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 نقدان ف�ضيان نادران من اليمن للمختار لدين اهلل
Two Rare Silver Coins of al-Mukhtár li-dín Alláh from Yemen

حممد ال�سيد حمدي*

Abstract

In this research, the researcher studied two coins of silver minted in Raydah mint, which are 
preserved in the collection of Khalil al-Daba’i, who is an interested collector in Islamic coins in Yemen. 
These two coins are undated. The first coin weighs (0.38 gm), and the second weighs (0.5 gm). These 
two coins are classified as ‘one-sixth of the dirham’.

The researcher studied the second coin in his study for his PhD entitled ‘The coins of Zaydí Imáms 
in Yemen (280-793 AH/893-1391 CE); the first coin is published in this research exclusively.

The writings on these two coins display the political conflict between the grandsons of Imam 
al-Hádí ilá al-Haqq Yahyá, and the doctrinal implications of the Zaydi Shi’ism coins of Yemen.

Finally, the coins of the Zaydí Imáms minted at Raydah mint are among the rarest coins in the 
world, and these coins are the only coins of al-Mukhtár li-dín Alláh al-Qásim b. Ahmad (325-345 AH/  
937-956 CE).
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اأوالً: الدرا�ضة الو�ضفية

القطعة االأوىل: )لوحة 1(
جاءت كتابات تلك القطعة على النحو التايل:

الظهرالوجه

املركز

ال اله الـ)ا(

اهلل وحده

ال �رشيك له

حممد ر�سول اهلل

)الهـ(ـادي اإىل

احلق واملختا)ر(

لدين )اهلل اأمري(

املوؤ)منني(
)جاء احلق وزهق( الباطل اإن الباطل )كان زهوقا()ب�سم اهلل �رشب( هذا الدر)هم بـ(ـريدهالهام�ش

القطعة الثانية: )لوحة 2(
جاءت كتابات تلك القطعة على النحو التايل:

الظهرالوجه

املركز

ال اله اال

اهلل وحده

ال �رشيك له

حممد ر�سول اهلل

املختار لد

ين اهلل اأمري

املوؤمنني

جاء احلق وزهق الباطل اإن الباطل كان زهوقاب�سم اهلل �رشب هذا الدرهم بريدهالهام�ش

مركزية  كتابة  من  يتكون  باأنه  االأوىل  للقطعة  العام  ال�سكل  متيز 
يف اأ�سطر اأفقية عددها اأربعة يف كل من الوجه والظهر، يدور حولها 
اأما  الدائرية؛  الهام�ش  كتابات  وبني  بينها  تف�سالن  دائريتان  حلقتان 
يتكون من كتابة مركزية يف  باأنه  فيتميز  الثانية  للقطعة  العام  ال�سكل 
الظهر يدور حولها  الوجه، وثالثة يف  اأربعة يف  اأفقية عددها  اأ�سطر 

حتتفظ جمموعة خليل الدبعي اأحد املهتمني بجمع امل�سكوكات 
با يف دار  االإ�سالمية يف اليمن بنقدين ف�سيني نادرين غري موؤرخني �رشُ

�رشب ريدة من فئة �سد�ش الدرهم:

بيانات - 1 قاعدة  يف  بعر�سها  الدبعي  خليل  قام  االأوىل  القطعة 
وزنها  ويبلغ   84097 رقم  حتت   Zeno العاملية  امل�سكوكات 

0.38 جم وقطرها 13مم.

االآثار - 2 لهيئة  باإهدائها  الدبعي  ال�سيد خليل  قام  الثانية  القطعة 
واملتاحف اليمنية، ويبلغ وزنها 0.5 جم وقطرها 14مم.

مع  املرا�سالت  خالل  من  القطعتني  هاتني  على  حت�سلت  وقد 
االآثار  هيئة  وكيل  جار اهلل  وعبد الرحمن  الدبعي  خليل  من  كل 
الدكتوراه  ر�سالة  باإعداد  قيامي  خالل  ب�سنعاء  اليمنية  واملتاحف 
عام  من  الفرتة  )يف  اليمن  يف  الزيدية  اأئمة  ’نقود  حول  بي  اخلا�سة 
اآثارية  درا�سة  1391م(  اإىل   893 عام  من  هـ/   793 اإىل   280
اأن  حني  يف  الثانية،  القطع  ون�رش  بدرا�سة  قمت  حيث  ح�سارية‘؛ 

القطعة االأوىل تن�رش يف هذا البحث الأول مرة.

الدائرية،  الهام�ش  كتابات  وبني  بينها  تف�سالن  دائريتان  حلقتان 
ويدور حول كل من الوجه والظهر اإطار خارجي من دائرة خطية.

