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 الفرتة خالل  اإلسالمي العصر يف اليننية النقود على(  ومكة     عث ر) السك      داري  حتقيق
 (م9;74 -9;9/  هـ 8;8 – 4:6) من

                                                                   

during the Islamic era (284- 696 / 797- 1297). 

 د. فيصل بن علي الطميحي
Dr.                   -        

 جامعة جازان. –عضو هيئة التدريس في قسم السياحة واآلثار في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

          الملخص:  
                                                            دليككل مككادي قككوي مككن   لككال يككتم امككتم   الحاككاط ، ومككن ذلكك  الخلكك  بككين                    المسكككوكات اإلمكك مية

ًافيكة للعكالم اإلمك مي والتثكابال الماكافي المسكتمد فكي اليالك  مكن           أمما  دور  ًقعكة المي ًاً ساسكاع ال            ً                                                                            السك ، فظرك

                                                                                        ً العايكككدة اإلمككك مية، فكككثن هظكككام كميكككً مكككن المكككدن أ كككوت ن(كككس اسمكككمح ومظًكككا )عمكككً ومككككة( الموجكككوداين حاليكككاً 

ًبية السعودية، حيث ُممل هاذين اسممين على المسكوكات فى بعض ا ُ                                       بالمملكة الع ًات التاريخية، فوصلتظا                                                             ل(ت

ًي احمل امم دار الس  مكة، وبالتالي فثن أي قطعة ناديكة ارًكً                                                                                              مسكوكات احمل امم دار الس  عمً، وأ 

                                                                                        وهككي احمككل امككم دار السكك  عمككً، أو دار السكك  مكككة، فككي العصككً اإلمكك مي، ف بككد وأن يكك اي إلككى الككوهن أن 

ًمككة، ولكظظككا، ومككن  كك ل درامككتظا هككو ،                                             األولككى هككي عمككً الواقعككة فككي مظطاككة جككازان، وان األ كك                                                 ًى هككي مكككة المك

ًم الواقعكة فكي بك د حمكة، وككول  الحكال مككة اليمظيكة الواقعكة فكي                                                                                                موف نمبت أن هظام فى ب د اليمن عمكً محك

                  ب د قي(ة في رداع.
Abstract: 

Islamic numismatics are a solid material evidence that reveals facts, e.g. 

confusing the names of the mints. Due to the wide geographical area of the Islamic 

world and the cultural similarity that mainly originated from the Islamic creed, many 

ًكز مملة  مصً - اإلم مية المسكوكات م
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cities had the same name such as Athar and Makkah in Saudi Arabia. Both names 

were inscribed on the numismatics. Consequently, any coin with Athar Mint or 

Makkah Mint could be attributed to Athar in Jazan or Makkah. However, the present 

study concluded that there were mints in Yemen with the same names, i.e. Athar 

Muharram in Hajjah and Yemeni Makkah in Qifa.  

         المادمة:
    مان     هاذ          دراساتنا    فاي        سنساوه     ماا     خالل    من         العنوان         سيثيرها      التي        الحيرة      نجمو    أن        سنحاول

       جعماوا       حينماا       عمايهم  ُ  ّ ُغامّ     هاد         اإلسالمية           المسكوكات    في          الباحثين    أن      منها        الكريم        القارئ       سيدرك      أدلة
    فاي           الساميماني        المخاال      عثار     إلا         نفاوذهم      يمتاد       اليمن    في         اإلسالمية       الدول     بعض        وسالطين      حكام

        الحكاااام       أولئااك     هاااوة    أو     ضااع     عااان       النظاار      بصااار           المكرمااة      مكاااة      والاا            الساااعودية        جااازان       منطقااة
     كمااا         والنقااود      مكااة       السااك       ومكااان     عثاار      السااك      مكااان      تحماال        نقااودهم    أن         باعتبااار      وذلااك           والسااالطين 

       الاادول    ماان       لكثياار           الجغرافيااة        الرهعااة        امتااداد      منهااا     ّ  نتبااّين    أن        نسااتطي       التااي         الماديااة       األدلااة    ماان      نعاار 
      فمقااد         أنفساانا       نبارئ    وال         الخصااو       وجا      عماا       منهااا          واإلساالمية           المختمفااة            التاريخياة        العصااور     عبار
ّ  يّسار     حتا        عمايهم  ُ  ُغام       الاذين          الباحثين       اولئك    من     كنا            المعموماات     بعاض     عما         الحصاول     أمار     لناا    اهلل   

     غياار       الاايمن    فااي      أخاار   (    عثاار )      هناااك    أن      نكشاا     أن       خاللهااا    ماان         اسااتطعنا      التااي         الضاائيمة           التاريخيااة
        وهاتاان          المكرماة      مكاة     غيار       الايمن    فاي      أخار      مكة      أيضا      هناك     وأن        جازان        منطقة    في         الواهعة   ّ  عّثر

     بعض     عم            الظاهرتان       أنهما       سنر      ما      وحسب       بقوة       نرجح    ما     هما            اليمنيتان       ومكة     عثر          االثنتان 
  .      اإلسالمي       العصر    في         اليمنية        النقود

  :       التمًيد
     إلا         الهااد     بان      أحماد        الناصار       اإلماام     اسام      تحمال        الفضاية        النقاود    مان        مجموعاة      ظهارت     لقاد

       صاغيرة      فضاية       دراهام       أساداس        مجممهاا    فاي     وهي     (   م     59;   /    ها   547   ت  )         الحسين    بن      يحي       الحق
      السااك      مكااان    أن       نعتقااد        كغيرنااا     كنااا      ولقااد    1   عاادن      السااك      مكااان     اساام       وتحماال        الااوزن        ضاائيمة        الحجاام 

    2     العاارب     بحاار     عماا          الواهعااة      أبااين     عاادن    هااي      إنمااا      أحمااد        الناصاار       االمااام      نقااود     عماا          الظاااهرة  (    عاادن )

                                                           
  .  73           ، لوحة رقم    149     م، ص     2015                             ، رمالة دكتورا  جامعة حلوان،                           ناود أطمة الزيدية في اليمن                         متولي )محمد السيد حمدي(،   -1
  .   558    ، ص          ناود أطمة       متولي،   -2
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     عهاد    فاي        الرسية        الدولة      نفوذ    أن       صراحة      منها        فسيفهم       ماد ؛      دليل    هي        النقود     تمك    أن        اعتبار      وعم 
     بعاااض       وكانااات        العااارب      بحااار    فاااي      أباااين     عااادن     إلااا       وصاااوال       جنوباااا      امتاااد    هاااد      أحماااد        الناصااار       اإلماااام

         واستول      عدن     إل         بقوات      دخل    هد     أن       ذكرت    هد        الناصر       اإلمام     عهد    عن          المتأخرة         اليمنية         المصادر
       وهااائ       أيضااا      تسااجل      التااي        الهاااد        اإلمااام      ساايرة    فااي        أباادا         الخباار      لهااذا        ذكاارا       نجااد   ال      أننااا    ماا     1     عميهااا
    عااان        السااايرة        فأعرضااات       الاااذكر       خامااادة     هاااذ      عااادن      كانااات    إن    إال   ؛2    عصااار         وأحاااداث        الناصااار       اإلماااام
     هاذا    أن     كماا     !    أخر      عدن      هناك      كانت     إذا    إال       أبين      عدن    م       يتفق   ال       الحال        بطبيعة      وهذا     !     ذكرها
     وهاو    3   عادن     ثغار       تااري       كتااب      صااحب     عناد      نجاد    ال     عادن     إل         الناصر       اإلمام      دخول     خبر        الخبر 
     كااان       الااذين           والشااعرا             والعممااا            واألماارا           لمممااوك       مفصاال     نحااو      وعماا      ذلااك       كتاباا     فااي       يتاارجم      الااذ 
     ذكار     عما      أصاال     ِ ياأتِ     لام     أنا     بال      فحسب     ذلك     ليس       عابر؛      وجود    أو       دائم       وجود      أبين     عدن    في     لهم

       خاضاعة      كانات    هاد     ذلاك   ّ   إّباان      أباين     عادن    أن    هو        الحيرة      يزيد    هد      الذ        واألمر        الرسي         الناصر       اإلمام
  .4      الرسية        الدولة     غير      أخر      هو        لنفوذ

     هااذ     فااي       األساااس         موضااوعنا      ليساات       الرسااي        الناصاار       اإلمااام      نقااود     عماا      تاارد      التااي     هااذ      عاادن
نمااا         الدراسااة      هااذ         معالجااة     عماا         هااادرون       بأننااا      نقااول      فاانحن      فياا        نطياال   ال      وحتاا          تمهياادا          جعمناهااا        وا 

       الايمن        شاهدتها      التي          القرمطية        الحركة       أحداث         استحضار     خالل    من      وذلك       بعدن         الخاصة          اإلشكالية
َ     َعااَدنا        هناااك    أن    إذ   ؛5       الماايالد         التاساا   -      الهجاار         الثالااث       القاارن        نهايااات    فااي       أبااين     عاادن     غياار      أخاار   َ 

         العاصاامة    ماان        الغربااي        الشاامال     إلاا      تقاا       وهااذ       حجااة      بااالد    فااي         الواهعااة     العااة     عاادن     وهااي           المشااهورة 

                                                           
ًبكي،            اكاري  الكيمن                                            الحمزي )عماد الدين إدريس بن علي بكن عبكد ا،(،   -1 ًاع الع                                                               ، احايك  عبكد المحسكن المكدعل، الطبعكة األولكى، ملمسكة الثك

                                        ، احايكك  مصككط(ى حمككازي، د . ط، دار العككودة،            اككاري  الككيمن                                                ح اليمككاني )اككاج الككدين عبككد البككاقي بككن عبككد المميككد(،   61    م، ص    1992        الكويكت، 
ًوت،  ًحمن بككن علككي(،   41    م، ص    1985       بيكك ً ة العيككون ب  بككار الككيمن الميمككون                               ح  الككديب) )عبككد الكك                                         ، احايكك  محمككد علككي األكككوع، الطبعككة المانيككة،                                 قكك

