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       امللخص:

                                                                            يهتم هذا البحث بعرض ودراسة مجموعة نادرة من الدراهم الفضية الرسولية المضرروبة 

                                                        ا                         فرري دار سررك  فررار الع مانيررة فرري القرررن السررابي الهجررريه واحديررداا رررالي عهررد السررل ان الرسررولي 

                                 ه وهذه الدراهم اثبت واؤكد مرا ورد   م(    0592-    0521   هـ/   794  -   746                شمس الدين يوسف )       المظفر 

                                                                                    في المصادر التاريخية بشأن سي رة الدولة الرسولية علي  فار لفترة من الوقته ومن ثم ضرر  

               بها واداولها.          الرسولية        النقود 

  .        الرسولية  -       الفضية   -        الدراهم   -      نادرة   -      فار    :                 الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research is concerned with presenting and studying a rare group of the 

Rasulid silver dirhams minted in the Omani Dhafár Mint in the seventh century AH, 

specifically, during the reign of the Rasulid Sultan Al-Muzaffar Shams al-Din Yusuf 

(647-694 AH/ 1250-1295 AD). These dirhams confirm and prove what was 

mentioned in the historical sources regarding the control of the Rasulid Dynasty over 

Dhafár for a period of time, and therefore minting the Rasulid coins in Dhafár and 

circulating them.  
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   م(    8151  -    8228    هـ/    858  -   626                 الدولة الرسولية )

                                                                        ينتسب بنو رسوي إلى رسوي وهو محمد هارون بن أبري الفرتب برن يروحيى برن رسرتم مرن 

                                                                            نسررآ ررررر ملرروا ال ساسررنة فرري بررالد الشررامه اعتنررا ااسررالم بعررد انتصررار الجرري  اإلسررالمي علرري 

                                                                 فرري موقعررة اليرمررواه ولكنررع عرراد واعتنررا المسرريحية وهررر  إلررى القسرر ني نية                 الجرري  البيزن رري

                                                                                 عاصمة اإلمبراطورية البيزن ية في عهد اإلمبراطور هرقآ و آ هناا حتى مات بهاه ولم يتفرا 

                                                                                      جميي المؤررين على انتسا  بني رسوي إلى ال ساسنة وأنهم فرع من قبيلرة ازدد اليمينرةه ولرذلك 

              ا                   بني رسوي مثاراا للجدي بين المؤررين                    أصبب موضوع أصآ ونسب 
0
.  

                                                                               درلت أسرة بني رسوي اليمن مي ازيوبيين الذين استولوا على اليمنه واتكون هذه ازسرة 

                                                                             من رمسة رجاي هم شمس الردين برن رسروي )از ( وأربعرة مرن أوادهرما بردر الردين الحسرن برن 

                      سرويه وشررا الردين موسرىه                                                            علي بن رسوي وهو أكبر ابنائعه وفخر الدين أبو بكر بن علي بن ر

اه  هر بني رسوي في عهرد الملرك العزيرز ط تكرين  ا                                          ونور الدين عمر بن رسوي وهو أص رهم سنا                                      

                                                                                 بن أيو  على مسرح ازحداث السياسيةه فقد ولي ط تكين ازمير شمس الدين على بن رسوي سنة 

                                    اقي وسط اهامة بالجزء ال ربي من اليمن  –                     م مدينة حيس وأعمالها     0011   هـ/   269
5
.  