التوحيد  عبارة  التالية:  املاأثورات  االأوىل  القطعة  على  �سجلت 
له حممد  اهلل وحده ال �رشيك  الـ)ا(  اله  ’ال  ب�سيغة  املحمدية  والر�سالة 
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ر�سول اهلل‘ يف االأ�سطر االأربعة التي حتتل مركز الوجه؛ والب�سملة ب�سيغة 
’)ب�سم اهلل(‘؛ و�سيغة ومكان ال�رشب ب�سيغة ’)�رشب( هذا الدر)هم بـ(

ـريده‘ يف هام�ش الوجه؛ ولقب االإمام يحيى بن احل�سني موؤ�س�ش الدولة 
الزيدية يف اليمن ب�سيغة ’)الهـ(ـادي اإىل احلق‘ يف ال�سطر االأول والثاين 
من مركز الظهر، واألقاب القا�سم بن اأحمد وهي: لقب ’املختا)ر( لدين 

)اهلل(‘ يف ال�سطر الثاين والثالث، ولقب ’)اأمري( املوؤ)منني(‘ يف ال�سطر 
قُّ  الثالث والرابع، وجزء من االآية رقم 81 من �سورة االإ�رشاء ’)َجاء احْلَ

َوَزَهَق( اْلَباِطُل اإِنَّ اْلَباِطَل )َكاَن َزُهوًقا(‘ يف هام�ش الظهر.

)اال(،  كلمة  يف  الثانية  االألف  حلرف  طم�ش  وجود  ويالحظ 
الدرهم  كلمتي  بـ( يف  )هم  اهلل �رشب(، وحروف  )ب�سم  وكلمات 

)لوحة 1( سدس درهم غري مؤرخ رضب ريدة.

)لوحة 2( سدس درهم غري مؤرخ رضب ريدة.
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كلمة  يف  الراء  وحرف  الهادي،  كلمة  يف  )الهـ(  وحروف  بريده، 
)اأمري(  وكلمة  اهلل،  لدين  املختار  لقب  يف  )اهلل(  وكلمة  املختار، 
وحروف )منني( يف لقب اأمري املوؤمنني، وكلمات )جاء احلق وزهق( 

و)كان زهوقا( يف اجلزء اخلا�ش باالآية 81 من �سورة االإ�رشاء.

التوحيد  عبارة  التالية:  املاأثورات  الثانية  القطعة  على  �سجلت 
حممد  له  �رشيك  ال  وحده  اهلل  اال  اله  ’ال  ب�سيغة  املحمدية  والر�سالة 
والب�سملة  الوجه؛  مركز  حتتل  التي  االأربعة  االأ�سطر  يف  اهلل‘  ر�سول 
هذا  ’�رشب  ب�سيغة  ال�رشب  ومكان  و�سيغة  اهلل‘؛  ’ب�سم  ب�سيغة 
اأحمد  بن  القا�سم  االإمام  واألقاب  الوجه؛  بريده‘ يف هام�ش  الدرهم 
و’اأمري  والثاين،  االأول  ال�سطر  يف  اهلل‘  لدين  ’املختار  لقب  وهي: 
املومنني‘ يف ال�سطر الثاين والثالث من مركز الظهر، وجزء من االآية 
اْلَباِطَل َكاَن  اإِنَّ  اْلَباِطُل  قُّ َوَزَهَق  رقم 81 من �سورة االإ�رشاء ’َجاء احْلَ

َزُهوًقا‘ يف هام�ش الظهر. 

حيث  من  خمتلفني  طرازين  من  القطعتني  فاإن  وبالتايل 
وامل�سمون. ال�سكل 

ثانًيا: الدرا�ضة التحليلية

القيمة النقدية1- 
نقدية  فئة  الدرهم؛ وهي  �سد�ش  فئة  اإىل  القطعتان  هاتان  تنتمي 
�ساعت يف اليمن؛ وهي فئة نقدية وزنها 6/1 درهم اأو اأقل من ن�سف 
جرام، يف حني عرف الدرهم يف اليمن با�سم قفلة1؛ ودرهم قفلة اأي 
وازن والهاء اأ�سلية، قال االأزهري هذا من كالم اأهل اليمن، ويعني 

درهم كامل دون نق�ش.2 

ويتفق وزن القطعتني مع متو�سط الوزن ال�سائد الأ�سدا�ش الدراهم 
يف اليمن قيا�ًسا على الوزن ال�رشعي للدرهم املعادل بـ 2و97جم اأي اأن 
ال�سد�ش يعادل 0،495 جم، وهو وزن قريب من وزن القطعة الثانية.