                       الممال  اليمظية، احاي                                                      ، الكبسيح محمد بن إمماعيل، اللطاطف السظية في أ بار   159     م، ص     1988  -  هك    1409                         المكتبة الحوالية، صظعا ، 
  .  49     م، ص     2005  -  ه     1426                                                 الد األذرعي، الطبعة األولى، الميل المديد، صظعا ، 

ً ة العيون        الديب)،   -2   . 1           ، هامش رقم    159                          ، اعلياات المحا  األكوع، ص            ق
ًمة، وهو ملرخ وفايال باحث، كانت وسدا  -3                                 ال في عدن أبين وفيًا كانكت وفااكال،                                                                                        ا ليف أبي محمد عبد ا، الطي  بن عبد ا، بن أحمد أبي مخ

ًى غيً كتاب ثيً عدن، اوفي في عكام           ، الطبعكة      األعك م                       مح الزركلي) يكً الكدين(،     1540  - ه   947                                                                       اولى أمور الاضا  في عدن، ولال ملل(ات أ 
ًوت، مظة   15 ًجعي ف  94    ، ص  4     م، ج     2002                                ، دار العلم للم يين، بي                ي هو  الدرامة.                                                     . ومظثيً إلى كتاب ثيً عدن فيما مي اي من اوثي  م

ً ة العيون        الديب)،   -4   .   159                    ، اعلياات المحا ، ص            ق
ًامطة في اليمن أنرً: اليماني )محمد بن مال  بن أبي ال(ضاطل الحمادي(،   -5 ًامطكة                                                                          عن الا ًار البايظيكة وأ بكار الا              ، احايك  محمكد                                   كثكف أمك

ًة،    .  41     م، ص  6   198  -   هك     1406                                                         زيظًم محمد عزب، الطبعة األولى، دار الصحوة للظثً، الااه



JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 164   

       أحااداث    فااي       الالفاات        الحضااور    ماان     شااي      لهااا     كااان     هااذ      العااة      وعاادن    1    عنهااا       بعياادة      وغياار       صاانعا 
        القاادة    مان      أحماد        الناصار       اإلماام     كاان     وهاد    2      دعاتهاا     ألحد       مركزا       وكانت       اليمن    في          القرمطية        الحركة
         اليمنياة       القاو     مان      غير     م            بمجهودات        وأسهم        اليمن     في          القرمطية        الحركة     هو       بشكل        هاوموا       الذين
    فاي        الرساية        الدولاة    أن      يؤكاد    ماا      وجاود    ظال     وفي      سبق     ما    ظل     وفي    3      الحركة     تمك     عم         القضا     في
         الفتارات     بعاض    فاي       صانعا      إلا     إال      صاعدة        تتجااوز    لام      هبما      كان    من     عهد     وفي        الناصر       اإلمام     عهد
لاا       عاادن    أن     ثقااة     بكاال       القااول     لنااا      يمكاان     ذلااك      فعماا     4   حجااة      كاابالد       منهمااا         القريبااة         النااواحي     بعااض       وا 

        العاارب      بحاار      أبااين     عاادن      تكااون     ولاان     هااذ      العااة     عاادن    هااي      إنمااا        الناصاار       اإلمااام      نقااود     عماا          الظاااهرة
   . 5      أطاللها    إال     اآلن      منها       يتبق     لم      التي     العة      وعدن

ن       بهاااذا         ونكتفاااي      هاااذ      العاااة     عااادن       موضاااوع    فاااي         الكتاباااة    فاااي        التوسااا     فاااي       غيرناااا      يرغاااب      وا 
  .    عنها        الغموض      يكش     ما        السابق         تمهيدنا     وفي         فميفعل          ونقودها

  :   عمً
     اساام      تحماال      التااي        الفضااية        النقااود     عماا      عثاار      السااك     دار     اساام     ظهاار     فقااد      عاادن      مثاال        ومثمهااا

       بقيماة      نقاود      أيضاا       وكمهاا    6      المهاد        اإلماام      واسام       أحماد         الناصار       اإلماام       وابن          الهاد         الرسي       اإلمام
     عمااا          الاااواردة     هاااذ      عثااار      الساااك     دار    أن    ُ   اعتُقاااد     وهاااد        الاااوزن         وضااائيمة       الحجااام       صاااغيرة       دراهااام       أساااداس

                                                           
ًار البايظيككة         اليمككاني،   -1 ًي )محمككد بككن أحمككد(،   46    ، ص                   كثككف أمكك                               ، احايكك  إمككماعيل األكككوع، الطبعككة                           مممككوع بلككدان الككيمن وقباطلًككا                         ح الحمكك

ًاهيم بككن أحمككد(،    584    ، ص  2      م، مككل     2004  -   هككك     1425                              المالمككة، مكتبككة اإلر ككاد، صككظعا ،    ،                              معمككم البلككدان والاباطككل اليمظيككة                             ح الماح(ككي )إبكك
  .    1218    ، ص  2      م، مل     2011  -   هك     1432                                    الخامسة، مكتبة الميل المديد، صظعا ،        الطبعة 

ًار البايظيككة         اليمككاني،   -2                                                 ، احايكك  محمككد علككي األكككوع، الطبعككة المالمككة، المكتبككة            اككاري  الككيمن                        ح الحكمي)عمككارة بككن علككي(،   46    ، ص                   كثككف أمكك
                 ، احايكك  مككعيد عبككد                                 يككة األمككاني فككي أ بككار الاطككً اليمككاني  غا                          ح الاامككم )يحككي بككن الحسككين(،   61     م، ص     1985                               اليمظيككة للظثككً والتوزيكك)، صككظعا ، 

ًة،  ًبي للطباعة والظثً، الااه   .   191                 م، الاسم األول، ص     1968  -   هك     1388                                                         ال(تاح عا ور، دار الكاا  الع
  .   212-   211                  ، الاسم األول، ص ص            غاية األماني        الاامم،   -3
ًة العيون        الديب)،   -4                    ) اعلياات المحا  (     159    ، ص           ق
ًة العًب                        لحسن بن أحمد بن يعاوب(،            الًمداني )ا  -5 ًيكاض،                ص(ة جزي ًجمكة والظثكً، ال                                                                    ، احاي  محمكد علكي األككوع، دار اليمامكة للبحكث والت

ًي،    1                   ) اعليكككك  المحاكككك  رقككككم      111     م، ص     1974  -   هككككك     1394   ح    677  ،    582      ، ص ص  2     ، مككككل                           مممككككوع بلككككدان الككككيمن وقباطلًككككا           (ح الحمكككك
  .    1218    ، ص  2     ، مل     معمم         الماح(ي، 

ًأي   -6 ًامطة فتلا  بعكدها بالظاصكً لكدين ا،. أنركًح                نميل إلى ال                                                                                                                الااطل أن المًدي با، هو اللا  الاديم للظاصً أحمد قبل انتصارااال على الا
  .   154    ، ص                  ناود أطمة الزيدية             أنرًح متولي، 
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    أن        وطالماا    1        الساعودية       جاازان       منطقاة    فاي     عثار      مخاال     فاي         الواهعاة     عثار      بمادة    هاي         الدراهم       اسداس
    هااد     أناا          اهترحنااا     فقااد            ونواحيهمااا         وصاانعا       صااعدة        تتجاااوز    لاام       الياا    ُ    ُأشااير     كمااا         الرسااية         الدولااة      حاادود
       ينطباق    ماا     هاذ      عثار     عما        ينطباق     وهاد        جاازان        منطقة     عثر     غير       اليمن    في      أخر      عثر      هناك      تكون
      فعثار       أباين      عادن       وليسات     العاة     عادن      أنهاا       رأيناا      التاي        الناصار       اإلمام      نقود     عم          الظاهرة     عدن     عم 

     عم          الواردة     هذ      عثر      تخرج     ولن        غيرها           بالتأكيد     وهي         الرسية         الدولة      نفوذ    عن       بعيدة       جازان       منطقة
    عاان       عبااارة             التاريخيااة         اإلشااارات     بعااض     حسااب      كاناات      التااي      محاارم     عثاار    عاان         الرساايين       األئمااة      نقااود

ْ   َمْسور     جبل    في     حصن      عادن    عان       كثيارا      تبعاد   ال        اسامها       وهاذا       محارم       فعثار       أيضاا      حجاة     باالد    فاي  2َ 
       الكتاااب    مااان     بعاااض    فاااي       اسااامها       رسااام    فاااي       اخاااتال      حصااال     وهاااد    3   لهاااا        مجااااورة      تكاااون       وتكااااد      العاااة 

       اسامها    أن       رأيناا     كماا         والصاحيح    5    محرم     عبر    هي     هيل       وتارة    4    محرم     عين    هي     هيل       فتارة           المصدرية 
       سايأتي    ماا     خاالل    مان       وكاذلك         نبحثها       التي        ُ النقودُ        الحال        بطبيعة     ذلك       ويؤكد       محرم      عثر    هو       اسمها
    فااي     عثاار      كممااة     رساام    فااي         التشاااب     أن       مالحظااة    ماا          مبكاارين           تاااريخيين      نصااين    فااي      همياال     بعااد      معنااا

         الكتابااة    فاي       وخاصاة      عبار        وكمماة      عاين       كمماة     رسام    ماا          التطاابق    حاد     إلا      يصال    هاد         الكوفياة         الكتاباة
      ولعااال      هاااذ       عثااار      نقاااود      فتااارة    فاااي     بهاااا         التااادوين     جااار       التاااي        األصااامية         الكتاباااة     وهاااي          المبكااارة          الكوفياااة
   .    وعبر     عين       كممتي     رسم     عم      عثر      كممة     رسم    في     وه         تصحيفا

      العااة؛     عاادن     حااال    هااو     كمااا          القرمطيااة        الحركااة       حااوادث     بعااض     هااذ       محاارم     عثاار      شااهدت     لقااد
      الحااق     إلاا         الهاااد         الزيااد        اإلمااام      ساايرة    ماان        األهميااة      غايااة    فااي      نصااين       الشااأن     هااذا    فااي     هنااا        وساانورد
      هاذ        محارم     عثار     إلا           اعتقادناا    في        يشيران      نصان      وهما     (   م   77;  /     ها   :;4   ت  )         الحسين    بن     يحي

                                                           
1   -

Album; Stephen, Chicklist of Islamic Coins 2
nd

 edition ( Stephen Album, Santa Rosa, Ca Jan 

1998 ) p 56. 

