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مركز دراسات البصرة واخلليج العربي  /جامعة البصرة
الممخص
البحث موقف اقميمي البحرين وعمان من البعثة النبوية الشريفة في عيد
النبي (صمى اهلل عميو والو ) وىذان االقميمان كانا يمثالن منطقة الخميج
الحالية ،وتطرق البحث الى وسائل ايصال مفاىيم الرسالة االسالمية الى منطقة
الخميج العربي سواء عن طريق الرسائل او الوفود القادمة لممدينة المنورة  .ولقد
كان اىالي ىذه المنطقة قبل االسالم يعتنقون عقائد مختمفة كعبادة االصنام
وبعضيم اعتنق الييودية والبعض اعتنق المسيحية وبعضيم كان مجوسيا .
ورغم اختالف المؤرخين في تاريخ الرسائل التي بعثيا النبي (صمى اهلل
عميو والو وسمم) لكنيا بكل تأكيد كانت ما بين االعوام ( )ٛ-ٙلميجرة .
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Abstract
The paper deals with attitude of Bahrain as well as
Oman towards Islam in era of the prophet Muhammad
(Peace be upon him and his household) since of these areas
represented what is so-called as Arabian gulf nowadays.
The paper discusses the devices which used to convey the
Islamic concepts to the given areas. The devices were
messages and letters as well as delegations which were
coming from Medina.
Pre-Islam, the people of the given areas believed in various
religious beliefs such as Idolatry as well as some other
religions such as Jewish, Christianity and Magianism.
Despite that the chroniclers differed about dates of the
letters and messages that were sent by the prophet
Muhammad (Peace be upon him and his household) to the
people in the areas under study, but this paper emphasizes
is: they were between the sixth and eighth years of Hijrah
(the migration from Makkah to Madinah).
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نظرت الدول الكبرى الى موقع الخميج منذ القدم وعبر العصور بمنظار

خاص ،فاالسكندر المقدوني (  ٖٕٖ _ ٖٖٙق .م) اعظم قادة العصور القديمة كان
يعتبر ان محور التحكم في السيادة العالمية ىو المنطقة من ارض الرافدين الى ارض
النيل ،وان من يريد ان يحقق امبراطورية عظمى عميو ان يتمركز في ىذه المنطقة،

وان الخميج ىو حائط البحر االبيض المتوسط الذي يستند عميو من يريد التوجو نحو

الشرق .
ىذا الموقع الجغرافي الميم لمنطقة الخميج جعميا مم ار تجاريا كبي ار بين الشرق

والغرب  ،فاختمط اىميا باجناس عديدة مختمفة االعتقادات فضال عن الغالبية العظمى

من العرب الذين كانوا عمى الوثنية وبعضيم عمى الييودية او المسيحية والبعض

االخر كان حنفيا عمى دين سيدنا ابراىيم الخميل عميو السالم.

جاء بحثنا ( موقف منطقة الخميج العربي من الرسالة االسالمية في عيد النبي
صمى اهلل عميو والو وسمم ) ليمقي الضوء عمى التغير الحاصل في المعتقد ومدى
تقبميم لالسالم وكيف وصل الييم الدين الجديد ؟
وتطرقنا في ىذا البحث الى الموقع الجغرافي لممنطقة وتعقب مياجر السكان
الييا من اليمن ومن نجد واالحجاز الى عمان والبحرين ،واالسباب الداعية ليذه
اليجرة من ظروف اقتصادية ونزاعات قبمية ،وقد تمثمت ىذه القبائل في قضاعة
واالزد وعبد القيس وبكر بن وائل وتميم وعناصر اخرى من غير العرب كالزط

والسيابجة .
وتعرض البحث الى وسائل معرفتيم بالنبي (ص) والدين الجديد من خالل
كتب الرسول (ص) وسفاراتو الييا فضال عن وفادة اىالي ىذين االقميمين لممدينة
المنورة لاللتقاء بالنبي (ص) .
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وقد القى الباحث بعض الصعوبات في ىذا المجال اىميا تضارب روايات
المؤرخين في أزمان رسائل النبي (ص) واضطراب اخبارىا بالنظر لشحة المعمومات
عن ىذه الفترة وربما يعود السبب ىو ان المؤرخين المسممين ركزوا عمى تاريخ

االمصار االسالمية الميمة السيما العواصم كالمدينة ودمشق وبغداد  ،واليتكمم
اصحاب التاريخ العام والحولي عن االسالم في الخميج اال حينما تحدث ثورة عارمة

تيز الخالفة  ،وىنا ايضا اليتعدى كالميم الفقرات او االسطر.

اعتمد البحث عمى مصادر متنوعة حسبما تقتضية طبيعة الموضوع مثل كتب
السيرة والفتوح والكتب البمد انية التي اغنت البحث في جغرافية المنطقة وسكانيا
ونشاطيم االقتصادي فضال عن كتب التاريخ العام .

 -2الموقع :
تتكون منطقة الخميج ابان البعثة النبويو الشريفو من اقميمين كبيرين ىما
البحرين وعمان ،تمتد البحرين من عمان جنوباً الى البصره شماالً .ويحدىا من الغرب

اليمامو (ٔ) والذي يفصل البحرين عن عمان فيي مدينو جمفار(ٕ) او جرفار

(ٖ)

ويصف صاحب مراصد االطالع البحرين بانيا اسم جامع لبالد عمى ساحل
البحرين بين البصره وعمان ومدينتيا ىجر وبينيا وبين البصره خمسة عشر يوماً
وبينيا وبين عمان مسيرة شير

(ٗ)

ويذكر ياقوت ان كاظمو(٘)ىي الحد الفاصل بين البحرين والعراق

()ٙ

ولمبحرين

قرى عديده ذكرىا ابن خرداذبو وىي الخط والقطيف واالره وىجر وفروق وبينونو

والمشقر وال ازرة وجواثا وسابون ودارين والغابو والشفون()ٚاما اوال فيي احدى جزر

البحرين كان بيا نخل وبساتين

()ٛ

وىذا يشير الى النشاط الزراعي في ىذه الجزيرة ،

واوال ىي االسم القديم لمبحرين الحاليو

()ٜ

وتمتاز البحرين بمغاص المؤلؤ ،يقول القزويني (البحرين بين البصره وعمان

عمى ساحل البحر بيا مغاص الدر ،ودره احسن االنواع)
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بقولو(وىي مدينة جميمو والماء فييا قريب يحفر باليد وبيا نخيل ورمان واترنج وتين،ال
يمشون اال في الغداة والعشي لحر االرض،وبيا جبال عظيمو من رمال تسوقيا الرياح
وربما عمت عمى بمدانيم ،وكان بين البحرين وعمان فيما تقدم طريق قطعتو جبال
الرمال،فال يتوصل من البحرين الى عمان اال عمى البحر.وبيا جبالن عظيمان،وىجر

ىي قاعدة البحرين.واىميا عرب وىم الذين وفدوا عمى رسول اهلل (ص)

(ٔٔ)

اما االقميم الثاني لمنطقة الخميج العربي فيو عمان ويقع في الركن الجنوبي
الشرقي من شبو الجزيرة العربيو ،ويحدىا من الشمال البحرين ويفصل بينيما ارض
صعبة السموك تسمى السبخو  ،وتحدىا من جيو الشمال الغربي اليمامة

(ٕٔ)

اما من ناحية البحر فتعتبر جمفار ( رأس الخيمة حالياً) حد عمان الشمالي

(ٖٔ) .اما الحد الجنوبي لعمان عمى البحر فقد كان يبدأ من مسقط لكونيا أخر
عمان(ٗٔ) ويفصل عمان عن اليمن عمى الساحل ارض الشحر اما ما يفصميا عن
حضرموت في الجنوب فيي رمال االحقاف(٘ٔ).

يقول القزويني ىي كوره عمى ساحل بحر اليمن في شرقي ىجر تشمل عمى

مدن كثيرة ()ٔٙوالبحر الذي بينيما سمي ببحر عمان واما حرىا فيضرب بو المثل

()ٔٚ

وقد عدد ياقوت عدداً من مدن عمان لعل اوليا (صحاروىي قصبة عمان،وىي

بمدة طريفو ممتده عمى البحر ودورىم من االجر والساج شاىقو ،نفيسو ،وليم أبار

عذبو وقناه حموه وىم في سعة من العيش ،دىميز الصين وخزانة الشرق والعراق
ومغوثة اليمن)

()ٔٛ

والمدن االخرى التي يعددىا ياقوت ىي (نزوه والسر و حفيت و دبا

وسموت والقمعو وضنكان ومسقط وتؤام وسمد وجمفار

()ٜٔ

تحدث صاحب أكام المرجان عن عمان فيقول(وىي بالد خصبو عمييا ابواب
حديد ،وبيا مياه جاريو واسواق عامره وبساتين ونخيل وموز وسائر الفواكو وفييا
الحنطو والشعير واالرز وبالدىا عظيمو

(ٕٓ)

فضالً عن اجادة اىميا لمزراعو.
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 -1السكان والديانة :
يذىب بعض الباحثين ان من اولى االقوام التي نزحت الى سواحل الخميج
حين ط أر الجفاف عمى اواسط شبو الجزيره العربيو الكنعانيين وكان ذلك في األلف
الثالث قبل الميالد .وقد استطاب الكنعانيون االقامة عمى بعض الينابيع في جزر

البحرين .ثم انتشروا عمى الساحل ثم ما لبثوا ان رحموا في وقت الحق الى بالد الشام
ومنيم تفرع الفينقيون الذين امتّدت اسفارىم الى البحر االحمر  .فاحتكروا تجارتو
(ٕٔ)
وتجارة بالد العرب وسواحل الخميج العربي
قال (ىيرودتس نحو ٗ ٗٛق .م ) بان الفينيقيين عمى ايامو كانو يدعون بان
اجدادىم سكنوا سواحل الخميج العربي قبل نزوحيم الى ساحل البحر المتوسط
وىناك من يرى ان قوم عاد وثمود والعمالقو

