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 باسه امللك املظفر مشس الدين يوسف بن عنر حاكه بين رسول درهه نادر ضرب مكة
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 b. `Umar, the Rasúlid ruler 
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 الملخص: 

يتناكؿ ىذا البحث درىـ لـ يسبؽ نشره مف قبؿ، ضرب في مكة باسـ المظفر يكسؼ بف 
الباحػث مػف لػاؿ الدراسػة الكإػكؿ إلػخ تػػاري  عمػر بػف رسػكؿ، كىػك درىـػ ؤيػر مػؤرخ، كيحػػاكؿ 

 محدد لسكو، مع دراسة الكتابات كالنقكش الكاردة عميو مف الناحية الفنية كالتاريلية.
 ، بني رسكؿ.الممؾ المظفر شمس الديف يكسؼ بف عمردرىـ، مكة،  كممات مفتاحية:

Abstract; 

In this study, the researcher deals with an unpublished dirham minted in 

Mecca of  al-Malik al-Mudhaffar Šamsaddín Yúsuf  b. `Umar, one of the rulers of the 

Rasúlid state in Yemen, which is an undated dirham, and is considered to be the only 

example in the world. 

In this study, the researcher answers several questions about the history of the 

dirham and its political and economic importance. In addition to studying the writings 

and inscriptions mentioned on it. 
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نػادر يحمػؿ اسـػ  1تحتفظ مجمكعة السيد محمد عمر النتك في مكة المكرمة بدرىـ مظفرم
-1334ىػػػػػػ/ 858 -436مكػػػػة كمكػػػػاف لمسػػػػؾ، ياػػػػكد إلػػػػخ عإػػػػر الدكلػػػػة الرسػػػػكلية فػػػػي الػػػػيمف  

يد إلخ عيد الممؾ المظفر شمس الديف يكسؼ بف المنإكر عمر بف عمي بػف دـ(، كبالتح1656
ـ( أحػػػد سػػاطيف بنػػػي رسػػكؿ حكػػاـ الػػػيمف، كىػػك درىػػـػ 1395 -1351ىػػػ/ 496 -466رسػػكؿ  

 مـ. 18جـ، كقطره  1,6مظفرم ؤير مؤرخ، كيزف 
 أوال: الدراسة الوصفية:

تميػػز الشػػػكؿ الاػػاـ ليػػػذا الػػدرىـ ب نػػػو يتكػػكف مػػػف كتابػػات ت طػػػي كامػػؿ سػػػط  الػػدرىـ فػػػي 
سػطر كاخلػر أسطر أفقية يبمغ عددىا أرباة أسطر في كؿ مف الكجػو كالظيػر، كيفإػؿ بػيف كػؿ 

ا سط  الدرىـ إلخ شطكب، كيدكر حكؿ كؿ مف الكجو كالظير إطاراف لارجياف،  لط أفقي، مقسمن
 األكؿ عبارة عف دائرة لطية كالثاني عبارة عف دائرة مف حبيبات لؤلؤية.

 الظهر الوجو

كتابة 
 مركزية

 ال إلو إال اهلل
ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهلل محمد رسول
ـــــــ ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلمام المستعصم
ـــــ ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أمير المؤمنين

 بسم اهلل
 ــــــــــــــــــــــــــ

 الملك المظفر يو
ـــ ـــــــ ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمر ابن عليسف بن 
ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ضرب بمكو

 
 المأثورات الكتابية على الدرىم (:1)لوحة 

                                                                 
؛ جم.0975الدرىم المظفري: ىو درىم قام بسكو المظفر يوسف بن عمر في زبيد من الفضة الخالصة ويبلغ وزنو نصف قفلة التي تعادل  -9

، حتقيق سعيد عبدالفتاح عاشور، غاية األماىن يف أخبار القطر اليماين (:بن علي يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد) لقاسمابن اراجع: 
 . 444ـ، ص 8691 ،العريب، القاىرةدار الكاتب 
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نفػذت كتابػات ىػػذا النقػد بلػػط الثمػث الشػػائع اىسػتلداـ عمػخ نقػػكد بنػي رسػػكؿ فػي الػػيمف 
كالرسالة المحمدية بإي ة  ى إلو إى اهلل محمد رسكؿ اهلل(، آنذاؾ؛ كتميز بتسجيؿ عبارة التكحيد 

(، مإػحكبنا بمقػب  أميػر  كلقب ألر اللمفاء الاباسييف المستاإـ باهلل بإي ة  اإلمػاـ المستاإـػ
المػػػؤمنيف( كذلػػػػؾ عمػػػخ الكجػػػػو، كتسػػػجيؿ البسػػػػممة بإػػػي ة  بسػػػـػ اهلل(، كإػػػي ة الضػػػػرب كمكػػػػاف 

لممؾ المظفر يكسؼ بإي ة  الممؾ المظفػر يكسػؼ الضرب بإي ة  ضرب بمكة(، كاسـ كلقب ا
 بف عمر ابف عمي(، كذلؾ عمخ الظير.

كياحظ عمخ ىذا النقد كجػكد طمػس لػباض الكممػات عمػخ الكجػو مثػؿ كممػة  محمػد( فػي 
السػػػػطر الثػػػػػاني ككممػػػػة  اإلمػػػػػاـ( فػػػػي السػػػػػطر الثالػػػػث ككممػػػػػة  أميػػػػر( كحػػػػػركؼ  نػػػػيف( مػػػػػف كممػػػػػة 

ا عمػػػػخ  المػػػؤمنيف( فػػػػي السػػػػطر الرابػػػػع، كمػػػا  ياحػػػػظ عمػػػػخ الظيػػػػر تسػػػجيؿ اسػػػـػ  يكسػػػػؼ( مقسػػػػمن
السطريف الثاني كالثالث، كتسجيؿ كممة  بف( الثانية مسػبكقة بحػرؼ األلػؼ كالتػالي  ابػف(، كعػدـ 
تسجيؿ حرؼ اليػاء لكممػة  عمػي( لضػيؽ مسػاحة الكتابػة، كدمػة الشػرطة الاميػا لحػرؼ الكػاؼ فػي 

 لثالث كالرابع.كممة  مكة( مع اللط األفقي الفاإؿ بيف السطر ا
 ثانًيا: الدراسة التحليلية:
 القيمة النقدية:

ىػػػ/ 469المظفػػر يكسػؼ منػذ سػنة التػي سػكيا  المظفريػة دراىـالػػعمػخ كزف  نقػدسػؾ ىػذا ال
 دراىـ المظفريػةـ، كىي السنة التي بدأ فييا ضرب دراىـ باسمو في زبيد؛ حيػث ضػربت الػ1351

سػامي؛ ـ كىػي الػكزف الشػرعي لمػدرىـ اإلجػ 3,96تاػادؿ  1عمخ كزف نإؼ قفمة أك زيادة، كالقفمػة
 .3ـج 1,69كالنإؼ يساكم 

الفضية في اليمف فػي الاإػر اإلسػامي ضػربت عمػخ كزنػيف  نقكدكيذكر أحد الباحثيف أف ال
كيتفرع منػو ثمػث درىػـ  ،جـ(3,96كيارؼ بالدرىـ القفمة كىك عمخ الكزف الشرعي   أولهما يف:يرئيس

كسػػدس درىػػػـ قفمػػة يبمػػغ كزنػػػو  ،جػػـ(1,66جػػػـ(، كربػػع درىػػـ قفمػػة يبمػػػغ كزنػػو  1,99قفمػػة يبمػػغ كزنػػو  
ـ(، كيتفػرع جػ1,95قيراط( كيػزف  11فيارؼ بالدرىـ اليمني كيساكم   الوزف الثانيجـ(، كأما 1,69 

 .3جـ(1,33ـ(، كسدس درىـ يمني كزنو  ج1,45منو ثمث درىـ يمني يبمغ كزنو  

                                                                 
 (:وسف محمد)ي عبداهلل؛ درىم قفلة أى وازف واذلاء أصلية، قاؿ األزىري ىذا من كالـ أىل اليمن، ويعٌت درىم كامل دوف نقص درىم قفلة: -9

حبوث ومقاالت،  -تاريخ اليمن وآثاره، نشر ضمن كتاب أوراؽ يف مصطلحات عربية يف ادلعايَت واألوزاف من كتاب اجلوىرتُت العتيقتُت للهمداين
 .486-484ـ، ص 8661، اجلزء الثالث، الطبعة الثانية، دار الفكر ادلعاصر، بَتوت

2-
 Nützel (Heinrich).; Münzen Der Rasuliden Nebst Einem Abriss Der Geschichte Dieser 

Jemenishen Dynastie, Zeitschrift Für Numismatic, Berlin 1892, P. 106-107. 
 .96ـ، ص 8664، رللة كلية اآلداب، جامعة صنعاء، العدد العشروف، جامعة صنعاء-دراىم رسولية يف رلموعة متحف قسم اآلثار، (أبو الحمد)فرغلي  -1
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 دار الضرب:
ف كانت الدىئؿ اخثريػة ى تشػير إلػخ كجػكد  ىذا الدرىـحمؿ  اسـ مكة كمكاف لمضرب، كا 

دار لسؾ النقكد في مكػة، إى أف المإػادر التاريليػة تشػير إلػخ أف الناإػر إػاح الػديف يكسػؼ 
ـ ببناء دارنا لضرب 1186/ ػى583ـ( قد أمر في سنة 1193-1149ىػ/ 589 -546األيكبي  

؛ كىي الدار التي ضربت فييا الػدراىـ المسػاكدية التػي نسػبت إلػخ 1النقكد باسمو في مكة المكرمة
-1314ىػػػػػػ/ 434 -413الممػػػػؾ المسػػػػاكد إػػػػػاح الػػػػديف يكسػػػػػؼ بػػػػف الكامػػػػؿ محمػػػػػد األيػػػػكبي  

ـ، كالتػػػي تػػػداكلت فػػػي مكػػػة ك حػػػد أىػػـػ اإلإػػػدارات 1338ىػػػػ/  434ـ( حػػػاكـ الػػػيمف سػػػنة 1339
 ـ مكضكع الدراسة.النقدية فترة ضرب الدرى

كػـػ تقريبنػػا، كىػي إحػػدل مػػدف  63تباػد مكػػة المكرمػة عػػف سػػاحؿ البحػر األحمػػر بحػكالخ ك 
إقمػػػيـ تيامػػػة؛ كتتمتػػػع بمكقػػػع اسػػػتراتيجي جاػػػؿ منيػػػػا محطػػػة لقكافػػػؿ التجػػػارة فػػػي الجزيػػػرة الاربيػػػػة؛ 

إلسامية تاد النقكد اك  .3لكقكعيا عمخ منتإؼ الطريؽ التجارم الذم يربط بيف اليمف كباد الشاـ
المضػركبة فػي مكػة المكرمػة كاحػدة مػف أنػدر النقػكد اإلسػامية، إذ أف مػا كشػؼ منيػا نػادرنا كقمػػيان، 
ا  مكػة(؛  كليا أسماء كثيرة جدنا اشتيرت بيا، إى أنو لـ يػرد عمػخ النقػكد سػكل اسػميا األكثػر شػيكعن

 .3يةحيث ظير عمخ عدد مف الدنانير الذىبية كالدراىـ الفضية كالفمكس النحاس
بػػػدأ ظيػػػػكر مكػػػة كػػػػدار لضػػػرب النقػػػػكد منػػػذ الاإػػػػر الاباسػػػي، كياػػػػد أقػػػدـ إإػػػػدار نقػػػػدم 

 -198ـ مػػف عيػػد اللميفػػة الاباسػػي المػػ مكف  815/ ػىػ311ماػركؼ لمكػػة ىػػك درىػـػ مػػؤرخ بسػػنة
ـ مػػػف عيػػػد 819ىػػػػ/ 316فمػػػس حمػػػؿ اسػػـػ مكػػػة ياػػكد إلػػػخ سػػػنة  يميػػػو، 6ـ(833-813ىػػػ/ 318

نػار حمػؿ اسـػ مكػة كمكػاف لمضػرب فيػك دينػار عباسػي مػؤرخ أقدـ دي في حيف أف ؛5أيضا الم مكف
 .4ـ(844-843ىػ/ 353-368للميفة المستايف باهلل  مف عيد اـ 843ىػ/ 368بسنة 

                                                                 
جامعػة ادللػ  ، رسالة ماجستَت غَت منشػورة، ـ8541-8848ىػ/ 941-494بالد احلجاز يف العصر األيويب  (:عائشة عبداهلل عمر)قاسي  با -9

 .819ـ، ص 8611 ادلملكة العربية السعودية، عبدالعزيز،
، الطبعة األوىل، مركز ادلل  فيصػل للبحػوث والدراسػات اإلسػالمية، التعدين وس  النقود يف احلجاز وصلد وهتامة (:نايف بن عبداهلل) الشرعان -0

 .849-844ـ، ص 5114 ،الرياض
 .844، ص التعدين :الشرعان -1

4-
 Diler (Ömer(.; Islamic Mints: Islam darp yerleri, Volumes 1-3, Spink London, 2009, Vol. 

