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 الملخص: 
يتناكؿ ىذا البحث بالدراسة دينار عمكم نادر باسـ إبراىيـ بف مكسى الجزار ضرب سنة 

لـ يسبؽ نشره أك دراستو مف قبؿ، كيعد كاحد مف أىـ النقكد اإلسالمية التي تسمط الضكء  ،ىػََِ
عمى حقبة تاريخية ميمة مف تاريخ الجزيرة العربية بصفة عامة، كاليمف بشكؿ خاص، كما أسيمت 

 .ىذا الدينار، يعد أقدـ دينار عمكم جرل سكو في مدينة صنعاء إلى اآلفأف ىذه الدراسة في إثبات 
 ، اليمف، صنعاء.الجزيرة العربيةدينار، عمكم، إبراىيـ بف مكسى الجزار،  كممات مفتاحية:

Abstract: 

This research deals with study of a rare alawi dinar in the name of Ibrahim b. 

Musa al-Jazzar minted in San'a 200 AH, which had not been published or studied 

before, It is considered one of the most important islamic coins that highlight an 

important historical era in the history of the Arabian Peninsula in general, and Yemen 

in particular, this study also contributed to proving that this dinar is the oldest alawi 

dinar that has been minted in San'a till now. 
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 التمهيد:
سػػنة  عػػف الخالفػػة لمعاكيػة بػػف أبػػي سػػفياف تنػازؿ الحسػػف بػػف عمػػي بػف أبػػي طالػػب

مامػػة المسػػمميف، ُـ(ُٔٔق/ُْ) ، إال أف العمػكييف لػـػ يتكقفػػكا عػف المطالبػػة بحقيػـػ فػي الخالفػػة كان
فقػػػامكا بالعديػػػد مػػػف الثػػػكرات المطالبػػػًة باسػػػترداد حقيػػـػ طيمػػػة العصػػػر ا مػػػكم، كقػػػامكا بالعديػػػد مػػػػف 

، كثكرة زيد ابف عمي بف ِـ(َٖٔىػ/ُٔسنة ) الثكرات الدمكية كاف أىميا ثكرة الحسيف بف عمي
، كجمػػيعيـ ّ(ِْٕىػػ/ُِٓ(، كابنػػو يحيػى بػػف زيػد بػػف الحسػيف سػػنة )ّٕٗىػػ/ُُِالحسػيف سػػنة)

 دفعكا حياتيـ ثمنان لتمؾ الثكرات.

زادت كتيػرة الثػػكرات العمكيػػة بعػػد سػقكط الدكلػػة ا مكيػػة كقيػػاـ الدكلػة العباسػػية، كػػردة فعػػؿ 
أف العباسػػػييف خػػدعكىـ، كقػػػامكا باالسػػتيالء عمػػػى السػػمطة دكف أصػػػحابيا لمعمػػكييف الػػػذيف اعتبػػركا 

الشػػرعييف، كبػػذلؾ كاجيػػت الدكلػػة العباسػػية منػػذ قياميػػا معارضػػة عمكيػػة شرسػػة، فتحػػت أبكابػػان مػػف 
الصػراع الػدامي بػػيف أبنػاء العمكمػػة العمػكييف كالعباسػػييف. كتعػد ثػػكرة محمػد بػػف عبػدا  ذم الػػنفس 

، فقػػػػد شػػػػكمت ضػػػػعطان كبيػػػػران عمػػػػى ْت العمكيػػػػة عمػػػػى الخالفػػػة العباسػػػػيةالزكيػػػة، مػػػػف أخطػػػػر الثػػػػكرا
العباسييف في فترة حرجة كانت فييا الدكلة الفتية تكاجو العديد مف الثكرات كالفتف الداخمية، إال أف 

                                                                 
أبو )ابن األثير؛ 761، ص5م، ج7967، حتقيق زلمد أبو الفضل إبراىيم، بريوت، تاريخ األمم وادللوك :(أبو جعفر محمد بن جرير) الطةري -9

مروج  :(أبو الحسن علي بن الحسين)المسعودي؛ 404، ص3م، ج7981، بريوت، دار صادر، الكامل يف التاريخ :(الحسن لي بن محمد
بن عةد الرحمن بن )ابن الجوزي؛ 8، ص3الرياض، مكتبة الرياض احلديثة، ج ، حتقيق زلمد حيىي الدين عبد احلميد،الذىب ومعادن اجلوىر

 .  783، ص 5، ج7991، دارسة وحتقيق زلمد عبد القادر عطا وآخرين، بريوت، دار الكتب العلمية، ادلنتظم يف تاريخ ادللوك واألمم :(علي
م، 7979دار بريوت للطباعة والنشر،  ،احملاسن وادلساوئ، بريوت (:دإبراهيم بن محم)الةيهقي، وما بعدىا؛ 46، ص4، جالكامل :ابن األثير -0

أبو محمد )ابن أعثم؛ 160، ص 7960، القاىرة: 7، حتقيق عبد ادلنعم عامر، طاألخبار الطوال : (أبو حنيفة أحمد بن داود)الدينوري؛ 67
 .138، ص5ج، حيدر أباد، مطبعة رللس دائرة ادلعارف العثمانية، 7، طكتاب الفتوح :(أحمد

؛ 177، ص5، جالكامررررل يف الترررراريخ :ابعععن األثيععععر؛ 118، ص7، جترررراريخ األمررررم :الطةعععري؛ 115، ص3، جمررررروج الررررذىب :المسععععودي -2
م، 7949، شررح وحتقيرق السريد أصرد صرقر، القراىرة، دار إحيرا  الكترب العربيرة، مقاتل الطالبيني :(أبو الفرج علي بن الحسين)األصفهاني

، حتقيرق ادلرتضرا ابررن زيرد احلسرا، صررنعا ، احلردائق الورديررة يف مناأرب أئمرة ال يديررة (:حميعد الهعهيد بععن أحمعد)المحلعي؛ 751 -749ص
 .168، ص7م، ج1001مطبوعات مكتبة مرك  بدر، 

ال كية ل ىده ونسكو، أطلق ىو زلمد ذو النفس ال كية بن عبداهلل احملض بن احلسن ادلثىن بن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب، وإمنا مسي بالنفس  -4
ىاشم أبيل هناية العصر  عليو لقب ادلهدي، وكان لوالده دور كبري يف نشر فكرة أنو مهدي ىذه األمة، وسعا جاىداً دلبايعتو باإلمامة من أبل بىن

، بورسعيد، مكتبة الثقافة 7ني، ط، حتقيق وتعليق جلنة من احملققعمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب (:أحمد بن علي)ابن عنةهاألموي، انظر: 
، بريوت، دار بريوت للطباعة والنشر، الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية (:محمد بن علي)ابن طةاطةا؛ 76م، ص 1007الدينية، 
عباسيون يف سنوات ال (:عصام)سخنيني؛ 173، ص 7احلدائق الوردية، ج ،؛ احمللا131ص  :األصفهاني. مقاتل الطالةيين؛ 765م، ص7980
  340م، ص7998، بريوت، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، 7، طالتأسيس
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الخميفػػػػػػة العباسػػػػػػي أبػػػػػػا جعفػػػػػػر المنصػػػػػػكر تمكػػػػػػف مػػػػػػف القضػػػػػػاء عميػػػػػػو فػػػػػػي المدينػػػػػػة المنػػػػػػكرة سػػػػػػػنة 
 .  ُراىيـ الذم ثار في البصرة في نفس السنةـ(، كعمى أخيو إبِٕٔىػ/ُْٓ)

ثـ كانت ثكرة الحسيف بف عمي بف الحسف المثمث بف الحسف المثنى بف الحسف السبط بف 
، حيث اجتمع إليو جماعة مػف العمػكييف، ككثيػر مػف أىػؿ ِعمي بف أبي طالب في المدينة المنكرة

، فقصػػد دار اإلمػػػارة كفػػػت  ّؿ محمػػػدالمدينػػة فبػػػايعكه عمػػى كتػػػاب ا  كسػػنة رسػػػكلو، كالرضػػػا مػػف  
السجكف كأخرج مػف كػاف فييػا، كدعػا إلػى تحريػر العبيػد، ككػاف مناديػو ينػادمد أأيمػا عبػد أتانػا فيػك 

. ثػـػ سػػار ببصػػحابو إلػػى مكػػة، فتصػػدل ليػـػ الجػػيش العباسػػي قبػػؿ ْحػػرأ فكثػػر أتباعػػو مػػف العبيػػد
كمعظػػػـػ أتباعػػػػو مػػػػػف  دخكليػػػػا، كتمكػػػػف مػػػػف ىػػػػزيمتيـ، فػػػػي مكقعػػػػة فػػػػػخ، كقتػػػػؿ الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي

 ٔ.حتى قيؿ بعد ىذه الكقعة إنو لـ تكف مصيبة بعد كربالء أشد كأفجع مف فخ ٓ،العمكييف
تسػػبب صػػراع ا خػػػكيف ا مػػيف كالمػػبمكف عمػػػى عػػرش الخالفػػة، كالػػػذم اسػػتمر قرابػػة خمػػػس 

ـ(، بآثار سمبية عمى الدكلػة العباسػية، فانتشػرت الفكضػى كعػدـ ُْٖ-ـَٖٗىػ/ُٖٗ-ىػُّٗسنكات )
ستقرار في معظـ أقاليميا، كانقسـ الناس إلى قسميف جماعة مع الخميفة ا ميف، كأخػرل مػع أخيػو اال