                                                                             س ي نجم بني رسوي في عهد الملك المسعود ررر السالطين ازيوبيين باليمنه وهم الذين 

                                                                            وقفررروا إلرررى جانبرررع وأيررردوهه فأصررربحت لبنررري رسررروي مكانرررة مميرررزة عنرررد السرررل ان ازيررروبي سرررنة 

ا علررررى مدينررررة صررررنعاء سررررنة     0502   هررررـ/   705 ا                     مه كررررذلك قررررام بتعيررررين ازميررررر برررردر الرررردين حاكمررررا                                         

ا     0506   هـ/   704 ا م وجعلها اق اعا                                     مه وعندما شعر الملك المسعود باددياد     0550   هـ/   701          لع في سنة                  

         هررـه وقررام    754                                                                     نفرروب بنرري رسرروي وأنهررم أصرربحوا يمثلررون ر ررر عليررع قررام بررالعودة إلررى الرريمن سررنة 

                                                                               بالقبض علرى بنري رسروي وأرسرلهم لمصرر عنرد ازميرر نرور الردين عمرر الرذي كران يتمتري بمكانرة 

                                                سعود اوفي بمكة وهذا ما دفي نرور الردين عمرر إلرى أن                                       راصة عند الملك المسعوده ولكن الملك الم

                          هـ وقيام دولة بني رسوي بها   751                        يعلن استقاللع باليمن سنة 
1
 .   
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                                                                          وبدأت دولة بني رسوي قوية وبعد مرور الوقت  هرت عوامآ الضعف والوهن بردأت ارد  

     ملروا                  م( الرذي يعرد رررر    0454  -    0411    هرـ/    156-     111                                       في جسد هذه الدولة بعد وفراة الناصرر أحمرد)

         عمراي بنري -                                                                      بني رسوي ازقوياءه واولى بعرده عردد مرن السرالطين الضرعاا حترى اسرت اع بنرو طراهر

  .0                              م بعد قضائهم على دولة بني رسوي    0424   هـ/   121                        استقاللهم بحكم اليمن سنة   -    رسوي

                                                                             كانررت النقررود الفضررية الرسررولية مررن النقررود المتداولررة فرري ع مرران فقررد اسررت اع بنررو رسرروي 

                                                                    فار الع مانية وهي مدينة مشهورة في سل نة ع مان اقي علري سراحآ المحريط                    السي رة علي مدينة

                               الهندي وبلك لمدة مئة ورمسرين سرنة
5

                                              ه ومرن ثرم قراموا باصردار المسركوكات بهرا إلعرالن رضروع 

           المدينة لهرم
1

                                                                       ه وهرذه النقرود عبرارة عرن دراهرم فضرية فقرط وصرلنا منهرا نمرابي نرادرةه حيرث اشرير 

                           دررآ  فرار بعرد ررالا مري صراحبها                        المظفر شمس الردين يوسرف                             المصادر التاريخية أن السل ان 

                      هرـه ونرتع عرن بلرك هزيمرة    761                                                     سالم بن إدريس الحبو ي يوم السابي والعشررين مرن رجرب سرنة 

                                               ذكر المصررادر أن سرربب بلررك الخررالا هررو اسررتيالء سررالم بررن                             الحبررو ي صرراحب  فررار ومقتلررعه وارر

                                                                                     إدريس الحبو ي علي سفينة محملة بالهدايا القيمرة والثمينرة مرسرلة إلري ملرك فرارل مرن السرل ان 

           المظفرر شرمس                                                 ه وبسبب الرياح جنحت السفينة إلي ساحآ  فار ف لرب                     المظفر شمس الدين يوسف

                                        مرن حمولرة لكنرع امتنريه فأرسرآ إليرع السرل ان                                 من صاحب  فار رد السفينة ومرا بهرا             الدين يوسف

                                                                               الرسولي مررة أررري برسرالة اهديرد ووعيرد لكنرع لرم يسرتجبه فتقردمت جيروا السرل ان الرسرولي 

                                                                               واقابلرت مري جيروا سرالم بررن إدريرس واقاارآ ال رفران فقترآ سررالم وعردد كبيرر مرن جيشرعه ودرررآ 

                لمظفر شمس الدين       ور ب ل   ه  هـ   761                           السابي والعشرين من رجب سنة                         الرسوليين  فار يوم ازحد 

                                           علي منابر  فاره وكذلك ضربت النقود بها باسمع      يوسف
4
.  