2, P. 1201. 
5-

 Morton & Eden Ltd, A Complete Set Of Umayyad Gold Dinars And Other Coins Of The 

Islamic World, London, March 2006, Catalogue No. 18; Leggett (Eugene).; Note On The Mint 

Towns And Coins Of Mohamedans, London, 1885, Pp. 63-64; Bernardi (Giulio).; Primo 

Tentativo Di Un Corpus Delle Monete Cufiche D'oro, I, Digli Inizi All'avvento Del Buwayhidi, 

65H (Egira)=684C (Ommon)- 334H (Egira)=946C (Ommon), Trieste, Nelgiomo Della 

Nascita Di Evelyn, 2008, P. 128, No. 160EF; Diler, Islamic Mints, Vol. 2, P. 1201.  
6-

 Diler; Islamic Mints, Vol. 2, P. 1201. 
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كمػع قيػػاـ الدكلػػة الزيديػة فػػي الػػيمف حػرص حكػػاـ الػػيمف عمػخ سػػؾ النقػػكد باسـػ مكػػة؛ فقػػد 
-893ىػػ/ 398-381 1كإؿ إلينا قطع مف أسداس دراىـ لميادم إلخ الحؽ يحيخ بػف الحسػيف

كؤيػػر مسػػجؿ عمييػػػا  كمكػػاف لمضػػرب مكػػة حممػػت اسػػـػـ( مؤسػػس الدكلػػة الزيديػػة فػػي الػػيمف 911
تػاري  الضػرب؛ كيػػذكر ابػف المجػاكر فػػي كتابػو اإػػفة بػاد الػيمفا أنػػو قػد تػداكؿ فػػي مكػة الػػدينار 

، ككػؿ  درىـػ الامكم الذم ضربو اليادم إلخ الحػؽ، كأف كػؿ دينػار عمػكم كػاف يسػاكل أرباػة دراىـػ
 .3يساكل أرباة فمكس

كما كردت مكة كدار ضرب ألسػداس الػدراىـ مػف عيػد الناإػر لػديف اهلل أحمػد بػف يحيػخ 
كقد ؛ حيث كإمت إلينا نماذج حممت اسـ مكة كمكاف لمضرب؛ 3ـ(936-913ىػ/ 311-335 

ير ارتبط الناإر لديف اهلل بااقات كطيػدة بمكػة؛ إذ كػاف يقػيـ فييػا قبػؿ قدكمػو إلػخ إػادة فػي شػ
؛ كيػػػرج  أف الناإػػػر لػػػػديف اهلل قػػػد ضػػػرب تمػػػؾ األسػػػداس تاكيػػػػدنا 6ـ 913ىػػػػػػ/  311محػػػـر سػػػنة 

 لسيادتو عمخ المدينة المقدسة.
ـ( حػػػاكـ مإػػػر النقػػػكد 945 -941ىػػػػ/ 355 -369عمػػػي بػػػف األلشػػػيد  كػػػذلؾ ضػػػرب 
ىػػ/  354ضػرب الفػاطميكف نقػكد دعائيػة باسـػ مكػة سػنة ، ك 5ـ941ىػػ/ 351باسمو في مكة سنة 

ـ( الكإػػػي عمػػػخ حكػػـػ 946 -945ىػػػػ/  356 -355كأبػػػك المسػػػؾ كػػػافكر األلشػػػيدم   ،4ـ944
كالزنكيػػكف فػػػي حمػػب نقػػكد باسػػـػ مكػػة سػػػنة ، 6ـ946ىػػػ/ 356مإػػر النقػػكد باسػػػمو فػػي مكػػة سػػػنة 

  .8ـ1141ىػ/ 555
لػػاؿ القػػرنيف السػػادس كالسػػػابع اليجػػرييف/ الثػػاني عشػػر كالثالػػػث عشػػر المياديػػيف كػػػاف 
حكاـ مكة عمػخ المػذىب الزيػدم؛ إذ كػاف الشػريؼ مكثػر بػف عيسػخ حػاكـ مكػة عنػدما دلػؿ الممػؾ 

                                                                 
مؤسس دولة أئمة  ، وىوىو اإلماـ حيِت بن احلسُت بن القاسم الرسي ينتهى نسبو إىل اإلماـ احلسن بن علي بن أيب طالب :الهادي إلى الحق -9

ـ ومل تسقط إال يف النصف الثاين من القرف العشرين ادليالدي. للمزيد عن اذلادي  إىل احلق الزيدية يف اليمن اليت استمرت حتكم اليمن عرب ألف عا
-ـ(8768إىل  167ىػ/ من عاـ 467إىل  511نقود أئمة الزيدية يف اليمن )يف الفًتة من عاـ  (:محمد السيد حمدي) راجع: متولي ونقوده

 .859-98ـ، ص 5184 مصر، ، رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة حلواف،دراسة آثارية حضارية
صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجػز ادلسػماة تػاريخ  :(ىـ( 472جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد )ت. ) ابن المجاور -0

 .55ـ، ص 8669 -حتقيق شلدوح حسن زلمد، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ادلستبصر،
ىو اإلماـ الناصر لدين اهلل أمحد بن اذلادي إىل احلق حيِت بن احلسُت ثالث أئمة الدولة الزيدية يف اليمن، بويع باإلمامة بعد  :الناصر لدين اهلل -1

 .891-876، ص نقود أئمة الزيدية يف اليمنمتولي، عن الناصر لدين اهلل ونقوده راجع:  ؛اعتزاؿ أخيو اإلماـ ادلرتضى لدين اهلل زلمد.
عالقات السياسية بُت الدوؿ السنية والشيعية يف اليمن من منتصف القرف لا (:يحيى أحمد حسين)الشحري  ؛514، ص غاية األماىن :لقاسمابن ا -2

 .841ـ، ص 5111 مصر، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة القاىرة،، الثالث اذلجري حىت منتصف القرف السادس اذلجري
5 - Zeno: 129833. 
6-

 Nicol (Norman Douglas).; A Corpus Of Fatimid Coins, Guilio Bernardi, Trieste, 2006, No. 284. 
7 - Zeno: 109218. 
8-

 Diler; Islamic Mints, Vol. 2, P. 1202. 
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مكػة عمػخ المػذىب الزيػدم، ككػانكا يقيمػػكف  1ـ(1196-1181ىػػ/ 593 -566الازيػز ط تكػيف  
قػػػد ازدادت أكاإػػػر اىرتبػػػاط بػػػيف حكػػػاـ مكػػػة كأئمػػػة بنػػػك حمػػػزة أئمػػػة ؛ ك 3مظػػػاىر المػػػذىب الزيػػػدم

ىػػػػ/ 596إلػػخ حكػـػ مكػػة فػػي سػػنة 3الزيديػػة فػػي الػػيمف مػػع كإػػكؿ أسػػرة قتػػادة بػػػف إدريػػس الحسػػني
؛ كيشير لركنيو أف الشريؼ قتادة كاف يميؿ إلخ اإلماـ المنإكر باهلل عبػداهلل بػف حمػزة 6ـ1311

؛ كمػػػا 5، كالػػذم كػػاف يػػرتبط ماػػو بالنسػػب الحسػػنيـ( فػػي الػػيمف1316-1185ىػػػ/ 416 -583 
تػػذكر المإػػادر التاريليػػة أف دعػػكة المنإػػكر بػػاهلل قػػد اتإػػمت بالحجػػاز فقػػاـ بيػػا الشػػريؼ قتػػادة، 

ـ كإػؿ كتػاب مػف الحجػاز بتسػميـ 1313ىػػ/ 411؛ كفػي سػنة4كجبت لو زكػكات الحجػاز كأعشػاره
؛ كما يذكر المؤرخ أبػك 6سف بف ضامفالحقكؽ كالنذكر إلخ م مكر المنإكر باهلل؛ كىك الشريؼ ح

فػراس بػف دعػػثـ فػي كتابػػو السػيرة المنإػػكرية أف المنإػكر بػػاهلل ضػرب الػػدنانير الذىبيػة  اضػػرب 

                                                                 
-8818ىػػػ/ 467 -444ىػو ادللػ  العزيػز سػيف اإلسػالـ أبػو الفػوارس ط تكػُت بػن أيػوب احلػاكم األيػويب للػيمن ) الملـك العزيـز تكتكـين: -9

 44، ص بالد احلجازقاسي،  با للمزيد راجع: ـ(.8864
2-

 Mortel (Richard T)., Zaydi Shiism And The Hasanid Sharifs Of Mecca , International 
Journal Of Middle East Studies,Vol. 19, No. 4 (Nov., 1987), P. 460. 

ـ بعد القضاء على أسرة اذلواشم بزعامة الشريف مكثر بن 8511ىػ/ 464سيطرت تل  األسرة على شئوف مكة سنة  أسرة قتادة بن إدريس: -1
ـ، وعقب وفاتو قاـ صراع 8551ىػ/ 984عيسى الىت كانت حتكمها، ومؤسسها ىو الشريف قتادة بن إدريس بن مطاعن احلسٍت الذي توىف سنة 

ود صالح الدين يوسف بن الكامل األيويب ىذا الصراع واستوىل على مكة وعُت عليها عمر بن رسوؿ بُت ابنيو حسن وراجح فاست ل ادلل  ادلسع
 ، رللػة جامعػة ـأ القػرىبنو رسوؿ وعالقتهم بالبيت األيويب والتنافس بينهم على العالقة باحلجاز)ناصر بن عبداهلل(:  البركاتي نائًبا لو عليها؛
الثورات (: حامد بن حمدي بن عبدالحفيظ)؛ السالمي844-849 ىػ، ص8488-الثالثة، مكة ادلكرمة ، العدد الرابع، السنةللبحوث العلمية

ىػػػ/  657 -441الداخليػة واحلمػالت العسػكرية اخلارجيػة علػى مكػة ادلكرمػة وأثرىػػا علػى األوضػاع العامػة خػالؿ العصػرين األيػويب وادلملػوكي )
بالد قاسي،  با ؛41-54وص  58ـ، ص 5116ادلملكة العربية السعودية، القري، ، رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة ـأ ـ(8844-8484

 .44، ص احلجاز يف العصر األيويب
، 84اجمللد  رللة الدارة، ـ(،8484-8546ىػ/  657 -944نظاـ ادلشاركة يف احلكم لدى أشراؼ مكة ): (أحمد بن عمر بن علي) الزيلعي -2

 .97ص  ـ،8616، 7العدد 
وضاع السياسية واالقتصادية من البعثة النبوية الشريفة وحىت هناية القرف )دراسة لؤل 8صفحات من تاريخ مكة ادلكرمة، ج (:سنوك ىور ك.) خرونيو -3

حمد عبداهلل م) الميسري ؛849-844ـ، ص 8666-، نقلو إىل العربية علي عودة الشيوخ، دار ادلل  عبدالعزيز، الرياضالثالث عشر اذلجري(
، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة ىػ(984 -467بن محزة ودوره يف إحياء الدولة الزيدية يف اليمن )ااإلماـ ادلنصور باهلل عبداهلل  (:سعيد سالم

 .66-64ـ، ص 5114اليمن،  عدف،
ادلرتضى بن زيد احملطوري ، حتقيق زلمد احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية :(ىـ( 430حميد الشهيد بن أحمد بن محمد )ت. )المحلي  -4

العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر  :(أبي الحسن علي بن الحسن)الخزرجي  ؛714، ص 5ـ، ج5115-احلسٍت، مكتبة مركز بدر، صنعاء
أبي محمد الطيب )مخرمة  با ؛8588، ص 8514 – 8514ـ، ص 5116، ، الطبعة األوىل، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء7مج ، أىل اليمن

، حتقيق بو مجعو مكري وخالد زواري، الطبعة األوىل، دار قالدة النحر يف وفيات أعياف الدىر :(ىـ( 725عبداهلل بن أحمد بن علي)ت.  بن
، بلوغ ادلرـا يف شرح مس  اخلتاـ يف من توىل مل  اليمن من مل  وإماـ (:حسين بن أحمد) العرشي ؛41، ص 4ـ، ج5111 ،ادلنهاج، بَتوت
مركز  (،8)5ج ،خالصة ادلتوف يف أبناء ونبالء اليمن (:محمد بن محمد بن يحيى) زبارة ؛47بدوف تاريخ، ص  -الدينية، القاىرة مكتبة الثقافة

اإلمػاـ  :الميسـري ؛4-74، ص الثػورات الداخليػة :؛ السالمي848 – 841ـ، ص 8661، الًتاث والبحوث اليمٍت، الطبعة األوىل، صنعاء
 .66، ص ادلنصور باهلل

 .715، القسم األوؿ، ص غاية األماىن :لقاسماابن  -5
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ػا ؤالبػا، يحػؾ فػػي المحػؾ بػدينار اليػادم عميػػو السػاـ، كجامػو ثػػاث  الػدينار باػد ذلػؾ ذىبنػػا لالإن
كىك ربػع مثقػاؿ، كلػرج فػي جميػع  سكؾ، المثقاؿ الكامؿ، كالنإافي كىك نإؼ مثقاؿ، كالرباعي

؛ مما يثبت تداكؿ نقكد المنإػكر بػاهلل 1إلخ اخفاؽا -حرسيا اهلل تاالخ–األقطار، كحمؿ مف مكة 
 في مكة آنذاؾ.