  .   557    ، ص                  ناود أطمة الزيدية       متولي،   -
ًبككي مكن صككظعا  بممكانين كيلككوح   -2 ًان وهككو مكن المبككال المثكًورة وياكك) إلكى الثكمال الي                                                                                                                        وككان يعكًف بمسككور المظتكاب وياككال لكال اليككوم مسكور عمك

ًي،                 ن اليمانيكة عظكد       البلكدا                          ح األككوع )إمكماعيل بكن علكي(،    708    ، ص  2       ، و مكل    243-   242    ، ص  1     ، مكل                           ممموع بلكدان الكيمن وقباطلًكا        الحم
  .   247      م ( ص     2009  –    2008     هك /     1430  -      1429                                             ، الطبعة المالمة، مكتبة الميل المديد، صظعا ،             ياقوت الحموي

ًار         اليماني،   -3 ًامطكة فكي األحسكا                        ح  زكارح )مًيل زكار(،   77  ،   48      ، ص ص          كثف أم ًا    –      الثكام   -                         أ بار الا                   ، الطبعكة المانيكة،      الكيمن  –       العك
ًياض،                                                                           ، وزكار يظال عن كتاب العسمد المسبوم فيمن اولى اليمن من الملوم للخزرجي.     618     م، ص     1989  -   هك     1410                    دار الكوثً، ال

ًة العيككون          ح الككديب)،   76  ،   55      ، ص ص            اككاري  الككيمن        الحمككزي،   -4   ح    220                ، الاسككم األول، ص            غايككة األمككاني          ح الاامككم،    155  ،    134      ، ص ص           قكك
  .  50    ، ص               اللطاطف السظية        الكبسي، 

ًار      زكار،   -5   . 2         هامش رقم      618    ، ص          كثف أم
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      هائاد      األمار       وتول    : )   في        ويقول    م    79;   /  ها   :;4     سنة       حوادث    في        السيرة      مؤل        يورد       األول       فالن 
        ثمانية      زبيد    في       فأهام        السنة      هذ     من      شوال    في      وذلك         الرومي     اهلل     عبد    بن      مالحظ    ل       يقال      أبي     م 

      ودخاال        العساكر      إلياا          فاساتأمن         القعادة     ذ     فااي     عماي    بان      محمااد    بان         إبااراهيم      إليا      هادم    ثاام        يوماا       عشار
     اباان         القرمطااي     عمااي  (          ُ إبااراهيمُ   )        وكاتااب       طرياا       بنااي     إلاا      عثاار      فصااار      مالحااظ     عناا         فااانهزم       زبيااد 

  .1 (    زبيد    في       وأهام         والرجال        بالمال       فأمد         الفضل 

      كبيار     لابس     حصال     فقاد     ذلاك      ورغام        أبادا       فيا      لبس    وال       جدا        واضح       ونالحظ     نر      كما      الن   
      فقاااام     (    طريااا      بناااي  )       كمماااة    فاااي           وتحديااادا            تصاااحيفا        الااان     فاااي    أن       اعتقاااد    إذ           البااااحثين؛     أحاااد     عناااد

      الااذ       اآلخاار      الاان     فااي     ورد    مااا     عماا        بناهااا           واجتهااادات        تصااورات     وفااق  (    طاار      بنااي )     إلاا          بتعديماا 
      الاان     فااي         الاواردة     عثاار    أن      منهاا      التااي       اآلرا      بعاض       تقرياار     إلاا         منهاا      وخماا        هميال      بعااد        سنعرضا 

     عثاار       تعيااين    فااي    أن       هاااط       نحااو      وعماا         وساانر      2     جااازان       منطقااة    فااي         الواهعااة     عثاار      بماادة    هااي      إنمااا
      جسايم       خطاأ         الشاطط     ذلاك     عما          وسايترتب        كبيارا؛      شاططا       جاازان       منطقاة     عثر       بانها      الن     في         الواردة
  .      تصويب         وينبغي

      أنهام    إال       يعفار      بناي     عما        ثااروا     ممان    هم      عثر     في      الن      حسب       الذين       هؤال        طري      بنو
      الان      أما  . 3    الحق     إل         الهاد         الزيد        اإلمام        مقاومة    في       غيرهم     هو      وم       معهم         تحالفوا     بعد    ما    في

     نهاض    ثام   : )   فيا       يقاول     فهاو    هاا   :;4     سانة       حاوادث    في      أيضا        الهاد       سيرة      صاحب       يورد       الذ       اآلخر
     بماد      رجال    في      طري     بن        القاسم     مع       ونهض       السنة     هذ     من      اآلخر      ربي      شهر    في     عثر    من      مالحظ
     عماي     البان      فيهاا     كان    من      وطرد          والكدرا         المهجم     دخل     حت       وسار      بشر     بن      جراح      إلي       وصار     حكم
      فياا       لاابس    وال       تمامااا      واضااح       باادور       الاان       وهااذا  . 4 (   عمااي    باان         إبااراهيم      عنهااا      فطاارد      زبيااد     إلاا      سااار    ثاام

     بناي )      كمماة     إل       األول      الن     في  (     طري      بني )      كممة        تعديم       وبعد      نفس         الباحث        اجتهاد      ووفق      لكن؛

                                                           
ًة الًكادي إلكى الحك  يحكي بكن الحسكين  ،  (                      علي بن محمد بن عبيكد ا، )        العلوي  -1                                                      ، احايك  مكًيل زككار، الطبعكة المانيكة، دار ال(ككً للطباعكة                                   مكي

ًوت،  ًامطة        ح زكار،    396     م، ص     1981               والظثً، بي   .   260    ، ص               أ بار الا

ًعان  -2 ًين األمكوي والعبامكي                      التعدين وم  الظاود في   ،  (              نايف بن عبد ا، )         الث ًككز الملك                                              الحماز ونمكد واًامكة فكي العصك                            ، الطبعكة األولكى، م
ًياض،     .   84     م، ص     7002  -   هك     1428                                       فيصل للبحوث والدرامات اإلم مية، ال

ًؤوف )         ح ال(اي  53  -  51      ، ص ص            ااري  اليمن        الحمزي،   -3 ًبي، الاكاهً                              ، اليمن في ظل اإلم م، د . ط، د (                     عصام الدين عبد ال    ة،                         ار ال(كً الع
  .   100-  98         . ت، ص ص  د

ًة الًادي        العلوي،   -4   .   398    ، ص            مي
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    باان        القاساام )     صااار         الباحااث      نفااس      ووفااق      هااذا         الجديااد      نصاانا    فااي  (     طرياا     باان        القاساام )     فاا ن     (   طاار 
        احتاااوا     ظاال     وفااي     (   طاار  )      كممااة     طااال     آخاار       تصااحي     هااي  (     طرياا  )      كممااة    أن         باعتبااار     (   طاار 
َ  َحَكم     بمد )       وكممة     (   عثر )      كممة     عم       الن       حكم       هبيمة    هي       الذهن     إل          سيتبادر    ما     حسب         واألخيرة     (َ 
       الشااااخ      بااااأن      خاااااط       هاااارار        ب صاااادار          المجازفااااة     إلاااا      ذلااااك   ّ  أّد      فقااااد        جااااازان        منطقااااة    فااااي         الواهعااااة

    فاي       حكماوا       الاذين     طار      بناي      أسرة    من    هو  (     طري     بن        القاسم    من     بدال     طر     بن        القاسم )        َّ المتصوَّر
  .1    !!!(     جازان       منطقة    في     عثر      مخال 

     خاااالل     ومااان         المبكااار        عهااادها    فاااي        الرساااية        الدولاااة      نفاااوذ     وصااال    حاااد    أ      إلااا      لناااا      اتضاااح     لقاااد
      نقااود     حسااب      وذلااك      حجااة      بااالد    فااي     العااة     عاادن     إلاا      وصاال    هااد     أناا         بااالقول         التأكيااد        نسااتطي         نقودهااا
ل       العة       كممة     دون        مختصرا     عدن     اسم      تحمل      التي        الناصر     في     العة      لعدن          المجاورة      محرم     عثر       وا 

     وهاد         المهاد       اسام      أخار        وتاارة       تارة         الناصر     اسم      تحمل      التي        النقود     حسب      وذلك       أيضا      حجة     بالد
      بعثااار        عالهاااتهم     وماااا       طريااا       بناااي       حقيقاااة   ّ   بّيناااا      ولقاااد  .     محااارم      كمماااة     دون        مختصااارا     عثااار     اسااام      حممااات

     طار       ببناي     لهام      عالهاة   ال     وأن           الساابقين         النصين    من     لنا      تيسر    ما     وفق         أصحابها      أنهم    إال  (     محرم )
     يكاان     ولاام       كااذلك     هااو      طرياا     باان        القاساام     اساام     وأن        جااازان        منطقااة    فااي     عثاار      مخااال     فااي    هاام       الااذين