دار ال�ضرب2- 
بفتح  وهي  ’ريده‘  �رشب  دار  يف  القطعتان  هاتان  �رشبت 
الراء و�سكون الياء وبالدال املهملة املفتوحة ثم الهاء، ا�سم م�سرتك 
�سنعاء  �سمايل  تقع  التي  البون  ريدة  منها  ويهمنا  باليمن  بلدان  بني 
ال�سفح  يف  وتقع  �سهري  ريدة  لها  يقال  وقد  كم،   70 بعد  على 
على  االأ�سفل  البون  منتهى  يف  تلقم  ح�سن  من  اجلنوبي  ال�رشقي 
لل�سالطني  ا  مقرًّ قدميًا  كانت  عمران،  �رشق  �سمال  كم   20 بعد 

اأحد  اللعويون  بعد  فيما  �سكنها  ثم  همدان،  ملوك  ال�سحاك  اآل 
امل�سهورة.3 احلمريية  القبائل 

امل�سندية،  النقو�ش  من  كثري  يف  ذكرها  جاء  البون  وريدة 
اإنها  يعتقد  بئر  بها  �سغرية  قلعة  املدينة  قلب  ويف  جليلة  اآثار  وبها 
َفِهَي  َظامِلٌَة  َوِهَي  اأَْهَلْكَناَها  َقرْ َيٍة  ن  ِمّ ِيّن  ’َفَكاأَ الكرمية  باالآية  املعنية 
احلج:  )�سورة  يٍد‘  �سِ مَّ   ٍ َوَق�رشْ َلٍة  َعطَّ مُّ َوِبْئرٍ   َها  ُعرُ و�سِ َعَلٰى  َخاِوَيٌة 
املهدي  االإمام  قرب  ريدة  ويوجد يف  تلفم.  ق�رش  وفيها  45(؛  االآية 
قتله  1013م  404هـ/  �سنة  املتوفى  القا�سم  بن  احل�سني  لدين اهلل 
ل�سان  الكبري  املوؤرخ  و�سكنها  همدان،  قبائل  من  ال�سحاك  اآل 
اأحمد  جعفر  اأبي  ال�سلطان  رعاية  ظل  يف  الهمداين  احل�سن  اليمن 

ال�سحاك.4 بن  بن حممد 

�سنعاء،  �سمال  يف  الرئي�سية  الزيدية  معاقل  من  ريدة  كانت 
اإىل  الهادي  الدولة  موؤ�س�ش  عهد  منذ  نقودهم  الزيدية  فيها  و�سكت 
احلق يحيى بن احل�سني )الفرتة االأوىل �سنة280هـ/ 893م( )الفرتة 
الثانية من �سنة 284 حتى �سنة 298 هـ/ 897–910م( وابنه النا�رش 

لدين اهلل اأحمد )301–325 هـ/ 913–937م(.5

ريدة  دار �رشب  امل�رشوبة يف  الزيدية  االأئمة  نقود  قطع  وتعترب 
من اأندر القطع النقدية على م�ستوى العامل، حيث بداأ �رشب النقود 
اإلينا قطعتان من  يف تلك الدار يف عهد الهادي اإىل احلق، اإذ و�سل 
عهد هذا االإمام، واأربعة قطع من عهد ابنه النا�رش لدين اهلل اأحمد،6 
اأما املختار لدين اهلل القا�سم فاإنه مل ي�سبق ن�رش اأي قطع نقدية من اأي 
يف  �رشبتا  اللتني  النادرتني  القطعتني  هاتني  �سواء  اأخرى  �رشب  دار 
نقود �رشبت  اأي  والدرا�سات  املزادات  تن�رش  ريدة، ومل  دار �رشب 
يف دار �رشب ريدة �سواء من عهد االأئمة الزيدية اأو اأي من الفرتات 
هاتني  اأهمية  يربز  الذي  االأمر  وهو  اليمن؛  يف  التالية  االإ�سالمية 

الدرا�سة.  القطعتني مو�سوع 

�ضمات اخلط امل�ضجل بها الكتابات	- 
�سجلت الكتابات على القطعتني باخلط الكويف الب�سيط على غرار 
االأحرف  متيزت  الفرتة؛ حيث  تلك  ال�سائدة يف  الزيدية  االأئمة  نقود 
األف، مع  االألف والالم  القائمة مثل حرف  االأحرف  بغلظتها وق�رش 
النقود  ت�سابك االأحرف وات�سالها وهي �سمة من �سمات اخلط على 
االإ�سالمية يف اليمن، حيث تت�سل اأحرف الكتابات الهام�سية مما �سعب 

قراءتها، نظًرا ل�سعف مهارة النقا�ش يف النق�ش على قالب ال�سك.
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الكتابات الواردة على النقدان	- 