كانت مكة المكرمة في تمؾ الفترة يتكلخ حيث  في اليمف نقكدىـ في مكة؛ األيكبيكف سؾك 
؛ 3ـ1311ىػػػ/ 418، كسػنة 3ـ1196ىػػ/ 596 ةفػي سػػنكذلػؾ أمكرىػا حكػاـ الػيمف مػػف األيػكبييف؛ 

ـ ُقتػػؿ الشػػريؼ قتػادة أميػػر مكػػة كسػػاءت 1331ىػػ/416تشػير المإػػادر التاريليػػة أنػو فػػي سػػنة ك 
ـ، كتنحيػة سػػمطة 1333ىػػ/ 419األكضػاع فػي مكػة؛ ممػا حػدنا بالممػؾ المسػػاكد إلػخ التػدلؿ سػنة 

ة الممػػؾ المسػػاكد سػػنة آؿ قتػادة؛ حيػػث اسػػتمر ىػػذا الكضػػع كالسػػيطرة اليمنيػػة عمػخ مكػػة حتػػخ كفػػا
، 5ـ1333ىػػػػ/ 419كقػػػد سػػؾ المسػػػاكد الػػػدراىـ باسػػمو فػػػي مكػػػة فػػي سػػػنكات ؛ 6ـ1338ىػػػ/ 434

، كمػا سػؾ ابنػو الاػادؿ أبػك بكػر الػدراىـ باسػمو فػي مكػة 6ـ1334ىػػ/ 436، ك4ـ1335ىػػ/ 433ك
في دار ضرب مكة التي أمر الناإر ىذه الدراىـ األيكبية ضربت ، حيث 8ـ1333ىػ/ 431سنة 
 .9ـ ببناءىا لضرب النقكد باسمو1186ق/ 583اح الديف األيكبي في سنة إ

استمر اىتماـ حكاـ اليمف بػ مكر مكػة المكرمػة؛ إذ تػذكر المإػادر التاريليػة أنػو فػي سػنة 
 ـ(1351-1339ىػػػ/ 466 -434ـ أرسػؿ المنإػػكر عمػر بػػف عمػي بػػف رسػكؿ  1336/ػىػ431

بقناديػػػؿ مػػف الػػذىب كالفضػػػة ليامقيػػا بالكابػػة بػػػدىن مػػف تمػػؾ التػػػي  11إلػػخ الشػػريؼ راجػػػ  بػػف قتػػادة

                                                                 
حتقيق عبدال ٍت زلمػود عبػدالعاطي، الطبعػة األوىل، دار الفكػر  السَتة الشريفة ادلنصورية )سَتة اإلماـ عبداهلل بن محزة(، (:أبي فراس) بن دعثما -9

مظاىر احلضارة يف اليمن يف عصر  :(أسامة أحمد إسماعيل) حماد ؛458-451ـ، اجمللد الثاين، اجلزء الثالث، ص 8667 -ادلعاصر، بَتوت
-714ـ، ص 8664 مصر، رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة اإلسكندرية، ـ(،8444-8844ىػ/  141 -496يوب وبٍت رسوؿ )أدوليت بٍت 
نػدوة التػاريخ ، 9مػج ىػ(، 984-417)دار ضرب زيدية يف اليمن من عهد اإلماـ عبداهلل بن محزة  (:محمد عيسى صابر) الحريري ؛714

، جامعة القاىرة، القاىرة  . 447، ص د.ت ،اإلسالمي، كلية دار العلـو
2-

 Diler; Islamic Mints, Vol. 2, P. 1202. 
3 -

 Zeno: 181872. 
 ؛57-55، ص الثورات الداخلية :السالمي -2

Mortel (Richard T.), Prices In Mecca During The Mamluk Period , Journal Of The 
Economic And Social History Of The Orient, Vol. XXXII, No. 3. Oct., 1989, P. 280. 

5 -
 Zeno: 191167. 

6 -
 Zeno: 28505. 

7 -
 Zeno: 123856. 

8 -
 Zeno: 180138. 

 .814-814، ص بالد احلجاز يف العصر األيويب :با قاسي -7
ىو ابن الشريف قتادة بن إدريس مؤسس أسرة آؿ قتادة حكاـ مكة، تنازع احلكم على مكة عقب مقتل  الشريف راجح بن قتادة بن إدريس: -92

-849، ص بنو رسوؿ :البركاتي ؛ىػ986ابيو مع أخيو احلسن، ففر إىل اليمن مستنجًدا بادلل  ادلسعود األيويب الذي أعاده حلكم مكة سنة 
 .94-97، ص بالد احلجاز :قاسي با؛ 844
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اسػػػتباحيا بنػػػك قتػػػادة أثنػػػاء إػػػراعيـ ضػػػد ألػػػييـ الشػػػريؼ راجػػػ ؛ كمػػػا نجػػػ  المنإػػػكر عمػػػر فػػػػي 
ىذه الحممة ضمف الإراع  كإنفت؛ 1ـ1338ىػ/ فبراير 435اإلستياء عمخ مكة في رجب سنة 

/ ػىػػػ439أبطػػؿ المنإػػػكر عمػػر فػػػي سػػنة كقػػد  ؛3بػػيف بنػػي رسػػػكؿ كاأليكبيػػكف لمسػػػيطرة عمػػخ مكػػػة
، كأنش  المدرسة المنإكرية بيا في الجانب ال ربي 3ـ المككس كالجبايات كالمظالـ في مكة1363

 .6مف المسجد الحراـ، كأقاـ عمييا النكاب مف قبمو لمدة سبع سنيف
كعػػيف  5ـ عػػزؿ المنإػػكر عمػػر األميػر فلػػر الػػديف بػػف الشػػاج1369ىػػػ/ 464فػي سػػنة 

و شمس الديف محمد بف أحمد بف المسيب؛ بسبب م اىتو في الجباية كالمكػكس، كىػك األمػر مكان
 .4الذم دفع الشريؼ أبخ ساد الحسف بف عمي بف قتادة إلخ دلكؿ مكة كطرد ابف المسيب منيا

أما عف نقكد بني رسكؿ التي تحمؿ اسـ مكة كمكاف لمضرب؛ فمـ ينشر كؿ مف ليف بكؿ 
كنكتزؿ كأرتؽ كمتشنر كلكيؾ في كتالكجات النقكد اإلسامية أم نقكد رسكلية ضربت في مكة مف 

                                                                 
، نسخة سلطوطة زلفوظة يف مكتبة ب ية ادلستفيد يف أخبار مدينة زبيد :(ىـ( 722)ت الزبيدي  عبدالرحمن بن علي الديبع الشيباني) الديبعبن ا -9

 .14، ورقة 71جامعة ادلل  سعود بالرياض حتت رقم 
رسالة ماجستَت  ـ(،8484-8541ىػ/  657 -941)النشاط التجاري يف مكة ادلكرمة يف العصر ادلملوكي  (:سعاد إبراىيم بن محمد) الحسن -0

 .45ـ، ص 8614 ادلملكة العربية السعودية، غَت منشورة، جامعة ـأ القري،
 عن المكوس والضرائب في مكة المكرمة راجع: -1

Mortel (Richard T.).; Taxation In The Amirate Of Mecca During The Medieval Period , 
Bulletin Of The School Of Oriental And African Studies, University Of London, Vol. 58, 
No. 1 (1995), p. 1-16. 

اليمن فيما بُت هناية الدولة األيوبية والفتح العثماين "دراسة  (:محمد عبدالعال أحمد) علي ؛5178، اجمللد الثالث، ص قالدة النحر :با مخرمة -2
 (:فيصل بـن علـي) الطميحي ،846-844ـ، ص 8649رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة اإلسكندرية،  يف العالقات اخلارجية السياسية"،

ادلملكػة العربيػة  رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورة، جامعػة ادللػ  سػعود، مسػكوكات بػٍت رسػوؿ الفضػية احملفوظػة يف مؤسسػة النقػد العػريب السػعودي،
 .57ىػ، ص 8486 السعودية،

ـ، وبقى فيهػا حػىت عػزؿ سػنة 8545ىػ/ 976نابو ادلنصور عمر بن رسوؿ على حكم مكة سنة أبن الشالج قائد رسويل  ىو األمَت فخر الدين -3
 .5حاشية ، 897، ص بنو رسوؿالبركاتي، ؛ ـ8546ىػ/ 949

حتقيق زلمد بػن علػي األكػوع قرة العيوف بأخبار اليمن ادليموف،  :(ىـ( 722)ت الزبيدي  عبدالرحمن بن علي الديبع الشيباني)ن الديبع با -4
بالد احلجاز منذ بداية عهد األشراؼ  (:سليمان عبدالكني) مالكي ؛747ـ، ص 5119ىػ/  8454 -، مكتبة اإلرشاد، صنعاء8ط، احلوايل

 ،زيز، الريػاضدارة ادللػ  عبػدالع حىت سقوط اخلالفة العباسية يف ب داد )من منتصف القرف الرابع اذلجري حىت منتصف القرف السػابع اذلجػري(،
عالقػة سػالطُت بػٍت رسػوؿ  صػر ، (بـن سـليماناخالد بـن عبـداهلل ) العيسى ؛44-44ص  النشاط التجاري، :الحسن ؛15ـ، ص 8617

 ؛44ـ، ص 5117 ادلملكػة العربيػػة السػػعودية، ، رسػػالة ماجسػتَت غػػَت منشػورة، جامعػػة ادللػ  سػػعود،ـ( 8447-8551ىػػ/  141 -959)
-8556ىػ/  944 -959الدولة الرسولية يف عهد ادلنصور نور الدين عمر بن علي ابن رسوؿ ) (:عبداهلل بن إبراىيمإبراىيم بن ) العسيري
 .867-865ـ، ص 5188 ادلملكة العربية السعودية، ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة ادلل  خالد،دراسة سياسية-ـ(8541
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، فػي حػيف أشػار ربيػع حامػد لميفػػة فػي بحثػو المانػكف بػػاطراز المسػكككات الرسػكليةا إلػػخ 1عيػدىـ
  3ـ، جاءت نإكإو عمخ النحك التالخ1353ىػ/ 451مكة سنة درىـ ضرب في 

 الظهر الوجو

داخل  المركز
 المربع

 ال اهللإلو إال 
 محمد رسول اهلل
 اإلمام المستعصم

 الملك المظفر
 ميريوسف بن عمر األ
 عز الدين جماز

خارج  الهامش
 المربع

 / خمسين/ ستماية حدىإضرب بمكة/ سنة  منين/مير/ المؤأباهلل/ 

 شكل الدرىم:
مػف حيػث الشػػكؿ إإػدار فريػد ضػمف نقػػكد مكػة لاإػة كالنقػػكد  المظفػػرم ياػد ىػذا الػدرىـ