(ٖٕ)

(ٕٕ)

ممكوا العراق ،وان العمالقو

اول من سكن البحرين من العرب (ٕٗ) ،وان قبيمتي طسم وجديس (ٕ٘) كانتا في اليمامو

وكان بينيما صراع حيث كان يحكميما رجل من طسم يقال لو عمميق وكان جبا ًار

اذل جديسا فاجتمعوا عمى قتمو حتى قتموه  ،وانو كان مطيعاً لمموك حمير في اليمن

فغضب حسان بن اسعد ممك اليمن الذي حكم في القرن الخامس الميالدي وسار

الييم وىم عمى غير استعداد فتحصنوا في قصورىم فاقام يحاربيم حتى استنزليم
()ٕٙ

فضرب اعناقيم جميعاً

والمعروف ان النسابين قسموا العرب الى عدنانيين وقحطانيين واول القبائل
التي سكنت البحرين كانت من العدنانيين وىي قبيمو قضاعة

حسبما يعتقد في اوائل القرن االول الميالدي

()ٕٛ

()ٕٚ

كان نزوح ىذه القبيمو

لعل الصراعات القبميو احد اسباب لميجره الى اطراف الجزيره العربية  ،اال ان
ىناك اسباب اخرى منيا الجانب االقتصادي وذلك لمبحث عن الماء والكأل فالمعموم

ان جزيرة العرب كانت رافداً ميما لممدن الساحميو عن طريق ىجرات متعدده عبر
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العصور بعد ان انحبست االمطار واندرست االنيار فكانت اليجره مستمره عبر

عصور سحيقو

()ٕٜ

وعندما حل احد بطون قضاعو في البحرين وجدوا فييا قوماً من النبط

يسيطرون عمييا فاجموىم وحموا محميم

(ٖٓ)

(ٖٔ)

ومن االقوام التي استوطنت الساحل ىم الزط  ،والزط كما يرى البالذري ( انيم

كانوا من جند الفرس ممن سبوه من اىل السند  ...فاسممو واتوا ابا موسى االشعري
فانزليم البصره )

(ٕٖ)

وع اىدوا ابا موسى بقوليم ( انا اجبنا الدخول معكم في دينكم

عمى ان نقاتل عدوكم من العجم  ،وعمى انو ان وقع بينكم اختالف لم نقاتل بعضكم

بعض )...

(ٖٖ)

ومن االقوام االخرى في ساحل الخميج العربي ىم السيابجة واصل السيابجة
من السند وايضاً كانوا في جند الفرس ،وقد اخمص السيابجة في الميمات التي اوكمت
الييم فعمى سبيل المثال فانيم حرسوا بيت المال في البصره اذ رفضوا تسميمو الى

المتمردين عمى خالفة االمام عمي (ع) واصرو عمى انتظار قدوم االمام عمي (ع) اال
ان عبد اهلل الزبير ىاجميم فقضى عمييم

(ٖٗ)

ويرى العقيمي ان السيابجة كانت ليم خبرات في المجال العسكري وحماية
المرافق العامو لحراسة بيت المال ودار االماره والسجن كما انظم بعضيم الى صفوف

الجيوش االسالميو وال ادل عمى ذلك من انيم كانو يكونون جناحاً من جيش الكوفو
الذين ارسمو السناد جيش االمام عمي (ع) ثم اصبحوا فيما بعد يحمون في االسطول

االسالمي في الخميج العربي

(ٖ٘)

ومن قبيل تالقح الحضارات في حوض الخميج العربي فقد سكن البحرين الكثير
من الفرس قال البالذري ( كانت ارض البحرين من مممكة الفرس وكان كثير من
العرب من عبد القيس وبكر بن وائل وتميم مقيمين في باديتيا  ،وكان عمى العرب بيا

من قبل الفرس عمى عيد رسول اهلل (ص) المنذر بن ساوى )...
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فاما عبد القيس العدنانيو التي اصبحت ليا السياده عمى البحرين بعد ان
اجمت اياد عنيا فقد اقتسمت ىذه المنطقو بين بطونيا فنزلت جذيمو بن العوف الخط
ونزلت شن بن اقصى ما جاورىا حتى العراق ونزلت نكره بن لكيز بن افصى بن عبد

القيس وسط القطيف وما حولو ونزلت عامر بن الحارث والعمور الجوف والعيون
واالحساء عمى اطراف الدىناء
وأوال

()ٖٚ

ومن المدن التي سكنتيا عبد القيس ىجر والعقير والبيضاء وأفار وصالصل

()ٖٛ

وقد ازدىرت منطقة الخميج العربي في عيدىم في الفتره التي سبقت االسالم
وبعدىا وكانت مرك اًز لمتفاعالت الفكريو فانجبت شعراء وخطباء بارزين يعدون من

اصحاب المعمقات مثل طرفو بن العبد صاحب المعمقو المعروفو في االدب العربي

والتي مطمعيا :
تموح كباقي الوشم في ظاهر اليد

لمية اطالل ببرقة ثمهد

()91

ومن القبائل العربيو االخرى في البحرين ابان البعثو النبويو وقبميا قبيمة بكر
بن وائل  ،وقد انتشرت مساكنيا بين اليمامو واطراف العراق

(ٓٗ)

وكذلك سكنت قبيمة تميم عمى ساحل البحرين حيث انتشرت مساكن بطن سعد

بن زيد مناة بن تميم في البحرين كما نزل عوف بن سعد في يبرين
جنوباً اما االحساء فقد نزليا اخالطيم وتسمى احساء بني سعد

(ٔٗ)

(ٕٗ)

اما االزد فقد ىاجرت من اليمن الى منطقة الخميج العربي وتروي المصادر
العربيو ان اليجره الكبيره الى عمان كانت في عيد مالك بن فيم االزدي الذي ىاجر
مع مجموعة من االزد الى عمان

(ٖٗ)

الربع االول من القرن الثالث الميالدي

بعد انييار سد مأرب  .ويعتقد ان ذلك كان في
(ٗٗ)
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لكننا ال نرى ان السد قد انيار في ىذا القرن اذ تشير النقوش ان في منتصف

القرن الخامس الميالدي قام الممك اليمني شرجيل يعفراصالح السد وترميمو وأنشأ
اقساما جديده وقد تم ذلك عام ٜٗٗم

(٘ٗ)

ثم اخذ السد يضعف بسبب ضعف السمطو المركزيو فضالًعن الصراعات

الداخميو في اليمن وتدخل الحبشو في شؤونيا كل ىذا ادى الى انيياره نيائياً عام

٘٘ٚم اي بعد االحتالل الحبشي

()ٗٙ

ومن المعقول انو بدأ يضعف منذ القرن الرابع الميالدي ثم انيار نيائياً في

القرن السادس الميالدي  ،وليذا فان ىجرة قبائل االزد ربما تمت بالتدريج بعد ضعف

اليمن اقتصادياً وتدىور احوالو السياسيو .

اما الديانو في منطقة الخميج العربي فقد كانت متعدده ويرجع سبب ذلك الى
الموقع الجغرافي التي تتمتع بو ىذه المنطقو حيث كانت ىمزه الوصل بين حضارات

العالم القديم  ،ومرك اًز تجارياً ىاماً اتاح لمشعوب التي ترددت عمييا ان تتبادل االراء
واالفكار مما ساعد عمى انتشار معظم الديانات التي كانت معروفو عمى ارضيا

كالوثنية والمجوسيو والييوديو والمسيحيو .
والمعروف ان القبائل العربية كانت عمى عمم بالديانات السماوية السابقو
كالحنيفيو التي ارسل بيا سيدنا ابراىيم الخميل (ع) .وقد اعتنقيا الكثير من العرب اال
ان تعاقب العصور عمييا وظيور بعض االنحرافات افقدىا اصالتيا االولى .

حيث تشير مصادر االخباريين ان عمرو بن لحي الخزاعي مرض مرضاً

شديداً فوصف لو دواء بالبمقاء من اعمال االردن فوجد اىميا يعبدون االصنام وقالو لو
نستقي بيا المطر فاخذ من ىذه االصنام ونصبيا حول الكعبو ومنذ ذلك الحين

انتشرت عبادة االصنام في الجزيره العربيو

()ٗٚ
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والذي نراه انو ليس من السيولة ان يترك الفرد عقيدتو لمجرد رؤيتو االخرين
يعبدون االصنام فقرر عبادتيا  .ويرجح بأن الطبيعو القبميو لمعرب قبل االسالم والتي
فأن كل

من دعائميا التعصب لذلك

قبيمو كانت ترغب بالو خاص

وتمك

الخصوصيو ىي رمزىا التي تجتمع حولو فمن ضمن السمات التي تربط القبيمو ىي
المعبود الخاص .
فعمى سبيل المثال ان قبيمة عبد القيس التي سكنت البحرين كانت تعبد صنماً

بالمشقر يدعى (المبا)او (ذي المبا)

()ٗٛ

اما الديانو الييوديو فقد انتشرت في الجزيره العربيو بعد الضربو الشديده التي
انزليا بيم الرومان سنة (ٓٚم)بقيادة (تيتوس)
(ٓ٘)

المعبد الييودي احراقاً تاماً

()ٜٗ

الذي دمر بيت المقدس واحرق

لذلك انتشرت في اليمامو والعروض والبحرين ،و ييود

البحرين ىم الذين صالحوا رسول النبي (ص) العالء بن الحضرمي من خالل كتاباً

بينيما

(ٔ٘)

وانتشرت النصرانيو ايضاً في عدد من القبائل العربيو وفي مقدمتيا ربيعو حيث

شممت معظم بطونيا وافخاذىا وقد اشار الى ذلك ابن قتيبة بقولو كانت النصرانيو في

ربيعو وغسان وبعض قضاعو

(ٕ٘)

ولممب شرين نشاط كبير في نشر المسيحيو في البحرين وقطر وىجر وبعض
جزر الخميج  ،وقد صاحب ذلك انتشار االديره ومن اشيرىا مطرانو في قطر تسمى
(بيت قطرايا)  ،كما وردت اشاره الى اسقفية في ىجر في المجمع النسطوري الذي

عقد عام ٘ٚٙم واسقفية اخرى في الخط

(ٖ٘)

اما المجوسيو فيي ديانو بالد فارس فقد اعتنقيا القميل من العرب النيا ديانو
قوميو غير تبشيريو  ،وىي تقول بوجود اصمين النور والظممو والخير والشر  .وقد

اورد بعض االخباريين ان بعض العرب قد اصبح مجوسياً يقول المقدسي ( المزدكيو
والمجوسيو في تميم)

(ٗ٘)
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ويقول البالذري بان في البحرين بيت نار لممجوس

(٘٘)

وقد صالح مجوس

البحرين العالء ابن الحضرمي ( )٘ٙرسول النبي محمد (ص)ثم اخذ الجزية منيم

()٘ٚ

نستنتج مما سبق ان تعدد العناصر في ىذه المنطقو يدل عمى مستواىا
الحضاري

مما يستدعي التفاعل مع عناصر مختمفو االجناس وىذا يسحب معو

تقبل الرأي االخر والديانات االخرى .