اأ-الب�ضملة
وردت الب�سملة على النقود االإ�سالمية منذ فرتة مبكرة من تاريخ 
امل�سكوكات  على  الب�سملة  ت�سجيل  اأمثلة  واأقدم  االإ�سالمية،  النقود 
تعود اإىل ع�رش اخلليفة عثمان بن عفان على امل�سكوكات الف�سية التي 
�رشبها على الطراز ال�سا�ساين �سنة 31 هـ،7 ويقول االإمام الهادي اإىل 
كل  يبداأ  اهلل  ب�سم  فهو:  اهلل(  )ب�سم  قوله  ’معنى  تف�سريها:  يف  احلق 
)الرحيم(: فهو ذو  الرحمة واالإح�سان،  )الرحمن(: فهو ذو  �سيء، 

التعطف بالرحمة واالمتنان‘.8

ب- االآية القراآنية من �ضورة االإ�ضراء
قُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل اإِنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا‘ ’َجاء احْلَ

هي جزء من االآية 81 من �سورة االإ�رشاء، وقد وردت الأول مرة 
الثوار  اأحد  كثري  م�سافر بن  للثائر  درهم  على  االإ�سالمية  النقود  على 
اخلوارج على اخلالفة العبا�سية يف اأذربيجان )124–135هـ(،9 ثم  
اإبراهيم  واأخوه  الزكية  النف�ش  التي �رشبها حممد  النقود  وردت على 
وعلى  145هـ؛  �سنة  العبا�سيني  على  العلويان  الثائران  عبد اهلل  ابن 
قُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل اإِنَّ  نقود االأدار�سة يف املغرب؛ وب�سيغة ’َوُقْل َجاء احْلَ
اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا‘، على النقود التي �رشبها اإبراهيم بن مو�سى با�سمه 

يف �سنعاء يف �سنتى 200–201هـ.10
هناك راأيان حول �سبب اتخاذ العلويني لهذه االآية على نقودهم:

الراأي الأول: ي�سري اإىل اأنها تعرب عن �سخط العلويني على العبا�سيني 
الذين ا�ستغلوا مكانة العلويني لدى النا�ش اأثناء ثورتهم على االأمويني 
الزكية  النف�ش  حممد  نق�ش  لذا  العلويني،  دون  باخلالفة  ا�ستاأثروا  ثم 
العبا�سيني  على  اخلروج  على  داللة  االآية  هذه  اأول  اإبراهيم  واأخوه 
انت�ساًرا للحق على الباطل، اإ�سارة لهم باأنهم على احلق واأن اخلالفة 
العبا�سية على الباطل الذي �سيزهقه ويذهبه اهلل ليحل حمله احلق على 
يد العلويني، ويف اإطار هذا املفهوم وجد العلويون مربًرا قويًّا لقيامهم 
بهذه الثورة �سد العبا�سيني الذين خالفوا اأ�س�ش الدين االإ�سالمي من 
وجهة نظر العلويني، فحق عليهم االإطاحة بهم وتوىل مقاليد اخلالفة، 

ومنذ ذلك التاريخ اأ�سبحت هذه االآية �سعار العلويني.11

على  االآية  لتلك  العلويني  ت�سجيل  �سبب  يعلل  الثاين:  الراأي 
الفتح حني دخل  االآية نزلت يف عام  اأن هذه  نقودهم؛ حيث يذكر 
مكة وحطم االأ�سنام، واأن ت�سجيل حممد النف�ش الزكية    الر�سول 

لتلك االآية مع �سعار ’اأحد اأحد‘ على نقوده كان هدفه دعوة النا�ش 
اإىل البعد عن مظاهر ال�رشك والعودة اإىل عبادة اهلل الواحد االأحد، واأن 
قول  مع  ا  اأي�سً يتفق  ما  االإ�سالم، وهو  االآية هو  به يف  املق�سود  احلق 
جعفر ال�سادق اأن الداعي من اأهل البيت �ستكون دعوته مثل دعوة 
النف�ش الزكية من  اإىل اال�سالم، وهو ما ق�سده حممد  اأي    الر�سول 
املهدي  األقاب  اأن احلق هو من  اأ�سار  وراء نق�ش هذا االقتبا�ش، كما 
القائم  قام  ’اإذا  قال:  حيث  لالآية  الباقر  حممد  االإمام  لتف�سري  ا�ستناًدا 
الزكية  النف�ش  ادعاء حممد  مع  يتوافق  ما  الباطل‘، وهو  دولة  اأذهب 