؛ حيػث يتميػز ىػذا الػدرىـ 3الرسكلية عامة مف حيث تنفيذ الكتابات كتكزيايا في شػكؿ رنػؾ كتػابي
المممككيػػة  رنػػكؾب نػو أكؿ مثػػاؿ لمنقػػكد اإلسػػامية التػي تقسػـػ سػػطكحيا إلػػخ شػطكب عمػػخ ؤػػرار ال

كقد عرفت الرنكؾ منذ أكالػر الايػد األيػكبي حيػث كػاف لمماػز  ككية ذاتيا.سابقة بذلؾ النقكد الممم
ـ( رنكنػػػػا إػػػػكرة 1338-1318ىػػػػػ/ 434 -415أيبػػػؾ جاشػػػػنكير الممػػػػؾ الكامػػػػؿ محمػػػد األيػػػػكبي  

اف انتشػر اسػتلداـ الرنػكؾ فػي الاإػر المممػككي، حيػث كػ. كقػد 6لكنجا  طاكلة أك مائػدة الطاػاـ(
 .5لكؿ سمطاف كأمير رنؾ يدؿ عمخ كظيفتو أك رتبتو

كييمنا ىنا الرنكؾ الماركفة بالرنكؾ الكتابيػة كىػك شػكؿ دائػرم قسـػ إلػخ قسػميف أك ثاثػة 
أقسػػػاـ يسػػػػمخ كػػػؿ منيػػػػا شػػػطب، كؤالبػػػػا مػػػا يكػػػػكف الشػػػطب األكسػػػػط أكبػػػر مػػػػف الشػػػطبيف الامػػػػكل 

للرطػػكش، كانفػػػرد بػػػو السػػػاطيف دكف ، كقػػػد أطمػػػؽ عمػػػخ الرنػػؾ الكتػػػابي اسػػـػ الػػػدرع أك ا4كالسػػفمخ

                                                                 
، رللة دراسة يف م زاىا السياسي وطرز سكها -لفة ادلستعصم باهلل بعد وفاتوينقش عليها اسم اخلدراىم رسولية مظفرية  (:أحمد بن عمر) الزيلعي -9

 .74-75ـ، ص 8667 ،الَتموؾ للمسكوكات، اجمللد اخلامس، عماف
رللة اإلكليل، العدد الثاين، السنة السابعة، وزارة اإلعالـ  ـ(،8444-8556ىػ/  141 -959طرز ادلسكوكات الرسولية ) (:ربيع حامد) خليفة -0

 .49ـ، ص 8616 ،والثقافة، صنعاء
ىو مصطلح فارسي األصل، وأصلو كلمة رنػگ، ويعٌت اللوف، ومنها اشتق اللفظ العريب وُعرب، فأصبح حرؼ گ الفارسي الذي ينطق جيم  الرنك: -1

الرنوؾ ادلملوكيػة يف  (:رشا) عدره؛ 41، ص .تد -، الطبعة األوىل، القاىرةالرنوؾ اإلسالمية (:أحمد عبدالرازق) أحمد؛ عربية، يلفظ كاؼ
 . 98ـ، ص 5187-5185 وريا،س، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة دمشق، دمشق

 .49، ص الرنوؾ اإلسالمية :أحمد -2
 .94، ص الرنوؾ ادلملوكية :عدره -3

Allan (J. W.).; Mamlūk Sultanic Heraldry And The Numismatic Evidence: A 
Reinterpretation, The Journal Of The Royal Asiatic Society Of Great Britain And Ireland, 
No. 2 (1970); Balog (Paul).; New Considerations On Mamlūk Heraldry, Museum Notes 
(American Numismatic Society), Vol. 22 (1977). 

 .94، ص الرنوؾ ادلملوكية :عدره ؛49، ص الرنوؾ اإلسالمية :أحمد -4
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األمػػراء فػػي بدايػػػة الاإػػر المممػػػككي، كمػػع نيايػػػة الاإػػر المممػػػككي كازديػػاد نفػػػكذ األمػػراء أإػػػب  
لػباض األمػراء رنػكؾ كتابيػػة مثػؿ األميػر  لضػػا بػردم مامػار درب الحجػػاز( أحػد أمػراء السػػمطاف 

برتو الرلامية رنؾ ـ( الذم سجؿ عمخ جكانب مق1514-1511ىػ/ 933 -914قنإكه ال كرم  
 .1مركب دمة بيف شاار األمير كاسمو دالؿ الك س

 منػػػػػػػذ عيػػػػػػػد الناإػػػػػػػر محمػػػػػػػد بػػػػػػػػف أمػػػػػػػا الرنػػػػػػػكؾ عمػػػػػػػخ النقػػػػػػػكد المممككيػػػػػػػة فمػػػػػػـػ تظيػػػػػػػر إى
؛ كبالتالخ ف ف ىذا 3ـ(، كذلؾ عمخ باض النقكد النحاسية1361-1393ىػ/ 661 -493 قاككف
 رنؾ كتابي يسجؿ عمخ النقكد اإلسامية.يسبؽ النقكد المممككية كياد أكؿ المظفرم الدرىـ 

 سمات الخط المسجل بو كتابات الدرىم:
نفذت كتابات الدرىـ بلط الثمث الشائع اىستلداـ عمخ نقكد بني رسكؿ في اليمف آنذاؾ، 

بالرإانة كاىسترساؿ كالتنكع في تلانات الحػركؼ بحيػث تاػدل طػرؼ باػض لط الثمث تميز كي
إليػػو بتحريػؼ يتسػـػ بالرشػاقة كالجمػاؿ. كمػػا يميػؿ لػػط الثمػث إلػػخ الحػركؼ مسػتكل السػػطر لتاػكد 

التقػكير مػف البسػط، كالتػركيس فيػو ىـز حيػث تبػدأ باػض الحػركؼ بسػنة ينثنػي طرفيػا إلػخ أسػفؿ 
مثؿ حرؼ األلؼ المفردة كالػداؿ كالػراء، كتفريػغ باػض الحػركؼ كعػدـ الطمػس فييػا كحػرؼ الجػيـ 

 .3كالايف كألتيا كالفاء كالقاؼ كالميـ كالكاككألتيا كالإاد كألتيا كالطاء كألتيا 
الرإػػػانة كاىسترسػػػاؿ كمػػػا فػػػي كتابػػػػات بكقػػػد تميػػػزت حػػػركؼ الكممػػػات عمػػػخ ىػػػذا الػػػدرىـ 

تفريػػغ باػػػض الحػػػركؼ كعػػدـ طمسػػػيا مثػػؿ حػػػرؼ الظػػػاء فػػي كممػػػة المظفػػػر، ك بالتلانػػػة، ك ، الكجػػو
، كتابػػات الظيػػػركمػػا فػػي  ضػػربكممػػػة بػػف كحػػرؼ الػػراء فػػي  فػػي كممػػػة كالتقػػكير فػػي حػػرؼ النػػكف

 كؤيرىا مف سمات لط الثمث.
 الكتابات الواردة على الدرىم

 البسملة:
سػػػجمت البسػػػممة عمػػػخ ىػػػػذا الػػػدرىـ بإػػػي ة  بسػػـػ اهلل(، كقػػػػد كردت البسػػػممة عمػػػخ النقػػػػكد 
اإلسػػػػامية منػػػػػذ فتػػػػػرة مبكػػػػػرة مػػػػف تػػػػػاري  النقػػػػػكد اإلسػػػػػامية، كأقػػػػدـ أمثمػػػػػة لتسػػػػػجيؿ البسػػػػػممة عمػػػػػخ 

                                                                 
 .871، 851، ص الرنوؾ ادلملوكية :عدره -9
 .564، ص الرنوؾ ادلملوكية :عدره -0
 الجبوري؛ 545-548ـ، ص 5115 ،، دار طالس، الطبعة الثاين، دمشقطلس اخلط واخلطوط، ترمجة زلمد التوصليأ :(حبيب اهلل) فضائلي -1

 .584ـ، ص 5114، دار الشرؽ، دمشق، حبوث ومقاالت يف اخلط العريب (:شكر)
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اللميفة عثماف بف عفاف عمخ المسكككات الفضية التي ضربيا عمخ المسكككات ياكد إلخ عإر 
 .1ىػ31الطراز الساساني سنة 

 :عبارة التوحيد والرسالة المحمدية
ى اهلل محمػػد إلػػو إسػجمت عبػػارة التكحيػػد كالرسػػالة المحمديػػة عمػخ ىػػذا الػػدرىـ بإػػي ة  ى 

رسكؿ اهلل(، كمف الماركؼ أف عبارة التكحيد كالرسالة المحمدية قد سجمت ألكؿ مرة عمخ الدنانير 
ىػػػ، كذلػػػؾ باػػد تاريػػػب النقػػكد فػػخ عيػػػد اللميفػػة األمػػػكل عبػػدالممؾ بػػف مػػػركاف، فػػخ حػػػيف 66سػػنة 

 .3ػى68رمينية سنة أىػ، كذلؾ عمخ أقدـ درىـ كإمنا ضرب 68سجمت عمخ الدراىـ فخ سنة 
 الواردة على الدرىم:واألسماء األلقاب 

 اإلمام:
ىػ/ 454-461سجؿ لقب اإلماـ عمخ ىذا الدرىـ كمقب لاص باللميفة المستاإـ باهلل  

لقػب اشػتؽ مػف لفػظ األـ، بػالفت  فػػي   ـ؛ كاإلمػاـ1358ىػػ/ 454ـ( المقتػكؿ سػنة 1363-1358
أك الحاكـ، أك الزعيـ السياسي الػذم  الم ة، كتاني القإد، كاإلمامة ىي لقب يطمؽ عمخ اللميفة،

لقيػػادة الجماعػات، كحراسػة كيانيػا كممتمكاتيػا الدنيكيػػة،   إػمخ اهلل عميػو كسػمـ(ينػكب عػف الرسكؿ
كاجبػػة فرضػػيا اهلل سػػبحانو كتاػػالخ ليدايػػة األمػػػة  كاإلمامػػةمػػف عبػػث الاػػابثيف، كطمػػع الطػػامايف، 

اف ىذا المقب يرد في سمسمة األلقاب قبػؿ كك كقياداتيا بحكمة كرؤية إلخ دركب النجاة كاللاص، 
مير المؤمنيف الذم يرد في ماظـ األحياف باد اىسـ، كىك لقب دكف شػؾ ذم أاىسـ باكس لقب 
الطريػػؽ القػػكيـ، ككػاف أكؿ لميفػػة عباسػػي  خلػإمػػاـ ىػك اليػػادم ف مانػػخ اإلأل م ػزم دينػػي كتنبػؤم

 .3مكف استامؿ ىذا المقب بإكرة رسمية ىك الم
 المؤمنين:أمير 

كمقػػػب لػػػاص باللميفػػػػة المستاإػػـػ بػػػػاهلل؛ كىػػػك المقػػػػب  الػػػػدرىـىػػػذا كرد ىػػػذا المقػػػب عمػػػػخ 
فػػي الكىيػة الاامػػة كالحكـػ كالسػػمطاف عمػخ المسػػمميف   إػمخ اهلل عميػػو كسػمـ(الرسػمي للمفػػاء النبي

 .6عيد عمر بف اللطاب رضخ اهلل عنو ذمن
                                                                 

، غَت منشورة رسالة ماجستَت ،النقود الصُليحية يف اليمن وعالقتها بالنقود الفاطمية يف مصر دراسة أثرية مقارنة (:محمد السيد حـمدي) متولي -9
 .44 ص ـ،5116 مصر، جامعة اإلسكندرية،

، رسالة دكتوراه غَت منشورة، ـ(649-446ىػ/ 774-875وؿ والثاين )يرانية يف العصرين العباسي األالنقود الفضية اإل (:رستمحمد توني )أ توني -0
 .49ـ، ص5115 صر،مثار، جامعة القاىرة، كلية اآل

 لنقػودا :متـولي؛ 67-65ـ، ص 8694 -، دار النهضػة العربيػة، القػاىرة8ج ،ثػار العربيػةسػالمية والوظػائف علػى اآلالفنػوف اإل (:حسن) الباشا -1
 .888-881ص  الصليحية،

، الدار الفنية للنشر والتوزيع، ثاراأللقاب اإلسالمية يف التاريخ والوثائق واآل (:حسن) االباش ؛547-548، ص 8، جالفنوف اإلسالمية :الباشا -2
 .864 -864ـ، ص 8616، القاىرة
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 المستعصم باهلل:
عمػخ نقػكد  مقبب داد، كقد استمر تسجيؿ ىذا اللقب لاص ب لر لمفاء بني الاباس في 