موقف البحرين من الرسالة االسالمية :
ضمن سياسة التبميغ التي اتبعيا الرسول الكريم محمد (ص)لنشر الدعوة

االسالميو فانو ارسل الى العديد من حكام العالم سواء حكام الدول الصغيره في داخل
الجزيره العربيو او حكام دول العالم ( الكبرى ) ليذا فانو وجو العالء بن عبد اهلل بن
عماد الحضرمي الى حاكم البحرين المنذر بن ساوى التميمي

()٘ٛ

ونص رسالة

الرسول محمد (ص) كالتالي( بسم اهلل الرحمن الرحيم  ...من محمد رسول اهلل الى
المنذر بن ساوى  .سالم عمى من اتبع اليدى  ،اما بعد  ،فاني ادعوك الى االسالم .

فاسمم تسمم  .اسمم يجعل اهلل لك ما تحت يديك واعمم ان ديني سيظير الى منتيى
الخف والحافر)

()ٜ٘

كتاب الرسول (ص) ىذا شمل العناصر االساسيو لمرسالو الواضحو وىي ذكر

الشخص المرسل اليو والشخص المرسل  ،ثم موضوع الرسالو وىو الدعوه لالسالم ،
ثم فييا ايمان مطمق بتحقيق االىداف وىي ان الدعوه ستنتصر بعنايو اهلل وستخضع
البحرين لمسياده االسالميو ثم ان رسول اهلل (ص) يوعد المنذر بن ساوى باحتفاظو

بممكو اذا اسمم .
تحفظت بعض المصادر عمى مضامين رسائل النبي محمد (ص) التي وجيت
الى دول العالم وخصوصاً تمك المبعوثو لروما وفارس بدعوى انو كيف يمكن ان يقوم
الرسول (ص) وىو رجل دولة حكيم وبعيد نظر بدعوة ىؤالء العظام االقوياء الى
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الدخول في االسالم بطريقو قد تدعوىم الى النفره منو ومحاربتو في الوقت الذي لم
يكن لديو من القوه ما يستطيع بيا مواجيتيم في ساحات القتال

(ٓ)ٙ

الذي نراه ان رسائل النبي محمد (ص) كانت واضحو المعالم وال يحتاج

الرسول (ص) الى مجاممو احد الستمالتو لالسالم بقدر ما كان يدعو بالحسنى
وبكممات واضحو وصريحو  ،وان الرسول (ص) كان يعمم ان ىذه الدول لن تخضع
لمسياده االسالميو اال بعد حرب وىذا بعد نظر وسياسة واقعيو  .اما مسألة ان الرسول

(ص) لم يمتمك العدد والعده والقوه الكافيو لمحاربة الروم  .فاذا كان عميو ان يصمت
بسبب العدد والعده التي يمتمكيما الروم فسوف لن يحقق نص اًر حتى عمى المدى

الن االمبراطوريو الرومانيو كانت اقوى بكثير من ناحية العدد والعده عمماً ان
البعيد ْ

تحرك الرسول (ص) نحو الدول الكبرى لمعرفتة بان الحكام الطغاة ال يمثمون شعوبيم

وبالتالي فان ىذه الكثره او العده والعدد ميزومة وقميمو معنوياً  ،وىذه الرؤية فيما

نرى جدًا واقعيو وسياسو باىره من قبل النبي (ص) تتبنى نظرية االستعداد الدائم

لمجياد استناداً عمى االيو الكريمو ( واعدوا ليم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل
ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم )

(ٔ)ٙ

ليذا السبب فان النبي محمد (ص) جيز ثالثة االف مقاتل لقتال الروم الذي
يبمغ عدد جيشيم مع بعض قبائل العرب ما يقارب (ٕٓٓ) الف مقاتل

(ٕ)ٙ

كما يتسائل االستاذ الدكتور ىاشم المالح بان الرسول (ص) لم يشترط في

الفتره التي وقع فييا صمح الحديبيو مع مشركي قريش عمى شيوخ القبائل العربيو ان
يدخموا في االسالم ...فكيف يشترط مثل ىذه الشروط عمى غيرىم

(ٖ)ٙ

في واقع االمر ان رسول اهلل (ص) دعى قريش لالسالم اال انيا رفضت
وحاربتو لذلك فيو في ىذا الصمح اراد تحييد قريش في صراعو معيا وبالتالي
اصبحت لو الحريو والوقت الكافي لنشر دعوة االسالم في الخارج .
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بخصوص رسالة النبي (ص) الى حاكم البحرين المنذر بن ساوى فان المنذر

كما يبدو كانت لديو معمومات مسبقو عن االسالم وعن شخصية النبي (ص) بدليل
انو بعث استجابو فوريو لمدعوه االسالميو حيث نصت رسالتو لمنبي (ص) بقولو
(فنظرت في ىذا الذي بيدي من الممك فوجدتو لمدنيا  ،ونظرت في دينكم فوجدتو لمدنيا
واالخره  ،فما يمنعني من قبول دين فيو امنيو الحياة وراحو الموت (ٗ ،)ٙالظاىر ان

الرواة استقطعوا اىم فقره في رسالة المنذر لمرسول (ص)والتي تدل عمى قراءتو الدقيقو

لمواقع .

اال ان ابن سعد اورد نص رسالة لممنذر بعثيا لمنبي (ص) كاالتي ( اما بعد،

يا رسول اهلل ،فاني قرأت كتابك عمى اىل ىجر(٘ )ٙفمنيم احب االسالم واعجبو ودخل
فيو ومنيم من كرىو وبأرضي مجوس وييود فاحدث في ذلك امرك )

()ٙٙ

يبدو ان ىذه رسالة اخرى من قبل المنذر الن المضمون يدل عمى اخباره
لمرسول (ص) بمحاولة نشر االسالم بمناطق قريبو بيا ديانات اخرى كالمجوس وال

تدل الرسالة عمى استجابة الن االستجابو كانت بالرسالو االولى.

وفي رسالة المنذر ىذه اشاره الى ان البعض لم يسمم سواء من العرب او
غيرىم .
ردان لمرسول (ص) الى المنذر بن ساوى احد
وتذكر المصادر وجود ّ
النصوص كالتالي ( بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،من محمد رسول اهلل الى المنذر بن
ساوى  ،سالم اهلل عميك فاني احمد اليك اهلل الذي ال الو اال ىو  ،اما بعد فمن استقبل
قبمتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسمم الذي لو مالنا وعميو ما عمينا ومن لم يقبل فعميو دينار

معافري

()ٙٚ

والسالم ورحمة اهلل وبركاتو )

()ٙٛ

وفي روايو عن ابن عباس انو كتب رسول اهلل (ص) الى اىل البحرين ( اما
بعد  :فانكم اذا اقمتم الصالة واتيتم الزكاة ونصحتم اهلل ورسولو واتيتم عشر النخل
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ونصف عشر الحب ولم تمجسوا اوالدكم فمكم ما اسممتم عميو غير ان بيت النار هلل
ولرسولو وان ابيتم فعميكم الجزيو)

()ٜٙ

الواضح من الرسالتين اجابو لسؤال ما ىو المسمم وما ىو غيرالمسمم وما

عمييما من الحقوق .

وفي قول لمعالء بن الحضرمي ىذا نصو (بعثني رسول اهلل (ص) الى البحرين
او قا ل ىجر وكنت أتي الحائط (البستان) بين االخوه قد اسمم بعضيم فأخذ من
المسمم العشرومن المشرك الخراج )

(ٓ)ٚ

اذن استناداً المر الرسول (ص) حول الديانات االخرى في البحرين فانيم

صالحوا العالء بن الحضرمي وكانت وثيقة المصالحو كاالتي ( بسم اهلل الرحمن
الرحيم – ىذا ما صالح عميو العالء بن الحضرمي اىل البحرين  ،صالحيم عمى ان
يكفونا العمل ويقاسموننا التمر فمن لم يف بيذا فعميو لعنة اهلل والمالئكو والناس

اجمعين )

(ٔ)ٚ

وتذكر المصادر رسالة بعثيا النبي(ص) ايضاً الى المنذر بن ساوى تشتمل

تقريباً عمى نفس مضامين الرسالتين الماضيتين وربما ىي نفسيا اال ان الرواة اقتطعوا

بعض يا او نقموا مضامينيا بطرق مختمفو وىي ( من محمد رسول اهلل الى المنذر بن
ساوى سالم عميك فاني احمد اليك اهلل الذي ال الو اال ىو واشيد ان ال الو ال اهلل وان

محمد عبده ورسولو  ،اما بعد فاني اذكرك اهلل عز وجل فانو من ينصح فانما ينصح
لنفسو  ،وانو من يطع رسمي ويتبع امرىم فقد اطاعني ومن نصح ليم فقد نصح لي
وان رسمي قد اثنوا عميك خي ار واني قد شفعتك في قومك فاترك لممسممين ما اسمموا

عميو وعفوت عن اىل الذنوب فاقبل منيم وانك ميما تصمح فمن نعزلك عن عممك
،ومن اقام عمى ييوديتو او مجوسيتو فعميو الجزيو )

(ٕ)ٚ

نستنتج ما سبق ان االسالم قد وصل الى البحرين بدون قتال وان الرسول
(ص)قد اعطى كامل الحريو لمناس فييا باعتناق عقائدىم اال انو وضع الجزيو عمى
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الذي لم يسمم وذلك فيما نرى ليس عوضاً عن عدم اعتناقو االسالم بل لحصولو عمى

حق المواطنو ضمن السيادة االسالميو.

