو بن بحرات الجاحظ    )١٦٩(
  . ٣٣، ص)
  . ١٢٨التقاسيم، ص  أحسنالمقدسي،    )١٧٠(



 ٢١٣                                                                      مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 ٢٠١١ -ول أ – رابعالعدد ال

  خ�ل العصر الفاطمي التجارة  في الحجاز
  أمينوسن سمين محمد 

                                                                                                                                              
  . ١٢٩، صالمقدسي ، احسن التقاسيم    )١٧١(
  .٤٤٠، ص ١رفعت، مرآة الحرمين، ج   )١٧٢(
  .٢١٨الناصر، النشاط التجاري، ص ، ٢١الجاحظ ، التبصر بالتجارة ، ص   )١٧٣(
  . ١٠٣،  ٩١،  ٨٧،ا�فغاني ، اسواق العرب ، ص ٢٥٢، ص ٢الرسل والملوك ، جالطبري ، تاريخ    )١٧٤(
  . ٣٢٨، ص ٢ن ، ج.الطبري ،م   )١٧٥(
  .١٨٣الناصر ، النشاط التجاري، ص    )١٧٦(
، دار الجي�ل  ٣حسن ، ابراھيم ، تاريخ ا�س7م السياسي والديني والثقافي وا�جتماعي ، مكتب�ة النھض�ة المص�رية ، ط   )١٧٧(
  . ٦٤، ص ١، ج)  ١٩٩١القاھرة ،  –ت بيرو( ، 
  . ٢١، ص ١٩٥٢،  ٢ع،  ٤لبيب ، صبحي ، التجارة الكارمية ، المجلة التاريخية المصرية ، مج    )١٧٨(
  . ٢١٩، ص)  ١٩٦٢بيروت ، (اللبناني ب ازيادة ، نقو� ، الجغرافية والرح7ت عند العرب ، دار الكت   )١٧٩(
   ٨١، ص)١٩٦٥بيروت ،(، دار العلم للم7يين ،  ٣ز، طتاريخ العرب موجحتي، فيليب ، )١٨٠(
  . ٩٨تاريخ المستبصر ، ص   )١٨١(
  .  ٥٦ابن حوقل ، صورة ا�رض ، ص   )١٨٢(
  . ٢٤١زكي ، طرق التجارة ، ص   )١٨٣(
  ، )  ١٩٦٨دمشق ، (محمد حاج صادق ،: ، الجغرافية ، تحقيق ) ھـ٥٥٠ت (الزھري ، ابو عبدهللا محمد بن ابي بكر    )١٨٤(
  .٤١٠؛ آشتور، التاريخ ا�قتصادي، ص ٤٠، ص ١باعي، تاريخ مكة، جالس   )١٨٥(
، ال��دار العربي��ة  دري ف��اريادري��ان ف��ان وان��:س��الك والممال��ك ، تحقي��ق م،الم ١٠٩٤/ھ��ـ٤٨٧ابوعب��دهللا ب��ن عب��دالعزيز    )١٨٦(

  . ١٨٦الزيلعي ، مكة وع7قاتھا ، ص ، ٣٧٩، ص ١، ج)  ١٩٩٢قرطاجة ،( للكتاب 
 ٥٤٨ص) م ١٩٧٦الري�اض ، (، ٨و ٧دباغة الجلود وتجارتھا في مستھل ا�س7م ، مجلة العرب ، ج  ،احمد،فاروق    )١٨٧(
-٥٥٤ .  
  .  ٥٥٤ – ٥٤٨دباغة الجلود ، صفاروق ،    )١٨٨(
ھـ ، مجل�ة الم�ؤرخ العرب�ي،  ٦، ٥إبراھيم، محمد كريم، الفعاليات ا�قتصادية لميناء عدن خ7ل القرنين : نظرللمزيد ا   )١٨٩(
  .١٨٠، ص )١٩٨٨بغداد، (، ١٤، س٣٥ع 

  .٩، ص ٢ياقوت، معجم البلدان، ج. بلدة مشھورة من أرض تھامة في طريق اليمن: تبالة   )١٩٠(
  .٥٢٩، ص ١ن ، ج. ياقوت، م. قرية من ارض اليمن وھي واٍد يأتيه من جبل الحجاز يشتھر بالحدائق: بيشة   

  .١٣٤ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    )١٩١(
  .٨٨؛ ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص ٢٧مجاور، تاريخ المستبصر، ص ابن ال   )١٩٢(
  .٢٧، ص تاريخ المستبصرابن المجاور،    )١٩٣(
محم�د : ، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرس�ولية ، تص�حيح ) ھـ٨١٢ت (الخزرجي ، شمس الدين علي بن الحسن    )١٩٤(

  . ١١٨، ص ١، ج)  ١٩١١القاھرة ،( بسيوني عسل ،
  . ١١٢-١١١، ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ص ٨٩، ص تاريخ المستبصربن المجاور ، ا   )١٩٥(
 . ٩٨تاريخ المستبصر ، ص   )١٩٦(
  . ٢٥-٢٤زيادة الجغرافية والرح7ت ، ص    )١٩٧(
  .٢٥- ٢٤الجغرافية والرح7ت ، ص ، زيادة٣٢ابن حوقل، صورة ا�رض، ص    )١٩٨(
  .١٠٩المقدسي ، أحسن التقاسيم، ص    )١٩٩(
 . ١٤،ص ١،ج) ھـ ١٣٧٣القاھرة ،(، فتوح الشام ،) ھـ٢٠٧ت(لواقدي ، محمد بن عمر ا   )٢٠٠(
 . ١٤٧ابن خرداذبة ، المالك والممالك ، ص   )٢٠١(
، ب�7د الع�رب ، ) ھ�ـ٢٥٠بع�دت (ا�ص�فھاني ، الحس�ن ب�ن عب�د هللا . طريق ال�يمن إل�ى مك�ة  في ب7د غطفان وھو من   )٢٠٢(

 . ٤١٥، ص)  ١٩٦٨الرياض، (،  ١سر ، طصالح احمد العلي وحمد الجا: تحقيق 
 . ١٤٧الك والممالك ، ص سابن خرداذبة ، الم   )٢٠٣(
  . ٢٨، ص )١٩٢٧ليدن ، (، مسالك الممالك ،) ھـ٣٤٦ت(ا�صطخري ، ابراھيم بن محمد    )٢٠٤(

  
 
  
 
 