  .   طر     بن        القاسم     السم        تصحيفا

       كبيارة       هبيماة     حكم       هبيمة    أن       فنقول        األخير       الن     في        الوارد     حكم     بمد     أمر    ّ  نبّين    أن     لنا       ويبق 
    فااي      أيضااا    باال           السااعودية        جااازان       منطقااة    ماان       أجاازا     فااي     فقااط     لاايس      هااديم     عهااد     منااذ           توزيعاتهااا       تنتشاار
ُ  َفهُام          اليمنياة            الجمهورية    من         الغربية        األجزا      بعض      باالد    مان      تمتاد         جغرافياة      بقعاة     وفاي          تهامتهاا     فاي  َ 
ُ   الُخشم      مثمت     إل        نفسها     حجة      حرض     بين        الواصل      ّ  المزّفت         التهامي        الطريق     عم      حجة     غرب        الواه     

        السااابق      الاان     فااي         الااواردة         العبااارة    فااي       النظاار     ّ   ودّهقنااا       أخاار       ماارة      الاان      إلاا       عاادنا     ولااو    2        والحدياادة
     فقاط     لايس      طريا     بان        القاسام    أن    ّ    مارّجحين       لقمناا      حكام      بماد      رجاال    في      طري     بن        القاسم     مع       ونهض

                                                           
ًعان،   -1   .  84  –    83      ، ص ص                   التعدين وم  الظاود         الث
ًيكة التحيتكا التكي اتبك) محافركة الحديكدة،   -2 ًية عبس التكي اتبك) محافركة حمكة أيضكا، وحكاميكة مدي ًفون بحكامية حمة، وهظام حكامية مدي                                                                                                                          ويع

ًيكة  ًيك  الحديكدة اعكز، وحكاميكة مدي ًية المظصورية التكي اتبك) ككول  محافركة الحديكدة، وهكم ايضكا علكى ي                                                                                                                           على    الحديدة اعز، وحكامية مدي
  .                                                                                        الاًب من زبيد و مالًا، واتب) محافرة الحديدة، وكل اولئ  في نسبتًم ياال لًم الحكمي. الباحث            بيت ال(ايال ب
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ن  . 1       زعمائهااا    ماان    هااو    باال     حكاام       هبيمااة    ماان       فعثاار        وأطااالال        خرائااب      صااارت    هااد     العااة     عاادن      كاناات      وا 
  .2     مجهوال         خافيا          مكانها      وصار         موجودة       عادت    ما      محرم

        الدولاااة    مااان    كااال      نقاااود     بعاااض     عمااا          متاااوال         وبشاااكل      أيضاااا     عثااار      الساااك     دار     اسااام     ظهااار     لقاااد
    4       الذهبيااة          الاادنانير     بعااض    فاي        النقااود     تمااك        وتمثماات    3        الصاميحية         والدولااة           النجاحيااة          والدولااة           الزيادياة 

       والاذ       عثار       الساك     دار     اسم      تحمل       الثالث       الدول      لهذ       فموس    أو       دراهم     عم         المحظة     حت      نق      ولم
      شاي        منهاا     ظهار    إن        نقاودهم       وساائر           الساابقات        الاثالث       الدول        دنانير     عم          الواردة     عثر    أن       نرجح 

      نفاوذ    مان      محارم     عثار       األولا       لقارب      وذلاك        جاازان        منطقة     عثر       وليست      محرم     عثر    إال        أيضا      هي    ما
       ولبعاااد        الااادول       لتماااك          السياساااية           الجغرافياااة        الرهعاااة      نطااااق     ضااامن      تااادخل     وهاااد    بااال        الاااثالث؛         الااادويالت
        لمنقاااود         مختبريااة        تحماايالت     عماال      تيساار     إذا    مااا     حااال    فااي       رأينااا    ماان        ويقينااا       تثبتااا       ناازداد     وهااد        األخاار  
     عثار    فاي      جادال    بال         ومضروبة       فعال          موجودة       ذهبية        دنانير       فهناك          الدارين     كال    من         الصادرة         الذهبية

       منطقااة    فااي           الساميماني        المخااال     فاي     عثاار      مخاال        أماارا        أساما       تحماال     وهاي            السااميماني         المخاال 
          الادنانير        مكوناات    ما            ومقارنتهاا       الاثالث       لمدول         الذهبية          الدنانير        مكونات     فح      خالل     فمن    5     جازان
مااا      محارم     عثاار    مان     إمااا       بأنهاا       الحكام     عماا         هاادرين       ساانكون     عثار      مخااال        ألمارا          الذهبياة      عثاار    مان       وا 

     دار     اسام      تحمال      التاي       الاثالث       الادول      نقاود    أن         ساابقا          ذكرناا      وهاد          ترجيحنا     م             السميماني         المخال 
         الرساايين       األئمااة      دولااة      نقااود     حااال    هااو     كمااا        غيرهااا       ولاايس      محاارم     عثاار     بهااا         المقصااود      إنمااا     عثاار      السااك
  .6     الذكر       سابقة

                                                           
ًيككف بككن ثابككت   -1 ًمككان الككيمن و ككوكتًا بظككو ي ًيككف يظسككبون إلككى سل ذي كبككار، ومككظًم ف                                                                                                                   ذام مككا يككوحي بككال الككظص، ويككوكً الًمككداني ان بظككي ي

                                 ، احايكك  محمككد بككن علككي األكككوع، د .ط،                                  اإلكليككل مككن أ بككار الككيمن وأنسككاب حميككً     كتككاب    (،                       الحسككن بككن أحمككد بككن يعاككوب                   الكبككاريح الًمككداني )
  . 2                          ، اعلي  المحا  في هامش رقم  57   ، ص           ااري  اليمن         ح عمارة،   54-  53                     م، المز  العا ً، ص ص     2008    هك /    1429                     مكتبة اإلر اد، صظعا ، 

ًة العيون        الديب)،   -2 ًم التي ياول أ 3                   ، اعلي  المحا  رقم    134    ، ص           ق                                                     ن مكانًا  (ي عليال أو أن يكون اييً امكمًا، وكمكا رأيظكا                           ، على عين مح
ًم، ولعل ما كتبظا  في المتن عن عمً هو  ما قد يساعد على احاي  موضعًا. ًم ما هي إس اصحيف وق) في امم عمً مح                                                                                                                   فثن عين مح

ًيف بًو  الدول، انرً  -3 ًة العيون          ح الديب)،   63 ،        25،29،46     ، ص ص           ااري  اليمن          ح الحمزي،                         للتع   .       110،173 ص    ، ص           ق
ًياضح  -4 ًكز المل  فيصل للبحوث والدرامات اإلم مية بال                                                                                             ممموعة  ليل محمد الدبعي في صظعا ، وممموعة م

-Album, Chicklist, p57, no 1075.  

ًعان،   -5   .   190-   185      ، ص ص                   التعدين وم  الظاود         الث

ًة من ناكود الكدول الزياديكة والصكليحية والظماحيكة التكي احمكل امكم د  -6 ًنا وهو أن كل ما وق(ظا عليال وعايظا  مبا  ًا ل(ت نر    ار                                                                                                                              ونود أن نوكً أم
ًا  عمككً الككوين حكمككوا المخكك ف                                                                                                                      السكك  عمككً كككان مككي  التظ(يككو ولككون ذهبككال أصكك(ً باهككت وس يثككبال اللككون الككوهبي الصككافي الظاككي لككدنانيً أمكك

ًم التي نبحمًا.           السليماني                                                                                                         في مظطاة جازان، وهوا مب  س ً يمعلظا نعتاد أن عمً الواردة على ناود الدول الم ثة هي عمً مح
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  :   مكة
ال            الساااابقتين       غااارار     عمااا       مكاااة     غيااار          البااااحثين    مااان       أحاااد       باااال     عمااا        ليطااارأ     يكااان    لااام      ف نااا       وا 

      وردت      أخاار      عاادن     عماا          سااابقا         رأينااا    مااا     حسااب          اليمنيااة      حجااة     بااالد    فااي       عثرنااا    أن      وبعااد          المكرمااة 
     عثاار     غياار        النقااود     عماا       كااذلك      وردت      أخاار      عثاار      وعماا         العاارب      بحاار      أبااين     عاادن     غياار        النقااود     عماا 

     مكاة     عما        الايمن    فاي    ماا      مكاان    فاي       سانعثر       بأنناا     لنا    ّ  ترّجح     فقد           االثنتين      هياس      وعم         جازان؛       منطقة
      حكام       أسما        الوهت     نفس    في       وتحمل      مكة       السك     دار     اسم      تحمل      نقود      ظهور    ظل    في      وذلك       أخر  
         اإلماااامين     عهاااد    فاااي    هاااو     كماااا        الااايمن     مااان     جااادا      ضااايقة         جغرافياااة      بقعاااة     عمااا         نفاااوذهم        يبساااطون       كاااانوا

       بخسااة        أهيااام     ذات        النقااود     تمااك    كاال     يكاان    لاام    إن       ومعظاام         الناصاار        وابناا       الحااق     الاا         الهاااد          الرساايين
    مااا     حسااب      محاارم     عثاار     وفااي     العااة     عاادن    فااي         الرساايون       األئمااة        أصاادرها       كااالتي      فضااية       دراهاام       أسااداس
   ال        رأينااا     فااي       نقااود      وهااي      بعااد؛      فيمااا     ذلااك     ذكاار     عماا         وساانأتي          التنفيااذ       ساايئة      نزيااة   بر        وفمااوس        شاارحنا 
  .       المكرمة     مكة       مكانة    م          إصدارها        يستقيم

      سابيل    في        بذلنا       الذ        الجهد     رغم     هذ          اليمنية     مكة     عم         العثور       بمكان         السهولة    من     يكن    لم
    مااا      فيهااا     نجااد    لاام        عميهااا         الوهااو      لنااا      تيساار      التااي          اليمنيااة            البمدانيااة          فالمعاااجم         مكانهااا      عماا         التعاار 
    فاي         والحمااس        وجودهاا    فاي      األمال      فيناا     بعاث    ماا    أن     غيار      مكاة       تادع       بمادة       الايمن    فاي    أن     إلا       يشير