وىناك رسالو بعثيا النبي (ص) تشير الى حدوث اضطراب بيذه المنطقو
ونصيا ( من محمدرسول اهلل الى اىل ىجر  .سالم انتم فاني احمد اهلل اليكم الذي ال

الو اال ىو اما بعد فاني اوصيكم باهلل وبانفسكم ان ال تضموا بعد اذ ىديتم والتخونوا
بعد ان رشدتم اما بعد ذلكم فانو قد جاءني وفدكم فمم ات فييم اال ما سرىم ىم ،
واني لوجيدت حقي كمو فيكم اخرجتكم من ىجر فشفعت شاىدكم ومننت عمى غائبكم
اذكروا نعمة اهلل عميكم  ،اما بعد فقد اتاني ماصنعتم وان من يحمل منكم ال يحمل
عميو ذنب المسيء فاذا جاءكم امراؤكم فاطيعوىم وانصروىم عمى امر اهلل وفي سبيمو

فانو من يعمل عمالً صالحاً فمن يضل لو عند اهلل وال عندي  ،اما بعد يا منذر بن
ساوى  ،فقد حمدك لي رسولي  ،وانا ان شاء اهلل مثيبك عمى عممك)

(ٖ)ٚ

ىذا االضطراب الذي لم نعرف اسبابو في مضمون ىذه الرسالو سوى عبارة

( فقد اتاني ما صنعتم وان من يحمل منكم ال يحمل عميو ذنب المسيء فاذا جاءكم
امراؤكم فاطيعوىم) ربما ىذه الفتنو التي دفعت النبي (ص) ان يرسل لمعالء بن
الحضرمي بالقدوم لممدينو ثم استبدالو ،حيث روى الواقدي ( ان الرسول (ص) كتب

ال من عبد القيس فجاءه ومعو عشرون
الى العالء بن الحضرمي ان يأتيو بعشرين رج ً

رجالً وعمى رأسيم عبد اهلل بن عوف االشج فشكا الوفد العالء فعزلو الرسول (ص)
وولى ابان بن سعيد بن العاص وقال لو (استـوص بعبـد القيس خي اًر و اكـرم

سراتيم)

(ٗ)ٚ

واالمر اليام الذي اختمفت فيو المصادر ىو الزمن الذي بعثت فيو الرسائل

فالبالذري يذكر انو قيل بانيا تمت سنة ٙىـ

(٘)ٚ

ومره اخرى يذكر ان النبي (ص) وجو

العالء لمبحرين سنة ٛىـ()ٚٙاما ابن سعد يروي ان ذلك تم لما رجع الرسول (ص) من
الحديبيو سنة ٙىـ

قبل فتح مكو

()ٚٛ

()ٚٚ

 ،اما ابن ىشام وابن كثير فيرويان ان تمك المراسالت تمت

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

209

أ .م.د .محسن مشكل الحجاج

وقد اختمف الطبري عنيما بقولو بان المراسالت تمت سنة (ٛىـ)

()ٜٚ

اما ابن حجر في االصابو فقد اختمف عن الجميع بان تمك المراسالت تمت
في رجب سنة ٜىـ

(ٓ)ٛ

والواضح انو بعد صمح الحديبيو سنة ٙىـ انطمق الرسول (ص) في مراسمة

االمراء والحكام  ،والمعروف ايضاًان سنة( ٜىـ) ىو عام الوفود حيث جاءت قبائل
العرب فاسممت بين يدي الرسول (ص) فال حاجو بعد ذلك لممراسمو  ،اذن تحصر

ىذه المراسالت الى البحرين بين االعوام ٛ -ٙىـ .
ان العام التاسع من اليجره والذي اشتير بعام الوفود الن عدداً كبي اًر من

القبائل العربيو اخذت ترسل وفوداً من قبميا الى الرسول (ص) تعمن دخوليا باالسالم

وخضوعيا لسيادتو  ،وكان الرسول (ص) يستقبل الوفود احسن استقبال وبأجمل ىيأه
كما كان يكرميم ببعض اليدايا حين انصرافيم عائدين لبالدىم ،وقد لعبت ىذه الوفود

دو اًر بار اًز في نشر الدعوة االسالميو بين القبائل  ،وقد حرص الرسول (ص) عمى
ارسال بعض الفقياء من الصحابو لتعميم الناس فرائض االسالم واحكامو مع رؤساء

الوفود

(ٔ)ٛ

وفيما يخص وفادة اىل البحرين فقد كانت ليم وفادتان عمى رسول اهلل (ص)،

فاالولى كانت قبل فتح مكو سنة ٛىـ بزعامة االشج وىو المنذر بن عائد بن الحارث
بن النعمان العبدي ،وقد روي ان الرسول (ص) اخبر اصحابو بقدوم وفد عبد القيس

قبل وصوليم بقولو (ليأتين ركب من اىل المشرق لم يكرىوا عمى االسالم )(ٖ )ٛوفي
روايو ( سيطمع عميكم من ىاىنا ركب ىم خير اىل المشرق )

بيم وقال( مرحباً بالقوم الخزاياً وال ندامى )

القيس )

(٘)ٛ

(ٗ)ٛ

(ٕ)ٛ

ولما قدموا رحب

ودعا ليم بقولو ( الميم اغفر لعبد

واوصى بيم االنصار خي ًار بقولو (يا معشر االنصار اكرموا اخوانكم فانيم

اشبو الناس بكم في االسالم اسمموا طائعين غير مكرىين وال موتورين )
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اىمية ىذا النص تكمن في ان الرسول (ص) يشبو اىل البحرين باىل المدينو

المنوره (يثرب) الذين أووا الرسول (ص) واحتضنوا نبي االمو وبيم قاد الرسول (ص)
اغمب معاركو ضد قريش حتى الفتح فيل يدل ىذا التشبيو الى وجود جذور لالسالم
في البحرين قبل ٙىـ ؟
روى ابن سعد بان االشج ارسل صيره وابن اختو عمرو بن عبد قيس مع قافمو
تحمل التمورالى مكو لمتجارة بيا واوصاه بالحصول عمى المعمومات الكافيو عن النبي
(ص) ،وقد وصمت القافمو عام اليجره واسمم عمرو وطمب منو الرسول (ص) ان
يدعو خالو االشج الى االسالم ثم عاد الى البحرين  ،واخبرخالو بما رأه وسمعو وعندئذ
اسمم االشج وكتم اسالمو )

()ٛٚ

ولقد مكث وفد االشج عند الرسول (ص) عشرة ايام فكانوا يسألون الرسول

(ص) في امور الدين وتفسير أيات القرأن الكريم ،يقول ابن حجر في ترجمة المنذر
العبدي انو (قدم في وفد عبد القيس فقالوا يارسول اهلل جئنا سمما غير حرب ومطيعيين

غير عاصين فاكتب لنا كتاباً يكون في ايدينا تكرمو عمى سائر العرب  ،فسر النبي

(ص) وامرىم ونياىم ووعظيم وكتب ليم كتاباً)

()ٛٛ

ويبدو ان الرسول (ص) كان يأنس باالشج لحكمتو وحسن منطقو وقد قال لو
يوماً ( فيك خصمتان يحبيما اهلل  ،فقال االشج وما ىما يارسول اهلل ؟ قال  :الحمم
واألناة)

()ٜٛ

ومن اعضاء وفد االشج البارزين عمرو بن المرجوم من اشراف عبد القيس
ورؤسائيا في الجاىميو وكان ابنو عمرو شريفاً في االسالم وىو الذي اقدم عبد القيس

البصره

(ٓ)ٜ

وبعد رجوع االشج الى البحرين من وفادتو ذىب الى البصره واستقر بيا  ،وقد
انحاز الى جانب االمام عمي (ع)في حرب الجمل مع (ٗ) االف شخص  ،وايض ًا
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كان من وجوه الوفد النصراني بشر بن حنش فاسمم مع الوفد وىو الممقب
بالجارود

)ٜٔ(.

يرى الدكتور عبد الرحمن العاني بان عدم وجود معمومات عن دور رجال الوفد

بعد االسالم يدل عمى ضعف مركزىم ونفوذىم قبل االسالم وعدم تأييد العشائر
ليم

(ٕ)ٜ

وال ندري عمى اي شيءاستند الدكتور العاني في وجية نظره ىذه  ،ألن
العكس ىو الصحيح فان الشخصيات المضطيدة قبل االسالم برزت بعد االسالم
ال اطمق
وبشكل قوي كبالل الحبشي وعمار بن ياسر وغيرىم  ،ألن االسالم اص ً

حريات الطبقو المظمومو .