، كضػػعفت قػكة الدكلػػة النقسػاـ جيشػػيا، فكجػد العمكيػػكف الطػامعكف فػػي الخالفػة أف الفرصػػة ٕالمػبمكف
كػادت أف سانحة لتحقيؽ ىدفيـ، فمـ يكد الخميفة المبمكف يتكلى زماـ ا مر حتى فكجئ بثػكرة عمكيػة 

تعصؼ ببركاف الدلكلة العباسية، تزعميا العمكم محمد بف إبراىيـ طباطبا بف إسماعيؿ بػف إبػراىيـ بػف 
أحػد أممػة الزيديػة، الػذم خػرج فػي الككفػة داعيػان  المثنػى بػف الحسػف السػبط بػف عمػي بػف أبػي طالػب

                                                                 
مقاتل  :ألصفهاني؛ ا765، صالفخري :ابن طةاطةا؛ 306، ص 3، جمروج الذىب :لمسعودي؛ ا611، 539، ص7، جتاريخ األمم :الطةري -9

 .  560، ص 5، جالكامل :ابن األثير؛ 160، ص الطالبيني
، صعدة، مرك  أىل البيت للدراسات األىلية، 7، حتقيق إبراىيم رلد الدين ادلؤيدي، طاإلفادة يف تاريخ األئمة السادة(: يحيى بن الحسين)الهاروني -0

 .70م، ص 1007
، ص 1م، ج7960برريوت، دار صرادر،  تراريخ اليعقرويب،(: أحمد بن أبي يعقعو  بعن جعفعر)؛ اليعقوبي794، ص8، جتاريخ األمم :الطةري -2

 .446، صمقاتل الطالبيني :األصفهاني ؛788
، شرفا  الرررام بأخبرار البلرد احلررام (:تقي العدين محمعد بعن أحمعد)؛ الفاسي91، ص6، جالكامل :؛ ابن األثير790، صالفخري :ابن طةاطةا -4

 . 779م، ص 7956القاىرة، )د، ن(، 
، مقاتررل الطرررالبيني :االصعععفهاني ؛336، ص3، جمرررروج الررذىب :؛ المسعععودي405، ص1، جترراريخ اليعقرررويب :اليعقعععوبي ؛100ص، 8، جتررراريخ األمررم :الطةععري -5

 .  765، ص4، القاىرة، ادلطبعة السلفية، )د، ت(، جمسط النجوم العوايل يف أبنا  األوائل والتوايل (:عةد الملك بن حسنين)؛ العصامي457
تاريخ  (:أحمد)؛ السةاعي766م، ص 7970، بريوت، 1، طادلعارف (:عةداهلل بن مسلم)؛ ابن قتيةة337، ص3ج، مروج الذىب :المسعودي -6

 .740، ص 7م، ج7979، مكة الكرامة، دار مكة الطباعة والنشر والتوزيع، 4، طتاريخ مكة
 ، وما بعدىا.471، ص406، ص3، جمروج الذىب: ؛ المسعودي304، ص 1، جتاريخ اليعقويب :اليعقوبي -7
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أف تحػالؼ مػع  ، بعػدُـ(ُٖٓىػ/ُٗٗإلى الرضا مف  ؿ محمد، في العاشر مف جمادل اآلخرة سنة )
، بعػػد أف كجػد فيػػو القامػػد الػذم يمكػػف أف يقػػؼ فػي كجػػو الدكلػػة العباسػية، كيسػػتطيع مػػف ِأبػي السػػرايا

، فعمػب عمػى كثيػر مػف البمػداف، ّخاللو تحقيؽ طمكحو السياسػي كتحقيػؽ ىدفػو بمقامػة الدكلػة العمكيػة
كعظـ أمره، ثـ مات فجبة،  كدعي لو في عدد كبير مف أقاليـ الدكلة العباسية، كلقب ببمير المؤمنيف،

 .ْىػ، بعد ثالثة أسابيع مف إعالف الثكرةُٗٗفي مستيؿ شير رجب سنة
، كسػرعاف مػػا ٓفاسػتبد أبػك السػرايا بػا مر كمػػو، ككػاف ىػك مػف يػبمر كينيػػى، كيػكلي كيعػزؿ

، فبرسػػؿ الػكالة إلػػى ىػػذه ٔاتسػع نطػػاؽ نفػػكذ ىػذه الثػػكرة لتشػػمؿ العديػد مػػف أمصػػار الدكلػة العباسػػية
ا قػاليـ، كاختػارىـ جميعػػان مػف الطػػالبييف، ككػاف مػػف بػيف الػذيف كقػػع عمػييـ االختيػػار مػف العمػػكييف 

 ٕ.إبراىيـ بف مكسى بف جعفر، الذم أسندت لو كالية اليمف، ككاف حينيا مقيمان في مكة المكرمة
اختمػػػؼ المؤرخػػػكف عمػػػػى كاليػػػة إبػػػراىيـ بػػػػف مكسػػػى لمػػػػيمف، كمػػػف الػػػذم أسػػػػند لػػػو كاليتيػػػػا، 

ياني يذكر أف أبا السرايا ىك مف أسند لػو كاليػة الػيمف باسـػ اإلمػاـ العمػكم محمػد بػف محمػد فا صف
، فػي حػيف يػرل ابػف ٖبف زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالػب، بعػد كفػاة ابػف طباطبػا

                                                                 
، 7، علرق عليررو ووحررع حواشريو زلمررود ديرروب، طادلختصرر يف أخبررار البشررر (:عمعاد الععدين إسععماعيل بعن علععي)؛ أبععو الفععدا 513، صمقاتررل الطرالبني :األصعفهاني -9

شرررر، ، برررريوت، مؤسسررة لرررال للطابعرررة والنتررراريخ ابررن خلررردون(: عةعععد الععرحمن بعععن محمعععد)؛ ابععن دلعععدون116، ص7م، ج7997بررريوت، دار الكترررب العلميرررة، 
 .50، ص73م، ج7967، عناية زلمد يوسف جنم، برلني، الوايف بالوفيات(: صالح الدين دليل بن أيةك)؛ الصفدي143، ص 3م، مج7979

جمع   أبو السرايا: هو السري بن منصور الهيةاني، يقال إنه من ولد هانئ بن قةيصة الهيةاني، كان في بداية أمعر  يكعرا الحميعر، ولمعا قعوا أمعر  -0
ت عصابة نهر من داللها الذعر والخوف في المناطق التي يقيم فيها. التحق بيزيد بن فريد الهيةاني فعي أرمينيعة ومععه ثالثعون فارسعات. ا عتهر حوله 

  جاعته، التحق بجيش هرثمة بن أعين بعد أن أصةح معه أكثر من ألفي فعارس، أصعةح يلقعا بعاألمير ويخاطعا بعه، كعان مواليعات للعةاسعيين ثعم دعرج
؛ 309 -304، ص 6، جالكامررررل :؛ ابععععن األثيععععر445، ص 1، جترررراريخ اليعقررررويب: ؛ اليعقععععوبي519، ص8، جترررراريخ األمررررم: هم. انظععععر: الطةععععريعلعععي

م، 7964، برريوت، دار األنردلس، تاريخ اإلسالم السياسي والرديا والثقرايف واتجتمراعي حسن(: إبراهيم)حسن ؛16، ص 4، جمروج الذىب :المسعودي
 .86، ص6م، ع7968، رللة كلية اآلداب، جامعة ادلنصورة، العلويون وادلوايل يف العصر العباسي األول :؛ بدوي70، ص1ج

 :؛ ابن دلدون73، ص 70-9، جادلنتظم :؛ ابن الجوزي16، ص 4، جمروج الذىب :؛ المسعودي518، ص 8، جتاريخ األمم :الطةري -2
  . 141، ص 3، مجتاريخ ابن خلدون

، الريرراض، دار طيبررة، 1، حتقيررق أكرررم حرريا  العمررري، طترراريخ خليفررة بررن خيرراط (:أبععو عمععر دليفععة)؛ ابععن ديععاط519، ص 8، جاألمررمترراريخ : الطةععري -4
؛ 74، ص 70-9، مررج ادلنررتظم :؛ ابعن الجععوزي377، ص7. جاحلرردائق الورديررة :؛ المحلعى737؛ ص مقاتررل الطررالبيني :؛ األصعفهاني469م، ص 7985
ثرورة أيب السررايا يف  (:السعيد أحمعد إبعراهيم)حمعور ؛467م، ص 7967، حتقيرق علرا حبيبرة، القراىرة، تراريخ ادلوصرل (:سيزيعد بعن محمعد بعن ايعا)األزدي

 .369م، ص7987، 5، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، جامعة األزىر، عم(875-874ىر / 100-ىر799صدر خالفة ادلأمون )سنة
 . 317/ص 7، جادلختصر :؛ أبو الفدا 533، ص مقاتل الطالبني :األصفهاني؛ 53ص،  8، جتاريخ األمم :الطةري -5
   .305، 6، جالكامل :ابن األثير -6
، عمدة الطالب :؛ ابن عنةة533، ص مقاتل الطالبيني :؛ األصفهاني305، ص6ج ،الكامل: ؛ ابن األثير531، ص8، جتاريخ األمم: الطةري -7

 (:أبو العةاس أحمد بن عةد الوها )؛ النويري445، ص 1، جتاريخ اليعقويب: ؛ اليعقوبي371، ص7ج، احلدائق الوردية: ؛ المحلي737ص 
ثورة أيب (: نعيمة عةد الكريم)؛ الهكرجي317، ص7، جادلختصر: ؛ أبو الفدا 65، ص 77، القاىرة، )د، ت( جهناية األرب يف فنون األدب

 وما بعدىا.  784م، ص 7977، جامعة برداد، غري منشورة السرايا، رسالة ماجستري
احلردائق : ؛ المحلعى469، صتراريخ خليفرة: ؛ ابعن ديعاط478، ص 8، جكتاب الفتروح :؛ ابن أعثم533، ص مقاتل الطالبني :األصفهاني -8