                                                                                واعتبر النقود الفضية الرسولية المضروبة في  فار ومن ثرم ارم ارداولها فري ع مران نرادرة 

                               عبررارة عررن أربعررة دراهررم فضررية باسررم   -            علرري حررد علمرري   –                              لل ايررةه فررالمعروا منهررا حترري اآلن 

            هرـه والثالرث    712                                ضرر   فرارا ازوي والثراني ضرربا سرنة       يوسرف                          السل ان المظفر شمس الردين

                                                         هررـه الرردرهم ازوي محفررو  فرري مجموعررة السرريد جمرراي الكنرردي الخاصررة    719                 والرابرري ضررربا عررام 
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      بع مان
0
                                            (ه والثاني عرض في أحد مرزادات النقرود العالميرة 0         )لوحة رقم  

5
           (ه والردرهم  5         )لوحرة رقرم  

          ة بنيويررورا                                      الثالررث محفررو  فرري جمعيررة النميررات ازميريكيرر
1

                   ا          ه والرابرري عرررض مررؤرراا علرري شرربكة 

                 المعلومات الدولية
4
   (. 1         )لوحة رقم  

                                    نفس طراد النقود الفضية الرسولية رالي                  المضروبة في  فار                          واتبي هذه الدراهم ازربعة 

                                           ه حيررث جرراء الشرركآ عبررارة عررن ثررالث دوائررر الرردائرة                              السررل ان المظفررر شررمس الرردين يوسررف    عهررد 

                                                                لدائرة الدارلية بكتابرات المركرزه بينمرا احريط الردائراان الخارجيتران                           الخارجية من حبيباته احيط ا

  ا                           وجاءت نصوص الكتابات كما يلي                      بكآ من الوجع والظهره                    بكتابات الهام  وبلك 

                                                           بسرم   الررحمن الررحيم/ ا إلرع إا   محمرد/ رسروي   أرسرلع/ بالهرد                الوجه: مركز:

  .          ودين/ الحا

  .                                                             ليظهره علي الدين كلع ازئمة رضي   عنهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي       هامش:

  .                                                            عمر/ السل ان الملك/ المظفر شمس الدين/ يوسف بن الملك/ المنصور              الظهر: مركز:

  .                                                                 اإلمام المستعصم باهلل أمير المؤمنين ضر  بظفار سنة رمس وثمنين وستمائة       هامش:

                                                                         جاءت كتابات مركز الوجع في رمسة أس ر متتالية برالخط النسر ه سرجآ بالسر ر ازوي   

          نها فااحة              على اسجيلها ز          المسلمون        وقد حرص    "                   بسم   الرحمن الرحيم "                      البسملة الكاملة ونصها 

                                     ( يكتب كما كانرت اكترب قرري  بسرمك اللهرم  ملسو هيلع هللا ىلص            كان رسوي   ) ف                      وأوي من كتبها أهآ مكة   ه       الكتا 

                                               ه ودون بالسرر ر الثرراني شررهادة التوحيررده ثررم الرسررالة        الفااحررة       بسررورة                 البسررملة الكاملررة         حتررى نزلررت 

                                                                                   المحمدية كاملة والتي اوقفرت عنرد كلمرة "الحرا" واسرتكملت بكتابرات الهرام ه واسرتكمآ الهرام  

  "                                         ازئمة رضي   عنهم أبروبكر وعمرر وعثمران وعلري                                      بأسماء الخلفاء الراشدين ازربعة بصي ة "

                                          علري النقرود لتوضرب اعتنراح أصرحابها لمرذهب أهرآ                         الخلفراء الراشردين ازربعرة    اء             وكان نقر  أسرم

              السنة والجماعة
2
                                      مرن أهرآ السرنة والجماعرةه حترى عنردما  هررت         اإلسرالمي                  كران االبيرة العرالم  و  ه 

                                                                        المذاهب ازرر  من الخواري والشريعة كران لهرم أابراع قليلرون مقارنرة بأهرآ السرنة  و          بعض الفرح 

                                                           

2-
 Dix Noonan Webb, Auction 145, 13-14 March 2018, Lot. 1192 (1.92g). 