ولقد كانت لقبيمة عبد القيس البحرينيو وفد ثان عمى الرسول (ص) في سنة

 ٜىـ برئاسو الجارود العبدي وىو من بني انمار بن عمرو بن لكيز بن افصى بن عبد
القيس وكان الجارود شريفاً في الجاىميو وزعيم قومو ورئيسيم وكان نصرانياً فاسمم
واصحابو وبقي في المدينو فتره حتى فقو في الدين وحسن اسالمو

(ٖ)ٜ

نخمص الى القول ان موقف اىل البحرين من البعثو النبويو الشريفو ايجابياً منذ

بداية البعثو من خالل جمع المعمومات عن النبي (ص) ورسالتو  ،ثم تعدد وكثرة
الرسائل المتبادلو بين اىل البحرين ورسول اهلل (ص) مما يشير الى حالة التقارب
والتودد  ،وفي عام الوفود ارسل اىل البحرين وفدين الى الرسول (ص) وقد تباشر
الرسول (ص) بيما خي اًر.
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موقف عمان من الرسالة االسالمية :

لقد كانت عمان تحكم قبل البعثة بنظام وراثي يتناوب عمييا أل الجمندي
يقول ابن حزم ( كانت العرب مموكا في بالدىم يتوارثون الممك كاب ار عن كابر كمموك

اليمن ...وجيفر وعباد ابني الجمندي (ٗ )ٜممكي عمان)

(٘)ٜ

.

وتشير المصادر ان االسالم قد عرف طريقو الى عمان في وقت مبكر من

ظيور الدعوة االسالمية  ،وذلك عن طريق مبادرات فردية جاءت من اىل عمان
انفسيم حيث يروى ان اول من اسمم من العمانيين رجل يدعى مازن بن غضوبو

من سكان مدينة سمائل ( )ٜٚالعمانية

()ٜٙ

(. )ٜٛ

ولم تشر المصادر الى تاريخ اسالم ابن غضوبة اال ان مازن تمكن ان يجذب
اعدادا من اىل عمان ومن بمدتو سمائل الى الدخول باالسالم  ،ويقال انو بنى مسجدا

سنة  ٙلميجرة ومازال يحمل اسمو حتى االن

()ٜٜ

وقد توجيت وفود اىل عمان الى المدينة المنورة لاللتقاء بالنبي صمى اهلل
عميو والو وسمم وفييم اسد بن يبرح الطاحي

(ٓٓٔ)

فمقوا رسول اهلل فسألوه ان يبعث

معيم رجال يقيم امرىم  ،فارسل معيم مخربة العبدي
عباد االزدي

(ٕٓٔ)

(ٔٓٔ)

 ،ثم قدم بعدىم سممة بن

في جماعة من قومو فاستفسر من الرسول (ص) عما يعبد ومايدعو

اليو فشرح لو الرسول (ص) فاسمم االزدي ومن معو  ،فدعا ليم الرسول (ص) ان

يجمع كممتيم عمى الخير

(ٖٓٔ)

ولم تشر المصادر الى زمن ىذه الوفود اال ان اقدم ماوصل الينا في ىذا

الموضوع رواية ابن ىشام حيث يقول ( ان الرسول بعث الرسل الى المموك بعد
عمرتو التي صد عنيا بعد الحديبية "وذكر اسماء الرسل واسماء من ارسموا اليو" ،ومن

بين ىؤالء عمرو بن العاص السيمي الى جيفر وعباد ابني الجمندي االزديين ممكي
عمان )

(ٗٓٔ)

.
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ولكن اليعقوبي يذكر في احداث سنة  ٜلميجرة اخبا ار عن الرسل الذين اوفدىم
النبي (ص) فيقول (وعمرو بن العاص الى جيفر وعباد ابني الجمندي الى
(٘ٓٔ)
عمان)
وىذا الزمن ىو االرجح وذلك الن اسالم عمرو بن العاص جاء متاخ ار حيث
يروي البعض انو اسمم في سنة  ٚلميجرة سنة فتح خيبر ( )ٔٓٙوالبعض يرى انو اسمم
في صفر من سنة  ٛلميجرة ( )ٔٓٚفميس من المعقول ان يرسل النبي(ص) رجال
مشركا لتبميغ الدعوة االسالمية .
ويؤخر المسعودي وفادة عمرو بن العاص الى عمان فيروي في احداث سنة
ٔٔ لميجرة ( وفييا كان توجيو الرسول عمرو بن العاص الى جيفر وعباد ابني
الجمندي االزديين صاحبي عمان يدعوىما الى االسالم فاسمما )(. )ٔٓٛ
ونص الرسالة التي بعثيا النبي (ص) الى حاكمي عمان ىي ( بسم اهلل
الرحمن الرحيم  ،من محمد رسول اهلل الى جيفر وعبيد فاني ادعوكما بدعاية االسالم،
اسمما تسمما فاني رسول اهلل الى الناس كافة النذر من كان حيا ويحق القول عمى
الكافرين  ،فان اسممتما وليتكما  ،وان ابيتما فان ممككما زائل وخيمي تطأ ساحتكما
وتظير نبوتي عمى ممككما ) (.)ٜٔٓ
ويبو انو حصل تعاون بين عمرو بن العاص وابني الجمندي في ادارة عمان
ح يث يقول عمرو بن العاص ( فاجاب الى االسالم جميعا وصدقا بالنبي وخميا بيني
وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينيم وكانا لي عونا عمى من خالفني فاخذت الصدقة
من اغنيائيم فرددتيا الى فقرائيم )(ٓٔٔ) .
نستنتج مما سبق ان اىل عمان اسمموا وامنوا بالدعوة الجديدة بدون قتال عن
طريق الوفود التي جاءت الى المدينة والتقت بالنبي صمى اهلل عميو والو وسمم  .فضال
عن الرسائل التي بعثيا النبي (ص) الى ممكي عمان يدعوىما الى االسالم .
فاصبحت عمان جزء اليتجزء من الدولة االسالمية الناشئة وكانت قيادة
الحكم في يد االخوين جيفر وعبد " او عباد" طبقا لكممة الرسول في كتابو الييما
بقولو (ان اقررتما باالسالم وليتكما ) (ٔٔٔ) .
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لقد كانت منطقة الخميج العربي منطقة حضارية منذ االلف الثالث قبل الميالد

حيث كانت ( دلمون ) وىي البحرين و( مجان ) وىي عمان ذات صالت وطيدة مع
حضارة العراق واليمن وليا عالقات تجارية وحضارية مع فارس واليند وشرق افريقيا
تبعا لمواقع الجغرافي واالقتصادي .
ـ استوطنت منطقة الخميج العربي قبائل عربية نزحت الييا بفعل ظروف
اقتصادية واجتماعية حيث كانت النزاعات القبمية احد اسباب اليجرة  ،فسكنت عبد
القيس واياد وبكر بن وائل وتميم في البحرين وسكنت االزد في عمان فضال عن
وجود عناصر غير عربية سكنت في المناطق الحضرية وامتينت الزراعة والتجارة .

ـ اعتنقت منطقة الخميج العربي عقائد مختمفة كعبادة االصنام وبعضيم اعتنق
الييودية او المسيحية والبعض االخر كان عمى دين سيدنا ابراىيم الخميل عميو السالم

فضال عن وجود عبادة النار المجوسية .

ـمقد حرص النبي الكريم صمى اهلل عميو والو وسمم عمى ايصال الرسالة
االسالمية لىمنطقة الخميج العربي من خالل رسائمو ومبعوثيو الييا امتثاال لقولو تعالى

( وما ارسمناك اال رحمة لمعالمين ) .

ـوجو النبي صمى اهلل عميو والو وسمم الصحابي العالء بن الحضرمي الى حاكم
البحرين المنذر بن ساوى التميمي يدعوه لالسالم ثم تمتيا رسائل اخرى من الرسول
(ص) لشرح تعاليم الدين واىدافو  .وقد اجاب حاكم البحرين بالقبول  ،وقد فرضت

الجزية عمى الذين ارتأوا البقاء عمى ديانتيم .
ـاختمفمت المصادر في زمن البعوث والرسل التي وجييا النبي (ص) الى
البحرين اال انو بكل تاكيد انيا كانت بين السنوات  ٛ-ٙلميجرة الن العام التاسع ىو
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عام الوفود فال داعي الى ارسال المبعوثين لمتبميغ بالدعوة الجديدة اال اذا كان لغرض
اخر غير التبميغ بالدعوة .
ـمقد عرف االسالم طريقو الى عمان في بداية االمر من خالل مبادرات فردية

من اىل عمان انفسيم  ،فيروى انو اول من اسمم فييا شخص يدعى مازن بن
غضوبة وىو الذي بنى جامعا في عمان سنة  ٙلميجرة  .ثم توجيت الوفود العمانية
لاللتقاء بالنبي لمتعرف عمى الدين الجديد عن كثب  .وبعدىا ارسل النبي (ص)

عمرو بن العاص الى عمان الخذ الصدقات (ص)  ،ولقد بقي ممكي عمان جيفر
وعبد يحكمان عمان وفقا لرسالة النبي (ص) الذي اقرىما عمى ممككيما نتيجة

اسالميما .
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(ٔ) اليمامو  :وىي مدينو بالباديو من بالد العوالي  ،ووادي اليمامو ىو الخرج وبو عدة قرى

واسم اليمامو في القديم جو .ابو الفداء  :تقويم البمدان ،ص ،ٜٚاالصطخري  :مسالك
الممالك  ،ص.ٔٛ

(ٕ) جمفار  :بالضم ثم الفتح بمد بعمان عامر كثير الغنم والجبن والسمن يجمب منيا الى ما
يجاورىا من البمدان  .ياقوت  :معجم البمدان  ،جٕ ،ص