 .377، ص 7ج ،الوردية
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عبدالمجيد أف الحسيف بف الحسف المعركؼ بابف ا فطس الذم استكلى عمى مكػة البػف طباطبػا، 
، أما الخزرجي فيذكر أف اإلماـ ابف طباطبا ىػك ُـ(ُٖٔ/ػىََِبو إلى اليمف سنة)ىك مف بعث 

ـ بف مكسى كاليان عمى اليمف قبيؿ كفاتو في رجب مف سنة) ، كمع ِـ(ُٖٓ/ ػىُٗٗمف عيف إبراىي
كمع ىذا التبايف بيف ركاية المؤرخيف، إال أف الثابت في ركاية الطبرم أف إبراىيـ بف مكسى كقت 

ا كػػاف مقيمػػان مػع عػػدد مػػف أفػراد أسػػرتو فػي مكػػة المكرمػػة  داء مناسػؾ الحػػ  سػػنة ثػكرة ابػػف طباطبػ
 ّ.ـ(ُٖٓ/ػىُٗٗ)

كميما يكف فقػد كقػع االختيػار عمػى إبػراىيـ بػف مكسػى لكاليػة الػيمف، كلكػف مػف يكػكف ىػذا 
الكالي العمكم؟ إنو إبراىيـ ابف مكسى بف جعفر بف محمد بف عمي بف الحسػيف بػف عمػي بػف أبػي 

م مػػف السػػاللة الحسػػينية، ابػػف اإلمػػاـ مكسػػى الكػػاظـ، كحفيػػد اإلمػػاـ جعفػػر الصػػػادؽ، طالػػب، عمػػك 
، كشػقيؽ اإلمػػاـ ْكشػقيؽ زيػد بػف مكسػى الممقػب بزيػد النػار لكثػرة مػف حػرؽ بالنػار مػف دكر البصػرة

 ٓ.ـ(ُٕٖق/ َُِعمي الرضا بف مكسى الكاظـ، الذم عينو الخميفة المبمكف كليان لمعيد سنة )
ـ ب ف مكسى بمقب الجزار، كطعى ىذا المقب عمى اسمو، كعرؼ بو لكثرة مف اشتير إبراىي
، يػػذكر ابػػف الحسػػيف أنػػػو دخػػؿ صػػعدة كىػػدـ سػػػد الخػػانؽد أككػػاف عميػػو مػػػف ٔقتػػؿ مػػف أىػػؿ الػػػيمف

البسػػاتيف كالحػػػدامؽ مػػا يطػػػكؿ ذكػػره... كقصػػػد نجػػراف، فقتػػػؿ مػػف بنػػػي الحػػرث بػػػف كعػػب ثمانمامػػػة 
. كػذلؾ ٕـ إال بقية بحيداف؛ ككذلؾ صػنع بسػامر القبامػؿأإنساف، كخمت قبيمتا صعدة، كلـ يبؽ مني

، كقػاؿ الجنػدمد أكػاف إبػراىيـ ىػذا ممػف سػعى فػي ا رض الفسػاد، ٖ الخمس ممة رىينة فػي صػعدة
كمػف أبػى قتمػػو  ككانػت إقامتػو فػي مكػة عمػى شػبو الاٌلمػذ، ككػؿ مػا قػدـ سػفر مػف بمػد بػايعيـ لنفسػو

 ٗ.فتخشى المبمكف منو تخشياى كثيران..أ

                                                                 
، صنعا ، دار احلكمة 7، حتقيق عبداهلل زلمد احلبشي وزلمد أصد السنباين، طهبجة ال من يف تاريخ اليمن (:تاج الدين عةدالةاقي)ابن عةدالمجيد -9

 .37م، ص 7988اليمانية، 
، سلطوط زلفوظ يف ادلكتبة الوطنية بباريس، الكفاية واألعالم فيمن ويل اليمن وسكنها من أىل اإلسالم (:أبو الحسن علي بن الحسن)الخزرجي -0

 .98ص  م،7979، تونس، منشورات اجلامعة التونسية، اليمن يف عهد الوتة(: راضي)غفوس؛ د97-96، ن.م، ص 5881، رأم 7عدد 
 .531، ص.8، جتاريخ األمم :الطةري -2
 .311، ص 4، جمروج الذىب :المسعودي -4
 .567، ص مقاتل الطالبني :األصفهاني -5
 .75، ص7م، مج 7989، بريوت، دار العلم للماليني، 8، ط األعالم (:دير الدين)؛ الزركلي171، ص 4، مجتاريخ ابن خلدون :ابن دلدون -6
، حتقيق سعيد عبدالفتاح عاشور، القاىرة، دار الكتاب العريب غاية األماين يف أخبار القطر اليماين(: يحيى بن الحسين بن القاسم)بن الحسينا -7

 .749، ص 7م، ج 7968للطباعة والنشر، 
 .737، ص 1، ج7980حتقيق زلمد بن علي األكوع، برداد،  ،اإلكليل(: الحسن بن أحمد)الهمداني -8
، صرنعا ، مكتبرة اإلرشراد، 7، حتقيرق زلمرد برن علري األكروع، طالسرلوك يف طبقرات العلمرا  وادللروك (:بهعا  العدين محمعد بعن يوسع )الجنعدي -9

 .789، ص7، ج7993
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ـ(، بعػد أف اادرىػػا ُٖٔق/ ََِدخػؿ إبػراىيـ بػػف مكسػى الػػيمف فػي شػير صػػفر مػف سػػنة )
، ا مر الذم أتاح لو بسط نفكذه ُالكالي العباسي لمخميفة المبمكف ا مير إسحاؽ بف مكسى العباسي

عمػى مخػاليؼ الػيمف، كتعيػيف كالتػو عمييػا، يسػانده فػػي ذلػؾ بنػك فطيمػة، كبنػك سػعد مػف خػكالف بيػػدؼ 
نة بػػو عمػػى أعػػداميما مػف ا كيميػػيف بنػػي ربيعػػة، كقػد قػػاـ إبػػراىيـ بػػف مكسػى عنػػد خركجػػو مػػف االسػتعا

صعدة إلى صنعاء بالقبض عمى أكثر مف ممة كخمسيف رجالن مف ا كيمييف كمف حمفاميـ مف  ؿ أبار 
. كبػذلؾ تمكػف إبػراىيـ بػػف ِالحميػرييف كبنػي شػياب، فقػتميـ عنػدما دخػؿ صػنعاء كأحكػـ سػيطرتو عمييػا

سى الجزار مف إحكاـ قبضتو عمى معظـ مخػاليؼ الػيمف، كفػرض سػيطرتو كنفػكذه عمييػا، كأصػب  مك 
ىػػ، بعػد أف تمكنػت الدكلػة العباسػية مػف ََِالعمكم الكحيد الذم يحكـ إقميمػان عباسػيان فػي  كاخػر سػنة 

 .ّالقضاء عمى جميع المتمرديف العمكييف اآلخريف في العراؽ كالحجاز كايرىا
ط نفكذه عمى مكة فجيز جيشان كجعؿ قيادتو لرجؿ مف كلد عقيؿ بف أبي حاكؿ الجزار بس

طالب، ككمفو ببف يح  بالناس باسـػ اإلمػاـ العمػكم، فسػار العقيمػي حتػى كصػؿ بسػتاف ابػف عػامر 
حيث أقاـ فييػا، بعػد أف بمعػو أف أبػا إسػحاؽ المعتصـػ بػا  شػقيؽ الخميفػة المػبمكف قػد كصػؿ مكػة 

أس جػيش كبيػر يضـػ عػددان مػف القػادة الكبػار مثػؿ حمدكيػو بػف عيسػى ، عمػى ر ْلقيادة مكسـ الح 
. فػانتظر العقيمػي قافمػة الحػ  التػي تضـػ عػددان كبيػران ٓبف ماىاف، الػذم تـػ تعيينػو كاليػان عمػى الػيمف

مػػف التجػػػار، كمعيػـػ كسػػػكة الكعبػػة كطيبيػػػا، فياجميػػا كنيبيػػػا كاسػػتكلى عمػػػى جميػػع أمػػػالؾ التجػػػار 
. ممػا دفػع ٔطيبيػا، كأجبػر الحجػاج عمػى الػذىاب إلػى مكػة عػراة منيػكبيفكأمػكاليـ، ككسػكة الكعبػة ك 

المعتصـ إلى إرساؿ القامد عيسى الجمكدم عمى رأس كتيبة مف ممػة فػارس لمقضػاء عمػى العقيمػي 
كأتباعػػػو كاسػػػػترجاع ا مػػػكاؿ كا مػػػػالؾ المنيكبػػػة، فصػػػػبحيـ الجمػػػكدم كتمكػػػػف مػػػف ىػػػػزيمتيـ كأسػػػػر 

                                                                 
هعع، واليعات للخليفعة 998إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عةداهلل بن العةاس، قدم اليمن فعي صعفر معن سعنة  -9

هع، ثم سار يريد الحجاز، واستخل  على اليمن ابن عمه القاسم بن إسماعيل، وفي طريقه وثا عليه األعرا  999المأمون، حتى سنة 
أرة العيون يف  (:عةدالرحمن بن علي)وأقام فيها إلى أن وصل الجزار، ففر ودرج من اليمن. أنظر: ابن الدية وقاتلهم ثم عاد إلى صنعا ، 