لفكرة املهدية.12

واأقوال  روايات  على  لالآية  حتليله  يف  الثاين  الراأي  ا�ستند  وقد 
م�سنودة اإىل كل من االإمامني حممد الباقر وجعفر ال�سادق وحديث 
توؤكد  اأقوال  الدين، وهي  اإدري�ش عماد  االإ�سماعيلي  الداعي  اأورده 
نق�ش  من  العلويني  هدف  باأن  الثاين  الراأي  وتنفي  االأول  الراأي 
دعوة  ولي�ش  العبا�سيني  على  �سخطهم  هو  اخلوارج  وقبلهم  االآية 
هذا  ويوؤكد  ال�رشك؛  مظاهر  وحماربة  االإ�سالم  اإىل  للعودة  النا�ش 
وال�سنية  العلوية  النقود  من  الكثري  االآية وردت على  اأن هذه  الراأي 
على  االآية  هذه  وردت  حيث  انف�سالية؛  ميول  ذات  ل�سخ�سيات 
اأحد  �سنة 357 هـ، وي�سري  االأخ�سيد �رشب يف مكة  لكافور  دينار 
كانوا  الذين  العلويني  اأحد  �رشب  من  هو  الدينار  هذا  اإن  الباحثني 
من  الكثري  على  االآية  تلك  وردت  كما  اآنذاك،13  مكة  يحكمون 
نقود ال�سنة يف اليمن، فقد وردت على نقود بني زياد وعلى نقود 
�رشب  دينار  على  اإبراهيم  ابن  وعلي  اإبراهيم،  بن  اإ�سحاق  من  كل 
زبيد �سنة 363هـ، واحل�سني بن �سالمة على درهم �رشب الكدرة، 
واملظفر بن علي على دنانري �رشب زبيد �سنة 370 و388هـ وعرث 
�سنة 395هـ بنو جناح على نقود املوؤيد جناح على دينار �رشب زبيد 
�سنة 439 هـ،14 كما قام اأئمة الزيدية يف اليمن بت�سجيل تلك االآية 

على النقود الذهبية للهادي اإىل احلق والنا�رش لدين اهلل.

ج- عبارة التوحيد والر�ضالة املحمدية
كما  اخلم�سة،  الدين  اأ�سول  من  اأ�سل  التوحيد  الزيدية  جعل 
يعتربونه اأف�سل العلوم؛ الأن �رشف العلم من �رشف معلومه، وكان علم 
التوحيد راأ�ش العلوم؛ الأن معلومه اهلل احلي القيوم؛ والأن به متيز الكفر 
االإمام  ويعرف  زمان،  اخللق يف كل  يدور رحى  وعليه  االإميان،  من 
حممد املرت�سى بن الهادي اإىل احلق التوحيد قائاًل: ’معرفة اهلل �سبحانه 
وتعاىل، واأ�سل معرفته توحيده، وكمال توحيده نفي جميع �سفات 
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الت�سبيه عنه، فلي�ش له �سبحانه �سبيه، وال نظري، وال يو�سف بحد مما 
الر�سا�ش  احل�سن  بن  اأحمد  االإمام  ويقول  املحددون‘،  به  يو�سف 
وما  �سفات،  من  له  يجب  وما  تعاىل،  باهلل  ’العلم  هو:  التوحيد  اإن 
وهو  ي�ستحق،  الذي  الوجه  على  واإثباًتا،  ا  ن�سًّ منها  عليه  ي�ستحيل 
االإمام  اأجمل  وقد  غري‘،  حق  يف  جائزة  ذاته  حق  يف  واجبة  كونها 
اأحمد بن �سليمان نظرية التوحيد قائاًل: ’اإن اأ�سل التوحيد وحقيقته 

هو اإثبات ال�سانع، ونفي كل �سفة نق�ش عنه15.‘

اأئمة  نقود  على  املحمدية  والر�سالة  التوحيد  عبارة  ووردت 
الذهبية  النقود  قيام دولتهم؛ فقد وردت على  اليمن منذ  الزيدية يف 

والف�سية للهادي اإىل احلق والنا�رش لدين اهلل.

د- اأمري املوؤمنني
باللغة  املبكرة  االإ�سالمية  النقود  على  اللقب  هذا  �سجل 
ال�سا�ساين،16  الطراز  على  امل�رشوبة  الدراهم  على  البهلوية 
147هـ،17  �سنة  ني�سابور  �رشب  عبا�سي  فل�ش  على  وورد 
�سنة  ال�سالم  مدينة  �رشب  الر�سيد  هارون  با�سم  عبا�سي  ودرهم 
على  )ابن(  بكلمة  م�سبوًقا  املوؤمنني  اأمري  لقب  وورد  157هـ،18 
باإ�سطنبول،  االآثار  متحف  يف  حمفوظ  اليمن  يف  �رشب  نقد  اأقدم 
بن  حممد  املهدي  االأمري  با�سم  156هـ،  ب�سنة  موؤرخ  فل�ش  وهو 
بو�سفه  اليمن  يف  االإ�سالمية  النقود  على  وورد  املوؤمنني،19  اأمري 
باهلل  املطيع  مثل:  زياد  بني  نقود  على  العبا�سيني  للخلفاء  لقًبا 
كافة  على  اللقب  هذا  وورد  اهلل،20  باأمر  والقائم  باهلل  والقادر 
والنقود  احلق،  اإىل  الهادي  لالإمام  والف�سية  الذهبية  النقود  طرز 