ٗ٘ٔ

( )9اليمداني :صفة جزيرة العرب ،ص. ٗٛ
(ٗ) البغدادي  ،مجٔ  ،ص.ٔٙٚ
(٘) كاظمة :حصن منيع عمى جبل عالي الذروه  ،ومن كاظمو الى قرية دىمان مرحمو ثم
الى البصره وجممة الطريق من اليمامو الى البصره خمس عشرة مرحمو  ،االدريسي  :نزىو
المشتاق ،جٔ  ،صٕ. ٔٙ
( )ٙمعجم البمدان ،جٗ  ،صٖٔٗ
( )ٚابن خرداذبو  :المسالك والممالك  ،صٖ٘ٔ .
()ٛالبغدادي  :مراصد االطالع  ،جٔ  ،صٖ٘ٔ
( )ٜعمر  ،فاروق  :تاريخ الخميج  ،صٙٙ
(ٓٔ) اثار البالد  ،صٚٚ
(ٔٔ) ابن الحسين  ،اسحاق  :اكام المرجان  ،ص٘٘ .
(ٕٔ) البمخي  :االقاليم .صٗٔؤٗ ،االصطخري  :المسالك والممالك  ،صٕٚ
(ٖٔ) ياقوت  :معجم البمدان ،جٔ ،ص.. ٖٗٚ
(ٗٔ) المصدر نفسو  ،ج٘  ،ص.ٕٔٚ
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(٘ٔ) البكري  :معجم ما استعجم  ،جٔ  ،صٜٔٔ
( )ٔٙاثار البالد  ،ص. ٘ٙ
( )ٔٚالمصدر نفسو  ،ص. ٘ٙ
( )ٔٛمعجم البمدان  .جٖ  ،صٗ. ٖٜ
( )ٜٔالمصدر نفسو  ،جٕ  ،صٗ٘ٔوصٖ٘ٗ و ج٘  ،ص ٕٔٚو صٔ. ٕٛ
(ٕٓ)ابن الحسين  ،ص. ٜٗ
(ٕٔ)العقيمي  :الخميج العربي في العصور االسالميو  ،صٖٖ  ،زيدان  ،جرجي  :العرب
قبل االسالم  ،صٖ٘ .
(ٕٕ) نقالً عن الياشمي  :النشاط في التجارى  ،ص. ٘ٚ
(ٖٕ) يرى جرجي زيدان ان اسم العمالقو منحوت من اسم قبيمو عربيو كانت مواطنيا بجيات
العقبو شمالي الحجاز مما يمي جزيرة سيناء ويسمييا البابميون (ماليق) او (مالوق) وقد
اضاف الييا الييود لفظ (عم) اي الشعب فاصبحت عم ماليق  .العرب قبل االسالم .

صٖٗ  .اما المصادر االسالميو فتذكر ان عمميق وىو عريب بن لوذ بن سام بن لوح ،
وعمميق ىو ابو العمالقو ومنيم البربر  ،ويقال ان عمميق اول من تكمم بالعربيو حين ظعنوا
من بابل  .اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي ،جٔ ،صٗٙ؛ الطبري :تاريخ ،جٔ،صٖٗٔ
(ٕٗ)االصفياني  ،حمزه  :تاريخ سني المموك  ،صٕٕٔ.
(ٕ٘) طسم وجديس  :وىي قبائل عربيو بائده  ،وطسم وجديس اخوين سكنا اليمامو وىي اذ
ذاك من اخصب البالد  ،سوسو  ،احمد  :العرب والييود في التاريخ صٕ . ٗٛويذكر

محمد الشاطري ان ظيور طسم وجديس كان بحدود (ٖٓٓم) .ادوار التاريخ الحضرمي
،جٔ ،صٖٕ .وان نيايتيا حسبما يعتقد جرجي زيدان في اوائل القرن الخامس الميالدي .
العرب قبل االسالم ،ص. ٜٙ
()ٕٙالحميري  :مموك حمير  ،ص ،ٖٜٔالسييمي  :الروض االنف ،جٔ ،صٔٓٚ
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( ) ٕٚقضاعو :يقول الزبيري ولد معد بن عدنان ن از ار وقضاعو اميما معانو بنت جوشم بن
جرىم ،وقد انتسبت قضاعو الى حمير فقالوا قضاعو بن مالك بن حمير بن سبأ ،واشعار

قضاعو في الجاىميو تدل عمى ان نسبيم في معد  .الزبيري  :كتاب نسب قريش

،ص٘،وكايبدوىناك اختالف في مصادر االنساب عن اصل قضاعو ليذا يروي السمعاني
عن حوار دار بين رجل وامرأه حيث سألتو من أنت؟ فقال رجل من قضاعو قالت اتعرف
الذي يقول :
ال يفخرن قضاعي باسرته
فميس من يمن محض وال مضر
مذبذبين فال قحطان والدهم
وال نزار فسيبهم الى سقر

السمعاني  :االنساب جٔ  ،صٖ٘
()ٕٛالسويدي  :سبائك الذىب ،ص٘ٗوص،ٜ٘العقيمي:الخميج العربي ،صٖ٘
( )ٕٜسوسو ،احمد :تاريخ حضارة وادي الرافدين ،جٔ،صٖ. ٕٙ
(ٖٓ) النبط  :يقول السمعاني اسم قوم من العجم .السمعاني  :االنساب ج٘،صٕ٘ٗ.يذكر
ياقوت ان عقرقوف كانت مقبره الجماعة من النبط اسميم الكيانيين كانوا مموكاً بالعراق قبل

الفرس .معجم البمدان ،جٕ،صٕٗ اال ان ياقوت في صفحات اخرى يربط نسب النبط بنسب
قرشي من خالل روايتو بان االمام عمي (ع) يقول :اننا نبط من كوثي ...ولوا اراد كوثي مكو
ما قال نبط  .وكوثي العراق ىي سرة النبط واراد عميو السالم ان ابانا ابراىيم عميو السالم

كان من نبط الكوثي وان نسبنا ينتيي اليو  ،ونحو ذلك قال ابن عباس  :نحن معاشر قريش

حي من النبط من اىل كوثي  .معجم البمدان ،جٗ،ص. ٗٛٛ
(ٖٔ) حمزه  :تاريخ سني مموك االرض  ،صٜ٘
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(ٕٖ) البالذري  :فتوح البمدان ،صٕ. ٖٙ
(ٖٖ) المصدر نفسو  ،ص. ٖٜٙ-ٖٙٛ
(ٖٗ) المصدر نفسو  ،ص. ٖٜٙ- ٖٙٛ
(ٖ٘) العقيمي  :الخميج العربي ،ص٘ٗ
( )ٖٙفتوح البمدان ،صٜٛ
( )ٖٚالبكري  :معجم ما استعجم ،صٔٛ
( )ٖٛالمصدر نفسو  ،صٕٛ
( )ٖٜطرفو  ،بن العبد  :ديوانو ،صٕ٘ ،الزوزني  :شرح المعمقات السبع ،صٜٛ
(ٓٗ) البكري  :معجم ما استعجم  ،ص. ٛٙ
(ٔٗ) يبرين من اصقاع البحرين وىناك الرمل الموصوف بالكثره بينو وبين الفمج ثالث
مراحل وبينو وبين اإلحساء وىجر مرحمتان  .ياقوت  :حجم البمدان ج٘،صٕٗٚ
(ٕٗ) ياقوت  :معجم البمدان  ،جٔ  ،صٕٔٔ .
(ٖٗ) الحازمي  :عجالو المبتدىء ،صٔ ، ٚابن الجوزي  :صفة الصفوه،جٔ..صٕٕٓ
(ٗٗ) ابو مغمي  :ايران دراسو عامو ،ص. ٖٜٔ
(٘ٗ) النقشان  CIH570و  GL554نقالً عن بيغو ليفسكايا :بيزنطو في الطريق الى

اليند ،صٖٗ ،دروزه  :تاريخ الجنس العربي ،صٖٚ

( )ٗٙعمي  ،جواد  :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج، ٚصٕٓٔ
( )ٗٚابن حبيب  :المنمق ،ص،ٖٕٛاليعقوبي  :تاريخ اليعقوبي ،جٔ ،صٕٗ٘
( )ٗٛابن حبيب  :المحبر ،ص. ٖٔٚ
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( )ٜٗابي الفداء:المختصر،جٔ ،ص،ٛٛحسنين ،فؤاد:الييودي والييوديو المسيحيو،ص٘.

(ٓ٘)حتي  ،فيميب  :تاريخ العرب (مطول) ،صٔ،ٛميران ،ممد بيومي  :دراسات في
تاريخ العرب القديم ،ص.ٜٗٗ
(ٔ٘) البالذري :فتوح ،ص. ٜٛ
(ٕ٘) ابن قتيبو  :المعارف ،صٕٔ. ٙ
(ٖ٘) شيخو  ،االب لويس  :النصرانيو وادبيا بين عرب الجاىميو ،جٔ ،صٔ. ٚ
(ٗ٘) المقدسي  :البدء التاريخ ،جٗ ،صٖٔ .
(٘٘) فتوح البمدان ،ص. ٜٚ
( )٘ٙالعالء بن الحضرمي  ،ابوه عبد اهلل بن عماد بن اكبر بن ربيعو  ،سكن مكو وحالف
حرب بن اميو والد ابي سفيان ،واخوه اول قتيل لممشركين  ،استعمل النبي (ص)العالء عمى
البحرين  ،واقره ابو بكر وعمر ،مات سنة اربع عشرة  .ابن حجر :االصابو في تمييز
الصحابو ،جٗ،صٓٗ٘ .
( )٘ٚالبالذري  :فتوح البمدان ،ص. ٜٛ-ٛٛ
( ) ٘ٛالمنذر بن ساوى بن االخنس بن بيان بن عمره بن عبد اهلل التميمي الدارمي  ،كتب
اليو النبي (ص) مع العالء الحضرمي قبل الفتح فاسمم ،مات بالقرب من وفاة النبي (ص).
ابن حجر  :االصابو ،ج، ٙصٕ٘ٔ .
( )ٜ٘البالذري :فتوح البمدان ،صٓ. ٛ
(ٓ )ٙالمالح،ىاشم  :الوسيط في السيره النبويو ص ،ٖٔٛوات :محمد في المدينو،
صٕٓ٘ .
(ٔ )ٙسورة االنفال  :ايو ٓ. ٙ
(ٕ )ٙابن ىشام  :السيرة ،صٗٗ ، ٙالكالعي  :االكتفاء ،جٕ ،ص. ٕٚٚ
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(ٖ )ٙالوسيط في السيره النبويو ،ص. ٖٔٛ
(ٗ )ٙالبالذري :فتوح البمدان،صٓ ،ٛاالحمدي :مكاتيب الرسول (ص)

جٕ،صٖٜ٘

(٘ )ٙىجر  :قصبة البحرين ،وبين ىجر مدينة البحرين والبصره خمسة عشر يوماً عمى

االبل .ياقوت  :معجم البمدان ،جٔ ،ص. ٖٗٚ
()ٙٙ

ابن

سعد

:

الطبقات

الكبرى

،

ج ٔ،

صٖٕٙ

.