4-
  Zeno.Ru, Oriental Coins Database, no. 133897 (27mm). 
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                                                                               والجماعةه الرذين البروا علرى أكثرر برالد اإلسرالمه وصرارت لهرم الردوي الترى اسري ر علرى أجرزاء 

     طرواي    ا                    ااخاب شرعارات راصرة بهر ب                                ولم اهتم الدوي بات المذهب السنى         اإلسالميه                 كبيرة من العالم 

                                                                                     القرون الستة ازولى من الهجرةه وإنما كانت الشعارات المذهبية اظهر على نقود الفررح ازررر  

      موضروع           الرسرولية             ومنهرا النقرود                                   ولكرن كانرت نقرود أهرآ السرنة والجماعرة    ه                    ما يتوافا مي مبادئهرا ب

              يتفرا عليرع  ذ                                                                  احمآ العبارات الدينية التى اعبرر عرن أسرال العقيردة اإلسرالمية القرويم والر        الدراسة 

اه مثآ شهادة التوحيد والرسالة المحمدية ا واربا ا                                     المسلمون شرقا ا                    
0
.  

اه دون بهرا اسررم حراكم بنرري                       ووردت كتابرات مركررز الظهر ا                       ر فرري رمسرة أسرر ر متتاليرة أيضررا                            

                                                     عمررر/ السررل ان الملررك/ المظفررر شررمس الرردين/ يوسررف بررن الملررك/                           رسرروي ونسرربع وألقابررع بصرري ة "

  "                                  "اإلمرام المستعصرم براهلل أميرر المرؤمنين                                         "ه ونق  بالهام  اسم ولقرب الخليفرة العباسري        المنصور

                                    م( و آ اسم الخليفة العباسي المستعصم     0521    هـ/    727  -   740                               الذي اولي الخالفة في الفترة من )

  م     0521    هرـ/    727                                                                  ولقبع يدون علي نقود بني رسوي طواي عصرهم علي الرام من مقتلع في سنة 

             علرري يررد الم رروي
5

ا وصرراحب الحررا           ه وبلررك زن  ا            الخليفررة العباسرري كرران يعررد إمررام المسررلمين جميعررا                                            

                                 ا كران يترولى الحكرم كران ا برد لرع مرن                                                   الشرعي في البالد وأن أي حاكم في أي دولة إسالمية عنردم

اه وارسراي الخلعرة  ا شررعيا ا                الحصوي على موافقة الخليفة العباسي المعاصر لكي يصبب حكمع حكما ا                                                                   

                                                                                  والتشررريفة لررع وهررذا مررا حرردث عنررد قيررام دولررة بنرري رسرروي ومررن ثررم كرران ازبقرراء علررى اسررم الخليفررة 

ا للمظفرر يوسرف                                                      العباسي المستعصم براهلل علرى السركة والردعاء لرع فري ر برة الج ا             معرة سرنداا شررعيا         ا      

                                                                                 وايره من حكام بني رسوي في حكم اليمنه ورفض حكام بني رسوي ااعتراا بالخالفة العباسية 

                         زن ااعترراا بهرا معناهرا أن    ه                      هرـ بعرد سرقوطها فري ب رداد   729                               التي أحياها بيبرل بالقراهرة سرنة 

  وي                               ة المملوكيررة وهررو أمررر رفضررع بنرري رسرر ن                          اصرربب بررالد الرريمن راضررعة للسررل 
1
             يلرري بلررك مكرران    ه

          وستمائة".       وثمنين               فار سنة رمس  "     وهو            وااري  السك 
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                   السرل ان المظفرر شرمس                                                         ويتشابع مي الدراهم ازربعة السابقة في طرادهرا درهمران باسرم   