اأحمد. لدين اهلل  للنا�رش  والف�سية  الذهبية 

ويرجع اتخاذ اأئمة الزيدية هذا اللقب اإىل عدم اعرتافهم باخلالفة 
العبا�سية،21 ويذكر اأحد الباحثني اأن الهادي اإىل احلق يعد باتخاذه لقب 
اأمري املوؤمنني يكون اأول من اأ�س�ش خالفة اإ�سالمية تناف�ش اخلالفة العبا�سية 
�سابًقا، وبذلك اأعلن الفاطميون اإقامة خالفتهم �سنة 296هـ/ 909م، 

يف حني اأنه ظهر على نقود الهادي اإىل احلق منذ �سنة 284هـ.22

هـ- املختار لدين اهلل
يختارونه  الراأي  اأ�سحاب  اأن  اأي  االختيار  من  املفعول  ا�سم 
القا�سم ابن  ملهماتهم،23 ولعل �سبب اختيار االإمـام املختـار لدين اهلل 
النـا�رش اأحمد بن الهـادي اإىل احلق )326: 345هـ/ 938: 957م( 
هذا اللقب هو ما �سهده ع�رشه من �رشاع مع اأخيه احل�سن على االإمامة.

و- الهادي اإىل احلق
موؤ�س�ش  احل�سني  بن  يحيى  احلق  اإىل  الهادي  االإمام  لقب  هو 
دولة اأئمة الزيدية يف اليمن، وقد ورد على كافة طرز النقود الذهبية 
والف�سية من دراهم واأن�ساف واأ�سدا�ش دراهم للهادي اإىل احلق، وقد 
اأوردت الزيدية العديد الروايات حول �سبب تلقيبه بهذا اللقب، ومن 
ذلك ما جاء يف �سريته، ب�سنده اإىل زيد بن علي  قال: ’قال علي بن 
اأبي طالب - عليه ال�سالم - دعوتكم اإىل احلق، فتوليتم، و�رشبتكم 
بالدرة، فاأعييتموين، اأما اإنكم �ستليكم والة، ال ير�سون منكم بهذا، 
اهلل  عذبه  الدنيا  النا�ش يف  من عذب  اإن  واحلديد،  بال�سوط  يعذبكم 
بني  يدخل  حتى  اليمن،  �ساحب  ياأتيكم  اأن  ذلك  واآية  االآخرة،  يف 
البيت،  اأهل  منا  رجل  العمال،  وعمال  العمال،  فياأخذ  اأظهركم، 
فان�رشوه، فاإنه يدعو اإىل احلق‘. ومن ذلك ما ن�سبه القا�سم بن حممد 
ابن علي اإىل النبي  - اأو ُن�سب اإليه – اأنه قال يف الهادي اإىل احلق 
يحيى بن احل�سني، اأنه  اأ�سار بيده اإىل اليمن وقال: ’�سيخرج رجل 
من ولدي يف هذه اجلهة، ا�سمه يحيى الهادي ُيحيي اهلُل به الدين24.‘

اإىل  ’الهادي  لقب  بت�سجيل  اهلل  لدين  املختار  قيام  �سبب  ولعل 
خطى  على  ي�سري  اأنه  النا�ش  واإعالم  اإمامته  �رشعية  اإثبات  هو  احلق‘ 

الهادي اإىل احلق. 

نتائج الدرا�ضة	- 
اأوًل: القطعتان من طرازين خمتلفني من حيث ال�سكل وامل�سمون.

ثانيًا: يتفق وزن القطعتني مع متو�سط الوزن ال�سائد الأ�سدا�ش الدراهم 
يف اليمن قيا�ًسا على الوزن ال�رشعي للدرهم املعادل بـ 2,97جم.