العسجد ادلسبوك فيمن ويل  (:علي بن الحسن)الخزرجي ؛708م، ص 7988، )د، ن( 1، حتقيق زلمد بن علي األكوع، ط أخبار اليمن ادليمون
تاريخ اليمن من كتاب كن  األخيار يف معرفة  (:أدريس بن علي)الحمزي ؛30م، ص 7987اتعالم والثقافة، ، صنعا ، وزارة 1، طاليمن من ادللوك
 .41م، ص 7991، الكويت، مؤسسة الشراع العريب، 7، دراسة وحتقيق عبداحملسن ادلدعج، طالسري واألخبار

  .478، ص 7م، ج7986وت، منشورات ادلدينة، ، بري 3، حتقيق زلمد بن علي األكوع، طاإلكليل (:الحسن بن أحمد)الهمداني -0
 . 115م، ص 1077، ترلة زلمود طرشونة، تونس، دار سيناترا، معهد تونس للرتلة، اليمن اإلسالمي من معاوية إىل ادلأمون (:راضي)دغفوس -2
الردرر الفرائرد ادلنظمرة  (:محمعد عةعدالقادر عةعدالقادر بعن)؛ الجزيعري313، ص 4، جمرروج الرذىب :؛ المسعودي540، ص 8، جتاريخ األمم: الطةري -4

 .479، ص 7م، ج7983، الرياض، دار اليمامة للبحث والرتلة والنشر، 7، أعده للنشر صد اجلاسر، طيف أخبار احلاج وطريق مكة ادلعظمة
 .474 ، ص6، ج العقد الثمني :؛ الفاسي373، ص 6، جالكامل: ؛ ابن األثير540، ص 8، جتاريخ األمم: الطةري -5
، مكة 7، حتقيق فهيم زلمد شلتوت، طاحتاف الورى بأخبار أم القرى (:النجم عمر بن فهد)؛ ابن فهد547، ص 8، ج تاريخ األمم: الطةري -6

 . 170، ص 1م، ج7983ادلكرمة، جامعة أم القرى، 



 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

711 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 

بيػػا، كمعظػػـػ أمػػكاؿ التجػػار كالحجػػػي  المنيكبػػة، كأنػػزؿ ببنصػػػار أكثػػرىـ، كاسػػترد كسػػػكة الكعبػػة كطي
ـ بف مكسى أشد أنكاع العقاب، كخمى سبيميـ فعادكا إلى اليمف يستطعمكف الناس حتى ىمؾ  إبراىي

 ُ.معظميـ في الطريؽ جكعان كعريان 
اتجو حمدكيو بف ماىاف إلى اليمف بعد أف استخمؼ يزيد بف محمد بف حنظمة المخزكمي 

ـ(، كقػػػد كاجػػو ابػػف ماىػػاف الجػػزار فػػي عديػػد مػػػف ُٖٔ/ ػىػػَُِفػػي شػػير صػػفر سػػنة ) عمػػى مكػػة
المعػارؾ التػي كانػت العمبػة فػي معظميػا البػػف ماىػاف الػذم تمكػف بمسػاعدة اليمنيػيف أعػداء الجػػزار 

، إضافة إلى بنػي يعفػر ك ؿ إبىػارىة ِمف  ؿ أباف كبني ًخنٍفر كالشيابييف كا كيمٌييف كبني عبدالمداف
ػػػ يىر، كالمٍعػػػًكٌييف أمػػػراء مػػف بكيػػػؿ بريػػػدة، كسيػػػٍفيىانيي أرحػػب أىػػػؿ ًعيىػػػاف، كالمٍعػػػًدٌييف أسػػػياد أقيػػاؿ ضى

جباره عمى الخركج مف اليمف إلى مكةّخيكاف  . ْ، مف ىزيمتو كان
سػمع أميػػر مكػة يزيػػد بػف محمػػد بػف حنظمػػة المخزكمػي بقػػدـك إبػراىيـ بػػف مكسػى، فخنػػدؽ 

، كأرسؿ إلى الحجبة فبخذ سرير الػذىب ٓمف أنقابيا عمى مكة مف جميع جياتيا، كشبكيا بالبنياف
الػػػذم بعػػػث بػػػو الخميفػػػة المػػػبمكف لمكعبػػػة، فصػػػيره كسػػػكو دنػػػانير كدراىػػـػ اسػػػتعاف بيػػػا عمػػػى حربػػػػو 

. كلمػا بمػا الجػزار مكػة جػاء مػف أعالىػا فػي أكؿ يػـك مػف ٔلمجزار، كقاؿ أمير المػؤمنيف يخمفػو ليػا
بػػف إبػػراىيـ كابنػػو، الػػذم تقػػدـ إلػػى كالػػي مكػػػة ـ(، كمعػػو العمػػرم عمػػر ُٖٖ/ػىػػَِِشػػعباف سػػنة )

المخزكمػػػػي طالبػػػػان منػػػػو أف يرجػػػػع عػػػػنيـ، كيتحاشػػػػػى معركػػػػة ال يرجػػػػى منيػػػػا نفػػػػع لمطػػػػرفيف، فػػػػػببى 
المخزكمي كأمر مف معو بالقتاؿ، كدارت المعركػة كتمكػف الجػزار مػف ىزيمػة المخزكمػي الػذم قتػؿ 

المكيػػيف المسػانديف لممخزكمػػي، مػع كثيػر مػػف أصػحابو، كدخػػؿ إبػراىيـ بػػف مكسػى مكػة كعفػػا عػف 
 ٕ.كأحكـ قبضتو عمى المدينة المقدسة

                                                                 
، بريوت منشرورات 7، ط(7يف موكب اإلسالم )التاريخ العام لليمن، اليمن (: محمد يحيى)؛ الحداد170، ص 1، جاحتاف الورى :ابن فهد -9

 .73، ص 1م، ج7986ادلدينة، 
 .709، صأرة العيون :ابن الدية  ؛371، ص 7، جاحلدائق الوردية :المحلى -0
 .116، ص اليمن اإلسالمي: ؛ دغفوس478، ص7ج  ،اإلكليل :الهمداني -2
 .488، ص 7، جتاريخ اليعقويب: اليعقوبي -4
، ادلدينرة ادلنرورة، مكتبرة الرردار، 7، حققرو وعلرق عليرو أكررم حريا  الع مرري، طكتراب ادلعرفرة والتراريخ (:يعقعو  بعن سعفيانأبعو يوسع  )الفسعوي -5

 . 793، ص 7ىر، ج7470
قافة، ، مكة ادلكرمة، مطابع دار الث4، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، طأخبار مكة وما جا  فيها من اآلثار(: أبو الوليد محمد بن عةداهلل)األزرقي -6

، الكويرت، وزارة اإلعرالم، 1، حتقيرق زلمرد صيرداهلل، طكتاب الذخائر والتحرف (:أحمد بن الر يد)ابن الزبير ؛116، 7م، ج7983قافة، الث
التعدين وسك النقود يف احلجاز وجند وهتامة يف  (:ناي  بن عةداهلل)الهرعان ؛467، ص 7العقد الثمني، ج :الفاسي ؛15-17م، ص 7984

 .66م، ص 1007، الرياض، مرك  ادللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 7، طعباسيالعصرين األموي وال
 .794، ص7، جكتاب ادلعرفة والتاريخ :؛ الفسوي448، ص 7، جتاريخ اليعقويب :اليعقوبي -7
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تػػػكلى إبػػػراىيـ بػػػف مكسػػػى إدارة شػػػمكف المدينػػػة المقدسػػػة، كلػػػـ يػػػزؿ عمييػػػا حتػػػى قػػػدـ عيسػػػػى 
ـ(، كمعػو كتػاب الخميفػة المػبمكف ببيعػة عمػي ُٖٖ/ػىػَِِالجمكدم في السػابع مػف ذم الحجػة سػنة )

الخضرة، فخرج إبراىيـ فتمقاه كبايع الناس لمرضا بمكة، كخمعكا ، كمعو ُبف مكسى الرضا بكالية العيد
. كأخػذ إبػراىيـ بػف مكسػى كتػاب المػبمكف كفيػو تكميفػو باإلشػراؼ عمػى إقامػػة ِالسػكاد كلبسػكا ا خضػر

مناسؾ الح  باسـ الخالفة العباسية، كىك تكميؼ أراد بو المبمكف إسباغ الشرعية عمى تعمػب الجػزار 
، فح  إبراىيـ بف مكسى بالناس، كدعا  خيو عمي الرضا بعد الخميفة المبمكف ّعمى المدينة المقدسة

 .ْالمبمكف بكالية العيد، كبذلؾ يعد إبراىيـ بف مكسى أكؿ طالبي أقاـ الح  في اإلسالـ
كتػب المػبمكف إلبػراىيـ بػف مكسػى بكاليػة الػيمف، فخػرج الجػزار مػف مكػة متجيػان إلػى الػػيمف 

، يريػػد فػرض سػػيطرتو عمػػى كاليتػػو الجديػػدة كطػػرد منافسػػو بعػد أف أتػـػ اإلشػػراؼ عمػػى مكسػـػ الحػػ 
، فاتخػػذ كافػػة االحتياطػػػات ٓحمدكيػػو بػػف ماىػػاف الػػذم خمػػع طاعػػة العباسػػييف كاسػػتقؿ بحكػـػ الػػيمف

لمتصػدم لمجػزار كمنعػػو مػف دخػكؿ صػػنعاء، كجمػع لػو خصػػكمو مػف اليمنيػيف، كتمكػػف إبػراىيـ بػػف 
الػػذم كػاف يقػػكده ابنػو عبػػدا ، إال أف ابػف ماىػػاف تمكػف مػػف  مكسػى مػف ىزيمػػة جػيش ابػػف ماىػاف
، شػماؿ صػنعاء كالقضػاء عمػى معظـػ جيشػو، فمـػ يسػتقـ لػو ٔىزيمة الجزار كاالنتصػار عميػو بجػدر