        متأكادا     ليس      لكن      بها     سم     هد      بأن      هال          اليمنيين       الناس    من        هابمنا     ممن      بعضا    أن    هو       عميها        الوهو 
ّ   والتقّصاي        البحث    من       سنوات     ثالث     عم       يزيد     وهت     مضي      وبعد   .      موهعها       تحديد    من       كادنا    أن      وبعاد       

        اليمنااي        الماؤرخ        أوردهااا         جميماة            معموماة         وجاادنا     (    محارم )     عثاار    عان     هاذ          دراسااتنا    فاي       كتبااا    ا  بما       نكتفاي
     تماك     إلا       يشير        المظان    من    أ     في      سوا      أحد     عم      نق      ولم   ؛1    كتب      أحد    في       األكوع     عمي    بن      محمد

       اسامها       الايمن    فاي       أثرياة       مديناة     عما     لا         َ  ومارافَقين     وها     هد     أن      إل       فيها      يشير        وجدنا      وهد           المعمومة 
      جناوب        بادورها     تقا       التاي         البيضاا         محافظاة    فاي    3    رداع        مديرية    في         الواهعة  2    هيفة     بالد    في      وتق      مكة

    (.  ( 7 )     رهم         الخارطة      انظر  )        الشرق     جهة     نحو      عنها      بسيط  َ     َميل      م        صنعا 

                                                           
ًا  مًد الحضارة                  األكوع )محمد علي(،   -1   .   239     م، ص     2004  -   هك     1425                                        ، د . ط، وزارة الماافة والسياحة، صظعا ،                          اليمن الخض
ًة العككًب  صكك(                                   وكانككت اعككًف قككديما بااط(ككةح الًمككداني،   -2 ًي،    189  ،    149      ، ص ص              ة جزيكك     ، ص  1     ، مككل                           مممككوع بلككدان الككيمن وقباطلًككا          ح الحمكك

    .    1514    ، ص  2    ، ج                             معمم البدان والاباطل اليمظية           ح الماح(ي،    359

ًياا لًا عن رداع الحوامل، أرضًا  صبة، وأعمالًا وامعة، مظًا العكًش مخك ف وامك) وبك د قي(كة )قاط(كة  -3        ( وبك د                                                                                                                           والمعظية في ك مظا رداع العًش ا(
ًي،  ًيا ية ومخ ف الحبيثية وناحية جبن وناحية السوادية ودمت وردمانح الحم   .   360    ، ص  1     ، مل                  ممموع بلدان اليمن                                                                                   صباح ومخ ف ال
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      التاااي        النقاااود     عمااا        اسااامها        الاااوارد         اليمنياااة     مكاااة      أنهاااا      نااارجح    ماااا    هاااي     هاااذ      مكاااة    أن       ونحساااب
     إلا        أشارنا     وهاد     مكاة     اسام      تحمال      التاي        النقاود      لتماك        البخسة        لألهيام     أوال      هذ           دراستنا    في     بها        نستشهد

      وهعات       أحاداث    عان           التاريخياة         اليمنياة         المصاادر    فاي      وردت         تاريخياة        عباارات       لساياق        وثانيا       آنفا      ذلك
          العباارات     تماك     ذكار     عما         وسانأتي      مكاة      اسام      تاذكر     وهاي         المبكار         اإلساالمي       عصارها    في       اليمن    في
       لسااياق          وتاادهيقنا        تمعننااا     خااالل     وماان      هااذ       مكااة    فااي          المضااروبة         اليمنيااة        النقااود     خااالل     فماان       همياال      بعااد
          المكرمااة      مكاة    ماا       ولايس       األكااوع        الماؤرخ       ذكرهااا      التاي         اليمنيااة     مكاة    ماا       تتفاق        ساانجدها          العباارات     تماك
      امتااد    هااد        نفااوذهم    أن     هااذ      مكااة    فااي          المضااروبة         الرساايين       األئمااة      نقااود    ماان       نتبااين    أن        نسااتطي     ثاام     وماان
  .    رداع       أطرا      إل        جنوبا

 
ًوني : 1 ارية )  google earth(  ارية اليمنح ماتبسة من الموق) اسلكت

o ًم ًبي من صظعا  اممل موق) حمة، وفيًا ااعان عدن سعة وعمً مح   .                                                                                       الظممة التي اا) إلى الثمال الي

o .الظممة التي اا) غًب موق) حمة اممل مملث الخثم، ومن حمة إلى المملث مظطاة يتواجد فيًا جز  من قبيلة حكم                                                                                                     

o مكة اليمظية.                                                                 الظممة التي اا) إلى المظوب من صظعا  اممل موق) ب د قي(ة حيث اوجد             

    عااان       طرحنااا    ماا           ترجيحنااا      حساااب           سااياهاتها        وتتفااق       عميهااا       وهفناااا      التااي           التاريخيااة          العبااارات
     مكااة    ماا         يتوافااق    مااا        المغااو          تفساايرها    فااي    أن     َ   ورَأينااا         اثنتااين          البدايااة    فااي      كاناات          اليمنيااة      مكااة      مكااان
          اليمنية      مكة    عن         السابقة       األكوع       إشارة     بعد    إال         اهتماما         لنعيرها     نكن     ولم       عنها        نتحدث      التي         اليمنية
        بادورها     وهاي       كبيار      نحاو     عما          االثنتاين      تفسر      أنها     نجد       ثالثة         تاريخية       عبارة     عم         وهوفنا     بعد       وكذلك

  .    رداع      هيفة    في        الواه          ومكانها         اليمنية     مكة       موضوع    في    ب       نقول    ما     حول         ترجيحنا    في      تزيد    هد
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    فاااي       الااايمن    فاااي        وهائعااا      جااارت      واحاااد       موضاااوع    فاااي       تتحااادث       الاااثالث           التاريخياااة          العباااارات    كااال
          األوليين            العبارتين     ذكر     عم      أوال        وسنأتي     ( م   55:   / ا ه   :47   ت  )          المأمون         العباسي         الخميفة     عصر

   / ا هاااا   965   ت )         اليماااااني        الباااااهي     عبااااد    باااان        المجيااااد     عبااااد       الاااادين     تاااااج        اليمنااااي        المااااؤرخ       ذكرهااااا        فااااى    
      عشاارة       ماهااان     اباان      فجماا         واليااا          التميمااي         الجمااود       يزيااد    باان      عيساا       فقاادم )  :     فيهااا       ويقااول     ( م    7565
       فهزما           فاالتقوا        نفسا       عما          الجماود       خنادق     وهاد       صنعا     من    اهلل     عبد      ولد       إلي       فخرج        مقاتل      آال 

      فقبض         بصنعا        أبو         واختف       مكة      دخل     حت     اهلل      بعبد         الهزيمة         واستمرت        صنعا        ودخل         الجمود 
ّ  وفّرق        وحبس           الجمود       عمي    .1 (      العراق     إل       وشخ            المخالي      في       عمال     

   / ا هااا   66;   ت )        الاااديب     بااان     عماااي    بااان        الااارحمن     عباااد        اليمناااي        الماااؤرخ        ياااذكرها         ا ثىنيااا            ا عباااى  
     بعاااث   : )    فيهاااا       ويقاااول          بمعناهاااا      يخااال   ال    را   يساااي        اختالفاااا    إال         الساااابقة    عااان       تختمااا    ال     وهاااي     ( م    7759
      وخارج        مقاتال      آال       عشارة       ماهاان     ابان    لا       فجما         والياا          التميماي         الجماود       يزياد    بان      عيسا          المأمون

     حتا     اهلل     عباد        وانهازم       صانعا        بعادهم      ودخال         الجماود         فهازمهم         فاالتقوا       صانعا     مان    اهلل     عبد      ابن      بهم
       اساتقر      ولماا       وحبسا        فقبضا          الجماود       عميا    ُ  فاُدل        بصانعا        ماهاان    بان      محماد      أباو         واختفا      مكة     دخل

ّ  فّرق        بصنعا          الجمود    .2 (       المنهال     ابن     حصن         واستخم        لعراق ا     إل       وسار          المخالي     في       عمال    

     عبااد        وانهاازم )           والثانيااة؛     (   مكااة     دخاال     حتاا     اهلل      بعبااد         الهزيمااة         واسااتمرت )        ا   اا              ا عبى تااى  
    أن       يقتضاي      صاحيح     نحاو     عما          المغوياة          صاياغتهما      وفهام         بعضاهما          يعاضادان   (   مكاة     دخل     حت     اهلل

        بطبيعاة      هاذا       نقاول       ولسانا          المكرماة      مكاة    مان       صانعا      إلا       أهارب           العباارتين    فاي          الماذكورة     مكة      تكون
      نرجح      التي           ومعطياتها        ندرسها      التي     مكة      نقود    في          المتمثمة        الدالئل     لنا        توافرت    ما     بعد    ما    إال        الحال 
ال          اليمنيااة      مكااة      أنهااا         النقااود     عماا          الظاااهرة     مكااة    أن      نقباال          الباااحثين    ماان        كغيرنااا     هااذا     هباال     كنااا     فقااد      وا 

  .3       المكرمة     مكة    عن      تخرج   ال         الناصر        وابن         الهاد          الرسيين         اإلمامين      نقود     عم          وتحديدا          اليمنية 

      أهادم     وهاي          واألخيارة          الثالثة         العبارة      نذكر       حينما       وضوحا      أكثر       سيصير      األمر    أن      ظننا     وفي
   / ا ها   976 ت )        الحمز     اهلل     عبد    بن     عمي    بن       إدريس       الدين      عماد        اليمني        المؤرخ        أوردها            السابقتين     من

                                                           
  .  25    ، ص            ااري  اليمن         اليماني،   -1
ًة العيون        الديب)،   -2   .   110    ، ص           ق
  .   569    ، ص                  أطمة ناود الزيدية       متولي،   -3



JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 172   

      أكثر         اليمنية     مكة       موضوع        وليصير          التفسير      بها        يستقيم    أن     أجل    من       أخيرة         جعمناها     وهد     ( م    7576
     آال       عشارة       ماهاان     ابان      فجم         واليا          التميمي         الجمود       يزيد    بن      عيس       فقدم )  :     يقول       ففيها        وضوحا 
       فهزما           فاالتقوا         رحاباة      عناد         الجماود       عميا    ّ   خّنادق     وهاد       صانعا     مان    اهلل     عبد      ولد       إلي       فخرج        مقاتل 

      مكااة      هاادم     حتاا   ُ     ُفرسااان    فااي       أعشااار      طريااق        منهزمااا    اهلل     عبااد      فاايمم        صاانعا        بعااد       ودخاال         الجمااود 
ّ  وفااّرق        فحبساا           الجمااود        ولقياا       أبااو         واختفاا         فموهاا     1 (      العااراق     إلاا       وشااخ            المخااالي      فااي       عمالاا     
          الجماود           بانتصاار        وانتهات    2     صانعا     مان        الشامال     إلا      تقا          المعركاة       عندها      دارت      التي     هذ        رحابة

        أعشاار       طرياق     إلا       أيان      إلا          منهزماا     اهلل     عبد      فيمم  /   اهلل     عبد        وانهزم  /     اهلل      بعبد         الهزيمة         واستمرت
    ماان        الجنااوب     إلاا         باادورها     تقاا       التااي        الااروس      بااالد    فااي     يقاا        مشااهور       واد      هااو      هااذا        أعشااار    هااو     ومااا

  .4    مترا      كيمو         بأربعين    ّ  تقّدر        بمسافة    3     صنعا 

           المكانياة         لمغاياة     فهاو      مكاة      هادم     حتا   /      مكاة     دخال     حتا       جمماة    فاي      حتا        الجار     حار      أما
       صانعا       جناوب         الواهعاة       عنهاا        نتحادث      التاي         اليمنية     مكة     وهي          القريبة           المكانية        لمغاية       رأينا    في     وهو
         العبااارة     وفااق          الهزيمااة           فاسااتمرار          المكرمااة      مكااة       وليساات        الااروس      بااالد    ماان          والقريبااة       هيفااة      بااالد    فااي

     هو      نحو      وعم       نرجح    أن    إال     سبق    ما     بعد     لنا      وليس       هريب        لمكان    إال   ُ    ُيتصور   ال        األول             التاريخية
     مكاااة    فاااي        مضاااروبة    إال    هاااي    ماااا     مكاااة      الساااك     دار     اسااام      تحمااال      التاااي        الناصااار       اإلماااام      نقاااود    أن       ونقاااول
    ماا      جميا     أن      نؤكاد    أن     باأس    فاال           االطمئناان؛    فاي        وزياادة          اليمنياة       رداع      هيفاة     بالد    في         الواهعة         اليمنية
     ذكار    أ     مان       تماماا      تخماو         المكرماة     مكاة       تااري     عان       تحدثت      التي           التاريخية         المصادر    من      عمي        وهفنا

  .     إليها       ماهان    بن      محمد    بن    اهلل     عبد      لجو     أو       لدخول

     بساااط        أعمناااوا       الاااذين         اإلساااالمية       الااادول      حكاااام      لااابعض          الساااابقة      غيااار       أخااار        نقاااود      ظهااارت
        الكامال       المماك     ابان         المساعود       المماك     عهاد    فاي         وتحديدا  5     اليمن   ّ    أّيوبي      دولة       ومنها        اليمن      عم         نفودهم

      يحمال       الاوزن       وضائيل       الحجام      صاغير      فضاي       درهام     جاز      عم     ل        وهفنا      الذ   (  م    ;744   / ا ه   848   ت )

                                                           
  .  43    ، ص            ااري  اليمن        الحمزي،   -1
ًة العًب          الًمداني،   -2   . 4                             ، اعلياات المحا  في هامش رقم   43    ، ص            ااري  اليمن          ح الحمزي،    156    ، ص                ص(ة جزي
ًي،   -3   .   372    ، ص  1     ، مل                           ممموع بلدان اليمن وقباطلًا        الحم
ًي،   -4 ًحلةح الحم ًي  جدا من المسافة التي اعادل الم ًنا، وهو ق   .   372   ، ص 1    ، مل                          ممموع بلدان اليمن وقباطلًا                                                                 ذام اادي
ًيف بدولة أيوبي اليمنح ال(اي،   -5 ًوري،    205    ، ص                  اليمن في ظل اإلم م                                  للتع   .   281    ، ص                   ااري  اليمن اإلم مي           ح الس
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      التاي         اليمنياة     مكاة    هاي     هاذا         المساعود      درهام     عما      هاذ      مكاة     فا ن      ظنناا      وحساب    1   مكة      السك     دار     اسم
       المماك      نقاود       لساائر           المختبرياة          التحمايالت     عمال     خاالل    مان        وتثبتاا       يقيناا      أيضاا         وسنزداد       عنها        نتحدث
     بناي        دولاة     عهاد    فاي      أيضاا     لناا     وتام  .         مكوناتهاا    مان         والتحقق       يمنية    سك     دور    في          المضروبة         المسعود
       وجههااا         وكتابااات       أيضااا       درهاام       بقيمااة        رسااولية      أخاار       فضااية      هطعااة     عماا         الوهااو   2     الاايمن    فااي      رسااول
ّ  جماااّي؛      بشاااكل       واضاااحة     غيااار          العباساااي         الخميفاااة      واسااام            الشاااهادتين       لفظاااة     ّ  نتباااّين    أن        نساااتطي       أنناااا    إال    

        كتاباات     أماا            الشاهادتين       لفظة    من         وضوحا       أهل      بشكل      ولكن     ( م    :747   / ا ه   878 ت )     باهلل          المستعصم
    باان     عماار    باان      يوسا         المظفاار     ممااك  ال     اساام      منهاا      نقاارأ    أن         ونسااتطي        جاادا         واضاحة     فهااي        القطعااة     ظهار
      نارجح      نازال    وال     ( 6     رهام      لوحاة      انظار )     مكاة      الساك      مكاان     اسام       وكاذلك     ( م    7;74   /   ا ه   6;8   ت )     عمي
       عنهااا        نتحاادث      التااي         اليمنيااة     مكااة    هااي      إنمااا        الاادرهم     هااذا     عماا       تظهاار      التااي     مكااة    أن     هااو      نحااو      وعماا 
        المظفاار       الممااك      نقااود         لمكوناات           المختبريااة          التحماايالت     عمال     خااالل    ماان      أيضااا     هاذا       هولنااا       تأكيااد       ويمكان

  .     نقود      عم       ظهرت      التي         اليمنية      السك     دور      سائر    من

      اسامي       معاا            باالشاتراك      يحمال     وهاو       أيضاا      مكاة      الساك     دار     اسام      يحمال     آخار      درهم     ظهر     وهد
     مثال    أن       نقتارح     وهاد    4 ا ه   877      السك     سنة       ويحمل       يوس          المظفر        والممك  3     هتادة    بن     حسن    بن      جماز
ن    5         المناساابات      نقااود    ماان    هااو        الفريااد        الاادرهم     هااذا     لاام       عميهااا       وهفنااا      التااي           التاريخيااة         المصااادر      كاناات      وا 

     هااذا       إصاادار     هصااة       تأوياال     أجاال    ماان      هااذا        بجماااز      يوساا         المظفاار       الممااك        اجتماااع      يؤكااد     بمااا        تسااعفنا
     هاذا     عما          الظااهرة    هاي     مكاة    أ     ّ  نباّين    أن          المختبار          التحميال     خالل    من      أيضا        نستطي        لكننا         الدرهم 
  .       اليمنية     مكة    هي      إنما        الدرهم     هذا        يحممها      التي     مكة      السك     دار    أن       رأينا     وفي         الدرهم 

                                                           
ًبي السعودي،   -1 ًبي السعودي،                            ملمسة الظاد الع ًيكاض،                                                         متحف العم ت، د. ط، إصدارات ملمسة الظاد الع ًطيسكي، ال ًككز ال    (،   هكك    1416                        الم

   .  7      ، رقم    246  ص 
ًيف بدولة بظي رمول في اليمنح ال(اي،   -2   .   236    ، ص                  اليمن في ظل اإلم م                                        للتع
ًا واحدا من عام   -3                   ، احايك  فكلاد مكيد،                            الممين في ااري  البلد األمين      العاد                                             هكح ال(امي )ااي الدين محمد بن احمد الحسظي(،    651                      حكم  ً

ًوت،  ًمككالة، بيكك                   ، الطبعككة السككابعة،          اككاري  مكككة                           ح السككباعيح )أحمككد السككباعي(،    435    ، ص  3    م، ج    1986  -   هككك     1406                                      الطبعككة المانيككة، ملمسككة ال
ًمة،    .   239   ، ص 1   م،ج    1994  -   هك     1414                                       مطبوعات نادي مكة الماافي، مكة المك

ًاز ال                    لي(ة )ربي) حامد(،   -4 ًمولية       ي   .  45 ص    م،    1989 /  هك    1409                                                              مملة اسكليل، العدد الماني، وزارة اإلع م، صظعا ، السظة السابعة،   ،                 مسكوكات ال
           ناككود الصككلة                                                                                                              كظاكود الصككلة والدعايكة التككي ياكوم الحككاكم بسككًا واوزيعًككا علككى الظكاس فككي بعكض المظامككباتح الظاثكبظدي )ناصككً الظاثكبظدي(،     -5

ًاقية، بيداد،         والدعاية ًية اآلثار العامة الع    .  7    م، ص    1972                                                                     ، مملة المسكوكات، العدد المالث، مدي
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         برونزياة      فماوس     فهاي      مكاة       الساك     دار     اسام      تحمال       يمنياة      نقاود    مان      عميا        وهفناا    ماا     آخر     أما  
     عماار    باان      يوساا         المظفاار       الممااك    ماان    كاال     عهااد    فااي       أيضااا           الرسااولية        الدولااة     عهااد    ماان        القيمااة      بخسااة