( )ٙٚالمعافر مخالف في اليمن والمخالف بمنزلة الكور والرساتييق وكورتيا جبأ ومموك
المعافر ال الكرندي من سبأ االصغر ومشربيم من عين تنحدر من رأس جبل صبر .ياقوت:
معجم البمدان ،ج٘ ،ص. ٙٛ
( )ٙٛالبالذري  :فتوح البمدان  ،صٔ. ٜ
( )ٜٙالمصدر نفسو ،ص. ٜٙ
(ٓ )ٚالمصدر نفسو والصفحو
(ٔ)ٚالمصدر نفسو .ص٘. ٜ
(ٕ )ٚابن سيد الناس :عيون االثر،جٖ ،صٖٖٖ ،الزيعمي:نصب الرايو ،ج ،ٙصٕ٘ٙ
(ٖ )ٚاليعقوبي  :تاريخ ،صٕ. ٛ
(ٗ )ٚابن سعد :الطبقات ،جٗ ،صٓ .ٖٙٔ-ٖٙال خميفو  ،الشيخ عبد اهلل :مكانة
البحرين جٔ ،ص. ٙٚ
(٘ )ٚفتوح البمدان ،صٓ. ٜ
( )ٚٙالمصدر نفسو ،ص. ٜٛ
( )ٚٚالطبقات ،جٔ،ص. ٕ٘ٛ
( )ٚٛالسيرة ،صٕ، ٚٙابن كثير  :البدايو والنيايو ،ج٘ ،ص. ٗٛ
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(ٓ )ٛاالصابو ،جٖ ،صٔ. ٘ٛ
(ٔ )ٛالعقيمي  :الخميج العربي في العصور االسالميو ،ص. ٜٙ
(ٕ )ٛالمناوي  :فيض القدير ،جٔ ،صٕ٘. ٙ
(ٖ)ٛالصالحي  ،سبل اليدى ،ج، ٙص، ٖٙٛ
(ٗ )ٛابن حنبل:مسند احمد ،جٔ،ص:ٕٕٛالبخاري :صحيح البخاري،جٔ،ص.ٜٔ
(٘ )ٛالصالحي  :سبل اليدى ،ج، ٙص. ٖٙٛ
( )ٛٙابن حنبل  :مسند احمد ،جٖ ،صٕٖٗ .
( )ٛٚالطبقات ،ج٘ ،صٗ. ٘ٙ
( )ٛٛابن حجر  :االصابو ،ج،ٙصٖٕٔ .
( )ٜٛالمزي  :تيذيب الكمال ،ج،ٕٛصٕٔ٘ .
(ٓ )ٜابن سعد  :الطبقات ،ج٘،صٖ،٘ٙابن حجر  :االصابو ،جٗ،ص. ٜٙٚ
(ٔ )ٜالمصدر نفسو ،ج٘،ص ،٘٘ٚوالجارود وىو بشر بن حنش بن المعمى وىو الحارث
بن يزيد بن حارثو بن معاويو بن ثعمبو بن جذيمو بن كثير بن اقصى بن عبد القيس وامو
دريكو بنت رويم من بني شيبان ،وانما لقب الجارود النو انحار في الجاىميو عمى بكر بن

وائل فاصابيم وجردىم  ،وفد عمى رسول اهلل (ص) فاسمم وكان نصرانياً ،سكن البصره وقتل
بارض فارس و كان سيد عبد القيس ابن االثير  :اسد الغابو ،جٔ،صٔ. ٕٙ
(ٕ )ٜالبحرين في صدر االسالم ،ص. ٔٗٛ
(ٖ )ٜابن ىشام  :السيره ،صٕ. ٚٙ
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(ٗ )ٜابني الجمندي وىما من االزد الممك منيما جيفر فاسمما وصدقا وخميا بين عمرو
والصدقة  .والحكم فيما بينيما فمم يزل عندىم حتى توفي الرسول (ص) وىو عندىم .
الصالحي  :سبل اليدى ،جٔٔ ،ص٘.ٖٜ
(٘ )ٜابن حزم  :الفصل في الممل واالىواء والنحل  ،صٕٖٗ.
( )ٜٙاو الغضوب وىو بن شيبة بن شماسة بن حيان ويرجع نسبو الى الغوث بن طي .
اليمداني  :عجالة المبتدأ وفضالة المنتيى في النسب . ٘٘،
( )ٜٚسمائل قرية بارض عمان  .الحميري  :الروض المعطار صٕ.ٖٙ
( )ٜٛاليمداني  :عجالة المبتدأ  ،ص٘٘.
( )ٜٜابن زريق  :الشعاع الشائع بالممعان في ذكر ائمة عمان ،صٙ؛ البطاش ،سيف:
ارشاد السائل  ،صٖٗٔ .
(ٓٓٔ) المعمومات عن الطاحي غير وافية سوى انو كان مع الوفد الذي قدم لممدينة لاللتقاء
بالرسول (ص) حسبما ذكرنا في متن البحث.
(ٔٓٔ) مخربة :مخربو لقب لو واسمو ىو مدرك بن خوط العبدي الصحابي.الزبيدي :تاج
العروس  ،ج ٔ ،ص ٖٕٔ.
(ٕٓٔ) سممة بن عباد االزدي  :التتحدث عنو المصادر سوى انو سال الرسول (ص) عن
عبادة االوثان وعن يوم السباسب والعقل اليجين فاجابو رسول اهلل عنيا  .ابن شير اشوب :
المناقب  ،ج ٔ ،ص.ٜٛ
(ٖٓٔ) ابن سعد  :الطبقات  ،جٔ  ،صٔ. ٛ
(ٗٓٔ) ابن ىشام  :السيرة  ،ج ٗ  ،ص. ٔٛٚ
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

210

موقف منطقة الخميج العربي من الرسالة اإلسالمية

(٘ٓٔ) تاريخ اليعقوبي  ،ج ٕ ،ص.ٚٛ

( )ٔٓٙابن االثير  :اسد الغابة  ،ج ٗ  ،صٕ٘ٗ .
( )ٔٓٚالبالذري  :فنوح البمدان  ،جٔ  ،صٕ.ٜ
( )ٔٓٛالتنبيو واالشراف  ،ص.ٕ٘ٙ
( )ٜٔٓابن سيد الناس :عيون االثر جٕ ،صٖٖٗ ؛ الزيعمي  :نصب الراية  ،ج، ٙ
ص٘.٘ٙ
(ٓٔٔ) ابن سعد  :الطبقات  ،جٔ  ،صٖ.ٕٙ
(ٔٔٔ) كما ورد في نص الرسالة اعاله .
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المصادر والمراجع
القران الكريم خير ما يبتدأ بو
اوالً :المصادر
ٔـ ابن االثير  ،ابو الحسن عز الدين عمي (تٖٓ ٙىـ ) :اسد الغابة في معرفة الصحابو ،
انتشارت اسماعميان  ،طيران ،بدون سنة
ٕـ االدريسي  ،ابي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل (تٓ٘ٙىـ) :نزىة المشتاق في اختراق االفاق
،عالم الكتب ،طٔ(بيروت )ٜٜٔٛ/

ٖـ االصطخري ،ابي اسحاق ابراىيم بن محمد (تٖٔٗىـ):مسالك الممالك ،تحقيق دي غويو
،بريل (ليدن)ٜٖٔٚ/
ٗـاالصفياني ،حمزه بن الحسن (تٖٓٙىـ)  :تاريخ سني مموك االرض واالنبياء
طٖ،منشورات مكتبو الحياة (بيروت)ٜٔٙٔ/

٘ـ البغدادي ،صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (تٖٜٚىـ) :مراصد االطالع عمى
اسماء االمكنو والبقاع ،تحقيق عمي محمد البجاوي ،دار الجيل طٔ(بيروت)ٜٜٕٔ/
ٙـ البكري ابو عبيد اهلل بن عبد العزيز (تٗٛٚىـ) :معجم ما استعجم من اسماء البالد
والمواضع ،تحقيق مصطفى السقا ،طٔ(القاىره )ٜٔٗ٘/
ٚـ البالذري  ،احمد بن يحيى (تٕٜٚىـ)فتوح البمدان  ،تحقيق رضوان محمد رضوان
،مطبعة السعاده (مصر )ٜٜٔ٘/

ٛـ البمخي ،ابو زيد احمد بن سيل (تٕٕٖىـ):االقاليم ،مطبعة المثنى ،بغداد
ٜـ الثقفي ،ابراىيم بن محمد الكوفي (تٖٕٛىـ):الغارات ،تحقيق السيد حالل الدين المحدث،
مطبعة بيمن .

ٓٔـ ابن الجوزي ،جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن (تٜ٘ٚىـ):صفة الصفوه (اليند /
. )ٜٔٙٛ
ٔٔـ الحازمي ،محمد بن موسى (تٗ٘ٛىـ) عجالة المبتدي وفضالة المنتيى بالنسب ،تحقيق
عبد اهلل كنون (القاىره )ٜٔٙٔ/
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ٕٔـ ابن حبيب ،ابو جعفر محمد بن حبيب بن اميو الياشمي (تٕ٘ٗىـ) :
المحبر  ،بدون تاريخ ومكان .