 ٕ.أمره في اليمف، كلـ تقـ لو قاممة بعد ذلؾ، حيث رحؿ إلى مكة كاستقر بيا
يػة الػيمف، ككمفػو بمعػادة االسػتقرار عقد الخميفة المبمكف لعيسى بف يزيػد الجمػكدم عمػى كال

إلييػػػػػا، ككضػػػػػػع حػػػػػد لتمػػػػػػرد ابػػػػػف ماىػػػػػػاف فييػػػػػػا، فمػػػػػا أف كصػػػػػػؿ الجمػػػػػكدم إلػػػػػػى مكػػػػػة نيايػػػػػػة سػػػػػػنة 
ـ(، حتػػى قػػػبض عمػػى إبػػػراىيـ بػػف مكسػػػى كأرسػػمو إلػػى بعػػػداد مػػع قافمػػػة الحػػ  عنػػػد َِِ/ػىػػَِْ)

بف عمي بف أبػي  عكدتيا، ككلى مكانو عمكيان  خر ىك عبيدا  بف الحسف بف عبيدا  بف العباس
، أمػا إبػراىيـ بػف مكسػػى ٖطالػب الػذم عقػد لػو الخميفػة المػبمكف بكاليػة الحػػرميف كقيػادة مكسـػ الحػ 

                                                                 
وللمزيد عن بيعة ؛ 470ص، تاريخ خليفة :؛ بن دياط316، ص6، جالكامل يف التاريخ :؛ ابن األثير554، ص 8، جتاريخ األمم :الطةري -9

؛ 789م، ص 7988، بررريوت، مؤسسررة الرسررالة، 7، طالعالأررات بررني العلررويني والعباسرريني (:عةععدالعزيز بععن محمععد)الرضععا ، أنظععر: الليميلععيم
 .137م، ص7993، عمان، دار ادلنار للطبع والنشر والتوزيع، 1، طىر103-731العلويون يف احلجاز  (:عةداهلل بن علي)المسند

 .709، ص أرة العيون :؛ ابن الدية 449، ص 1، جتاريخ اليعقويب :اليعقوبي -0
 .794، ص7، جكتاب ادلعرفة والتاريخ:الفسوي -2
 .487، ص 7، ج درر الفرائد :؛ الجزيري179، ص 1، جاحتاف الورى :؛ ابن فهد567، ص 8، جتاريخ األمم: الطةري -4
 .449، ص 1، ج تاريخ اليعقويب :اليعقوبي -5
 .709، ص أرة العيون :قريتين على بعد ساعتين ونص   مال صنعا ، وهي أول قاع الرحةة، أنظر: أبن الدية  -6
 .449، ص 1، ج تاريخ اليعقويب :اليعقوبي -7
احتاف  :؛ ابن فهد737، ص70-9، جادلنتظم :؛ ابن الجوزي455، ص1، جتاريخ اليعقويب: ؛ اليعقوبي576، ص 8، جتاريخ األمم :الطةري -8

 .180، ص 1، جاحتاف الورى
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فعمى ما يبدك أف الخميفة المػبمكف قػد عفػى عنػو كأمنػو، فاسػتقر فػي مدينػة السػالـ كعػاش فييػا إلػى 
 ُ.ـ(ِٖٓ/ػىَُِأف تكفي سنة )

رعييف أك المتعمبػيف كالثػكار، الػدكر السياسػػي أدرؾ إبػراىيـ بػف مكسػى كعيػره مػف القػػادة الشػ
كاإلعالمي الكبير الذم تضطمع بو النقكد، بكصفيا شارة مف شارات الممؾ التي يحرص كؿ حاكـ 
عمى اتخاذىا بمجرد تكليو السمطة أك تعمبو عمييا، فيي الكسيمة التي تبرز مظير الحكـػ كالسػيادة 

تو كمبادمو كتكجيات دكلتو، لذا فقد قاـ إبػراىيـ بػف كاالستقالؿ، كما يمكف مف خالليا إيصاؿ رسال
مكسػى )الجػػزار( بسػػؾ نقػػكده فػػي السػػنة ا كلػػى لخركجػو عمػػى الخالفػػة العباسػػية، حيػػث قػػاـ بسػػؾ 

، التي نقش عمييا اسمو كلقبػو )ممػا أمػر ِـ( في مدينة صنعاءُٖٓىػ/ََِدراىمو الفضية سنة )
رات الدينيػة التػي تحمػؿ دالالت تػدعـ فكػرة أحقيػة بػو ا ميػر إبػراىيـ بػف رسػكؿ ا (، كبعػض العبػا
ػؽ  العمكييف باإلمامة، فقاـ بنقش االقتبػاس القر نػي  ػاءى اٍلحى ( مػف سػكرة اإلسػراء، ُٖمػف اآليػة ) جى

نًػت ـٍ ( مػف سػكرة التكبػة ُِٖكما قاـ بنقش اآلية ) ػا عى مىٍيػًو مى ًزيػزه عى ػٍف أىنفيًسػكيـٍ عى سيػكؿه م  ػاءىكيـٍ رى لىقىػٍد جى
ػ مىػٍيكيـ بًػػاٍلميٍؤًمًنيفى رىءيكؼه ريًحػيـه حى / ػىػػَُِ. أمػػا دراىمػو التػػي قػاـ بسػػكيا فػي صػػنعاء سػنة )ًريصه عى

، كىػػػك لقػػب مشػػيكر فػػػي جنػػكب الجزيػػرة العربيػػػة، 3ـ( فقػػد نقػػش عمييػػا لقبػػػو أمنصػػكر الػػيمفأُٖٔ
سػيخرج  ارتبط بشخصية أسطكرية ليا أىمية كبيرة في تاريخ اليمف فػي الجاىميػة كصػدر اإلسػالـ،

فػي الكقػت المحػدد لػو لينشػػر العػدؿ كا مػاف فػي ا رض، كقػد أدرؾ الجػػزار أىميػة ىػذا المقػب فقػػاـ 
 ْ.بنقشو عمى دراىمو لكسب تبييد البسطاء لثكرتو

كبمػػا أف النقػػكد الذىبيػػػة تعكػػس قػػكة الدكلػػػة كتبػػرز مالءتيػػا االقتصػػػادية فػػي أعػػيف الرعيػػػة 
كايرىا، فقد حرص إبراىيـ بف مكسى عمى سؾ دنانيره الذىبيػة بعػد أف تمكػف مػف فػرض سػيطرتو 
عمػى العاصػػمة اليمنيػة صػػنعاء، كمنيػا دينػػاره المحفػكظ ضػػمف مجمكعػة السػػيد سػعيد بػػف اػانـ بػػف 

                                                                 
 .73، ص 1، جالتاريخ العام لليمن :الحداد  -9
ادلهدي وادلهدوية علا ادلسكوكات  (:عاط  منصور)؛ رمضان739م، ص 7995، أحداث عصر ادلأمون كما ترويها النقود، عمان (:سمير) ما -0

 أيضاً:؛ وانظر 186م، ص 1071، القاىرة، مكتبة زىرا  الشرق، 7، طاإلسالمية
Bikhazi, Ramzi.; Coins of Al-Yaman 132-569 AH, Al-Abhath is a Quarterly Journal for Arab 

Studies Publish by the American University of Beirut, Vol. XXXIII, Nos. 1-4, December, 
1970. No.12; Lowick, Nicholas.; Early Abbasid Coinage, A Type corpus 132-218H / AD 
750-833, A posthumous work by Nicholas Lowick, Edited by Elizabeth savage, Mscr. of the 
1999 version in FINT Zn 99a; Jafar, Yahya.; Some Alid Revolts, Journal of the Oriental 
Numismatic Society 199, Spring 2009, No.3, figure 3; Album, Stephen.; Sylloge of Islamic 
coins in the Ashmolean, Arabia and East Africa, Oxford, 1999, Vol. 10, No. 218. 

3-
 Lowick.; A Corpus, No. 563; Jafar.; Some Alid Revolts, No. 3. 

المختلفة، وظهور  على نقود إبراهيم بن موسى، تناول الدكتور عاط  منصور هذا اللقا بالدراسة والتحليل من دالل الروايات التاريخية  -4
 .188، ص ادلهدي وادلهدوية :أنظر: رمضان
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عىد  نادران لمعاية، ككحيدان في بابو، كلـ يسبؽ نشػره أك نشػر مثيػؿ لػو مػف قبػؿ، كىػذا ، الذم يي ُحمكده
 (.ُما سكؼ يتض  مف خالؿ دراستو الكصفية كالتحميمية، )لكحة

 الظهر الوجه

 المركز
 ال إله إال
 اهلل وحد 

  ال  ريك له

 محمد 
 رسول 
 اهلل 

 )جا  الحق وزهق الةاطل إن الةاطل كان زهوقا الهامش
 بسم اهلل ضر  هذا الدينار سنة مائتين إبراهيم بن رسول اهلل. محمد رسول اهلل(

 

 

محفوظ . ملم 02.22 ،القطر:جم0.82 هع؛ باسم أبراهيم بن موسى الجزار، الوزن:022دينار ضر  صنعا  سنة  :(9لوحة )
  مجموعة السيد سعيد بن غانم بن حمودب

  

    هع.022إبراهيم بن موسى الجزار ضر  صنعا  (:تفري  كتابات دينار 9 كل)

                                                                 
الهكر الجزيل لسعادة األستاذ سعيد بن غانم بن حمود ، الذي تفضل بالسماح للةاحث بدراسة هذا الدينار ونهعر ، إيمانعات منعه بأهميعة  -9