                           متحف النقود بالبنك المركز              ه ومحفو  في   هـ   774     سنة      دبيد                  ه الدرهم ازوي ضر            الدين يوسف

        الع مانى
0

                                    (ه ومدينرة دبيرد هري مدينرة يمنيرة عريقرة  4                       دراستع من قبآ )لوحة رقرم                  ه لم يسبا نشره أو 

                                                                اقرري فرري جنررو  اررر  الرريمنه واعررد واحرردة مررن أشررهر المرردن التاريخيررة برراليمن
5

                 ه والرردرهم الثرراني 

                                   هررـه وعرررض علرري شرربكة المعلومررات الدوليررة   790               ضررر  المهجررم سررنة 
1
          (ه ومدينررة  2         )لوحررة رقررم  

              مة بشماي اليمن                                       المهجم هي مدينة مشهورة من مدن إقليم اها
4

                                  ه واعتبر من أنشط دور السك اليمنيرة 

         بصفة راصة                      المظفر شمس الدين يوسف                                         رالي عصر بني رسوي بصفة عامة وعهد السل ان 
2
.  

       اخلامتة:

o  عرضت الدراسة لمجموعة نادرة من الردراهم الفضرية الرسرولية المضرروبة فري دار سرك  فرار                                                                              

    هـ.   719    هـه    712                  يوسف ضربت في عامي           شمس الدين        المظفر                           الع مانية رالي عهد السل ان 

o  أثبتررت الرردراهم موضرروع الدراسررة مررا جرراء فرري المصررادر التاريخيررة بشررأن سرري رة الدولررة                                                                          

                                  الرسولية علي  فار لفترة من الوقت.

o  في ع مران ررالي القررن السرابي الهجرري                          الدراهم الفضية الرسولية                       أكدت الدراسة علي اداوي                                 

               علي أقآ اقدير.

o  علرري نفررس طررراد                                             الرسررولية المضررروبة فرري دار سررك  فررار الع مانيررة               الرردراهم الفضررية      جراءت             

       فري دور                                    عهد السل ان المظفر شمس الردين يوسرف            المضروبة في                         الدراهم الرسولية ازرر 

                                       السك اليمنية ازرر  ومنها دبيد والمهجم.

o  هرـه    774                                                     زوي مرة درهم باسم المظفر شمس الدين يوسف ضر  دبيرد سرنة              نشرت الدراسة    

           الع مانى.          المركزي                   متحف النقود بالبنك          محفو  فى 
  

                                                           

3-
 Zeno. Ru, Oriental Coins Database, no. 153584 (1.85g- 26mm). 
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         اللوحات:

   

Dix Noonan Webb, Auction 

145, 13-14 March 2018, Lot. 

1192 (1.92g).

  

Zeno.Ru, Oriental Coins 

Database, no. 133897 (27mm).

  

  

Zeno.Ru, Oriental Coins 

Database, no. 153584. 
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               املصادر واملراجع

ً                  أواًل: املصادر العربية:    

 صرفة برالد الريمن ومكرة وبعرض   :   م(    2131    ها/     036                             )جماا  الان ن وباوالفتو  و ا   ت            ابن المجاور                        

  . م    0997   ةه                       ممدوح حسن محمده القاهر         ه احقياا   صر ب                          الحجاد المسماه ااري  المست

  احفررة النظررار فرري ارائررب ازمصررار     م(:     2377    هاا/     777                                 اباان بطو)ة)مدماان باان لطاان، الط جاا   ت                            

   م.    5111         ه بيروته  0 ط                 المكتبة العصريةه                 وعجائب ازسفاره

 (2341    هاا/     743      ت                             تاج الاان ن لطاان الطاااما اليمااا                اباان لطنالمجياان     :)ارراري  الرريمن المسررمي بهجررة     م                        

   م.    0912         ه صنعاءه  5                                 احقياا مص في حجاديه دار الكلمةه ط              ااري  اليمنه          الزمن في