بنػػي رسػػػكؿ حتػػي القػػػرف التاسػػػع اليجػػرم/ اللػػػامس عشػػر المػػػيادم؛ كذلػػػؾ لاػػدـ اعتػػػرافيـ بكىيػػػة 
بي القاسـ أحمد بف الظاىر باهلل كالذم اعتمخ سدة اللافة بدعـ مف أاللميفة الاباسي في القاىرة 

الشػػرعية التػي نالكىػا مػػف اللمفػاء الاباسػػييف سػاطيف المماليػؾ فػػي مإػر، إذ تمسػؾ بنػػخ رسػكؿ ب
ب حقيتيـ في حكـ مكة كرفضيـ أف تككف شرعيتيـ مف اللميفة الاباسي الذم أقامو مماليػؾ مإػر 

أكؿ مػف بػػادر بالبقػاء عمػخ كىئػػو يكسػؼ لمػا بيػنيـ مػف تنػػافس كإػراع سياسػي، كقػد كػػاف المظفػر 
اليمف في حياتو، لذا استمر فػي تسػجيؿ اس الذم كاف قد منحو شرعية حكـ بلر لمفاء بني الاأل

 .1لقبو عمخ نقكده كاعتبر ذلؾ سند شرعي لحكمو لميمف باد سقكط اللافة
 الملك:

لقػػب لػػاص بسػػاطيف بنػػي رسػػكؿ، كظيػػر ألكؿ مػػرة عمػػخ نقػػكدىـ عمػػخ نقػػكد المنإػػػكر 
عمػخ لمسػمطة الزمنيػة كىػك لقػب يطمػؽ عمػخ الػرئيس األ ،3بػف رسػكؿ مؤسػس الدكلػةبف عمػي عمر 

كىػك لقػب ماػركؼ فػي الم ػات السػامية؛ كىنػػاؾ فػرؽ بػيف السػمطاف كالممػؾ فالممػؾ يلػتص بػػالزعيـ 
 .3عظـ كالسمطاف يطمؽ عميو كعمخ ؤيرهاأل

 المظفر:
لقػػب لػػاص بيكسػػؼ بػػف عمػػر بػػف عمػػي بػػف رسػػكؿ، إذ انفػػرد بحممػػو دكف سػػاطيف بنػػي رسػػكؿ فمػػـ 

مقػب بيػػذا المقػب يكػكف ممػػف سػبؽ انتإػػارات ؛ كمػف المايػػكد أف مػف يت6يحممػو أحػد ؤيػػره طػكؿ فتػرة حكميػػـ
ا مػػػف اهلل سػػػبحانو لتقػػػكاه كإػػػاحو ، كىػػػك مػػػا ينطبػػػؽ عمػػػخ المظفػػػر يكسػػػؼ الػػػذم 5كثيػػرة عمػػػخ أعدائػػػو مؤيػػػدن

كسػاىـ فػي  4استطاع استاادة األمف فػي الػيمف باػد اؤتيػاؿ أبيػو المنإػكر عمػر كانتإػاره عمػخ أئمػة الزيديػة
 ـ(.1358-1368ىػ/ 454 -464قتؿ إماميـ الميدم لديف اهلل أحمد بف الحسيف  

                                                                 
ىػ( يف حكم اليمن 8545-8559ىػ/ 941- 957ادلل  عمر بن علي بن رسوؿ احلصوؿ على موافقة ومباركة اخلليفة ادلستنصر باهلل )استطاع  -9

 :الزيلعي ؛49، ص طرز ادلسكوكات الرسولية :خليفة ؛45، ص دراىم رسولية :فرغلي ؛ـ8574ىػ/ 975حيث ورد إليو تشريف اخلليفة يف سنة 
 .78-71 ، صدراىم رسولية مظفرية

مسكوكات بٍت  :الطميحي؛ 47، ص دراىم رسولية :فرغلي للمزيد عن نقود بٍت رسوؿ وما ورد عليها من ألقاب للمل  ادلنصور عمر بن رسوؿ: -0
  .848، ص رسوؿ

ل اء اخلالفة العثمانيػة )مػن إلقاب والوظائف منذ الفتح العثماين دلصر حيت دراسة يف تطور األ -لقاب والوظائف العثمانيةاأل (:مصطفي) تبركا -1
 .74ـ، ص 5111-، القاىرةوىلدار غريب، الطبعة األ ـ،8654-8484ثار والوثائق وادلخطوطات( خالؿ اآل

 .847-845، ص مسكوكات بٍت رسوؿ :الطميحي -2
ادل وليػة يف بػػالد اذلنػد وأثرىػا احلضػػاري  دراسػة النقػوش العربيػػة يف الدولػة(: محمـد يوســف صـديق) مجيــب الـرحمن ؛447، ص األلقػاب اإلسػالمية :الباشـا -3

 .544ـ، ص 8614 -8619 ادلملكة العربية السعودية،، أـ القرى امعةج غَت منشورة، رسالة دكتوراه ،ـ(8414 -8459ىػ/ 8881 -677)
ػػػ/ 949 -954ادلتوكػػل علػػػى اهلل دػػس الػػدين أمحػػد بػػػن عبػػداهلل بػػن محػػزة ) :يقصــد بأئمــة الزيديــة ىنـــا أبنــاء اإلمــام عبــداهلل بـــن حمــزة وىــم -4 ـ(، 8541-8554ىػ

-8541ىػػ/ 949 -949ـ(، واإلمػاـ ادلهػدي لػدين اهلل أمحػد بػن احلسػُت )8561-8546ىػػ/ 916 -944وادلنتصر باهلل صاـر الػدين داود بػن عبػداهلل بػن محػزة )
الدولػػة الرسػػولية يف عهػػد السػػلطاف ادلظفػػػر األوؿ  (:عبــدالحكيم محمــد ثابــ ) العراشــي ؛مػػة الزيديػػة راجػػػعـ(. للمزيػػد عػػن الصػػراع بػػُت ادلظفػػر يوسػػف وأئ8541

 .97-41 ، صـ5119ليمن، ا، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة عدف، دراسة سياسية وحضارية -ىػ( 964 -944يوسف بن عمر )
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 يوسف بن عمر ابن علي:
ىك الممؾ المظفر أبػك المنإػكر شػمس الػديف يكسػؼ بػف عمػر بػف عمػي بػف رسػكؿ الػذم 
لمؼ أبيو الممػؾ المنإػكر عمػر بػف عمػي بػف رسػكؿ مؤسػس الدكلػة الرسػكلية فػي الػيمف فػي حكـػ 

ـ، كالذم الذ عمػخ عاتقػو الحفػاظ عمػخ الدكلػة عقػب اؤتيػاؿ 1351ىػ/ 466الرسكلية سنة الدكلة 
ـ، ف عػػاد السػػيطرة عمػػخ الدكلػػة كحػػارب أئمػػة الزيديػػة 1351ىػػػ/ 466سػػنة  1أبيػو فػػي مدينػػة الجنػػد

 .براز قكتو لارج اليمفا  كفرض نفكذه عمخ اليمف، كتطمع إلخ السيطرة ك 
 :ثالًثا: تأريخ الدرىم
الػػدرىـ تػاري  سػػؾ، ممػا يفػػت  المجػاؿ لمناقشػػة ىػذا األمػػر مػع تػػكافر الكثيػر مػػف لـػ يحمػؿ 

 الماطيات التاريلية كاألثرية التي تساعد عمخ ترجي  الفترة الزمنية التي سؾ فييا الدرىـ كىي 
 سك الدرىم المظفري:

ىػ، 469سبؽ األشارة إلخ أف المظفر يكسؼ بدأ سؾ الدرىـ المظفرم في مدينة زبيد سنة 
 ىػ.469كلما كاف ىذا الدرىـ سؾ عمخ كزف الدرىـ المظفرم ف ف ىذا الدرىـ سؾ باد سنة 

 ىـ:432الدراىم المنصورية لسنة 
كردت مكػػػة كػػػدار ضػػػػرب لمػػػدراىـ المنإػػػػكرية  طػػػراز مػػػػف الػػػدراىـ الزيديػػػػة ضػػػربو اإلمػػػػاـ 

-1336ػ/ ىػ454 -436بف حمزة( في عيد المتككؿ عمخ اهلل أحمد بف المنإكر باهلل  اعبداهلل 
ـ؛ يثبت أف الإمة بيف حكاـ مكة 1353ىػ/ 451ـ(، حيث كإؿ إلينا نمكذج مؤرخ بسنة 1358

تذكر المإادر أنو في حيث كالحجاز ب ئمة الزيدية لـ تنقطع لاؿ فترة سيطرة بنك رسكؿ عمييا؛ 
يف ـ أمر اإلماـ الزيدم الميدم لديف اهلل أحمد بف الحسيف األمير إاح الد1351ىػ/ 466سنة 

كاإلقامػػة بػػو  3، كتاميػػر حإػف ذركة3الحسػيف بػػف القاسػـػ الحمػزم كأكىد عمػػو بالسػػير إلػخ ذل بػػيف
كمحاربػة بنػك حمػزة، كحمػؿ مايـػ مػاى كثيػػرنا مػف الػدراىـ المكيػة كالػدنانير الذىبيػة كالكسػا كالحريػػر، 

                                                                 
 .746، ص 8ـ، ج5115، دار الكلمة، صنعاء، معجم البلداف والقبائل اليمنية (:إبراىيم أحمد) المقفحي؛ الجند: مدينة مشهورة شمال شرق مدينة تعز -9
 .944، ص 8، جمعجم البلداف :المقفحي ؛ذي بُت: مدينة شرؽ )مخر( وداؿ )ريدة( بأعالىا حصن منيع وكانت من أىم حصوف الدولة الزيدية يف اليمن -0
بفتح أولو، وذروة كل شِتء أعاله، جبل مشهور من بٍت جرب من خارؼ حاشد، من أرض الصيد يطل على مدينة ذي بُت من جهة ال رب،  ذروة: -1

 اليمنية البلداف(: علي بن إسماعيل) األكوع؛ بن زلمد الصليحيافيو آثار قدمية وىو حصن منيع ومعقل أشم ولو ذكر يف حروب األمَت علي 
 الشميري ؛944، ص 8، جمعجم البلداف :المقفحي ؛855، ص ـ8611 -صنعاء اجلديد، اجليل مكتبة الثانية، الطبعة احلموي، ياقوت عند
 -6تاريخ اليمن سياسيًا وإعالميًا من خالؿ النقود العربية اإلسالمية للفًتة ما بُت القرنُت الثالث والتاسع اذلجريُت ) :(فؤاد عبدالكني محمد)
 .11– 41ـ، ص 5114، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء ـ(،84

Wilson (Robert T.O.).; Gazetteer Of Historical North-West Yemen, Georg Olms Verlag, 
Zürich, 1989, p. 167. 
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رض كىي األمكاؿ التي كإؿ بيا القاضخ نجـ الديف يحيػخ بػف عطيػة بػف أبػخ الػنجـ مػف مكػة كأ
 .1الحجاز مف أمكاؿ البر كالنذر كالزكاة

كيؤكػد الػػنص السػابؽ أف أمػػكاؿ البػر كالنػػذر كالزكػاة كانػػت تجبػخ مػػف مكػة كالحجػػاز باسػـػ 
الميدم لديف اهلل أحمد بف الحسيف في اليمف، كتإؿ إليو في اليمف؛ كلاؿ إقداـ المتككؿ عمخ اهلل 

كع مف انتياز فرإة إنفات قبضة بنك ، كاف نىػ451في سنة  أحمد عمخ ضرب النقكد باسـ مكة
و مع الميػدم لػديف اهلل عمػخ زعامػة الزيديػة، إذ يػرج  أف حكػاـ إراعرسكؿ عف مكة، كفي اطار 

ـ قد مالكا إلخ المتككؿ عمخ اهلل عمخ حساب الميدم لديف اهلل؛ كما 1353ىػ/ 451مكة في سنة 
ـ لميػػػػؿ 1353ىػػػػ/ 451الخ سػػػنة أف مكػػػة لمػػػا تػػػذكر عمػػػخ نقػػػكد المتككػػػؿ عمػػػػخ اهلل فػػػي الاػػػاـ التػػػ

كبالتػػالي فػ ف ىػػذا الػدرىـ لػـػ يسػؾ فػػي  حاكميػا إلػخ جانػػب المظفػر يكسػػؼ كضػرب النقػػكد باسػمو.
 ىػ حيث سؾ الزيدية النقكد باسميـ في مكة.451سنة 