من  ريدة  دار �رشب  امل�رشوبة يف  الزيدية  االأئمة  نقود  تعترب  ثالثًا: 
اأندر القطع النقدية على م�ستوى العامل، وتعترب دار ال�رشب الوحيدة التي 
�رشب فيها املختار لدين اهلل نقوًدا؛ حيث مل ي�سبق ن�رش اأي قطع نقدية من 
اأي دار �رشب اأخرى �سوى هاتني القطعتني النادرتني، ومل تن�رش املزادات 
والدرا�سات اأي نقود �رشبت يف دار �رشب ريدة �سواء من عهد االأئمة 
الزيدية التاليني للمختار لدين اهلل اأو اأي من الفرتات االإ�سالمية االأخرى 
يف اليمن. وهو االأمر الذي يربز اأهمية هاتني القطعتني مو�سوع الدرا�سة.

امل�سكوكات  حلقل  جديدة  اإ�سافة  ال�سد�سان  هذان  يعترب  رابًعا: 
الفرتة  تلك  يف  الزيدية  الدولة  اأحوال  يعك�سان  فهما  االإ�سالمية 
وال�رشاع على االإمامة بني املختار لدين اهلل واأخيه احل�سن، فالنموذج 
عليه  ي�سجل  الذي  اليمن  نقود  بني  الوحيد  النموذج  يعترب  االأول 
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لدين اهلل،  واملختار  احلق  اإىل  الهادي  هما  مًعا  الإمامني  ا�سمان 
رغبة  يعك�ش  مما  الدولة  وموؤ�س�ش  للثاين  جد  هو  احلق  اإىل  والهادي 
املختار لدين اهلل يف نيل ال�رشعية حلكمه واإمامته يف �رشاعه مع اأخيه 
اأن  ويرجح  للح�سن،  نقد  اأي  االآن  اإىل  يظهر  مل  اأنه  خا�سة  احل�سن 
املختار لدين اهلل قد قام ب�سك هذا النقد يف بداية �رشاعه مع احل�سن، 
وهو ما يت�سح من كتابات النقد الثاين الذي مل يذكر عليه لقب جده 
نقد  كل  فاإن  وبالتايل  فقط،  لقبه  بت�سجيل  وانفرد  احلق  اإىل  الهادي 
اإمامة املختار لدين اهلل؛ االأوىل: مرحلة ال�رشاع مع  يوؤرخ ملرحلة يف 
ا�ستتباب  مرحلة  والثانية:  االإمامة،  يف  حقه  اإثبات  وحماولة  احل�سن 

االأمر له وانفراده باالإمامة.

خام�ًسا: على الرغم من عدم ت�سجيل تاريخ ل�رشب النقدين عليهما 
فاإنه من املمكن تاأريخ كال النقدين بناًء على االأحداث التاريخية، فيمكن 
تاأريخ النقدين ب�سنة 326هـ/ 977م، وهو العام الذي بداأ فيه املختار 
لدين اهلل دعوته ودخل يف �رشاع مع اأخيه احل�سن الذي ا�ستعان بكل 
لقتال  اليعفري  ال�سحاك احلا�سدي وح�سان بن عثمان  اأحمد بن  من 
اأخيه، وهما مل يكونا من الزيدية؛ ف�سجل املختار لدين اهلل ا�سم جده 
الهادي اإىل احلق الإثبات اأحقيته يف االإمامة، واالإعالن عن ا�ستمراره 
على نهجه و�سحذ همم الزيدية مل�ساندته. اأما النقد الثاين فيمكن تاأريخه 
ب�سنة 344هـ/ 955 م، وهو العام الذي ا�ستطاع فيه املختار لدين اهلل 
ال�سيطرة على ريدة قبل اأن ينجح اأحمد بن حممد ال�سحاك ا�ستعادتها 
منه يف �سنة 345هـ/ 956 م، والقب�ش عليه وحب�سه يف ق�رش ريدة يف 
�سفر �سنة 345هـ/ مايو 956م؛ حتى قتله يف �سوال �سنة 345هـ/ يناير 
957 م، فقد دعا االإمـام املختـار لدين اهلل القا�سم بن النـا�رش اأحمد بن 
الهـادي اإىل احلق لنف�سه باالإمامة عقب وفاة اأبيه االإمام النا�رش اأحمد بن 
الهادي اإىل احلق،25 حيث دخلت الدولة الزيدية مرحلة من ال�رشاع بني 
اأبنائه يحيى والقا�سم واحل�سن، ويرجع ذلك اإىل طبيعة مفهوم االإمامة 
عند الزيدية، فقد اأجاز املذهب الزيدي لكل فاطمي )من اأحفاد ال�سيدة 
  من زوجها االإمام علي بن اأبي طالب  فاطمة الزهراء ابنة الر�سول
اإذا وجد يف نف�سه القدرة على حتمل  كرم اهلل وجهه( الدعاء لنف�سه، 
اأعباء االإمامة و�رشوطها، فنتج عن ذلك كرثة الداعني الأنف�سهم باالإمامة 
ملجرد �سعور اإحدهم باأف�سليته على االآخر،26 وهو االأمر الذي حدث 
بعد وفاة النا�رش لدين اهلل، مما اأدى اإىل خروج �سعدة من اأيدي اأبنائه؛ 
وت�سليم  يعفر  اأبي  بن  عثمان  بن  ح�سان  با�ستدعاء  �سعدة  اأهل  وقيام 
املدينة اإليه يف جمادى االآخرة �سنة 322هـ/ مايو �سنة 934م، وخروج 