    أن     نظان    وال     ( 8     رهام        الموحاة      انظار )    1   عمار       األشار        المماك      ابنا      عهد     وفي     ( 7     رهم        الموحة      انظر )
     مكاااة    إال        األشاار         الممااك       وابناا         المظفاار       الممااك         لالثنااين            البرونزيااة        النقااود     عماا         الظاااهر     مكااة     اساام

     كماا     فهاي        النقاود      لهاذ         البخساة        لألهياام        وثانياا           الرسولية         الدولة      نفوذ    في     هذ      مكة       لوجود       اوال            اليمنية 
        يسااااتقيم    وال     ( 9     رهاااام         والموحااااة     8     7          المااااوحتين      انظاااار )      أيضااااا         التنفيااااذ       وساااايئة       فمااااوس        بقيمااااة     ناااار 

         الظااهرة     مكاة    أن     عما          لمتأكياد     هاو      آخار     سبب         ترجيحنا    في      وهذا          المكرمة      مكة       مكانة    م          إصدارها
  .    رداع      هيفة     بالد    في         الواهعة         اليمنية     مكة    هي        الفموس     هذ      عم 

         تقااديرنا     عماا       فغمااب         سااألنا       مماان       لكثياار        مجهولاة      صااارت     هااذ          اليمنيااة     مكااة    أن      يباادو       والاذ 
    عاان       األكااوع       ذكرهااا      التااي        اإلشااارة      ولااوال       هااديم      زماان     منااذ        مهجااورة      صااارت       وأنهااا       هائمااة      عااادت    مااا      أنهااا
       ولبقاي         الكثيار      عما        خافياة        نبحثهاا      التاي         اليمنياة     مكاة      الساك     دار       لبقيات     اهلل        توفياق      وبعاد      هذ       مكة

         ساعادتنا      كانات    ماا       وبقادر         هائماا          الكرماة     مكاة       بأنهاا         اإلساالمية           المساكوكات    فاي          البااحثين     عند       المبس
       تحقيق    في    ّ مّنا          اجتهادية        محاولة    في      هيفة     بالد        لزيارة       جدا           متشوهين     كنا     فقد     هذ          اليمنية     مكة        بمعرفة
       البحاث     هاذا       كتاباة     وهات       الايمن    فاي         الحاصامة          المضاطربة        األحاداث    أن     غيار       عميا           والوهاو         المكاان
  .       مبتغانا       تحقيق     دون        الشديد      لألس       حالت

             كلمة  تامية
ًوبة فككي أقككاليم                                                                                  كانككت وس اككزال المسكككوكات اإلمكك مية، الككدنايظً، والككدراهم، وال(لككوس، المضكك
ًبية السعودية احديدًا، امتاز بالظكدرة الثكديدة التكي س  ًبية بص(ة عامة، وفي أقاليم المملكة الع ًة الع                                                                     ً                                المزي

            ً ظًورهكا مطمعكاً                                                                        اخ(ى على أحد من المًتمين، ولاد جعلت الك  الظكدرة مكن الك  المسككوكات فكي حكال 
ًة واحكدة لممكل الك  المسككوكات فكي  ًغم من ارا(كاع أثمانًكا، ونرك                                                                                          لكميً من أجل الحصول عليًا على ال
ًات المزادات المًتمة بعًض وبي) المسكوكات اإلم مية ك(يلة بك ن الككد مكا ناكول، ومكن الك                                                                                          بعض نث

                          مم دار الس  مكة، وبالتالي                                                                 المسكوكات بطبيعة الحال ما يحمل امم دار الس  عمً، ومظًا ما يحمل ا

                                                           
  -   هككك    696                                                                                                        ثالككث مكك يين دولككة بظككي رمككول، اككولى الحكككم فككي حيككاة أبيككال بعككد أن اظككازل لككال أبككو  عككن الحكككم، واككوفي األ ككًف عمككً فككي عككام   -1

ًمة،     1297 ًة،              عدن، الطبعة ا           ااري  ثيً                              م بعد حكم دام عامينح بامخ   .   181     م، ص     1991  -   هك     1411                               لمانية، مكتبة مدبولي، الااه
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                                                                                    فثن أي قطعة نادية ارًً وهي احمكل امكم دار السك  عمكً، أو دار السك  مككة، فكي العصكً اإلمك مي، 
ًمكة،  ًى هكي مككة المك                                                                                           ف بد وأن ي اي إلى الوهن أن األولى هي عمً الواقعة فكي مظطاكة جكازان، وان األ ك

   ً                                      سحاككاً، التظب ككال والتحككو ط فككي حككال ظًككور أي مككن                                                    ولكظظككا، وبعككد درامككتظا هككو ، ناككول ب نككال يظبيككي مككن اآلن و 
                                                                                      المسكوكات اليمظية من العصً اإلم مي احمل امم دار الس  عمً، ما إذا كانت ال  المسكوكات قد 
ًم الواقعة في ب د حمة في اليمن، أو في عمً الواقعة في مظطاة جازان، وكول   ًى مكًا في عمً مح                                                                                           ج

ًى مككًا                                 الحال في المسكوكات اإلم مية اليمظ                                                       ية التي احمكل امكم دار السك  مككة، مكا إذا ككان قكد جك
ًمككة، ولعلككال مككن ال(اطككدة أيضككا                                                                                               فككي مكككة اليمظيككة الواقعككة فككي بكك د قي(ككة فككي رداع اليمظيككة، أو فككي مكككة المك
ًم، ومككة اليمظيكة، التكي بحمظاهكا فكي امًيكد وفكي                                                                                           إضكافة أمكما  دور السك  الم ثكة، عكدن سعكة، وعمكً محك

                                                                      لى قاطمة أمما  دور الس  التكي ظًكًت علكى المسككوكات اإلمك مية فكي مكاطً أقطكار                  متن درامتظا هو  إ
                العالم اإلم مي.

ًاج):                   المصادر والم
         المصادر 

    ،)لتااير اليماا                         الحكمي)عمككارة بككن علككي ل للللل لل للل،لحتق ااحملزل اايلانااعليالااعة،ليمالثاا ليمتيمتاا ،ليدلمللاا ليم    اا لمن  اا للل لللللللل لللللللل لللللللللللللل لل للللل ل ل ل للل لل لل ل ل لل للل لل
لللللللويملعز ع،لص ثيء،ل للل للل ل1985لللل ل ل لللم.ل

    ،)،لتااير اليماا                                               الحمككزي )عمككاد الككدين إدريككس بككن علككي بككن عبككد ا ل للللل لل للل،لحتق ااحملالاايلياملاا ليدلااياة،ليمالثاا للل لل للللل ل ل لللل ل ل للل لل لل للل لل
لللياوىل،لمؤسمل ليم  يةليمث يب،ليممع ت،ل لل ل للللل لللللل للل للللل ل ل لللل ل ل ل1992ل ل ل لللم.ل

    ،)ًحمن بن علي لق ّةليمث عنلبأخليرليم   ليدل  عن                            الديب) )عبد ال ل ل للللل ل للللل للل لللل ل لّلللللل لللللللللللللل،لحتق حملزل يلانعليالعة،ليمالث ليمتين  ،لل للللل ل ل ل للل لل لل ل ل لل للل لل
للللللليدلملل ليحلعيم  ،ل ل لللللل ل1409لللللللص ثيء،للل ل ل ل1988لل-للهال ل ل لللم.ل

   )لليااالملل،ل                  الزركلي) يً الدين ل ل للللل،ليمالث لل ل15لللل لل،لجلل للل،لديرليمثنملمن ال ني،لبريوت،لل4لل لل لللل لل ل لللل لللللل ل2002لللل ل ل  للم.ل
    ،)،لسريةليذليديلإىلليحلحملحيعلب ليحلملني                                 العلوي )علي بن محمد بن عبيد ا ل ل للل للل ل لل ل للل للل للل لللل للل،لحتق حملسه للزلاير،ليمالثا لل لل للللل للل لل لل ل لل للل لل

للليمتين  ،لديرليمفم لمناليا لويم   ،لبريوت،ل لل للللل لللل للل للل للللل للللل ل1981للللللللللل ل ل  للم.ل
    ،)ليمثقايليمت اانيلالتاير اليملناايلياماني                                        ال(امكي )ااككي الككدين محمكد بككن احمككد الحسككظي ل ل للل لللللل لل لللل لل ل للللل ل ل،لجللل لللل،لحتق ااحملاااؤيدلل3لل للل للل لل

لللس ي،ليمالث ليمتين  ،لمؤسمل ليم سيم ،لبريوت،ل لل للللللل لللللل ل ل للللللللللللللل للللل ل1406لل ل ل ل1986لل-لللهالل ل ل  للم.ل
    ،)لغي  لياميينلالأخليرليمقا ليم  يين                        الاامم )يحي بن الحسين لل لللللل للللل للل للل لل للل لل،ليمقململياول،لحتق احملساث يلالايليمفلايحللللللل للللللل لل لل للل لل للل للل ل ل للل ل للللل

لللللايشعر،لد ل للللليرليمميتبليمث يبلمناليا لويم   ،ليمقيه ة،للل لللللللل لللل للل للل لللل لللللل للل لللل ل1388ل ل ل ل1968لل-لللهالل ل ل لللم.ل
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    ،)للليمنايئفليممل   لالأخليرليدل يمكليم     ،لحتق حملخيميلياذراع،ليمالثا ل                           الكبسيح )محمد بن إمماعيل لل للللل لل لل للل للل لل للل لللللل للللل للل لللل للل للل للللل لللل للل للل
لللللللياوىل،ليجل لليجلي ي،لص ثيء،ل للل لل ل للل لل لللل ل ل ل1426ل ل ل ل2005لل-للهلل ل ل لللم.ل