لهكر موصوالت ألدي األستاذ محمد بن ناصر الكودة على ما بذله معن جهعد الةحث والنهر العلمي في مجال المسكوكات اإلسالمية، وا
 للحصول على صور ومعلومات هذا الدينار.
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 الدراسة الوصفية:
يتضػػػ  مػػػف الشػػػكؿ العػػػاـ لتصػػػميـ طػػػراز ىػػػػذا الػػػدينار أنػػػو يحمػػػؿ سػػػمات طػػػراز الػػػػدنانير 

يتكػكف مػف كتابػات مركزيػة عمػى الكجػو تحػيط بيػا كتابػات ىامشػػية ، حيػث ُالعباسػية المعاصػرة لػو
مف الخارج، ككتابات مركزية عمى الظير تحيط بيا مككنة مف ىامش كاحد، تحيط بو دامرة خطية 

كتابػػات اليػػػامش المحصػػػكرة بػػدامرة خطيػػػة. كقػػػد تضػػمنت كتابػػػات ىػػػذا الػػدينار عبػػػارات، كأسػػػماء، 
 نقشت بالخط الككفي البسيط، جاءت كما يميد

 التحليلية:الدراسة 
يتضػػ  مػػػف خػػالؿ دراسػػػة كتابػػػات ىػػذا الػػػدينار، أف مركػػز الكجػػػو قػػػد اشػػتمؿ عمػػػى شػػػيادة 

، أما ِالتكحيد التي نقشت في ثالثة أسطر أفقية بيذه الصيعة )ال إلو إال/ ا  كحده/ ال شريؾ لو(
(، كجػػػػزءان مػػػػف ُٖمػػػػف اآليػػػػة) كتابػػػػات اليػػػػامش فقػػػػد تضػػػػمنت االقتبػػػػاس القر نػػػػي المتضػػػػمف جػػػػزءان 

زىىىػؽى اٍلبىاًطػؿي  سكرة اإلسراء، متبكعان باسـ رسػكؿ ا ( مف ِٖ)اآلية ػؽ  كى ػاءى اٍلحى ًإفي  ۚ  كنصػود )جى
اٍلبىاًطؿى كىافى زىىيكقنػا محمػد رسػكؿ ا (، كيعػد ىػذا االقتبػاس القر نػي بمثابػة الشػعار العػاـ الػذم رفعػو 

أحقيػػتيـ بالخالفػػػة  فعػػ ، لمتعبيػػر  تبػػاعيـ كمؤيػػدييـّالثػػكار العمكيػػكف كقػػامكا بنقشػػو عمػػى نقػػػكدىـ
بطػاؿه لمباطػؿ، كتحقيػؽه لمعػدؿ كالمسػاكاة،  مامة المسمميف، كأف ظيكر دكلتيـ ىك ظيػكره لمحػؽ، كان كان

، عنػػدما دخػػػؿ مكػػػة فاتحػػان، كأخػػػذ يحطػػـػ ، كذلػػػؾ اقتػػداءن بالرسػػػكؿْكالقضػػاء عمػػػى الظمػـػ كالفسػػػاد
زىىىؽى اٍلبىاًطؿي ا صناـ حكؿ الكعبة، كىك يقكؿد  ؽ  كى اءى اٍلحى ًإفي اٍلبىاًطؿى كىافى زىىيكقنا ۚ   جى

ٓ . 
ـ بف مكسى ىذا االقتباس القر ني عمى ديناره، كرسالة  تباعو ببف دعكتو  كقد نقش إبراىي

ىػي دعػكةه لمحػػؽ كالتكحيػد، التػػي جػاء بيػا اإلمػػاـ العمػكم القػػامـ، الػذم سيقضػي عمػػى دكلػة الباطػػؿ 
المتمثمػة بالدكلػة العباسػية التػي ااتصػبت حقيـػ بالخالفػة، كانحرفػت عػف طريػؽ الرشػاد، كاسػػتبدت 

                                                                 
 ؛779-778، ص 7م، ج7953، برداد، مطبوعات اجملمع العلمري العراأري،الدينار اإلسالمي يف ادلتحف العراأي(: ناصر محمود)النقهةندي -9

محمد أبعو )العش ؛655م، ص 7965، القاىرة، مطبعة دار الكتب، فجر السكة -موسوعة النقود العربية وعلم النميات(: عةدالرحمن)فهمي
 وانظر أيضات: ؛ 140، ص 7م، ج 7984، الدوحة، وزارة اإلعالم، النقود العربية اإلسالمية احملفوظة يف متحف أطر(: الفرج

Lane- pool, St.; Catalogue of Oriental Coins in The British Museum, London, 1890, vol.X, 
P. 74; Artuk, Ibrahime.; Istanbul Arkeoloji Muzeleri Teshirdeki Islami Sikkeler katalogu, 
Istanbul, 1971, Vol. 1, P.118; Bikhazi.; Coins of Al-Yaman 132-569 AH, P.39. 

، بررريوت، ادلسركوكات اإلسرالميةقعازان)وليم(:  / ت شرريك لرو( علرا النقررود اإلسرالمية منرذ بدايرة تعريبهرا، انظرر:ظهررت ىرذه العبرارة )ت إلرو إت / اهلل وحرده  -0
، بررررداد، 1-7، ج 17، رللرررة سررومر، مرررج أأررردم درىررم معررررب للخيفررة عبرررداهلل برررن مررروان؛ سلمان)عيسعععى(: 7، ورأررم 104م، ص7983بنررك برررريوت، 

 .30-75م، ص 7989، أربد، 7، ع7، رللة الريموك، مجعمان وجرش يف صدر اإلسالم فلوس؛ النةراوي)رأفت محمد(: 749، ص 7977
م، 7991ر، الريموك للمسكوكات، ه746ىر ودرىم حرب الري سنو 745أربعة دراىم ذلا تاريخ ىي ثالثة دراىم حرب البصرة سنو  ما)سمير(:  -2

 .307، ص ادلهدي وادلهدوية؛ رمضان: 78، ص4مج
 .77م، ص 1003، الرياض، مرك  ادللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، اآليات القرآنية علا ادلسكوكات اإلسالميةيوس )فرج اهلل أحمد(:  -4
 .374، ص70م، ج7947، القاىرة، مطبعة دار الكتب ادلعرفية، اجلامع ألحكام القرآنالقرطةي)أبو عةداهلل محمد أحمد األنصاري(:  -5
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، ُ، كأف ثكرتو كتكليػو الحكـػ أعػاد الحػؽ إلػى أىمػوكاستعبدت الناس ظممان كجكران، كلـ تيًقـٍ حدكد ا 
 كؿ مػػرة عمػػى فمػػس ا ميػر مسػػافر بػػف كثيػػر المضػركب فػػي مدينػػة بيبػػرد  كقػد ظيػػر ىػػذا الشػعار
أكؿ ظيػكرو عمػػى ، . كيعػد ظيػػكره بيػذه الصػيعة متبكعػػان باسـػ رسػػكؿ ا ِبدايػة العصػر العباسػػي
 المسكككات اإلسالمية.

ىذا الدينار؛ فقػد اشػتمؿ عمػى كتابػات مركزيػة مككنػة مػف ثالثػة أما بالنسبة لكتابات ظير 
أسػطر أفقيػػة، كأخػرل ىامشػػية، تضػمنت كتابػػات المركػز الرسػػالة المحمديػة )محمػػد/ رسػػكؿ / ا ( 
نقشػػت فػػي ثالثػػة أسػػطر متكازيػػة، تحػػيط بيػػػا كتابػػات اليػػامش التػػي تتضػػمف البسػػممة ايػػر كاممػػػة 

ـ كلقبو كمكاف كتاريخ السؾ )بسـ ا  ضرب ىذا ا لدينار بصنعاء سنة مامتيف(، متبكعان باسـ إبراىي
)إبراىيـ بف رسكؿ ا (. كتيعىد  صنعاء مف أىـ مدف سؾ النقكد اإلسالمية في الجزيرة العربية، بػؿ 
كيمكػف القػكؿ إنيػػا ثالػث أىـػ مػػدف سػؾ النقػػكد فػي الجزيػرة العربيػػة بعػد مكػة كالمدينػػة، كتعتبػر مػػف 

ر العصكر اإلسالمية، أصدرت جميع المسكككات عمى اختالؼ أنكاعيا دكر السؾ العامرة عمى م
 هالذىبيػة كالفضػية كالبركنزيػػة كالنحاسػية، كذلػػؾ  ف معظـػ الػدكؿ التػػي تفػرض سػػيطرتيا عمػى ىػػذ

المدينػة تحػرص أف تخمػد ذلػػؾ بسػؾ نقكدىػا فييػػا، كييعػد  الفمػس العباسػي الػػذم يحمػؿ اسـػ )الػػيمف( 
دـ النقػكد اإلسػالمية التػي صػدرت عػف دار السػؾ فػي صػنعاء ـ( أقِٕٕق/ُٔٓالمضركب سنة )

ف لـػ يحمػػؿ اسػميا صػػراحة، فػي حػػيف ييعىػػد  الػدرىـ المضػػركب فييػا سػػنة ) ـ( أقػػدـ ٖٕٓق/ ُٗٔكان
 ّ.النقكد اإلسالمية التي حممت اسـ ىذه المدينة بشكؿ صري 

)إبػػراىيـ بػػػف كجػػاء اسػػمو كلقبػػو الػػذم نيًقػػشى فػػي  خػػػر كتابػػات ىػػامش ظيػػر ىػػذا الػػدينار، 
رسكؿ ا (، كالذم ييعد أقدـ ظيكر ليذا المقب أبف رسػكؿ ا أ عمػى المسػكككات اإلسػالمية بصػفة 
عامة كالدنانير الذىبية بشكؿ خاص، ليؤكد إبراىيـ ابف مكسى بف جعفر انتسابو إلى بيت النبكة، 