  العقررود اللؤلؤيررة فرري ارراري  الدولررة     م(:     2467    هاا/     221                                  الخزرج )وباا  الد اان للاا  باان الد اان  ت                                

    م.     0911         ه صنعاءه  5                             ه احقياا محمد بن علي ازكوعه ط 0 ي           الرسوليةه

  م.    0914                           احقياا عبد  الحبشيه صنعاءه         اليمنه                         ااري  الدولة الرسولية في     م(:   21    ه/   7           مجهو  )ت ق   

ً                  ثانيًا: املراجع العربية:      

  :)م.     5115         ه صنعاءه  0   ه ي                             معجم البلدان والقبائآ اليمنية                  المقدف )إبراهيم      

  :)ه                                                                     النقود اإلسالمية منذ بداية القرن السادل وحتي نهاية القرن التاسري الهجرري                     ال طراوي)روفت مدمن  

   م.    5111                      دهراء الشرحه القاهرةه 

 م.    0991   ه                              ه البنك المركزي الع مانيه مسقط                           ااري  النقود في سل نة ع مان  :  (           روبرت دارل  )     دوران   

  :)النقرررود اإلسرررالمية وأهميتهرررا فرررى دراسرررة التررراري  واآلثرررار والحضرررارة                    رمضاااان)لا)  م (اااور                                                         

         .  م    5100           ه القاهرةه  5 ط                   مكتبة دهراء الشرحه           اإلسالميةه

  :)م    5105          ه أبو بيه  0 ط  ه        اإلسالمية               مدن سك النقود                   ا ين)لطنالم عم   .      

   في عهد الردويالت المسرتقلة مرن                                            الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى اليمن  :  (         مدمن لطنه )      ال روى                           

     م.    0996  ه  0 ط     م(ه    0511    هـ/    757        م( إلي )    0116    هـ/    459     سنة )

  :)هررـ/    951  -   751                                                    بنررو رسرروي وبنررو طرراهر وعالقررات الرريمن الخارجيررة فرري عهرردهما )                لطنالعا )مدماان    

    م.     0911             ه اإلسكندريةه   م(    0160  -    0510

ً                   ثالثًا: الدوريات العلمية      

  دراسرة  "                           فة المستعصرم براهلل بعرد وفاارع  لي                                     دراهم رسولية مظفرية نق  عليها اسم الخ    (:           وحمن بن لمر )       الز لع      

   م.    0991  ه                                              ه مجلة اليرموا للمسكوكاته المجلد الخامسه عمان "                           في م زاها السياسي وطرد سكها

 م.    5109                            ه مجلة الذاكرةه العدد ازويه                              مسكوكة من القرن السابي الهجري       فار     درهم   :  (    جما  )      الك ني   
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ً                  رابعًا: الرسائل العلمية      

  :)رسرالة                                                             الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد دولة بني رسوي براليمنه                        لليان)مدمن لطنالفتاح      

    م.     0961                                   دكتوراه اير منشورةه جامعة القاهرةه 

 (ااور      رمضااان) ه رسررالة                                            ايررر القررنيررة علررى السرركة فررى شرررح العررالم اإلسررالمى         الكتابررات   :  (          لا)  م        

   م.    0991              جامعة القاهرة    ه          اير منشورة         دكتوراه

  :)دراهم بنو رسوي باليمن في ضوء مجموعة ازميرة موضري بنرت عسراا منصرور                 ليمان)لطيات                                                               

     اريرة                                                                                   حسين العساا والدة ازمير محمد بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن ري سعود بالرياض "دراسرة رث

   م.    5102          المنصورةه       جامعة                      ماجستير اير منشورةه      رسالة         فنية"ه

ً                  خامسًا: املراجع األجنبية:      

 Dix Noonan Webb, Auction 145, 13-14 March 2018.  

 Zeno.Ru, Oriental Coins Database. 

 