    ،)ًاهيم بككن أحمككد للللمثجاامليملناايينلويمقليئاالليم    اا                            الماح(ككي )إبكك للللل للللللل لل لل لللللل ل للمااةلللل،لل لل،ليمالثاا ليخليمملاا ،لممللاا ليجل اااللل2ل لل لللللل للللل للل لللل لل لللل
للللللليجلي ي،لص ثيء،ل للل لل ل ل1432ل ل ل ل2011لل-لللهالل ل ل لللم.ل

    ،)لصااف لير اا ةليمثاا                                     الًمككداني )الحسككن بككن أحمككد بككن يعاككوب لل لللللللل للل،لحتق ااحملزل اايلانااعليالااعة،لديرليم  يماا للللل لل للللل للللل ل ل ل للل لل لل ل ل لل للل لل
لللمنلحثلويمرتمج لويم   ،ليم  يض،ل للللللللل لللل للل ل للل لل ل ل1394للل ل ل ل1974لل-لللهالل ل ل لللم.ل

    ،)للللي ليإللن للم لأخلا                                   الًمداني )الحسن بن أحمد بن يعاوب للل للل للل ل للل ليرليما   لوأنملاي ل اريللل ل لل لل للل لل ل للللل لللل،ليجلارءليمثيشا ،لل لللللللل للل
لللللللحتق حملزل يلب لانعليالعة،لدل.لط،لمملل ليإلرشيد،لص ثيء،ل للللل ل ل لللللل لللل للللللل ل ل ل للل لل لل للل ل ل لل ل1429للل ل ل ل2008لل-لللهالل ل ل لللم.ل

    ،)لتاير اليما                                                 اليماني )اكاج الكدين عبكد البكاقي بكن عبكد المميكد ل للللل لل لل،لحتق احملمطاافحلاجايزي،لدل.لط،لديرللل للللل للللللل ل لل ل لل لل ل للل للل لل
للليمثعدة،لبريوت،ل لل لللللل ل1985للل ل ل لللم.ل

   للل اافلأساا يرليملي   ا لوأخلاايرليمق يمااا           الحمككادي(،                                       اليمكاني )محمككد بككن مالكك  بككن أبككي ال(ضككاطل لللللللل للل لل للللل لللللل للل للل ل لل،لحتق ااحملل للل لل
لللللزل يلز  هملزل يلار ،ليمالث لياوىل،لديرليمطحعةلمن   ،ليمقيه ة،ل لللللللل لللللل ل ل لللل للللل ل ل لللللل للللل لل لل ل ل لل ل للل لل ل ل1406ل ل ل ل1986لل-لللهالل ل ل لللم.ل

ًبية ًاج) الع                 الم
    ،)ليملناايينليم  ين اا لا اايل اايقعتليحل ااعي                        األكككوع )إمككماعيل بككن علككي ل ل ل للل ل للللل لل لللللل للللل لل للل،ليمالثاا ليمتيمتاا ،لممللاا ليجل االليجلي ااي،للللل لل ل للل لل لللللل للللللللللللل لل لللل
ل1429لللللللص ثيء،ل ل ل ل1430لل-للل ل ل ل2008لللللهال/لل ل ل ل2009لل–ل ل ل  للللمل(.ل
    ،)لليم   ليخلض يءلمهيليحلضيرة                  األكوع )محمد علي لل ل للل ل لللللل ل للل ل للللللل،لدل.لط،لوزيرةليمتقيا لويممل يا ،لص ثيء،لللل لللل للل للل للللللللللل للل للل ل1425لللللل ل ل ل2004لل-لللهالل ل ل  للم.ل

    ،ًمة لللللتير الثغ          بامخ لل لللللاين،ليمالث ليمتين  ،لمملل لميبعيل،ليمقيه ة،للللل للللللل ل لل لللللل للللللللللللللل للللل ل ل1411ل ل ل ل1991لل-لللهالل ل ل  للم.ل
    ،)ًي )محمد بن أحمد للللللرل عةلبنيينليم   لوقليئن                       الحم لل ل للللل لل لللل ل ل لل،لحتق حملإمسيا لليالعة،لمةلللهيل لللل ل ل ل للل لل لل للل للل لللللللللللللل،ليمالث ليمتيمت ،لل2لل لللل

لللللللمملل ليإلرشيد،لص ثيء،ل للللل ل ل لللللل ل1425ل ل ل ل2004لل-لللهالل ل ل لللم.ل
    ،)للللأخليرليمق يما لالياامليءل                   زكارح )مًيل زكار ل ل للل للل لللللللل للل لللليم يمللل-ل لليمثا ي للل–لل للل ليما   لل–لل ل للللل،ليمالثا ليمتين ا ،لديرليمماعث ،لللل ل لللل لللللللللللللل لل لللل
للليم  يض،ل ل1410للللل ل ل ل1989لل-لللهالل ل ل   .لمل
    ،)للتاااير الممااا                          السكككباعيح )أحمكككد السكككباعي للل لل للل،ليمالثااا للل لل ليمملااايبث ،لجلللل للللللل للل،لمالعاااايتلنااايديلممااا ليمتقااايا،لممااا لل1لل لللل لل لللللل للل للللل لل ل لل للل
لللللليدلم م ،ل ل1414لل ل ل ل1994لل-لللهالل ل ل للللم،.ل
    ،)،ًعان )نايف بن عبد ا ليملثي  لوسكليم قعدلاليحلجيزلوجنيلوهتيم لاليمثط   ليامعيلويمثليسع                          الث ل لللللل لل ل لل للل للل للللل لللللل لل ل ل لل لل ل للل للل لللللل ل ل لل لل لل،للللل

للليمالث لياوىل،لم لرليدلنكلا طللمنلحعثلويميريسيتليإلسالم  ،ليم  يض،ل للللللللللل ل ل للل لل لل ل للل لل ل ل للللل ل لللل للللللللللل ل ل لللللل ل1428لل ل ل ل2007لل-لللهالل ل ل    للم.ل
   ًؤوف(،     ال(ا لليم   لالظلليإلسالم،لدل.لط،لديرليمفم ليمث يب،ليمقيه ة،لد.لت.                           ي )عصام الدين عبد ال لللللللل للللللل للللللل للللل للللل لللللللل ل ل للل ل لل لل ل  للل
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    ،ًبككي السككعودي لللملحاافليمث ااالت،لدل.لط،لإصااييريتلمؤسملاا ليم قاايليمثاا يبليمملااثعدي،ل                            ملمسككة الظاككد الع لل لل لللل لل لللل ل لللللل ل ل للل لل لل ل لللل للللللل ل ل للللل ل لل
للليدل لرليم ئ ملع،ليم  يض،ل لللللللل ل ل1416للللللللللل ل ل للللها.ل

                  الدوريات العلمية:
    ،)لل  يزليدلملمعل                    لي(ة )ربي) حامد ل ل لللل لللليتليم سعم  للل ل للللل لللل،لرلن لياللن ال،ليمثايدليمتايين،لوزيرةليإلااالم،لصا ثيء،ليمملا  لل للللللللل لللل ل ل لللل للل للل للللللل ل للللل للل ل للللل لل
للللللليممليبث ،ل ل1409لل ل ل ل1989لل-لللهالل ل ل  للم.ل
    ،)للللنقااعدليمطاان لويمياي اا                             الظاثككبظدي )ناصككً الظاثككبظدي ل للل لللل للللل ل لل،لرلناا ليدلملاامعليت،ليمثاايدليمتيمااث،لمي   اا لي ثاايرلل للل للللللل لللل لللللللل ل للللل للل ل ل لللللل لل

للللليمثيم ليمث يق  ،لبغييد،ل ل1972للللللللللللللللللل ل ل  لللم.لل

ًماطل المامعية:                   ال
   لنقعدلأئ  ليمر ي  لاليم          حمدي(،                    متولي )محمد السيد ل للللل لللل للللللل للللل للل،لرسيم لدللعريهلييمث لانعين،للل لل لل لللللل للللل لللللللل ل ل2015لل ل ل لللم.ل

ًبية: ًاج) الييً ع                      الم
   Album; Stephen, Chicklist of Islamic Coins 2

nd
 edition ( Stephen Album, 

Santa Rosa, Ca Jan 1998 ) 

 
 اللوحات

   الرًً الوجال

ًمي، عن:   (1لوحة )  مدس درهم فضي ضًب مكة ) اليمظية ( بامم الًادي ال

B   w  ’          ,              ,         23 (6 D        2012, L     ),     455. 
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ًمي. عن:2لوحة )  (  مدس درهم فضي ضًب مكة ) اليمظية ( بامم الظاصً ال

- B   w  ’          ,              ,         23 ( 6 December 2012, London ), lot 464;  - Spink 

Taisei, coins of the Islamic World, auction 37 ( 16th September 1991, Zurich ), p 26, no 124.   

ًم (، وهو يحمل امم جياش بن المليد نماح، ويحمل عبارة علي ولي ا،، هوا 3لوحة ) (  ديظار نماحي ضًب عمً ) مح
   الديظار ضمن ممموعة  اصة، وهظام ديظار مثابال لال في ممموعة الدكتور علي العواجي في مظطاة جازان.

ًمولي يومف بن عمً وهو يحمل امم دار الس  مكة )اليمظية(ح مح(وظ بممموعة  اصة. (4) لوحة    درهم المل  المر(ً ال
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ًمولي يومف بن عمً يحمل امم دار الس  مكة ) اليمظية(  (5لوحة )    مح(وظ بممموعة  اصة .فلس المل  المر(ً ال

ًمولي األ ًف عمً بن يومف. مح(وظ بممموعة  اصة  (6لوحة )    فلس ضًب مكة )اليمظية( بامم المل  ال

 صورة ل(لس ضًب مكة من دولة بظي رمول في اليمنح مح(وظ بممموعة  اصة.  (7لوحة )