ضػي ا  عنيػا، ، مػف ابنتػو فاطمػة ر ، كأف جػده رسػكؿ ا كأنو مف أبناء عمي بف أبي طالػب
، كييعىػد  ىػذا المقػب مػف ا لقػاب التػي حػرص العمكيػكف ْكبػذلؾ فيػك أحػؽ بػالحكـ كالخالفػة مػف سػكاه

عمػػى التمقػػب بيػػػا، لمػػا يمثٌمػػو مػػػف دعػـػ  حقيػػتيـ بالخالفػػػة كاإلمامػػة دكف ايػػرىـ،  نيػػـػ مػػف أبنػػػاء 
ف كانكا مف  ؿ بيت رسكؿ ا رسكؿ ا   .، كأحؽ بيا مف العباسييف كان

                                                                 
 .739، ص أحداث عصر ادلأمون ما:  -9
 ، حبث أيد النشر يف رللة أدوماتو.يف أرمينية وأذربيجان ه(734-718نقود األمري اخلارجي مسافر بن كثري )الهرعان)ناي  بن عةداهلل(:  -0
 وأنظر أيضا:؛ 117م، ص 1004، صنعا ، البنك ادلرك ي اليما، 7، طالنقود يف اليمن عرب العصورالةنك المركزي اليمني:  -2

 Shamma, Samir.; A Catalogue of Abbasid Copper Coins, London, Al-Rafid, 1998, P342; 

Diler, Omer.; Islamic Mints, Istanbul, Spink, 2009, Vol.2, P 804 - 811.  
-9اإلسالمية للفرتة ما بني القرنني الثالث والتاسع اذلجريني )تأريخ اليمن سياسياً وإعالمياً من خالل النقود العربية الهميمري)فؤاد عةدالغني(:  -4

 .189، ص ادلهدي وادلهدوية؛ رمضان: 41م، ص 7998، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة برداد، م(75
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 :لنتائجا
تكصػػمت ىػػذه الدراسػػة إلػػى أف ىػػػذا الػػدينار ييعػػد  كحيػػدان كفريػػدان فػػػي بابػػو، كينشػػر فػػي ىػػػذه 
الدراسػة  كؿ مػرة، ككاحػدان مػف أىـػ المسػكككات اإلسػالمية التػي تسػمط الضػكء عمػى حقبػة تاريخيػػة 
ميمػة مػف تػاريخ الجزيػرة العربيػة بصػفة عامػة، كالػيمف بشػكؿ خػاص، شػيدت فييػا الدكلػة العباسػية 

بات كتقمبات سياسية عصفت بيا ككادت أف تقكض أركانيا، كما أسيمت ىذه الدراسة في اضطرا
ىػػذا الػػدينار، يعػػد أقػػدـ دينػػار عمػػكم جػػرل سػػكو فػػي مدينػػة صػػنعاء إلػػى اآلف، كأف ىػػذا أف إثبػات 

الدينار سجؿ أقدـ ظيػكر لمقػب أابػف رسػكؿأ عمػى الػدنانير اإلسػالمية، إضػافة إلػى ذلػؾ فقػد سػجؿ 
زىىىػػؽى اٍلبىاًطػػؿي كؿ ظيػػكر لالقتبػػاس القر نػػي ىػذا الػػدينار أ ػؽ  كى ػػاءى اٍلحى  ًإفي اٍلبىاًطػػؿى كىػػافى زىىيكقنػػا ۚ  جى

 عمى المسكككات اإلسالمية.، متبكعان باسـ إبراىيـ ابف رسكؿ ا 
 المصادر والمراج :

 المصادر:أوالت: 
  :)ـ.ُِٖٗ، بيركت، دار صادر، الكامؿ في التاريخابن األثير)عمي بن محمد 
  :)ـ.ُٕٔٗ، تحقيؽد عمى حبيبة، القاىرة، تاريخ المكصؿاألزدي)يزيد بن محمد بن إياس 
  :)تحقيػػؽ رشػدم الصػػال  أخبػار مكػة كمػػا جػاء فييػػا مػف اآلثػاراألزرقي)أبو  ال ليوود محموود بوون عبووداهلل ،

 ـ.ُّٖٗ، مكة المكرمة، مطابع دار الثقافة، ْممحس، ط
 شػرح كتحقيػؽ السػيد أحمػد صػقر، القػاىرة، مقاتػؿ الطػالبييفن(: األصفهاني )أب  الفرج عمي بن الحسوي ،

 ـ.ُْٗٗدار إحياء الكتب العربية، 
  :)ـ.َُِٕ، حيدر أباد، مطبعة مجمس دامرة المعارؼ العثمانية، ُ، طكتاب الفتكحابن أعثم)أب  محمد أحمد 
  :)ـ.ُٕٗٗكالنشر، ، بيركت، دار بيركت لمطباعة المحاسف كالمساكئالبيهقي)إبراهيم بن محمد 
  :)الػػػدرر الفرامػػػد المنظمػػػة فػػػي أخبػػػار الحػػػاج كطريػػػؽ مكػػػة الجزيري)عبووودالقادر بووون محمووود عبووودالقادر

 ـ.ُّٖٗ، الرياض، دار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر، ُ، أعده لمنشر حمد الجاسر، طالمعظمة
  :)ُمػي ا كػكع، ط، تحقيػؽ محمػد بػف عالسػمكؾ فػي طبقػات العممػاء كالممػكؾالجندي)محمد بن ي سوف ،

 ـ.ُّٗٗصنعاء، مكتبة اإلرشاد، 
  :)دراسػػة كتحقيػػؽ محمػػد عبػػد المنػػتظـ فػػي تػػاريخ الممػػكؾ كا مػػـابوون الج زي)عبوود الوورحمن بوون عمووي ،

 ـ.ُِٗٗالقادر عطا ك خريف، بيركت، دار الكتب العممية، 
  :)ـ.ُٖٔٗنشر، ، بيركت، شركة التنكير لمطباعة كالُ، طالتاريخ العاـ لميمفالحداد)محمد يحيى 
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  :)تحقيػؽ سػػعيد اايػة ا مػػاني فػي أخبػػار القطػر اليمػػانيابوون الحسووين)يحيى بوون الحسووين بوون القاسووم ،
 ـ.ُٖٔٗعبدالفتاح عاشكر، القاىرة، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، 

  :)دراسػػػة تػػػاريخ الػػيمف مػػف كتػػاب كنػػػز ا خيػػار فػػي معرفػػػة السػػير كا خبػػارالحمووزي)إدريس بووون عمووي ،
 ـ.ُِٗٗ، الككيت، مؤسسة الشراع العربي، ُعبدالمحسف المدع ، ط كتحقيؽ

  :)صػػػنعاء، كزارة ِ، طالعسػػػجد المسػػبكؾ فػػػيمف كلػػي الػػػيمف مػػف الممػػػكؾالخزرجي)عموووي بووون الحسوووين ،
 ـ.ُُٖٗاالعالـ كالثقافة، 

  :)مخطػػكط الكفايػػة كا عػػالـ فػػيمف كلػػي الػػيمف كسػػكنيا مػػف أىػػؿ اإلسػػالـالخزرجي)عمووي بوون الحسوون ،
 ، ف.ـ.ِٖٖٓ، رقـ ُمحفكظ في المكتبة الكطنية بباريس، عدد 

  :)ـ.ُٕٗٗ، بيركت، مؤسسة جماؿ لمطابعة كالنشر، تاريخ ابف خمدكفابن خمد ن)عبد الرحمن بن محمد 
  :)الريػػاض، دار ِ، تحقيػػؽ أكػـر ضػػياء العمػرم، طتػػاريخ خميفػة بػػف خيػاطابون خيوواب)أب  عموور خميفووة ،

 ـ.ُٖٓٗطيبة، 
 حققػو كعمػؽ عميػو محمػد بػف عمػي قرة العيػكف ببخبػار الػيمف الميمػكفلديبع)عبدالرحمن بن عمي(: ابن ا ،

 ـ.ُٖٖٗ، صنعاء، ِا ككع، ط
  :)ـ.َُٔٗ، القاىرةد ُ، تحقيؽ عبد المنعـ عامر، طا خبار الطكاؿالدين ري)أب  حنيفة أحمد بن دا د 
  :)الككيػػػت، كزارة ِ، تحقيػػػؽ محمػػد حميػػدا ، طكتػػػاب الػػذخامر كالتحػػؼابوون الزبير)أحمووود بووون الرشوويد ،

 ـ.ُْٖٗاإلعالـ، 
  :)ـ.ُٖٗٗ، بيركت، دار العمـ لممالييف، ٖ، ط ا عالـالزركمي)خير الدين 
  :)ـ.ُُٔٗ، عناية محمد يكسؼ نجـ، برليف، الكافي بالكفياتالصفدي)صالح الدين خميل بن أيبك 
  :)بيػػركت، دار بيػػركت طانية كالػػدكؿ اإلسػػالميةالفخػػرم فػػي اآلداب السػػمابوون بباببا)محموود بوون عمووي ،

 ـ.َُٖٗلمطباعة كالنشر، 
  :)ـ.ُٕٔٗ، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، بيركت، تاريخ ا مـ كالممكؾالببري)أب  جعفر محمد بن جرير 

  :)الطػامؼ، عمػدة الطالػب فػي أنسػاب  ؿ أبػي طالػبابن عنبة)جمال الدين أحمود بون عموي الحسويني ،
 ـ.َُٖٗالمعارؼ، مكتبة 