 ىـ:439درىم جماز سنة 
شجات كفاة المنإكر عمر كانشػ اؿ ابنػو المظفػر يكسػؼ بػ مكر الػيمف الدالميػة الشػريؼ 

عػػػادة سػػػمطة آؿ قتػػػادة سػػػنة أبػػك سػػػا د الحسػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف قتػػػادة عمػػخ اىسػػػتقاؿ بحكػػـػ مكػػػة، كا 
ـ، مما أدل إلػخ حػدكث إػراع دالمػي بػيف األشػراؼ الحسػنييف أنفسػيـ دالػؿ مكػة 1351ىػ/466
ـ مػػف 1353ىػػػ/ 451فػػي شػكاؿ سػػنة  3، فػػتمكف الشػػريؼ جمػاز بػػف حسػػفـ1353/ ىػػػ451سػنة 

كقتمو، بدعـ مف سمطاف دمشؽ الممؾ الناإر بف الازيز  القضاء عمخ ابف عمو الشريؼ أبخ ساد
ـ(؛ حيث أقيمت اللطبة لسمطاف دمشؽ، لكف األمر لـ 1341-1351ىػ/ 458 -468األيكبي  

ـ، كلػـػ 1353ىػػػ/ 451يػدـ طػػكيان حيػػث أعيػػدت اللطبػػة لمممػػؾ المظفػر يكسػػؼ فػػي أكالػػر سػػنة 
؛ 3جػػ  إلراجػو مػف مكػة إلػخ ينبػػعيسػتمر جمػاز فػي حكـػ مكػة أكثػػر مػف سػنة؛ إذ تمكػف الشػريؼ را

ـ حيث سػجؿ عمييػا اسـػ أميػر مكػة جمػاز 1353ىػ/ 451ضرب جماز الدراىـ في مكة سنة كقد 
                                                                 

الزيدية تأليف أمحد بن زلمد بن  الآللئ ادلضيئة يف أخبار أئمة (:سلوى علي قاسم) المؤيد ؛477، القسم األوؿ، ص غاية األماىن :ابن القاسم -9
رسالة  دراسة وحتقيق(، -)القسم اخلاص بتاريخ بٍت رسوؿ وأئمة الزيدية ادلعاصرين ذلم -ـ(8944-8494ىػ/  8144 -645صالح الشريف )

 .514-517ـ، ص 5115 اليمنماجستَت غَت منشورة، جامعة صنعاء، 
ىو الشريف مجاز بن حسن بن قتادة حفيد الشريف قتادة بن مطاعن احلسٍت وابن حسن بن قتادة أمَت مكة، كاف جيد يف نفسو مجاز بن حسن:  -0

؛ ـ8547ىػػ/ 948سػنة  مكػةيب سعد احلسن بن علي بن قتادة فثار عليػو وصلػح يف االسػتيالء علػى أاحلق لتوىل شئوف مكة بدال من الشريف 
 .49 ، صالثورات الداخلية :السالمي

حتصػيل ادلػراـ يف (: ىــ9109ت ) محمـد بـن أحمـد بـن سـالم بـن محمـد المـالكي المكـي) الصـبا  ؛476، القسػم االوؿ، ص غاية األماىن :ابن القاسم -1
ـ، ص 5114-، حتقيػق عبػدادلل  بػن عبػداهلل بػن دىػيش، الطبعػة األوىل، مكػة ادلكرمػة5ج أخبار البيت احلراـ وادلشاعر العظاـ ومكة واحلػـر ووالهتػا الفخػاـ،

عالقػة سػالطُت بػٍت رسػوؿ  :العيسـى ؛49، ص طػرز ادلسػكوكات الرسػولية :خليفـة ؛46-41، ص بالد احلجاز يف العصػر األيػويب :با قاسي ؛444-449
 .511، ص 41-44، ص 57، ص ثورات الداخليةال :السالمي ؛97ص  نظاـ ادلشاركة، :الزيلعي ؛49-44ص   صر،

 .7-5، ح79، ص الثورات الداخلية :السالمي؛ مسيت ينبع لكثرة ينابيع ادلياه هبا، وىى موضع بالقرب من ادلدينة ادلنورة يعرؼ بينبع النخيل وىي ادلقصودة ينبع: *
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بجانب اسـ المظفر يكسؼ؛ كياتبر ىذا الدرىـ مف السكة النادرة؛ إذ لـ يقدر لمشػريؼ جمػاز حكـػ 
لممػػؾ المظفػػػر ؛ كياػػد الشػػػريؼ جمػػاز بػػػذلؾ أكؿ مػػف سػػػؾ النقػػكد باسػػـػ ا1مكػػة سػػػكل بضػػاة أشػػػير
 يكسؼ بف عمر في مكة.

إذ أف درىػـػ ىػػ، 451كبالتػالي يسػتباد أف يكػػكف الػدرىـ مكضػكع الدراسػػة قػد سػؾ فػػي سػنة 
الشػػريؼ جمػػاز ىػػػك اعتػػراؼ مػػف األشػػػراؼ بسػػيادة بنػػك رسػػػكؿ األسػػمية عمػػخ المدينػػػة، أمػػا الػػػدرىـ 

نة دكف تسػجيؿ أم مكضكع الدراسة فيك درىـ رسكلي إرؼ يشير إلخ السيادة الكاممة عمخ المدي
 اسـ ألحد الحكاـ المحمييف.

 ىـ:430حملة ابن برتاس سنة 
ـ؛ ففػػي 1353ىػػػ/ 451لـػ تيػػدأ األمػػكر فػػي مكػػة رؤػـػ سػػيطرة الشػػريؼ راجػػ  عمييػػا سػػنة 

ـ انقمب الشريؼ ؤػانـ بػف راجػ  عمػخ كالػده بتحػريض مػف 1156ىػ/ إبريؿ 453ربيع األكؿ سنة 
دريػػس بػف قتػادة، المػذاف قامػػا بػنلراج ؤػانـ نفسػو مػػف الشػريفيف أبػخ نمػخ بػف أبػػخ سػاد بػف عمػي ك  ا 

؛ كمع استتباب األمكر لممظفر يكسؼ في الػيمف، كنظػرنا لسػكء األكضػاع 3مكة كاىستقاؿ بحكميا
ـ بنرسػاؿ حممػة عسػكرية 1356ىػػ/ ديسػمبر453في مكة؛ قاـ المظفر يكسؼ في ذل القاػدة سػنة 

شراؼ الحسنييف كتشريدىـ كدلكؿ مكة؛ ؤير تمكف مف كسر األ 3برطاسابف بقيادة مبارز الديف 
ـ كزحفػػكا إلػخ مكػة كىزمػكا ابػف برطػاس الػػذم 1355ىػػ/ 453أف األشػراؼ تجماػكا فػي أكائػؿ سػنة 

ىػػ تكػكف 453كبالتػالي فػ ف سػنة  .6افتدل نفسو بلمسة آىؼ دينار دفايا إلييـ ثـ عاد إلخ اليمف

                                                                 
  .869، ص الدولة الرسولية يف عهد السلطاف ادلظفر :العراشي ؛49، ص دراىم رسولية :فرغلي ؛49، ص طرز ادلسكوكات الرسولية :خليفة -9

Al-Shamrookh (Nayef Abdullah).; The Commerce And Trade Of The Rasulids In The 
Yemen, 630-858/ 1231-1454, State Of Kuwait 1996, P. 289. 

ـ، ص 8665-، حتقيق ؾ. و. سًتستُت، دار صادر، بَتوتاألنسابطرفة األصحاب يف معرفة  :(السلطان الملك األشرف عمر) بن رسولا -0
 .37-36، ص الثورات الداخلية :السالمي ؛49، ص عالقة سالطُت بٍت رسوؿ  صر :العيسى ؛884-886

Mortel; Zaydi Shiism And The Hasanid Sharifs Of Mecca , p. 461-462. 
ـ وصلح يف دخوؿ مكة وىزمية 8544ىػ/ 945علي بن احلسُت بن برطاس أرسلو ادلظفر يوسف سنة ىو األمَت مبارز الدين مبارز الدين بن برتاس:  -1

 .5 اشيةح، و 91، ص الثورات الداخلية :السالمي؛ األشراؼ بقيادة أيب مني بن حسن بن قتادة وأدريس بن قتادة
السمط ال اىل الثمن يف أخبار ادللوؾ ال ػز  (:الهمداني األمير بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي)بن حاتم ا -2

تاريخ اليمن  (:بن علي بن عبداهللاعماد الدين إدريس ) الحمزي ؛751، ص 784-789، حتقيق ركس مسث، جامعة كمربدج، ص باليمن
، ص ـ8665 ،سسة الشراع العريب، الكويت، حتقيق عبداحملسن مدعج ادلدعج، الطبعة األوىل، مؤ من كتاب كنز األخيار يف معرفة السَت واألخبار

، ص بالد احلجاز :مالكي ؛44-49، ص عالقة سالطُت بٍت رسوؿ  صر :العيسى ؛441، القسم االوؿ، ص غاية األماىن :ابن القاسم ؛817
رسالة  ـ(،8444-8556ىػ/  141-959احلياة اإلجتماعية يف اليمن يف عصر الدولة الرسولية ) (:تو حسين عوض أحمد) ىديل ؛18-15

الآللػئ  :؛ المؤيـد711-744، ص 54، ص الثػورات الداخليػة :السـالمي ؛58ـ، ص 5114لػيمن، ادكتػوراه غػَت منشػورة، جامعػة صػنعاء، 
 .99، ص الدولة الرسولية :العراشي ؛61-16، ص ادلضيئة
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ابػف برطػاس فػي السػػيطرة عمػخ مكػة فػػي  تػاري  محػتما لسػؾ الػػدرىـ مكضػكع الدراسػة نظػرنا لنجػػاح
 تمؾ السنة كفرض السيطرة الرسكلية عمييا دكف األشراؼ الحسنييف.

 ىـ(:434 -431الصراع بين أشراف مكة )
ـ اسػتكلخ الشػريؼ أبػك 1355ىػ/  453استمر الإراع بيف األشراؼ في مكة؛ ففي سنة 

سػػكينا فػػػي حكػـػ مكػػة قبػػػؿ أف  نمػػخ عمػػخ مكػػة، بمسػػػاعدة عػـػ أبيػػو ادريػػػس بػػف قتػػادة حيػػػث تشػػاركنا
ـ حػػاكؿ 1358ىػػ/ 454؛ كفػي سػػنة 1ـ1354ىػػػ/ 456يسػتاثر أبػػخ نمػخ بػػالحكـ لنفسػو فػػي سػنة 

أبناء الحسف بف قتادة انتزاع إمارة مكة مف أبخ نمخ، ؤير أنو استطاع ىزيمتيـ كتلميص شريكو 
كلػػـػ تشػػػر المإػػادر التاريليػػػة إلػػػخ أم محاكلػػػة لمممػػػؾ  .3فػػي الحكػػـػ إدريػػػس بػػػف قتػػادة مػػػف أيػػػدييـ

المظفػر لمتػػدلؿ فػػي شػئكف مكػػة كبالتػػالي يسػتباد أف يكػػكف ىػػذا الػدرىـ قػػد سػػؾ فػي الفتػػرة مػػا بػػيف 
 ىػ.454ك 453سنة

 ىـ435دراىم المنتصر باهلل سنة 
كردت مكػػػػة كػػػػػدار ضػػػػػرب لمػػػػػدراىـ المنإػػػػكرية فػػػػػي عيػػػػػد المنتإػػػػػر بػػػػاهلل إػػػػػاـر الػػػػػديف داكد بػػػػػف 

ىػػػػػػػػ/ 456كإػػػػػػؿ إلينػػػػػػا نمػػػػػػػكذج مػػػػػػؤرخ سػػػػػػنة حيػػػػػػػث ـ(، 1391-1359ىػػػػػػػ/ 489 -456  إػػػػػػكر بػػػػػػاهللالمن
درىـ لميؿ أشراؼ مكػة إلػخ جانػب أئمػة الزيديػة مػع انييػار الدكلػة الاباسػية، كتطمػع ىذا اليشير ؛ ك 3ـ1359

شػراؼ األئمة إلخ إثبات أرثيػـ التػاريلي المػرتبط بمكػة منػذ عيػد اليػادم إلػخ الحػؽ؛ كقطػع الطريػؽ عمػخ األ
 ىػ.456؛ كبالتالي ف نو يستباد سؾ الدرىـ مكضكع الدراسة في سنة لمدعاء لملميفة الحفإي

