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يس  غرهبا  ففي  العربية  العناصر  اإلسالم سكنا ألكثر  قبل  العربية  اجلزيرة  شبه  كن  لقد كانت 
يقيم أهل جند  نوبية الشرقية يقطن العمانيون، و اليمنيون جنواب، ويف الزاوية اجلاحلجازيون مشاال و 

املر  البحرين، وبني جند و ابجلزء  إىل صحراء  احلجاز غراب، ويسري شرقا  ميتد من  الذي  اليمن تفع 
 يسكن أهل اليمامة.

نطة غراب فقد حاول  بيز فارس شرقا و ني  ملا كانت شبه اجلزيرة العربية تقع بني دولتني عظيمتو 
و  الفرس  من  خيضكل  أن  و البيزنطيني  لغزوهم  اتقاء  العرب حلكمهم  ذلك  عوا  أن  وجدوا  لكنهم 
اهلنّي  ابلشئ  على  ليس  هلم  اجملاورة  العربية  القبائل  بعض  يساعدوا  أن  على  رأيهم  فاستقر   ،

  ث ولون غزو بالدهم، ومن  ن حيااالستقرار جبوار حدودهم ليعاونوهم على صد غارات البدو الذي
 إمارة الغساسنة على حدود الدولة البيزنطية. نت إمارة احلرية على ختوم فارس و تكو 

 ة املكرمة بني احلنفية والوثنية(مك2

قة احلجاز، الواقعة بني الساحل البيئة احلضرية اليت تعنينا يف هذا البحث بوجه خاص هي منط
ففي مكة أقدس بقعة من هذه الداير كان    .ل واجلنوببني الشماهضبة جند على طريق التجارة  و 

سالمه عليه. ولقد احتلت مكة هذه ريب القرشي اهلامشي صلوات هللا و مولد سيدان حممد النيب الع
املكانة يف أرض العرب منذ الزمن القدمي إذ بنا فيها شيخ األنبياء سيدان إبراهيم اخلليل أول بيت  

ت هبا مدن  إمنا قامز قبل اإلسالم ما يسمى ابلدولة و الد احلجاومل يكن بب  ضع للناس. للعبادة و  



الطائف أما حاضرهتا فهي مكة لكل منها نظام سياسي و  ) املدينة املنورة (،  يثرب  من أشهرها 
 املكرمة.

زرع،   ذي  غري  ضيق  واد  يف  قرية  عن  عبارة  مكة  اجلهات  وكانت  مجيع  من  اجلبال  به  حتيط 
يقال هلا بكة إببدال  هنا متك الذنوب مبعىن تذهب هبا و ها وقيل أليروى أهنا مسيت مكة لقلة مائو 

  قد ورد ذكرها هبذه الصورة يف القرآن الكرمي قال تعاىل يف سورة آل عمران: و امليم ابء موحدة.  
وقيل مكة ابمليم احلرم كله    . ( 16)﴾هدى للعاملنييت وضع للناس للذي ببكة مباركا و إن أول ب﴿
من يقول أن العمالقة ملا اختذوها سكنا هلم أول األمر أطلقوا عليها لفظ  هناك  سجد. و بكة املو 

 )بكا( وهي كلمة اببلية معناها البيت. 
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