اأبناء النا�رش لدين اهلل منها اإىل خوالن من بالد �سام �سعدة.27 ا�ستعان 
اأوالد النا�رش باأ�سعد بن اأبي يعفر لن�رشتهم على ابن عمه، فحر�ش قبائل 
خوالن وهمدان على دعم اأوالد النا�رش حتى ا�ستطاعوا ا�سرتداد �سعدة 

يف رجب �سنة 322هـ/ يونية 934م.28

النا�رش  بن  يحيى  باهلل  املن�سور  بداأ  �سنة 325هـ/ 937م،  ويف 
�سنة 303هـ/  والذي ولد يف  احل�سني،  بن  يحيى  الهادي  بن  اأحمد 
916م، دعوته باالإمامة،29 وتعر�ش املن�سور باهلل يحيى ملعار�سة قوية 
من اأخويه القا�سم واحل�سن، ودخلوا معه يف �سدام �سديد،30 وا�ستعان 
مع  �رشاعهم  يف  باحلارثني  احل�سن  وا�ستعان  همدان،  بقبائل  القا�سم 

املن�سور باهلل، مما حدا به اإىل ترك االإمامة واالعتزال.31

القا�سم  بني  ال�رشاع  تركز  يحيى،  باهلل  املن�سور  اعتزال  عقب 
واحل�سن، وادعا كل منهما االإمامة وقامت بينهم حروب كثرية، بداأ 
االإمام املختار لدين اهلل القا�سم دعوته �سنة 326هـ/ 977 م، ودخل 
يف حروب مع اأخيه احل�سن الذي ا�ستعان بكل من اأحمد بن ال�سحاك 
احلا�سدي وح�سان بن عثمان اليعفري لقتال اأخيه، فاإن املختار لدين 
الهزمية  به  واأحلقوا  اأمنهم  عندما  به  لكنهم غدروا  عليهم،  انت�رش  اهلل 

ودخلوا �سعدة وعاثوا فيها ف�ساًدا.32

والنجرانيني  �سعد  بني  قبائل  مبعاونة  لدين اهلل  املختار  ا�ستطاع 
هزمية اأخيه وطرده من �سعدة، ونتيجة لهذا ال�رشاع تعر�ست �سعدة 
للخراب، مما حدا باأهلها اإىل عزل االأخوين، وت�سليم املدينة اإىل اأحمد 
بن حممد ال�سحاك، فدخلها يف ربيع االآخر �سنة 327 هـ/ 939 م، 

وهدم احل�سن الذي بناه النا�رش اأحمد بها.33

مل ير�َش املختار لدين اهلل مبا حدث له، فجمع جموعه وهاجم 
�سعدة، واأخرج منها اأحمد بن حممد ال�سحاك، وقد حاول اأحمد بن 
حممد ال�سحاك مب�ساعدة االأمري احل�سن ا�سرتداد املدينة، فاإنهما ف�سال، 
ف�سار االأمري احل�سن اإىل عالف حيث بقي فيها حتى تويف �سنة 329هـ/ 

940م و�سار اأحمد بن حممد ال�سحاك اإىل ريدة وا�ستقر بها.34

ريدة  مدينة  اإىل  توجه  اهلل  لدين  للمختار  االأمر  ا�ستقرار  عقب 
فاحتلها، ثم �سار اإىل �سنعاء فدخلها بعد فرار اآل ال�سحاك منها �سنة 

344 هـ/ 955 م، ووالها اأبا القا�سم بن يحيى بن خلف.35

يف �سنة 345 هـ/ 956 م، ا�ستطاع اأحمد بن حممد ال�سحاك 
يف  وحب�سه  اهلل  لدين  املختار  على  وقب�ش  و�سنعاء،  ريدة  ا�ستعادة 
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ق�رش ريدة يف �سفر �سنة 345 هـ - مايو 956 م، فاأقام باحلب�ش اإىل 
�سوال �سنة 345 هـ - يناير 957 م حتى ُقِتل، وُدفن به قبل اأن ينقل 

جثمانه الداعي اإىل احلق يو�سف اإىل �سعدة.36
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