 تسجيل اسم المستعصم باهلل
كػاف أحػػد مظػػاىر دكلػػة بنػػي رسػػكؿ الظػػاىرة عمػػخ نقػػكدىـ، ىػػك التمسػػؾ بشػػرعية اللافػػة 

باهلل الذم استمر الاباسية كتسجيؿ اسـ اللميفة الاباسي عمخ نقكدىـ كلاإة اللميفة المستاإـ 
ـ عمػػػخ أقػػػؿ تقػػػدير، كرؤػػـػ إعػػػادة إحيػػػػاء 1631ىػػػػػ/ 836تسػػػجيؿ اسػػػمو عمػػػخ نقػػػكدىـ حتػػػخ عػػػاـ 

اللافة الاباسية في القاىرة، لكف بنك رسكؿ لـ ياترفكا عمخ نقكدىـ بلمفاء اإلحياء؛ كياد تسجيؿ 
سػػػؼ أكؿ اسػـػ المستاإػـػ بػػاهلل عمػػخ ىػػذا اىإػػدار دليػػػؿ عمػػخ ىػػذه السياسػػة، إذ كػػاف المظفػػر يك 
، كقطػػػع 6حكػػاـ المسػػػمميف الػػذيف حرإػػػكا عمػػخ تسػػػجيؿ اسػـػ المستاإػػـػ بػػاهلل باػػػد سػػقكط اللافػػػة

الطريؽ أماـ أشراؼ مكة لتسجيؿ اسـ أحد القائميف باللافة آنذاؾ في الاالـ اإلسػامي، إذ يشػار 
                                                                 

 .94، ص نظاـ ادلشاركة :الزيلعي ؛757، ص السمط ال ايل :ابن حاتم -9
 .94-94، ص الثورات الداخلية :السالمي -0
، رسػالة ادليالديػُت عشػر والثالػث عشػر اذلجػريُت/ الثػاين والسػابع السػادس القػرنُت الػيمن خػالؿ يف الزيديػة الدولػة دراىػم (:وائـل خالـد بنـ  دالل) المطرفـي -1

 .959، ص نقود أئمة الزيدية يف اليمن :متولي؛ 61، 69-64ـ، ص 5184 ادلملكة العربية السعودية، دكتوراه غَت منشورة، جامعة ادلل  سعود،
 .78، ص دراىم رسولية مظفرية :الزيلعي -2
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ػ/ ى456في تكنس سنة  1إلخ أف شريؼ مكة عقب سقكط الدكلة الاباسية، كقياـ اللافة الحفإية
ىػػػ/ 465 -466رسػؿ بياػة األشػراؼ لملميفػػة أبػي عبػداهلل محمػػد المستنإػر الحفإػي  أـ 1359
ىػػػػ/ 464 -458 ـ(، كعػػدكه كريثنػػػا لملافػػة الاباسػػػية، ممػػا حػػػدا بالظػػاىر بيبػػػرس 1351-1366
قػػػػاـ كمػػػػا ؛ 3ـ1341ىػػػػػ/ 459إلػػػخ إحيػػػػاء اللافػػػػة الاباسػػػػية فػػػػي القػػػػاىرة سػػػػنة ـ( 1341-1366

ـ، األمػػػػر الػػػػذم أدل إلػػػػخ لػػػػركج 1341/ػىػػػػ459ريضػػػػة الحػػػػة فػػػػي سػػػنة المظفػػػر يكسػػػػؼ بػػػػ داء ف
 .3الشريفيف إدريس بف قتادة كأبي نمخ مف أمامو إلخ كادم مر

ىػػػ/ 459حيػث يػػرج  أف ىػػذا الػػدرىـ سػػؾ تػػذكار لقيػاـ المظفػػر يكسػػؼ بػػالحة لمكػػة سػػنة 
كالحفإييف ـ كت كيده لسيادة بني رسكؿ عمخ مكة مع ساي كؿ مف أئمة الزيدية كالمماليؾ 1341

 لفرض سيطرتيـ اإلسمية عمخ مكة المكرمة مع سقكط الدكلة الاباسية.
 :النتائج

 بناءنا عمخ ما سبؽ، تكإمت الدراسة لمنتائة التالية 
o .ياد ىذا الدرىـ إضافة جديدة لمجمكعة النقكد اإلسامية المضركبة باسـ مكة 
o  نمػط الرنػكؾ الكتابيػة، سػابقة بػػذلؾ ياػد ىػذا الػدرىـ أكؿ مثػاؿ لمنقػكد اإلسػامية المإػممة عمػخ

 النقكد المممككية ذاتيا، حيث ياد أكؿ رنؾ كتابي يسجؿ عمخ النقكد اإلسامية.
o  ـ، اسػتنادنا إلػخ بػػدء سػؾ الػدراىـ المظفريػػة فػي زبيػػد 1351ىػػػ/ 469سػؾ ىػذا الػػدرىـ باػد سػنة

 حيث ينتمي ىذا الدرىـ لمجمكعة الدراىـ المظفرية مف حيث الكزف. ،ىػ469سنة 
o  ـ؛ حيػػث سػػؾ الزيديػػة 1353ىػػػ/ 451اسػتبادت الدراسػػة سػػؾ ىػػذا الػػدرىـ باسػـػ مكػػة فػػي سػػنة

 النقكد باسميا في ىذه السنة باسـ المتككؿ عمخ اهلل أحمد.
o  ـ؛ حيػػث سػؾ الشػػريؼ 1353ىػػ/ 451اسػتبادت الدراسػة سػػؾ ىػذا الػدرىـ باسػـػ مكػة فػػي سػنة

كاسـػ المظفػر يكسػؼ، فػي طػراز يابػر جماز النقكد باسميا في ىذه السنة، مسجان عمييا اسمو 
 عف التباية كالكىء لممظفر يكسؼ، كعمخ نمط ملتمؼ مف الكتابات الكاردة عمخ ىذا الدرىـ.

o  ـ؛ 1358ىػػػ/ 454ـ ك1355ىػػ/ 453اسػتبادت الدراسػة سػؾ ىػذا الػدرىـ باسػـ مكػة مػا بػيف سػنتخ
 طرة عمخ المدينة.حيث لـ تسجؿ األحداث التاريلية أم محاكلة مف قبؿ المظفر يكسؼ لمسي

                                                                 
علن أبو عبداهلل أـ، وعقب اهنيار اخلالفة العباسية 8554ىػ/ 958سسها أبو زكريا زلمد بن عبدالواحد بن أيب حفص سنة أالدولة الحفصية:  -9

ادلظاىر احلضػارية يف عصػر دولػة بػٍت  (:جميلة مبطي) المسعوديراجع: عن الدولة احلفصية للمزيد ؛ زلمد ادلستنصر نفسو خليفة للمسلمُت
 .ـ5111دلملكة العربية السعودية، اـ القري، أرسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة  ىػ،167ىػ وحيت سنة 958حفص منذ قيامها سنة 

 .47ص  النشاط التجاري يف مكة ادلكرمة، :الحسن -0
 .41-44، ص عالقة سالطُت بٍت رسوؿ  صر :العيسى ؛19، ورقة ب ية ادلستفيد :ابن الديبع -1
 .8، ح46، ص الثورات الداخلية :السالمي ؛و من مرتفعات السراةئىو وادي مر الظهراف من أكرب أودية احلجاز ينبع ماوادي مر: * 
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o  ـ؛ حيػػث سػػؾ الزيديػػة 1359ىػػػ/ 456اسػتبادت الدراسػػة سػػؾ ىػػذا الػػدرىـ باسػـػ مكػػة فػػي سػػنة
 النقكد باسميا في ىذه السنة باسـ المنتإر باهلل إاـر الديف داكد.

o  ـ؛ حيػث نجػ  القائػد ابػػف 1356ىػػػ/ 453رجحػت الدراسػة سػؾ ىػذا الػػدرىـ باسـػ مكػة فػي سػنة
سػؼ عمػخ مكػة، فػي السػيطرة عمػخ المدينػة فػي تمػؾ السػنة كطػرد برطاس قائد حممػة المظفػر يك 

األشػراؼ منيػػا، ممػا يػػرج  أف ابػػف برطػاس قػػاـ بسػػؾ ىػذا الػػدرىـ باسػـػ المظفػر يكسػػؼ إعاننػػا 
 عف سيطرتو المطمقة عمييا.

o   ـ؛ حيػث قػاـ المظفػر يكسػؼ 1341ىػػ/ 459رجحت الدراسة سؾ ىذا الدرىـ باسـ مكة في سػنة
ا بدلكلو المدينة.في تمؾ السنة بالحة إ  لخ مكة، كبالتالي فقد قاـ بسؾ ىذا الدرىـ احتفاءن

 المصادر والمراجع:
 أواًل: المصادر:

 قػرة الايػكف ب لبػار الػيمف   : هػػ 499)ت الزبيػدي  عبدالرحمف بػف عمػي الػديبع الاػيبانيبف الديبع )ا
 .ـ3114 ،، مكتبة اإلرشاد، إنااء1ط، الميمكف، تحقيؽ محمد بف عمي األككع الحكالي

، نسػلة ملطكطػة محفكظػػة فػي مكتبػػة ب يػػة المسػتفيد فػي ألبػػار مدينػة زبيػػد :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .38جاماة الممؾ ساكد بالرياض تحت رقـ 

 القطػػر ؤايػػة األمػانخ فػػي ألبػػار  بػػف عمػػي : يحيػػب بػػف الحسػػيف بػػف القاسػػـ بػػف محمػػد) القاسػػـبػػف ا
 .ـ1948، ، تحقيؽ سايد عبدالفتاح عاشكر، دار الكاتب الاربي، القاىرةاليماني

 إػفة بػاد الػيمف كمكػػة   :هػػػ 046امػاؿ الػػديف أبػو الفػػت  يوسػؼ بػػف يحقػو) بػػف محمػد )ت) ابػف الماػػاور
 .ـ1994، تحقيؽ ممدكح حسف محمد، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة كباض الحجز المسماة تاري  المستبإر،

 ( الهمػػداني : األميػر بػػدر الػػديف محمػد بػػف حػػاتـ بػف أحمػػد بػف عمػػراف بػػف الف ػؿ اليػػاميابػف حػػاتـ 
 د.ت. ،، تحقيؽ ركس سمث، جاماة كمبردجالسمط ال الخ الثمف في ألبار الممكؾ ال ز باليمف

 تحقيػػؽ عبػػدال ني  السػػيرة الشػػريفة المنإػكرية  سػػيرة اإلمػاـ عبػػداهلل بػػف حمػزة(،  :أبػػي اػػراس) بػػف دعػػثـا
 .ـ1993 ،محمكد عبدالااطي، الطباة األكلخ، دار الفكر المااإر، بيركت

 تحقيػػػؽ ؾ. ك. طرفػػػة األإػػحاب فػػي مارفػػػة األنسػػاب : السػػػم اف الممػػػؾ األاػػرؼ عمػػػر) بػػف رسػػػوؿا ،
 .ـ1993، سترستيف، دار إادر، بيركت

  .قػادة النحػر فػي كفيػات هػػ  :  499با مخرمة )أبي محمد ال يػ) بػف عبػدان بػف أحمػد بػف عمػي)ت
 ـ.3118، ، تحقيؽ بك جماو مكرم كلالد زكارم، الطباة األكلخ، دار المنياج، بيركتأعياف الدىر
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  : فة السير تاري  اليمف مف كتاب كنز األليار في مار الحمزي )عماد الديف إدريس ابف عمي بف عبدان
 ـ.1993، ، تحقيؽ عبدالمحسف مدعة المدعة، الطباة األكلخ، مؤسسة الشراع الاربي، الككيتكاأللبار

  : لمسػة الاقػد الفػالر الحسػف فػي طبقػات أكػابر أىػؿ الػيمفالخزراػي )أبػي الحسػف عمػي بػف الحسػف ،
 ـ.3119ىػ/ 1631، مجمدات، الطباة األكلخ، مكتبة الجيؿ الجديد، إنااء

  تحإػيؿ المػػراـ فػػي هػػػ : 1231ت )الصػػباغ )محمػػد بػػف أحمػػد بػػف سػػالـ بػػف محمػػد المػػالكي المكػػي
الجػزء الثػاني، تحقيػؽ عبػدالممؾ بػػف  ألبػار البيػت الحػراـ كالمشػاعر الاظػاـ كمكػة كالحػـر ككىتيػا الفلػاـ،