ٖٔـ

=

 :المنمق في اخبار قريش بدون تاريخ ومكان .

ٗٔـ ابن حجر ،ابو الفضل احمد بن عمي العسقالني (تٕ٘ٛىـ) :االصابو في تمييز
الصحابو تحقيق عمي محمد البجاوي ،دار الجيل ،طٔ(بيروت )ٜٜٕٔ/
٘ٔـ ابن الحسن ،اسحاق (عاش في القرن ٗىـ):اكام المرجان في ذكر المدائن المشيوره في
كل مكان ،اعتناء فيمي سعيد ،عالم الكتب ،طٔ(بيروت)ٜٔٛٛ/

ٔٙـ الحميري ،نشوان بن سعيد (تٖ٘ٚىـ)  :مموك حمير واقيال اليمن ،تحقيق عمي بن
اسماعيل المؤيد واسماعيل بن احمد الجرافي (القاىره.)ٜٔ٘ٛ/
ٔٚـ ابن حنبل،احمد بن محمد (تٕٔٗىـ):مسند احمد بن حنبل،دار صادر،بيروت.

ٔٛـ ابن خرداذبو ،ابي القاسم عبد اهلل بن عبد اهلل (بحدودٖٓٓىـ)،المسالك والممالك ،مطبعة
بريل (بريل )ٜٔٛٛ/
ٜٔـ الزبيري ،ابي عبد اهلل المصعب بن عبد اهلل (تٕٖٙىـ):كتاب نسب قريش عني بنشره
:ليفي بروفنسال،دار المعارف لمطباعو والنشر .
ٕٓـ الزوزني ،الحسيني بن احمد الحسيني(تٗٛٙىـ):شرح المعمقات السبع اعتنى بو فاتن
محمد خميل اعميون ،دار احياء التراث العربي ،طٕ،بيروت

ٕٔـ الزيعمي ،جمال الدين (تٕٚٙىـ) :نصب الرايو الحاديث اليدايو ،تحقيق ايمن صالح
شعباني ،دار الحديث ،طٔ(القاىره )ٜٜٔ٘/
ٕٕـ ابن سعد ،محمد بن سعد بن منيع ابو عبد اهلل البصري الزىري (تٖٕٓىـ):الطبقات
الكبرى  ،دار صادر ،بيروت .

ٖٕـ السمعاني ،ابي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (تٕ٘ٙىـ)  :االنساب،
تقديم عبد اهلل عمرالبارودي ،دار الجنان طٔ(بيروت ٔٗٓٛ/ىـ .
ٕٗـ السييمي ،ابو القاسم عبد الرحمن بن احمد (تٔ٘ٛىـ)  :الروض االنف  ،تحقيق عبد
الرحمن الوكيل ( القاىرة /د.ت)

ٕ٘ـ السويدي  ،ابي الفوز محمد امين البغدادي (تٕٔٗٙىـ)  :سبائك الذىب في معرفة
قبائل العرب  ،مطبعة اميران  ،طٕٔٓٓ٘ ،
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ٕٙـ ابن سيد الناس  ،محمد بن محمد (تٖٗٚىـ )  :عيون االثر في فنون المغازي
والشمائل والسير  .مؤسسة عز الدين
ٕٚـ الصالحي  ،محمد بن يوسف الشامي (تٕٜٗىـ)  :سبل اليدى والرشاد في سيرة خير
العباد  ،تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود  ،دار الكتب العممية ،ط ٔ ( بيروت

ٔٗٔٗ/ىـ)

ٕٛـ الطبري  ،ابو جعفر محمد بن جرير (تٖٓٔىـ)  :تاريخ االمم والمموك  ،تحقيق نخبة
من العمماء  ،مؤسسة االعممي  ،بيروت
ٕٜـ طرفة  ،عمرو بن العبد البكري (تٕ٘٘م \ٓ ٚقبل اليجرة ) :ديوان طرفة بن العبد ،
اعتنى بو حمد طماس  ،دار المعرفة ،طٕ ( بيروت )ٕٓٓٙ/

ٖٓـ ابو الفداء  ،عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر (تٕٖٚىـ )  :تقويم البمدان ،
اعتنى بو رينود والبارون ماك كوكين ديسالن (باريس ٔٛٗٓ/م)
ٖٔـ  :المختصر في اخبار البشر (بيروت )
ٕٖـ ابن قتيبة  ،ابو محمد عبد اهلل بن مسمم (تٕٚٙىـ)  :المعارف  ،تحقيق ثروة عكاشة ،

مطبعة دار الكتاب ( القاىرة )ٜٔٙٓ/

ٖٖـ القزويني  ،زكريا بن محمد بن محمود( تٕٙٛىـ)  :اثار البالد واخبار العباد  ،دار
صادر (بيروت /د.ت)
ٖٗـ ابن كثير  ،اسماعيل بن عمر ابو الفداء القرشي (تٗٚٚىـ) :البداية والنياية  ،مكتبة
المعارف  /بيروت

ٖ٘ـ الكالعي  ،االمام ابي ربيع سميمان بن موسى االندلسي (تٖٗٙىـ) :االكتفاء في
مغازي الرسول والثالثة الخمفاء  ،تحقيق مصطفى عبد الواحد  ،مكتبة الخانجي (القاىرة /
ٓ. )ٜٔٚ

ٖٙـ المزي ،ابو الحجاج يوسف (تٕٗٚىـ)  :تيذيب الكمال  ،تحقيق د .بشار عواد
معروف ،طٗ  ،مؤسسة الرسالة  ٔٗٓٙ ،ىـ .
ٖٚـ المقدسي ،مطير بن طاىر (ت٘ٓٚىـ ) البدء والتاريخ  ،مكتبة الثقافة الدينية (القاىرة /
د.ت)
ٖٛـ ابن ىشام  ،ابو محمد عبد الممك بن ىشام الحميري (تٖٕٔىـ) :السيره النبويو ،تقديم
عمر عبد السالم تدمري .دار الكتاب العربي (بيروت .)ٕٓٓ٘/
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ٖٜـ اليمداني ،الحسن بن احمد بن يعقوب (ت ٖٖٗىـ):صفة جزيرة العرب ،تحقيق محمد
عبد اهلل النجدي ،مطبعة السعاده (مصر . )ٜٖٔ٘/

ٓٗـ ياقوت ،عبد اهلل بن عبد اهلل الحموي (تٕٙٙىـ)  :معجم البمدان ،دار الفكر( ،بيروت /
د .ت)
ٔٗـ اليعقوبي ،احمد بن يعقوب بن جعفر (تٕٗٛىـ)  :تاريخ اليعقوبي ،نشر مؤسسو
فرىنك:اىل البيت(ع)  ،مطبعة دار صادر (بيروت/د.ت) .

ثانياً  :المراجع الحديثه
ٕٗـ االحمدي ،عمي بن حسيعمي الميانحي:مكاتيب الرسول (ص) ،دار الحديث .طٔ مطبعة
دار الحديث .
ٖٗـ بيغوليفسكايا،نيتا فكتورفنا :بيزنطو في الطريق الى اليند ،ترجمة د.قائد طربوش ،مركز
الدراسات والبحوث اليمني ،تحت الطبع .
ٗٗـ حتي ،فيميب :تاريخ العرب (مطول) طٗ(بيروت )ٜٔٙ٘/
٘ٗـ حسنين ،فؤاد الييوديو والييوديو المسيحيو (القاىره )ٜٔٙٛ/
ٗٙـ دروزه ،محمد عزة :تاريخ الجنس العربي ،المطبعو العصريو (لبنان)ٜٔٙٔ/
ٗٚـ زيدان ،جرجي :العرب قبل االسالم (بيروت /د.ت)
ٗٛـ سوسو ،احمد :تاريخ حضارة وادي الرافدين (العراق ،و ازرة الري )ٜٔٛٔ/
ٜٗـ :العرب والييود في التاريخ ،طٕ(دمشق)ٜٕٔٚ/
ٓ٘ـ الشاطري ،محمد بن احمد :ادوارالتاريخ الحضرمي (بيروت )ٜٕٔٙ/
ٔ٘ـ الشيخ عبد اهلل خالد ال خميفو والدكتور عمي ابا حسين :مكانة البحرين في التاريخ
االسالمي (البحرين )ٕٓٓ٘/
ٕ٘ـ شيخو ،االب لويس :النصرانيو وادابيا بين عرب الجاىميو .مطبعة االباء اليسوعيين ،
(بيروت )ٜٕٔٔ/
ٖ٘ـ العاني ،د.عبد الرحمن :البحرين في صدر االسالم ،طٔ(بيروت )ٕٓٓٓ/
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ٗ٘ـ العقيمي ،د.محمد ارشيد  :الخميج العربي في العصور االسالميو ،دار الفكر المبناني،
طٕ. ٜٔٛٛ ،
٘٘ـ عمر ،فاروق :تاريخ الخميج العربي ،طٕ(بغداد )ٜٔٛ٘/
٘ٙـ المالح ،ىاشم  :الوسيط في السيره النبويو ،جامعة الموصل ،دار ابن االثير لمطباعو
(الموصل )ٕٓٓ٘/
٘ٚـ المناوي ،محمد عبد الرؤوف :فيض القدير لشرح الجامع الصغير ،تحقيق احمد عبد
السالم دار الكتب العمميو  ،طٔ(بيروت ٔٗٔ٘/ىـ) .
٘ٛـ ميران ،محمد بيومي :دراسات في تاريخ العرب القديم (الرياض )ٜٔٚٚ/
ٜ٘ـ الياشمي ،رضا :النشاط التجاري القديم في الخميج العربي  ،مجمة المؤرخ العربي ،عدد
ٕٔ(بغداد )ٜٔٛٙ/
ٓٙـ وات  ،مونتغمري  :محمد في المدينو ،تعريب شعبان بركات .منشورات المكتبو العصريو
(بيروت  /د.ت)
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