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 االداب كليت : 

 التاريخ القسن او الفرع :

 االولي الورحلت: 

 أ.م. د شفيقت جاسن نصيف العبيذً أستار الوادة : 

 تاريخ العرب قبل االسالم  غت العربيت :لاسن الوادة بال

  HISTORY OF THE ARABS BEFORE LSIAMاسن الوادة باللغت اإلنكليزيت : 

مكة المكرمة قبل االسالم اهميتها واحوالها الجغرافية واهميتها  العربيت:حاضرة األولي باللغت واسن ال

 التجارية

 Makkah Al-Mukarramah before Islam, its اسن الوحاضرة األولي باللغت اإلنكليزيت :

importance, geographical conditions, and commercial importance 
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 األوليحتوى الوحاضرة ه

 

 مكة المكرمة قبل االسالم اهميتها واحوالها الجغرافية واهميتها التجارية:  خاهستالوحاضرة ال

 مكة اهميتها 

لمكة اهمٌتها الكبٌرة فً التارٌخ العربً واالسالم ، ففٌها ولد النبً محمد وعاش وبلغ 

الدٌنٌة واالجتماعٌة االثر االكبر فً تكوٌن  رسالته لمدة عشرسنوات وكانت الوضاعها

بعضها وعدل  بعضها وهاجم الكثٌر مما كان سائدا فٌها  رائه ومعتقداته ، فقد اقر االسالما

من معتقدات واوضاع ، وكانت فً مكة عند ظهور االسالم ادارة خاصة ال تعتمد على 

ا  نشطا  واعانه على االطالع السلطة التنفٌذٌة بل على االقناع كما كانت  مركزا   تجارٌ

على البالد المجاورة واحوالها ونظمها كما كانت من اكبر المراكز الدٌنٌة فً شبه 

الجزٌرة العربٌة ٌؤمها القبائل العربٌة من مختلف انحاء الجزٌرة ، فكانت مكة مدرسة 

 نجاح . دربت ادارٌٌن استطاعوا بعد الفتح االسالمً ان ٌدٌروا االمبراطورٌة الجدٌدة ب

 احوالها الجغرافية والتجارية  

تقع مكة فً واد طوٌل تحٌطه الجبال فً معظم الجهات حتى ان ابنٌتها ال ترى للقادم اال 

اذا اقترب منها وقد سهلت هذه الجبال على اهلها مهمة الدفاع عنها، غٌر ان هذه الجبال 

د ابنٌة مكة وقد اغرقت الكعبة ودٌانا وشعابا تجري فٌها السٌول بعد االمطار وكثٌرا ما تهد

وهدمتها عدة مرات كما ان هذه الشعب كانت ملجا لمن ٌكره اهل مكة ، مناخ مكة جاف 

حار جدا فً الصٌف اال ان جفاف المناخ جعلها صحٌة فكانت خالٌة من االوبئة والسٌما 

مطارها المالرٌا التً عانى منها سكان مناطق ذات المٌاه الوفٌره مثل خٌبر وٌثرب ، وا

قلٌلة لذلك اعتمد اهلها على مٌاه االبار للشرب ولكن معظم  مٌاهها كانت مالحة ومنها بئر 

 زمزم ، لذلك كثٌرا ماكانوا ٌمزجون الماء بالزبٌب حتى ٌصلح للشرب . 

ادت هذه االحوال الجغرافٌة الى توجه سكانها نحو التجارة وساعدها فً ذلك موقعها  

لطرٌق التجاري البري بٌن الٌمن وبالد الهالل الخصٌب وقد الجغرافً الذي ٌقع على ا

 اصبحت منطقة مقدسة ومنع فٌها قتل الحٌوان او قطع الشجر وكانت تتخذ محطة 
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الستراحة القوافل التجارٌة من القدم لذلك كانت محط انظار الروم البٌزنطٌٌن فاستولى 

بانتزاع ملك مكة من خزاعة  علٌها الٌوس كالوس فً طرٌقه الى الٌمن  كما ان قصً قام

، وحاول ابرهة ملك االحباش االستٌالء علٌها بتحرٌض من الروم ، اال انه فشل ، لذلك 

بقٌت التجارة نشطة بٌن الٌمن وبالد الشام وتمر بمكة وقد توسعت هذه التجارة فً زمن 

رٌة فً هاشم بن عبد مناف الذي اخذ االٌالف  وهً اتفاقٌات لتامٌن سٌر القوافل التجا

دٌار العرب ، على ان المكٌٌن لم ٌكتفوا بان تكون  مدٌنتهم ممرا للقوافل التجارٌة فقط ، 

بل اسهموا بانفسهم فً النشاط التجاري وال ادل على ذلك من كثرة التعابٌر التجارٌة 

المالٌة والتً استعملها القران الكرٌم كالحساب والمٌزان والقسطاس والذرة والمثقال 

وغٌرها ،وقد ساعد على ذلك كونها مركزا دٌنٌا ٌحج الٌها سنوٌا   عدد كبٌر والقروض 

من العرب وبذلك ٌتٌحون للمكٌٌن سوقا تجارٌا للمبادلة واالستهالك كما انهم مدوا                

تجارتهم الى العراق وبالد الشام والحبشة والٌمن التً كانت تجري فً الشتاء واغلبها من 

د واالقمشة ، ولم تقتصر التجارة فً مكة على الرجال فقط ، بل شاركت العطور والجلو

فٌها النساء ومنهم خدٌجة زوجة النبً محمد ، وهند بنت عبد المطلب ، وبعد انتشار 

االسالم نقل المهاجرون مهاراتهم فً التجارة الى المدٌنة المنورة فجعلوها مركزا تجارٌا 

  ٌنافس مكة بعد ان كانت بلد زراعً .

 