 ـ.3116، عبداهلل بف دىيش، الطباة األكلخ، مكة المكرمة
 الحػدائؽ الكرديػة فػي مناقػب أئمػة الزيديػةهػػ  :  053محمػد )ت.  المحمي )حميد الاهيد بف أحمد بػف ،

 ـ.3113، تحقيؽ محمد المرتضخ بف زيد المحطكرم الحسني، مكتبة مركز بدر، إنااء
 ثانيًا: المراجع:

 د.ت -، الطباة األكلخ، القاىرةالرنكؾ اإلسامية  :أحمد عبدالرازؽ) أحمد. 
 الطباػة الثانيػة، مكتبػة الجيػؿ الجديػد، اليمنيػة عنػد يػاقكت الحمػكمالبمػداف   :إسماعيؿ بف عمي) األكوع ،

 .ـ1988 ،إنااء
 الػدار الفنيػػة لمنشػر كالتكزيػػع، القػػاىرةثػػاراأللقػاب اإلسػػامية فػي التػػاري  كالكثػائؽ كاخ  :حسػػف) البااػػا ، ،

 .ـ1989ىػ/ 1619
 .ـ1945 ،، دار النيضة الاربية، القاىرةثار الاربيةسامية كالكظائؼ عمخ اخالفنكف اإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: 

 لقػػػاب كالكظػػائؼ منػػػذ الفػػػت  دراسػػػة فػػػي تطػػكر األ -لقػػاب كالكظػػػائؼ الاثمانيػػةاأل  :مصػػػ في) بركػػػات
-1516ثػػػار كالكثػػػائؽ كالملطكطػػػات( ل ػػػاء اللافػػػة الاثمانيػػػة  مػػػف لػػػاؿ اخإالاثمػػاني لمإػػػر حتػػػي 

 .ـ3111،القاىرة، خكلدار ؤريب، الطباة األ ـ،1936
 : ـ3115، دار الشرؽ، دمشؽ، بحكث كمقاىت في اللط الاربي الابوري )اكر. 
  : دراسػػػػة لؤلكضػػػػاع السياسػػػػػية  1إػػػػفحات مػػػػف تػػػػاري  مكػػػػػة المكرمػػػػة، جخرونيػػػػ. )ؾ. سػػػػنوؾ هػػػػػور 

، نقمػػػو إلػػػخ الاربيػػػة كاىقتإػػادية مػػػف الباثػػػة النبكيػػػة الشػػػريفة كحتػػػخ نيايػػػة القػػرف الثالػػػث عشػػػر اليجػػػرم(
 ـ.1999، عكدة الشيكخ، دار الممؾ عبدالازيز، الرياضعمي 

  : مركػز التػػراث كالبحػػكث لاإػػة المتػكف فػػي أبنػاء كنػػباء الػػيمفزبػػار) )محمػػد بػػف محمػػد بػػف يحيػػب ،
 ـ.1998ىػ/ 1618 ،اليمني، الطباة األكلخ، إنااء

  : األكلػخ، مركػػز ، الطباػػة التاػديف كسػػؾ النقػكد فػػي الحجػاز كنجػػد كتيامػةالاػػرعاف )نػػايؼ بػػف عبػػدان
 .ـ3116ىػ/ 1638، الممؾ فيإؿ لمبحكث كالدراسات اإلسامية، الرياض
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  : تاري  اليمف سياسينا كا عامينا مف لاؿ النقكد الاربية اإلسامية لمفترة الاميري )اؤاد عبدالغني محمد
 .ـ3116ىػ/ 1635 ،كزارة الثقافة كالسياحة، إنااء ـ(،15 -9ما بيف القرنيف الثالث كالتاسع اليجرييف  

  : مإػػػطمحات عربيػػػة فػػػي الماػػػايير كاألكزاف مػػػف كتػػػاب الجػػػكىرتيف الاتيقتػػػيف عبػػػدان )يوسػػػؼ محمػػػد
بحػػػكث كمقػػاىت، الجػػػزء الثالػػث، الطباػػػة  -، نشػػر ضػػػمف كتػػاب أكراؽ فػػػي تػػاري  الػػػيمف كآثػػارهلميمػػداني

 ـ.1991ىػ/ 1611،الثانية، دار الفكر المااإر، بيركت
  : بمػػكغ المػػراـ فػػي شػػرح مسػػؾ اللتػػاـ فػػي مػػف تػػكلخ ممػػؾ الػػيمف مػػف ممػػػؾ الحراػػي )حسػػيف بػػف أحمػػد

ماـ  .د. ت ،، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرةكا 
  : دار طػػاس، الطباػػة الثػػػاني، أطمػػس اللػػط كاللطػػػكط، ترجمػػة محمػػد التػػكنجيا ػػائمي )حبيػػ) ان ،

 .ـ3113،دمشؽ
 ـ.3113، دار الكممة، إنااء، اف كالقبائؿ اليمنيةماجـ البمد)إبراهيـ أحمد :  المقفحي 

 ثالثًا: الرسائل العلمية:
  : ـ1351-1161ىػػػ/ 468-546بػاد الحجػاز فػي الاإػر األيػكبي بػا ااسػي )عائاػة عبػدان عمػر ،

 ـ.1981ىػ/ 1611رسالة ماجستير ؤير منشكرة، جاماة الممؾ عبدالازيز، المممكة الاربية الساكدية، 
  : ىػػ/ 336-133النقكد الفضية اإليرانية في الاإريف الاباسي األكؿ كالثاني  توني )أحمد توني رستـ

 .ـ3113ىػ/ 1633، رسالة دكتكراه ؤير منشكرة، كمية اخثار، جاماة القاىرة، مإر، ـ(669-964
 ىػػ/  933 -468 النشػاط التجػارم فػي مكػة المكرمػة فػي الاإػر المممػككي   :سػحاد إبػراهيـ بػف محمػد) الحسف

 .ـ1985 المممكة الاربية الساكدية، رسالة ماجستير ؤير منشكرة، جاماة أـ القرم، ـ(،1351-1516
 يػكب كبنػي رسػػكؿ أمظػاىر الحضػارة فػي الػيمف فػػي عإػر دكلتػي بنػي   :أسػامة أحمػد إسػػماعيؿ) حمػاد

 .ـ1995 مإر، رسالة دكتكراه ؤير منشكرة، جاماة اإلسكندرية، ـ(،1656-1166ىػ/  858 -549 
 الثػكرات الدالميػة كالحمػات الاسػكرية اللارجيػة عمػخ مكػة   :عبدالحفيظ بف حمدي بف حامػد) السالمي

-1165ىػػػ/  933 -561كضػاع الاامػػة لػاؿ الاإػريف األيػكبي كالمممػككي  المكرمػة كأثرىػا عمػخ األ
 .ـ3119المممكة الاربية الساكدية، ، رسالة دكتكراه ؤير منشكرة، جاماة أـ القرم، ـ(1516

  ااقػات السياسػية بػيف الػدكؿ السػنية كالشػياية فػي الػيمف مػف منتإػؼ ال  :يحيب أحمػد حسػيف)الاحري
، رسػػالة ماجسػػػتير ؤيػػػر منشػػػكرة، جاماػػػة القػػرف الثالػػػث اليجػػػرم حتػػػخ منتإػػؼ القػػػرف السػػػادس اليجػػػرم

 .ـ3118 مإر، القاىرة،
 بني رسكؿ الفضية المحفكظة في مؤسسة النقد الاربي الساكدم،مسكككات   :ايصؿ بف عمي) ال ميحي 

 .ـ1999 المممكة الاربية الساكدية، رسالة ماجستير ؤير منشكرة، جاماة الممؾ ساكد،
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  سػػػػكريا،، رسػػػالة ماجسػػػػتير ؤيػػػر منشػػػكرة، جاماػػػة دمشػػػؽ، الرنػػػػكؾ المممككيػػػة فػػػي دمشػػػؽ  :راػػػا) عػػػدر 
 .ـ3113-3113

 466بػف عمػر  االدكلػة الرسػكلية فػي عيػد السػمطاف المظفػر األكؿ يكسػؼ   :عبدالحكيـ محمد ثابػت) الحرااي-
 .ـ3114اليمف، ، رسالة ماجستير ؤير منشكرة، جاماة عدف، دراسة سياسية كحضارية -ىػ( 496

 الدكلػة الرسػػكلية فػػي عيػػد المنإػكر نػػكر الػػديف عمػػر بػػف   :إبػػراهيـ بػػف عبػػدان بػػف إبػػراهيـ) الحسػػيري
، رسػػالة ماجسػػػتير ؤيػػر منشػػػكرة، دراسػػة سياسػػػية-ـ(1351-1339ىػػػػ/  466 -434عمػػي ابػػػف رسػػكؿ  
 .ـ3111 المممكة الاربية الساكدية، جاماة الممؾ لالد،

 الػػػيمف فيمػػا بػػػيف نيايػػػة الدكلػػػة األيكبيػػػة كالفػػػت  الاثمػػػاني ادراسػػػة فػػػي   :محمػػػد عبػػػدالحاؿ أحمػػػد) عمػػػي
 .ـ1964 مإر، اماة اإلسكندرية،رسالة دكتكراه ؤير منشكرة، ج الااقات اللارجية السياسيةا،

 1338ىػػ/  858 -434عاقة ساطيف بني رسكؿ بمإر  ،  بف سميمافاخالد بف عبدان ) الحيسب-
 .ـ3113 المممكة الاربية الساكدية، ، رسالة ماجستير ؤير منشكرة، جاماة الممؾ ساكد،ـ( 1653

 كعاقتيػا بػالنقكد الفاطميػة فػي مإػر دراسػة النقػكد الإُػميحية فػي الػيمف   :محمػد السػيد حػػمدي) متولي
 .ـ3119 مإر، ، جاماة اإلسكندرية،ؤير منشكرة رسالة ماجستير ،أثرية مقارنة

 893ىػػ/ مػف عػاـ 693إلخ  381نقكد أئمة الزيدية في اليمف  في الفترة مف عاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: 
 .ـ3115 مإر، ، رسالة دكتكراه ؤير منشكرة، جاماة حمكاف،ية حضاريةدراسة آثار -ـ(1391إلخ 

 دراسػػة النقػػكش الاربيػػػة فػػي الدكلػػة الم كليػػة فػػي بػػاد الينػػػد  : محمػػد يوسػػػؼ صػػديؽ) مايػػ) الػػرحمف
أـ  اماػػػػػػةج ؤيػػػػػػر منشػػػػػػكرة، رسػػػػػػالة دكتػػػػػػكراه ،ـ(1616 -1534ىػػػػػػػ/ 1118 -933كأثرىػػػػػا الحضػػػػػػارم  

 .ـ1986 -1984ىػ/ 1616 -1614، المممكة الاربية الساكدية، القرل
 ىػػ كحتػػي 431المظػاىر الحضػارية فػػي عإػر دكلػة بنػػي حفػص منػذ قياميػػا سػنة   :اميمػػة مب ػػي) المسػحودي

 .ـ3111ىػ/1631المممكة الاربية الساكدية، ـ القرم، أرسالة ماجستير ؤير منشكرة، جاماة  ىػ،893سنة 

 كالسػابع السػادس القػرنيف الػيمف لػاؿ فػي الزيديػة الدكلػة دراىػـ  :وائػؿ خالػد بنػت دالؿ) الم راػي 
 ، رسػالة دكتػكراه ؤيػر منشػكرة، جاماػة الممػؾ سػاكد،المياديػيف عشػر كالثالػث عشػر اليجػرييف/ الثػاني

 .ـ3116 المممكة الاربية الساكدية،
 بػف إػاح الشػرفي االآللئ المضيئة في ألبار أئمػة الزيديػة تػ ليؼ أحمػد بػف محمػد   :سموى عمي ااسـ) المؤيد

 - القسػػػـػ اللػػػاص بتػػػػاري  بنػػػي رسػػػػكؿ كأئمػػػة الزيديػػػػة المااإػػػريف ليػػػـػ -ـ(1465-1546ىػػػػ/  1155 -963 
 .ـ3113، اليمفرسالة ماجستير ؤير منشكرة، جاماة إنااء،  دراسة كتحقيؽ(،
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 بػف حمػزة كدكره فػي إحيػاء الدكلػػة ااإلمػاـ المنإػكر بػػاهلل عبػداهلل   :سػالـحمػد عبػدان سػػحيد م) الميسػري
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