  :)ـ.ُٔٓٗ، القاىرة، )د، ف(، شفاء العراـ ببخبار البمد الحراـالفاسي)تقي الدين محمد بن أحمد 
  :)تحقيػؽ محمػد حامػد الفقػي، العقػد الثمػيف فػي تػاريخ البمػد ا مػيفالفاسي)تقي الودين محمود بون أحمود ،

 ـ.ُٖٔٗ، بيركت، مؤسسة الرسالة، ِط
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  :)عمػؽ عميػو ككضػع حكاشػػيو المختصػر فػي أخبػػار البشػرأبو  الفوداع)عماد الوودين إسوماعيل بوون عموي ،
 ـ.ُٕٗٗ، بيركت، دار الكتب العممية، ُمحمكد ديكب، ط

  :)كتػػػاب المعرفػػػة كالتػػػاريخ، حققػػو كعمػػػؽ عميػػػو أكػػػـر ضػػػياء الفسووو ي)أب  ي سوووف يعقووو ن بووون سوووفيان
 ـ.َُٗٗ ، المدينة المنكرة، مكتبة الدار،ُالعيمرم، ط

  :)مكػػة ُ، تحقيػؽ فيػيـ محمػد شػمتكت، طإتحػاؼ الػكرل ببخبػار أـ القػرلابون ههود)النجم عمور بون ههوود ،
 ـ.ُّٖٗالمكرمة، جامعة أـ القرل، 

  :)ـ.َُٕٗ، بيركت، ِ، طالمعارؼابن قتيبة)عبداهلل بن مسمم 
  :)تحقيػػػػؽ الحػػػػدامؽ الكرديػػػة فػػػي مناقػػػػب أممػػػة الزيديػػػةالمحمي)حميووود الشووووهيد بووون أحموووود بوووون محمووود ،

 ـ.ََِِ، صنعاء، مكتبة مركز بدر العممي كالثقافي، ِالمرتضى بف زيد المحطكرم، ط
  :)تحقيػؽ محمػد يحيػى الػديف مػركج الػذىب كمعػادف الجػكىرالمسوع دي)أب  الحسون عموي بون الحسوين ،

 عبد الحميد، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، )د.ت(.
  :)القاىرة، )د، ت(.ياية ا رب في فنكف ا دبنالن يري)أب  العباس أحمد بن عبد ال هان ، 
  :)تحقيػػؽ إبػػراىيـ مجػد الػػديف المؤيػػدم، اإلفػػادة فػػي تػاريخ ا ممػػة السػادةالهووار ني)يحيى بوون الحسووين ،

 ـ.ََُِ، صعدة، مركز أىؿ البيت لمدراسات ا ىمية، ُط
  :)ـ.َُٖٗ، تحقيؽ محمد بف عمي ا ككع، بعداد، اإلكميؿالهمداني)الحسن بن أحمد 
  :)بيػػػػركت، منشػػػػػكرات ّ، تحقيػػػػؽ محمػػػػد بػػػػف عمػػػػػي ا كػػػػكع، طاإلكميػػػػػؿالهمداني)الحسوووون بووووون أحموووود ،

   ـ.ُٖٔٗالمدينة، 
  :)ـ.َُٔٗ، بيركت، دار صادر، تاريخ اليعقكبياليعق بي)أحمد بن أبي يعق ن بن جعفر 
  :)عبػدا  بػف محمػد ، تحقيػؽ بيجػة الػزمف فػي تػاريخ الػيمفاليماني)تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيود

 ـ.ُٖٖٗ، صنعاء، دار الحكمة اليمانية، ُالحبشي كمحمد بف أحمد السنباني، ط 

 المراج  العربية:ثانيات: 
  :ـ.ََِْ، صنعاء، البنؾ المركزم اليمني، ُ، طالنقكد في اليمف عبر العصكرالبنك المركزي اليمني 
  :)ـ.ُْٔٗ، بيركت، دار ا ندلس، كالثقافي كاالجتماعيتاريخ اإلسالـ السياسي كالديني حسن)إبراهيم حسن 
  :)ـ.ُٕٗٗ، تكنس، منشكرات الجامعة التكنسية، اليمف في عيد الكالةدغف س)راضي 
  :)ترجمػػػة محمػػػكد طرشػػػكنة، تػػػػكنس، دار الػػػيمف اإلسػػػػالمي مػػػف معاكيػػػة إلػػػى المػػػػبمكفدغف س)راضوووي ،

 ـ.َُِٕسيناترا، معيد تكنس لمترجمة، 
  :)ـ.َُِّ، القاىرة، مكتبة زىراء الشرؽ، ُ، طالميدم كالميدكية عمى المسكككات اإلسالميةرمضان)عابف منص ر 
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  :)ـ.ُٕٗٗ، مكة الكرامة، دار مكة الطباعة كالنشر كالتكزيع، ْ، طتاريخ مكةالسباعي)أحمد 
  :)ـ.ُٖٗٗ، بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ُ، طالعباسيكف في سنكات التبسيسسخنيني)عصام 

  :)إصػػدارات كرسػػي سػػػمير شػػما، أربػػد، جامعػػػة أحػػداث عصػػػر المػػبمكف كمػػا تركييػػػا النقػػكدشما)سوومير ،
 ـ.ُٓٗٗاليرمكؾ، 

  :)ـ.ُْٖٗ، الدكحة، كزارة اإلعالـ، النقكد العربية اإلسالمية المحفكظة في متحؼ قطرالعش)محمد أب  الفرج 

  :)القػاىرة، المطبعػة ا كامػؿ كالتػكاليسػمط النجػكـ العػكالي فػي أبنػاء العصوامي)عبد المموك بون حسونين ،
 السمفية، )د، ت(.

  :)ـ.ُٓٔٗفجر السكة، القاىرة، مطبعة دار الكتب،  -مكسكعة النقكد العربية كعمـ النمياتههمي)عبدالرحمن 

  :)ـ.ُٖٖٗ، بيركت، مؤسسة الرسالة، ُ، طالعالقات بيف العمكييف كالعباسييفالّمميميم)عبدالعزيز بن محمد 

  :)ـ.ُٕٔٗ، القاىرة، ّ، طالجامع  حكاـ القرافالقرببي)أب  عبداهلل محمد بن أحمد 
  :)عمػػػػاف، دار المنػػػار لمطبػػػػع ِ، طىػػػػَِّ-ُِّالعمكيػػػػكف فػػػي الحجػػػػاز المسوووند)عبداهلل بوووون عمووووي ،

 ـ.ُّٗٗكالنشر كالتكزيع، 
  :)المجمػع العممػي ، بعػداد، مطبكعػات الدينار اإلسػالمي فػي المتحػؼ العراقػيالنقشبندي)ناصر محم د

 ـ.ُّٓٗالعراقي،
  :)الريػػاض، مركػػػز الممػػؾ فيصػػػؿ اآليػػػات القر نيػػة عمػػػى المسػػكككات اإلسػػػالميةي سووف)هرج اهلل أحمووود ،

 ـ.ََِّلمبحكث كالدراسات اإلسالمية، 
 الدوريات العلمية:ثالثات: 

  م.8691المنص رة، بد ي: العم ي ن  الم الي هي العصر العباسي األ ل، مجمة كمية اآلدان، جامعة 

  :)ىػػػػػ / ََِ-ىػػػػُٗٗثػػػكرة أبػػػي السػػػرايا فػػػي صػػػػدر خالفػػػة المػػػبمكف )سػػػنةحم ر)السووويد أحمووود إبووووراهيم
 ـ.ُٕٖٗ، ٓ، كمية الدراسات اإلسالمية كالعربية، جامعة ا زىر، عـ(ُٖٓ-ُْٖ

  :)ـ.ُُٕٗ، بعداد، ِ-ُ، ج ِٕ، مجمة سكمر، م  أقدـ درىـ معرب لمخميفة عبدا  بف مركافسممان)عيسى 

  :)التعػػديف كسػػػؾ النقػػكد فػػػي الحجػػاز كنجػػػد كتيامػػة فػػػي العصػػريف ا مػػػكم الشووورعان)نايف بووون عبوووداهلل
 ـ.ََِٕ، الرياض، مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، ُ، طكالعباسي

  :)ق( فػػػي أرمينيػػػػة ُّْ-ُِٖنقػػػكد ا ميػػػر الخػػػػارجي مسػػػافر بػػػف كثيػػػػر )الشووورعان)نايف بوووون عبووووداهلل
 كأذربيجاف، بحث قيد النشر في مجمة أدكماتك.

  :)ىػػػ كدرىػػـ ضػػرب الػػرم ُْٓأربعػػة دراىػػـ ليػػا تػػاريخ ىػػي ثالثػػة دراىػـ ضػػرب البصػػرة سػػنة شما)سوومير
 ـ.ُِٗٗ، اليرمكؾ لممسكككات، ىػُْٔسنة 
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  :)ـ.ُٖٗٗ، أربد، ُ، عُ، مجمة اليرمكؾ، م ي صدر اإلسالـفارس عماف كجرش فالنبرا ي)رأهت محمد 

 الرسائل العلمية:رابعات: 
  :)ـ.ُُٕٗ، ماجستير اير منشكرة، جامعة بعداد، ثكرة أبي السراياالشكرجي)نعيمة عبد الكريم 
  :)ما بيف تبريخ اليمف سياسيان كانعالميان مف خالؿ النقكد العربية اإلسالمية لمفترة الشميمري)هؤاد عبدالغني

 ـ.ُٖٗٗ، رسالة ماجستير اير منشكرة، جامعة بعداد، ـ(ُٓ-ٗالقرنيف الثالث كالتاسع اليجرييف )
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